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A kezesség, mint járulékos személyi biztosíték a hitelbiztosítéki jog 

egy önálló területe. A személyi biztosítéki jelleg azt jelenti, hogy a kezes 
felelőssége – a zálogkötelezett helytállási kötelezettségével szemben - 

nem egy meghatározott vagyontárgyra korlátozódik.1 A kezes tehát egész 
vagyonával felel, a vagyonába tartozó bármely vagyontárgyra végrehaj-

tási eljárást lehet indítani. Ebből a szempontból a kezes (és garancia 
esetén a garantőr) felelőssége korlátlan,2 míg a zálogkötelezetté korláto-

zott.3 Mindez nem jelenti egyúttal azt is, hogy a hitelező számára a 

személyi biztosítékok minden szempontból kedvezőbb pozíciót jelentené-
nek, hiszen a dologi biztosítékok számos előnyt nyújtanak, különösen a 

végrehajtási-, illetve felszámolási eljárásban.4 Ehhez képest a személyi 
biztosítékok előnye, hogy megnövekszik a kötelezettség teljesítéséért 

felelős személyek száma, ami a jogosult követelése vagyoni fedezetének 
növekedésével jár együtt.5  

 
A hatályos Ptk. a kötelmi jog általános szabályai között – szerződést 

biztosító mellékkötelezettségként – szabályozza a kezességet (272-276. 
§). A Kormány által 2008. június 5-én az Országgyűlésnek benyújtott és 

az új Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: 
Törvényjavaslat)6 változtat a kezességi szabályok elhelyezésén: a kötelmi 

jog különös részében - az egyes szerződések körében - a biztosítéki 
szerződések cím alatt találhatóak a kezességre vonatkozó rendelkezések. 

A kötelmi jog különös részében történő elhelyezés lehetőséget ad arra, 

hogy a jogalkotó nagymértékben kibővítse a kezességre vonatkozó 
szabályokat.7  
                                                 
1 Külön kérdés, hogy lehet-e a hitelbiztosítéki jogban a kötelezett felelősségéről beszélni, vagy ez egy más 
jellegű helytállási kötelezettség.  
2 Ehhez hasonlóan az osztrák jog alapján: WELSER (2007) 147. o.  
3 A hitelező a zálogkötelezett egyéb vagyontárgyaira csak a zálogjog által biztosított követelés – vagyis kötelmi 
jogi jogcím - alapján vezethet végrehajtást. Ez az esetek döntő többségében hitel-, vagy kölcsönszerződés. Tiszta 
dologi jogi felelősséggel csak az önálló zálogjog azon eseteinél találkozhatunk, amelyeknél nincs alapul fekvő, 
biztosított jogviszony és követelés, ez azonban rendkívül ritka jelenség.  
4 Erről részletesebben lásd: WEBER (2006) 54. o.  
5 ZOLTÁN (1999) 742. o.  
6 T-5949- es számú törvényjavaslat  
7 Az új Ptk. természetesen szabályozza a személyi biztosítékok absztrakt formáját is, garancia címszó alatt. Erről 
részletesebben lásd: BODZÁSI Balázs: A hitelbiztosítékok jogi szabályozása az új Polgári Törvénykönyv 
Javaslataiban, Jogi Tanulmányok 2008, Szerk.: Nagy Marianna, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 
2008, 16-20. o.  
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1.  A kezességi szerződés fogalma és létrejötte  
 

A kezesi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal 

szemben, hogy ha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a 
jogosultnak teljesíteni.8 A hatályos Ptk. 272. § (1) bekezdése nem 

tartalmazza azt a kitételt, hogy a kezes a jogosulttal szemben vállal 
kötelezettséget. Ettől függetlenül a hatályos Ptk. sem szabályozza a kezes 

és a főadós közötti jogviszonyt, csupán a kezes és a hitelező közöttit.9 
Amennyiben a kezes a főadóssal szemben vállal kötelezettséget arra, hogy 

helyette a hitelezőnek teljesít, az nem kezesesség,10 hanem vagy 
harmadik személy javára szóló szerződés (Ptk. 233. §), vagy pedig 

tartozásátvállalás (Ptk. 332-333. §).  
 

A kezesség tehát a jogosult (a főkötelezett hitelezője)11 és a kezes 
közötti szerződés, mégpedig ún. egyoldalúan kötelező szerződés. Az a 

fordulat, hogy „a kezes kötelezettséget vállal” arra utal, hogy a jogosult 
nem válik egyben kötelezetté is. A kezességi szerződés alapján 

főszolgáltatásra csak a kezes köteles, a jogosultat legfeljebb járulékos, 

másodlagos kötelezettségek terhelhetik.  
 

Ilyen másodlagos kötelezettség például a tájékoztatási kötele-
zettség.12 Ezek a járulékos, másodlagos kötelezettségek akkor is terhelik a 

jogosultat, ha külön nincsenek nevesítve, mert az ezek alapját jelentő 
gondossági kötelezettség következik a jóhiszeműség és tisztesség 

általános polgári jogi követelményéből.13 Emellett a tájékoztatási 
kötelezettség megszegése ún. atipikus – vagyis külön nem nevesített – 

szerződésszegési alakzat, amely végső soron kártérítési igényt alapoz meg 
a kezes oldalán. Ennek alapján megállapítható például a jogosult 

felelőssége, ha a kezesség elvállalásának időpontjában tudott arról, hogy 
a kezes tévedésben volt a főkötelezett anyagi helyzetét illetően, illetve 

tudta, hogy a főadós fizetésképtelen.14 Amennyiben a félrevezető 
tájékoztatás eléri a tévedés szintjét, már nem szerződésszegésről, hanem 

egy megtámadási-érvénytelenségi okról van szó. Egy ennél is magasabb 

szint a megtévesztés esete, amely csak aktív, tevőleges és szándékos 
magatartással valósítható meg, szemben a tévedéssel és a tájékoztatási 

kötelezettség megsértésével, melyek passzív magatartás, mulasztás útján 
is létrejöhetnek. Tévedés és megtévesztés esetén a kezes megtámadhatja 

a kezességi szerződést és a bíróság megállapíthatja annak érvénytelen-

                                                 
8 Törvényjavaslat 5:374. §  
9 ZOLTÁN (1999) 742. o.  
10 Ehhez hasonlóan és ezt részletezve: ZOLTÁN (1999) 742. o.  
11 A német jog megköveteli, hogy a főkövetelés hitelezője és a kezesség jogosultja egy személy legyen 
(Gläubigerindentität), lásd: WEBER (2006) 55. o. Ez első ránézésre egy teljesen magától értetődő követelmény, 
dologi biztosítékoknál – mindenekelőtt az absztrakt Grundschuld-nál – azonban elválhat egymástól a biztosított 
alapkövetelés jogosultja és a biztosítékot kapó fél. Lásd: WILHELM: Sachenrecht, Rdnr. 1764.  
12 Törvényjavaslat 5:378. §  
13 VÉKÁS (2008) 1031. o.  
14 VÉKÁS (2008) 1031. o.  
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ségét, amennyiben a tévedést, illetve megtévesztést a hitelező okozta. A 

tévedés szintjét el nem érő szerződésszegési esetekben, ha a jogosult 
felelőssége megállapításra kerül - egyéb jogkövetkezmény hiányában is - 

a kártérítési kötelezettség fennáll. Az osztrák Legfelsőbb Bíróságnak 

(OGH) vannak olyan döntései, amelyek a bankot a kezessel szemben 
terhelő felvilágosítási kötelezettség tartalmát és terjedelmét, illetve 

jogkövetkezményeit elemzik. Az OGH egy 1984-es döntése szerint 
megállapítható a bankot terhelő felvilágosítási kötelezettség megsértése, 

ha a bank a kezességi szerződés megkötésekor már tudomással bírt arról, 
hogy a főadós fizetésképtelen és közvetlenül a gazdasági összeomlás előtt 

áll. Ebben az esetben ugyanis a banknak már azt is tudnia kellett, hogy a 
főadós fizetésképtelensége miatt a tartozás kiegyenlítéséért kizárólag a 

kezes lesz igénybe véve.15 Egy újabb osztrák jogeset a tévedés címén 
történő megtámadásról szól.16  

 
A kezességi szerződés tehát a jogosult és a kezes közötti kétoldalú 

megállapodás. Maga a kezesség azonban egy háromoldalú jogviszonyt fog 
át, hiszen érinti a főadós és a jogosult közötti jogviszonyt is. Magából a 

kezességi szerződésből azonban a főadós számára sem jogok, sem 

kötelezettségek nem származnak, ő a kezesség létére hivatkozva nem 
szabadul saját kötelezettsége alól.  

 
A kezességi szerződés lehet ingyenes, de lehet visszterhes is. 

Tipikus példája a kezesség visszterhes alakzatának a bankkezesség. A 
kezesség ingyenes jellegétől természetesen független, hogy a főadós és a 

kezes közötti ún. fedezeti jogviszony ingyenes vagy visszterhes-e. Ez a 
fedezeti jogviszony amúgy sem hat ki a kezességi szerződés érvényes-

ségére. Kivételesen elképzelhető, hogy hiányzik a kezes és a főadós 
közötti fedezeti viszony. Ebben az esetben az osztrák jog a megbízás 

nélküli ügyvitel szabályait alkalmazza.17  
 

Kérdés, hogy a kezességi szerződés alapján a kezes milyen jellegű 
szolgáltatásra köteles? Kizárólag pénzszolgáltatás terhelheti, vagy akár 

természetben is teljesíthet a főadós helyett? Csak dare, vagy esetleg 

facere, illetve preastare jellegű szolgáltatás is terhelheti a kezest? Mivel 
ebben a tekintetben sem a hatályos Ptk., sem a Törvényjavaslat nem 

tartalmaz megszorítást, azt mondhatjuk, hogy a kezes nemcsak dare, 
illetve nemcsak pénzszolgáltatás teljesítésére vállalhat kötelezettséget.18 

Adott esetben egy vállalkozási szerződés is biztosítható kezességgel, 
amely alapján a megrendelő a kezestől követelheti a vállalkozási 

szerződésben meghatározott eredmény (mű) előállítását és megvalósí-
tását. Más kérdés, hogy ha erre a kezes nem képes, akkor kártérítésre 

                                                 
15 OGH 5 Ob 530/84. számú döntés, amely 1984.04.03-án született  
16 JBl 2003, 577, idézi: WELSER (2007) 147. o. 1. lábjegyzet  
17 WELSER (2007) 150. o.  
18 A német jogban is elismert annak a lehetősége, hogy a kezesség nem csak pénztartozást biztosíthat. Lásd: 
REINICKE/TIEDTKE (2006) 25. o.  
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kötelezhető.19 A kártérítésre kötelezés alapja ebben az esetben a 

kezességi szerződés megszegése.  
 

Kérdés, hogy a kezes és a jogosult között létrejövő szerződés létre-

jöttéhez, illetve érvényességéhez szükség van-e a főadós hozzájáru-
lására? Ennek jogszabályi alapja nincs. Helyes tehát az a nézet, miszerint 

a kezesi szerződés létrejöttéhez nincs szükség a főadós hozzájárulására. 
Ennek oka, hogy a főkötelezett helyzete a kezesség elvállalása által nem 

súlyosbodik.20 Az osztrák jogban különbséget tesznek azon két eset 
között, amikor a kezes a főadós beleegyezésével, illetve amikor ennek 

hiányában vállalta a kezességet.21 
 

 
2.  A kezességi szerződés alakszerűsége  

 
 

A hatályos Ptk. 272. § (2) bekezdésében foglalt alakszerűségi 
szabályt – amely azonban kizárólag a kezességvállaló nyilatkozatra és 

nem magára a szerződésre vonatkozik – a Törvényjavaslat is megtartja. 

Ennek megfelelően: „Kezességet csak írásban lehet érvényesen vállalni”.22 
Az írásbeliséget az 1959-ben elfogadott Ptk. írta elő először, azt 

megelőzően a kezességet bármilyen alakban el lehetett vállalni. Az 1928-
as Magánjogi Törvényjavaslat ugyan okirati formát kívánt meg az 

érvényességhez, de ezt a régi magyar magánjog nem vette át.23 A Ptk. 
miniszteri indokolása azonban kiemeli, hogy az alakszerűtlen kezesség-

vállalás nem volt kielégítő megoldás, nem nyújtott kellő biztosítékot a 
felek számára, és komoly bizonyítási nehézséget támasztott.24 

 
A Ptk. tehát kizárólag a kezes akaratnyilatkozatára – ez valójában a 

kezességi szerződésre tett ajánlat – ír elő írásbeli formát. Ehhez elegendő 
az egyszerű magánokirat is. Kérdéses lehet azonban, hogy a kezesség-

vállaló okirat telefax útján történő elküldése megfelelőnek tekinthető-e?25 
A magyar jog alapján erre igenlő válasz adható. A formai követelmény 

előírásának célja egyébként a kezes védelme és a kezességvállalás 

terjedelmével kapcsolatos esetleges bizonyítási nehézségek elkerülése.26  
 

Kérdés, hogy mit kell magában foglalnia a kezes írásban tett 
kötelezettségvállaló nyilatkozatának? Ez ki kell, hogy terjedjen minden 

                                                 
19 Ehhez hasonlóan foglalt állást Villányi László is. Lásd: VILLÁNYI (1941), 85. o.: „Az sem akadály, ha a 
kötelezettség az adós személyes szolgáltatásában áll; ilyen esetben a kezes kötelezettsége a szolgáltatás 
elmaradása esetén fizetendő kártérítésre vonatkozik.”  
20 VÉKÁS (2008) 1031. o.  
21 A főadós egyetértésével vállalt kezességet Einverständnisbürgschaft-nak nevezik: WELSER (2007) 150. o.  
22 Törvényjavaslat 5:375. §  
23 Indokolás (1963) 292. o.  
24 Indokolás (1963) 292. o.  
25 Ez az osztrák jogban is vitatott, ismert ugyanis olyan bírói ítélet, amely a telefax útján történő közlést nem 
tartja megfelelőnek az alakszerűség szempontjából: ÖBA 1996, 73. o.  
26 VÉKÁS (2008) 1032. o.  
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részletkérdésre, vagyis a kezesi felelősség teljes tartalmára? Az osztrák 

jogban elegendőnek tartják, ha a kezességvállaló nyilatkozatot tartalmazó 
okirat a kezesi felelősség lényeges elemeit tartalmazza.27 Ehhez hasonlóan 

a német jog alapján is elegendő, ha a kezesi nyilatkozat a kezességi 

szerződésnek csak a lényeges, ám nem az összes elemét tartalmazza. A 
hitelező megnevezése természetesen elkerülhetetlen. Lényeges tartalmi 

elem a kifejezett kezességvállalási szándék, a főtartozás és a főkötelezett 
pontos megnevezése. Emellett a német jog megkívánja azt is, hogy a 

kezesség dologilag behatárolt legyen.28 Már itt utalunk arra, hogy a német 
jogban az ún. globális kezesség rendkívül problematikus.29 A magyar 

jogban nem kívánalom a kezesség szó használata, csak az a lényeges, 
hogy a nyilatkozat tartalma szerint valóban kezességnek minősüljön.30 

 
Az írásbeliség a kezes jognyilatkozatának érvényességéhez szüksé-

ges. Ebből következik, hogy ezt az akaratnyilatkozatot írásba foglalás 
hiányában is létrejöttnek kell tekinteni, amely azonban – az idézett 

alakszerűségi szabály megsértése miatt – semmis, vagyis érvénytelen 
lesz.31 Ennek megfelelően a szóban, vagy ráutaló magatartással megtett 

kezességvállaló nyilatkozatra az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell 

alkalmazni, a jogalap nélküli gazdagodás, mint a létre sem jött jogügy-
letek jogkövetkezménye, itt nem jön figyelembe.32 Amennyiben a kezes 

nem írásban vállalta a kezességet és ennek alapján elégítette ki a jogosult 
követelését, a kezesség érvényessé válik.33  

 
A jogosult (hitelező) akaratnyilatkozatára – az elfogadó nyilatkozatra 

– ezzel szemben nem terjed ki az írásbeliség, így az akár szóban, akár 
ráutaló magatartással létrejöhet.34 Nem érvényességi feltétel tehát, hogy 

a hitelező is aláírja a kezes írásban tett jognyilatkozatát, amely a korábbi 
kereskedelmi jogi gyakorlat továbbélése. A kezességi szerződés teljes 

tartalmát tehát nem kell írásba foglalni. Ebből azonban nem következik, 
hogy a kezesség egyoldalú kötelezettségvállaló jognyilatkozat lenne. A 

kezesség kétoldalú jogügylet, szerződés, azonban csak a kezes akarat-
nyilatkozatára ír elő formakényszert a törvény. Ez azt jelenti, hogy nem az 

egész szerződést kell írásba foglalni, csupán a kezességvállaló 

nyilatkozatot. Az osztrák jogi helyzet ezzel teljesen megegyezik, vagyis az 
osztrák jog alapján sem kell a teljes kezességi szerződést írásba foglalni.35 

Az osztrák jogban azonban sosem volt kérdéses a kezesség szerződéses 
jellege, ezt ugyanis az osztrák Ptk. (ABGB) 1346. §-a egyértelműen 

kimondja. 

                                                 
27 ÖBA 2000, 524. o., idézi WELSER (2007) 147. o. 5. lábjegyzet  
28 WEBER (2006) 58. o.  
29 WEBER (2006) 59. o.  
30 ZOLTÁN (1999) 743. o.  
31 Törvényjavaslat 5:75. § (1) bekezdés  
32 Törvényjavaslat 5:85. §  
33 VÉKÁS (2008), 1032. o., továbbá Törvényjavaslat 5:75. § (3) bekezdés  
34 ZOLTÁN (1999) 743. o. Ezzel teljesen megegyezik a német jogi szabályozás is. Lásd: WEBER (2006) 57. o.  
35 WELSER (2007) 147. o.  
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3.  A kezességi szerződés tárgya  

 

 
A hatályos Ptk. a kezesség tárgyáról nem ad bővebb felvilágosítást, 

de nem is tartalmaz megszorítást arra nézve. Ennek alapján a 
jogirodalom36 és a bírói gyakorlat azonban már évtizedek óta elismeri a 

feltételes és jövőbeli követelés kezesség útján való biztosítását (BH 1995. 
108.), amely lehetőség a régi magyar magánjogban is elismert volt.37  

 
A Törvényjavaslat szerint kezesség jövőbeli vagy feltételes köte-

lezettségért is vállalható. Eszerint kezesség egy vagy több, fennálló vagy 
jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható 

összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező 
egyéb kötelezettség biztosítására vállalható. Ezt egészíti ki az 5:376. § (2) 

bekezdés: ”Kezesség a kötelezettnek egy vagy több meghatározott 
jogviszony alapján fennálló, illetve a jövőben keletkező valamennyi 

kötelezettségéért vagy a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló, 

illetve a jövőben keletkező valamennyi kötelezettségéért is vállalható.” Ez 
a rendelkezés tehát azt jelenti, hogy a kezes a főadós összes jövőbeli 

kötelezettségét átvállalhatja, még az sem feltétel, hogy ezek egyazon 
jogosulttal szemben álljanak fel.  

 
Nézetem szerint a Törvényjavaslat 5:376. § (2) bekezdése indoko-

latlanul és veszélyes mértékben szélesíti ki a kezességgel biztosítható 
kötelezettségek körét. A főadós összes jövőbeli kötelezettségéért történő 

kezességvállalás adott esetben jóerkölcsbe is ütközhet és ennek alapján 
semmis lehet. Ez azt is jelentheti, hogy a kezes egész életére szólóan 

járulékos kötelezetté válik. A német Alkotmány-bíróságnak (BVerfG.)38 és 
Legfelsőbb Bíróságnak (BGH)39 vannak ilyen tárgyú döntései, amelyek a 

német hitelbiztosítéki jogban a kezesség alapelvének tekintett 
meghatározottsági elv megsértéséből indulnak ki. A meghatározottsági elv 

(Bestimmtheitsgrundsatz) alapján a kezességgel biztosítandó tartozásnak 

tartalmilag meghatározottnak, vagy legalábbis meghatározhatónak kell 
lennie, ennek hiányában a kezesség érvénytelen. Ehhez járul még a 

biztosított követelés áttekinthetőségének az elve (Übersehbarkeit), amely 
különösen a valamennyi jövőbeni követelés kezességgel való biztosítása 

esetén sérül. A német jogirodalomban általános elfogadott az a nézet, 
amely szerint a valamennyi jövőbeni tartozásért vállalt kezesség a jó-

erkölcsbe ütközik.40 A BGH utóbb enyhített ezen az állásponton és 
érvényesnek fogadta el azt a kezességvállaló nyilatkozatot, amely az 

összes jövőbeni tartozásra vonatkozott, azzal, hogy valamennyi követelés 

                                                 
36 Indokolás (1963) 292. o., ZOLTÁN (1999) 742. o.  
37 VILLÁNYI (1941) 85. o.  
38 BVerfGE 89, 214. o., NJW 1994, 2749. o.  
39 BGHZ 25, 318. o., WM 1990, 969. o., ZIP 2003, 796. o., ZIP 2005, 432. o.  
40 REINICKE/TIEDTKE (2006) 30. o. 25. lábjegyzet  
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azonos üzleti kapcsolatból származnak.41 Ha a hitelező tehát egy bank, 

akkor a főadóssal fennálló banki-üzleti kapcsolatból kell, hogy a 
kezességgel biztosított követelések származzanak. A BGH szerint az 

azonos üzleti kapcsolatból származás – mint dologi behatároltság – 

elengedő ahhoz, hogy a kezes kötelezettsége terjedelmileg áttekinthető 
legyen. A német jogirodalomban azonban élesen támadták a BGH ezen 

újabb gyakorlatát, mondván, a hitelező jövőbeni követelései még ebben 
az esetben is rendkívül magasak lehetnek, amelyre a kezesnek semmiféle 

befolyása nincs. Ezen nem változtat a kezest megillető felmondási jog 
sem, hiszen az mindig a jövőre nézve gyakorolható, és a tartozás a 

felmondási jog gyakorlásakor már fennállhat. A jövőbeni tartozásokért 
vállalt kezesség a német jogirodalom szerint terjedelmileg csak akkor 

áttekinthető, ha azt egy legfelső keret korlátok közé szorítja. Csakis egy 
ilyen jellegű keretbiztosítéki kezesség esetén tudhatja azt előre a kezes, 

hogy utóbb milyen mértékig fordulhat ellene a hitelező.42 Az mindenesetre 
nem vitatott, hogy valamennyi jövőbeni tartozás – amelynek még csak a 

kötelezettje sem minden esetben ugyanaz a személy – biztosítására 
vonatkozó kezességi szerződés olyan feltűnő financiális túlterhelést jelent 

a kezes számára, hogy az már a jóerkölcsbe ütközik.43 

A valamennyi jövőbeni tartozásáért való kezességvállalás 
problémája a magyar jogban sem új keletű jelenség. Ezzel a kérdéssel a 

közelmúltban a jogirodalom is foglalkozott. Leszkoven László azokat 
szerződéses kikötéseket vizsgálta, amelyek alapján a készfizető kezes 

időbeni és összegszerű korlátozás nélkül vállal helytállási kötelezettséget a 
főkötelezettnek a hitelezővel szemben fennálló, illetve a jövőben keletkező 

valamennyi (bármilyen jogviszonyból eredő, illetve jogcímen fennálló) 
tartozásáért. Leszkoven szerint az ilyen korlátlanul, megszorítások nélkül 

alkalmazott – általa „keretbiztosítéki kezességnek”44 nevezett – kötele-
zettségvállalás alapján a hitelező lényegében önálló, új adóst nyert. Ennek 

következtében a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek egyensúlya 
teljesen felborul és fennáll a veszélye annak, hogy mind a főadós, mind a 

hitelező felelőtlenebbé válik.45 Leszkoven szerint a kezesség járulékos 
jellegéből, valamint abból, hogy a kezesség idegen adósságért való 

helytállási kötelezettség – tehát nem egyetemleges kötelezettség -, az is 

következik, hogy a tartozásnak, melyet a kezesség biztosít, 
körülhatárolhatónak és egyértelműen azonosíthatónak kell lennie.46 

Leszkoven szerint az ilyen szerződéses kikötések jóerkölcsbe ütközés 
miatt semmisek. Eddig a pontig teljesen egyet kell értenünk a szerzővel, 

vitatható azonban az a megállapítása, miszerint a Törvényjavaslat 

                                                 
41 NJW 1985, 858. o., WM 1994, 1064. o.  
42 REINICKE/TIEDTKE (2006) 30. o.  
43 REINICKE/TIEDTKE (2006) 70. o.  
44 Leszkoven maga is utal arra, hogy a „keretbiztosítéki kezesség” vitatható elnevezés, más esetekben ún. globális 
kezességről beszélnek. Tekintettel a fogyasztói kezesség szabályai között található 5:389. § (3) bekezdésre, 
valamint a német jogirodalomban használt kifejezésekre, szerencsésebb talán a Leszkoven által vizsgált alakzatot 
globális kezességnek nevezni.  
45 LESZKOVEN, KK 2009/1., 7. o.  
46 LESZKOVEN, KK 2009/1., 6. o.  
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alapvetően elfogadható garanciákat tartalmaz az ilyen típusú globális 

kezességgel szemben.47 Nézetem szerint ezek a szabályok (pl. a kezest 
megillető felmondási jog) nem alkalmasak arra, hogy reális védelmet 

nyújtsanak a kezesnek a teljesen parttalan igénybevétellel szemben. 

Valamennyi jövőbeni tartozásért vállalt kezesség esetén ugyanis egy 
nagyon rövid időszak alatt is fennáll a veszélye annak, hogy a kezes 

gazdaságilag-pénzügyileg egy teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön. 
Ráadásul mivel idegen tartozások biztosításáról van szó, azok létére, 

terjedelmére a kezes semmiféle befolyást nem tud gyakorolni. Valakit 
ilyen módon kiszolgáltatottá tenni nem lehet célja a kezességi 

szabályoknak. Ez még egy cég által vállalt kezesség esetén sem fogadható 
el, már csak azért sem, mert ilyen formában az adott cég hitelezőinek a 

követelését vonhatják el.  
 

Összességében azt mondhatjuk, hogy amennyiben a 
Törvényjavaslat változatlan tartalommal lép hatályba, fennáll a veszélye 

annak, hogy egy ilyen tárgyú beadvány esetén a magyar Alkotmány-
bíróság is megállapítja az idézett szakasz alkotmányellenességét.  

 

 
4.  A kezesség járulékossága  

 
 

A kezesség járulékos jellegű személyi hitelbiztosíték, ami azt jelenti, 
hogy a kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért 

kezességet vállalt. A kezesség tartalma és terjedelme tehát a 
főkötelezettség mindenkori tartalmához és terjedelméhez igazodik.48 Egy 

alapul fekvő személyes jogviszony nélkül kezesség nem jöhet létre. Ha 
ilyen biztosítandó főkövetelés nincs, akkor a kezességvállalás 

érvénytelen.49 Bírósági úton nem érvényesíthető követelés kezesével 
szemben a követelést bírósági úton nem lehet érvényesíteni.  

 
Arra természetesen van lehetőség, hogy a kezes korlátozza 

kötelezettségvállalása mértékét, ebben az esetben az nem terjed ki az 

egész főkötelezettségre, illetve annak járulékos kötelezettségeire (pl. 
kamat, igényérvényesítés költségei). Arra is van lehetőség, hogy a főköte-

lezett tartozásáért többen vállaljanak ilyen korlátozott rész-kezességet. 
Előállhat azonban az a helyzet is, hogy a kezes többel tartozik a jogosult-

nak, mint a főadós. Erre akkor kerülhet sor, ha saját szerződésszegése 
következtében a kezes saját kötelezettsége utóbb növekszik.50  

 

                                                 
47 LESZKOVEN, KK 2009/1., 9. o.  
48 VÉKÁS (2008) 1032. o.  
49 Az ilyen kezességvállalás ugyan létrejön, de a biztosítandó főkövetelés hiánya miatt, jogszabályba ütközés 
alapján semmis. Hasonlóan: VILLÁNYI (1941) 89. o.  
50 VÉKÁS (2008) 1033. o.  
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A kezes a kötelezett ellen indított per és végrehajtás költségeiért 

csak akkor felel, ha a keresetindítás előtt a jogosult a teljesítésre felszólí-
totta.51  

 

A kötelezett a kezes kötelezettségét a kezesség elvállalása után nem 
terjesztheti ki.52 Így, ha a kötelezett a kezességvállalást követően újabb 

kötelezettséget vállal, ezt a kezesség már nem biztosítja, hacsak a kezes 
erre vonatkozóan is vállalja a kezességet.53 Ennek megfelelően nincs mód 

a biztosított jogviszonyban kikötött ügyleti kamat utólagos emelésére 
sem. Kérdéses lehet azonban, hogy a kezesség kiterjed-e a főkötelezett 

szerződésszegése folytán keletkező károkra? A magyar jogirodalom 
álláspontja nem egységes. A Ptk. miniszteri indokolása szerint a kezes 

nemcsak a kötelezettség teljesítéséért, hanem annak szerződés szerinti 
teljesítéséért vállalt kötelezettséget. Ennek megfelelően a szerződés-

szegéséért való helytállási kötelezettséget – anélkül, hogy ezt a Ptk. külön 
kimondta volna – a járulékosság elve alóli kivételnek tekintették.54 Az 

újabb jogirodalom szerint azonban a kérdésre a válasz nemleges.55 A 
német jog szintén tagadja ezt, úgyszintén azt is, hogy a kezes felelőssége 

kiterjedne arra az esetre, ha a főkötelezett és a hitelező közötti jogviszony 

érvénytelen.56  
 

A járulékosságból következik az is, hogy a kezességgel biztosított 
követelés cseréjére nincs lehetőség. Ilyen esetben, ha az eredeti tartozás 

megszűnik, megszűnik az azt biztosító kezesség is.  
 

A járulékosság elvével szorosan összefügg a kifogások felhoza--
talának a lehetősége. A kezes ugyanis érvényesítheti az őt saját szemé-

lyében (a kezességi szerződés alapján) megillető kifogásokon túl azokat a 
kifogásokat is, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal 

szemben. Ez az egyik legfontosabb különbség a járulékos kezesség és az 
absztrakt garancia között. A kezes nem veszti el e jogát azzal sem, hogy a 

kötelezett a kezesség elvállalása után lemond ezekről a kifogásokról.57  
 

A beszámításra és a megtámadás esetén a teljesítés visszatartására 

vonatkozó szabályokat a Törvényjavaslat – ellentétben a Szakértői 
Javaslattal58 - nem tartalmazza.  A járulékosság elvével függ össze az is, 
                                                 
51 Törvényjavaslat 5:377. § (1) bekezdés, ezzel azonosan: Ptk. 273. § (2) bekezdés  
52 Törvényjavaslat 5:377. § (2) bekezdés  
53 ZOLTÁN (1999) 744. o.  
54 Indokolás (1963) 293. o.  
55 ZOLTÁN (1999) 744. o.  
56 WEBER (2006) 59. o. A biztosított jogviszony akkor lehet érvénytelen, ha pl. a főkötelezett és a hitelező közötti 
kölcsönszerződés a jóerkölcsbe ütközik. Amennyiben azonban a kezes tudta, hogy a biztosított jogviszony 
érvénytelen, illetve ezzel reálisan számolhatott, akkor a kezességi szerződés érvényesnek tekinthető és úgy 
értelmezhető, hogy a kezes a főadósnak a szerződés érvénytelenségéből származó kötelezettségeiért vállalt 
helytállási kötelezettséget. Ebben az esetben a biztosítandó kölcsönszerződés ugyan érvénytelen lesz, de az adóst 
terhelő visszafizetési kötelezettség továbbra is fennáll, és az kezességgel biztosítható. Lásd: REINICKE/TIEDTKE 
(2006) 25. o., valamint 27. o.  
57 Törvényjavaslat 5:377. § (3) bekezdés  
58 Szakértői Javaslat 5: 393. § (4) és (5) bekezdés  
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hogy a kezesség a biztosított követelés átruházásával átszáll a követelés 

megszerzőjére.  
 

 

5.  A jogosultat terhelő tájékoztatási kötelezettség – 
szerződésszegés vs. érvénytelenség  

 
 

A Törvényjavaslat 5:378. §-a speciális tájékoztatási kötelezettséget 
ír elő a jogosult számára. Ennek megfelelően a jogosult haladéktalanul 

köteles tájékoztatni a kezest a kötelezett teljesítésének elmaradásáról, 
illetve a biztosított kötelezettség teljesítési határidejének módosításáról. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoz-
tatás időpontjában fennálló mértékére.  

 
A jogosult mentesül ez alól a kötelezettség alól, ha a kötelezett csak 

a mellékkötelezettségek teljesítésével maradt el, kivéve, ha ezek mértéke 
eléri a főkövetelés 10%-át. Nem terheli a jogosultat ez a tájékoztatási 

kötelezettség akkor sem, ha a kezes legalább többségi befolyással 

rendelkezik a kötelezett jogi személyben. A jogosult felelős a tájékoztatás 
elmulasztásából vagy késedelméből eredő, a kezest ért károk megtérí-

tésére.  
 

Fentebb már utaltunk rá, hogy a téves, félrevezető, megtévesztő 
tájékoztatás többféle jogkövetkezményt vonhat maga után. Leggyakoribb 

a tájékoztatási kötelezettség megszegése, mint atipikus szerződésszegési 
alakzat. Ennek jogkövetkezménye a kártérítés. Ennél súlyosabb esetkört 

fog át a tévedés, amely már érvénytelenségi ok. A legkirívóbb esetekben 
pedig megállapításra kerülhet a megtévesztés is, amely szintén egy 

megtámadási ok. A tévedés és a megtévesztés jogkövetkezménye az 
érvénytelenség, kártérítési igény ezekhez csak többlettényállási elemek 

megléte esetén, kivételesen járul.  
 

A fenti esetben a tévedést, illetve a megtévesztést a hitelező okozta. 

Amennyiben azonban a kezes tévedését a főadós fizetőképességét illetően 
nem a hitelező okozta – illetve a hatályos Ptk. 210. § (1) bekezdése 

szerint a hitelező azt nem is ismerhette fel -, akkor tévedés címén 
megtámadásnak nincs helye. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a kezest 

a főadós ejtette vagy tartotta tévedésben saját fizetőképességét illetően. 
A hatályos Ptk. 210. § (1) bekezdése szerint ez már csak azért is kizárt, 

mert az idézett szakasz „másik félről” beszél. Kezességi szerződés esetén 
ez pedig nem a főadós, hanem a hitelező. Mivel a Törvényjavaslat 5:71. § 

(1) bekezdése is „másik felet” említ, a megtámadás ez alapján is kizárt. 
Ez irányadó arra az esetre is, ha a kezest a főadós megtévesztéssel vette 

rá a kezességi szerződés megkötésére. Mivel a Ptk. 210. § (4) bekezdése 
és a Törvényjavaslat 5: 72. § (1) bekezdése is „másik félről” beszél, 

megtévesztés címén is csak akkor van helye megtámadásnak, ha azt a 
hitelező okozta. Amennyiben azonban a kezességet ingyen vállalták, 
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vagyis a szerződés nem visszterhes, akkor alkalmazni lehet a Ptk. 210. § 

(5) bekezdését, illetve a Törvényjavaslat 5:74. §-át. A hatályos Ptk. 
szerint ingyenes szerződés esetén a tévedést, illetve a megtévesztést a 

másik félnek nem kell felismernie. A Törvényjavaslat szerint a harmadik 

személy részéről történő megtévesztés esetén az ingyenes szerződést 
akkor is meg lehet támadni, ha a másik fél ezt nem ismerhette fel. 

Kérdés, hogy ezek alapján helye lehet-e megtámadásnak akkor, ha a 
kezest a főadós ejtette tévedésbe, illetve tévesztette meg? Ez 

megtévesztés esetén megállapíthatónak tűnik, tévedésnél azonban nem 
feltétlenül.  

 
A német jog alapján akkor sincs helye tévedés címén a kezességi 

szerződés megtámadásának, ha a kezes a főtartozás mértékét illetően volt 
tévedésben.59  

 
 

6.  A sortartás kifogása  
 

A kezesség nemcsak járulékos, de egyúttal másodlagos, ún. 

szubszidiárius kötelem is.60 A jogosultnak ennek megfelelően először a 
főadóstól kell megkísérelni behajtani a követelést, ha ez nem vezet 

eredményre, csak akkor fordulhat a kezes ellen. A bíróság azonban ennek 
a ténynek a hiányát hivatalból nem veheti figyelembe, vagyis a kezesnek 

mindenegyes esetben hivatkoznia kell erre a kifogásra. Ezen kifogás 
alapján a kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a jogosult 

nem igazolja, hogy a követelés behajtása végett végrehajtást vezetett a 
kötelezett vagyonára, és a végrehajtás során a követelés nem nyert 

kielégítést.61 Ebből a szempontból más megoldást követ az osztrák jog, 
aszerint ugyanis a hitelező már akkor a kezes ellen fordulhat, ha a 

főkötelezettet felszólította ugyan a teljesítésre, de az egy megfelelő 
időtartam alatt ennek nem tett eleget.62 Az osztrák jog tehát nem kívánja 

meg a kezes ellen indított végrehajtási eljárás sikertelenségét, vagyis a 
főkövetelés behajthatatlanságának az igazolását. 

 

A sortartás kifogása nem gátolja a kötelezett egy a kezes együttes 
perlését,63 amit nyilván pergazdaságossági szempontok indokolnak. Ebben 

az esetben a bíróság a kezest feltételesen marasztalja.64  
 

Bizonyos esetekben a kezes nem hivatkozhat a sortartás kifogására, 
ekkor ún. készfizető kezességről beszélünk. A Törvényjavaslat egyértel-

művé teszi, hogy ezekben az esetekben a jogosultat terheli a bizonyítási 

                                                 
59 WEBER (2006) 65. o.  
60 ZOLTÁN (1999) 746. o.  
61 Törvényjavaslat 5:379. § (1) bekezdés, némileg másként fogalmaz a hatályos Ptk. 274. § (1) bekezdése  
62 WELSER (2007) 149. o.  
63 Törvényjavaslat 5:379. § (2) bekezdés, ezzel egyezően Ptk. 274. § (1) bekezdés  
64 VÉKÁS (2008) 1035. o.  
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kötelezettség.65 Lényeges változás a hatályos szabályokhoz képest, hogy 

sem a kár megtérítésére vállalt kezesség, sem a bankkezesség nem 
minősül a jövőben ex lege készfizető kezességnek. Ennek megfelelően egy 

bank is tud kezesként a sortartás kifogására hivatkozni.  

 
 

7.  A kezesség speciális formái  
 

 
A hatályos joggal szemben a Törvényjavaslat a kezesség több 

speciális formáját is szabályozza. Ezek szabályozási mintája nagyrészt a 
német BGB. Ezeket az alakzatokat a hatályos Ptk. ugyan külön nem említi, 

de a kötelmi jog alapelvei szerint ma sem kizárt ilyen kezességi formák 
létrehozatala.  

 
Külön szól a Törvényjavaslat a jogszabály alapján fennálló kezesség-

ről is, amelyre – eltérő rendelkezés hiányában – a kezességi szerződés 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.66 A törvényi kezesség eseteiben a 

kezességet általában az állam vállalja.67  

 
Speciális formának tekinthető, ha ugyanazt a követelést kezesség és 

zálogjog is biztosítja. A Törvényjavaslat 5:387. §-a szerint a zálogjogot a 
főkötelezettől eltérő személynek kell alapítani. Ez azt jelenti, hogy a 

főkötelezett személyes adós lesz, a zálogjogot alapító harmadik személy 
pedig dologi adós. Ilyen esetben a kezes és a zálogkötelezett (dologi 

adós) egyetemlegesen felelnek, egymás közötti viszonyukban pedig 
kockázatvállalásuk arányában kötelesek helytállni. A dologi adós kockázat-

vállalásának mértékét a zálogtárgy értéke határozza meg. A Törvény-
javaslat nem szabályozza a főkötelezett (személyes adós) által alapított 

zálogjog és a kezesség egymáshoz való viszonyát. A Szakértői Javaslat 
ezzel szemben a sortartás kifogása körében szólt erről a lehetőségről, 

amely alapján a kezes megtagadhatja a teljesítést, amíg a jogosult nem 
igazolja, hogy a zálogjog érvényesítése során a követelés nem nyert 

kielégítést.68 Kérdés, hogy okoz-e valamilyen problémát a gyakorlatban a 

Szakértői Javaslatban még meglévő szabály hiánya? Ezt nyilván nem lehet 
még látni, de mindenesetre annak fennáll a lehetősége, hogy egy ilyen 

helyzetben a hitelező közvetlenül a kezes ellen forduljon, és meg se 
kísérelje érvényesíteni a zálogjogot. Szerencsésebb lett volna, ha ezt a 

szabályt a Törvényjavaslat is átveszi.  
 

                                                 
65 Törvényjavaslat 5:379. § (3) bekezdés, amely bekezdés tartalma változott a Törvényjavaslat korábbi 
verziójához képest.  
66 Törvényjavaslat 5:388. §  
67 Ehhez hasonlóan az osztrák jogban: WELSER (2007) 147. o. A német jog vonatkozásában lásd: 
REINICKE/TIEDTKE (2006) 170-176. o.  
68 Szakértői Javaslat 5:394. § (2) bekezdés. Ez a kedvezmény tehát nem vonatkozott volna arra az esetre, ha a 
zálogjogot nem a főkötelezett, hanem egy harmadik személy, mint dologi adós alapítja. Ebben az esetben a kezes 
és a dologi adós egyetemlegesen feleltek volna a követelés teljesítéséért.  
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7. 1.  Több kezes kötelezettségvállalása  

 
 

A Törvényjavaslat külön szabályozza azt a helyzetet, ha több kezes 
vállal kezességet ugyanazért a kötelezettségért.69 Fentebb már láttuk, 

hogy nincs akadálya annak, hogy az egész tartozásért többen, de csak 
korlátozott mértékben vállaljanak (rész)-kezességet. Történhet azonban 

olyan formában is kezességvállalás több személy részéről, hogy vala-
mennyi az egész tartozásra vonatkozik. Ez utóbbit szabályozza a Törvény-

javaslat 5:386. §-a.  
 

Ez alapján a kezesek egyetemlegesen felelnek a jogosulttal 
szemben, vagyis a hitelező – választása szerint - bármelyik kezestől 

követelheti a teljes kötelezettség teljesítését.70 Az ilyen formában, a teljes 

tartozásért vállalt egyetemleges kezességnek két esetkörét szabályozza a 
Törvényjavaslat: ha a kezesek egymásra tekintet nélkül, valamint, ha 

egymásra tekintettel vállalják a kezességet. Az előbbi esetben a 
kötelezettség egyedül azt terheli, aki korábban vállalta a kezességet, 

akivel szemben a jogosult követelését kielégítő kezesnek regressz 
(megtérítési) igénye lesz. Ha azonban a kezesek egymásra tekintettel 

vállalnak kezességet, egymás közötti viszonyukban kockázatvállalásuk 
arányában kötelesek helytállni.71  

 
 

 
7. 2.  Kártalanító kezesség  

 
 

Ha a kezes kifejezetten a követelésnek a kötelezettől be nem 

hajtható részéért vállalt felelősséget, a jogosult csak akkor követelheti a 
kezestől a biztosított követelés kielégítését, ha végrehajtást vezetett a 

kötelezett vagyonára, és a végrehajtás során a követelés nem nyert 
kielégítést.72 Ezzel teljesen megegyezik az osztrák szabályozás.73  

 

                                                 
69 Törvényjavaslat 5:386. §  
70 VÉKÁS (2008) 1038. o.  
71 A két esetkört szemlétesen példákkal mutatja be Csizmazia Norbert a Vékás Lajos professzor által szerkesztett 
Szakértői Javaslatban: VÉKÁS (2008) 1038-1039. o.  
72 Törvényjavaslat 5:380. § 
73 WELSER (2007) 149. o.  
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Ebben az esetben kizárt a kötelezett és a kezes együttes perlése, a 

kezes csak akkor perelhető, ha a főadós ellen már vezetett egy sikertelen 
végrehajtást.74  

 

Kérdés, hogy van-e igazán különbség a rendes sortartásos kezesség 
és a kártalanító kezesség között? A Törvényjavaslat 5:379. § (1) bekez-

dése szerint – sortartásos kezesség esetén – a kezes mindaddig 
megtagadhatja a teljesítést, amíg a jogosult nem igazolja, hogy a 

követelés behajtása végett végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára, 
és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést. Egyedüli 

különbségnek csak az látszik, hogy kártalanító kezességnél a bíróság 
hivatalból vizsgálja a követelés behajthatatlanságát, míg sortartásos 

kezesség esetén erre a kezesnek a perben kifogás formájában hivatkoznia 
kell. Emellett a kártalanító kezes – szemben a rendes sortartásos kezessel 

– a főkötelezettel együtt nem perelhető. Az osztrák jogban ez a különbség 
sokkal intenzívebb, hiszen a hitelező a rendes sortartásos kezes ellen már 

a főkövetelés végrehajtásának megkezdése előtt is fordulhat.  
 

7. 3.  Alkezesség  

 
A kezes kötelezettségének kielégítéséért vállalt kezesség az 

alkezesség. Ha a kezes kötelezettségéért kezességet vállalt személy 
(alkezes) kielégíti a jogosult követelését, a kielégítés erejéig mindazokat a 

jogokat is érvényesítheti, amelyeket a kezes érvényesíthetett volna, ha a 
jogosult követelését kielégíti.75  

 
7. 4.  Időre szóló kezességvállalás  

 
A Törvényjavaslat szabályozza a kezességnek azt a típusát, amikor a 

kezes határozott, illetve határozatlan időre vállalja a kezességet.  
Határozott időre vállalt készfizető kezesség esetében a határozott 

idő lejárta után a kezes szabadul a kötelezettség alól, kivéve, ha a 
jogosult a biztosított követelés esedékessé válása után, de még a 

határozott idő lejárta előtt felszólította a teljesítésre. Határozott időre 

vállalt sortartásos kezesség esetében a határozott idő lejárta után a kezes 
szabadul, kivéve, ha a jogosult a biztosított követelés esedékessé válása 

után, de még a határozott idő előtt tájékoztatta arról, hogy végrehajtást 
kezdeményez a kötelezett vagyonára és a kezes kérésére a végrehajtásról 

3 havonta tájékoztatja. 
 

Ha a határozatlan időre vállalt kezesség a kötelezettnek a jogosulttal 
szemben fennálló, illetve a jövőben keletkező valamennyi kötelezettségét 

biztosítja, a kezes 3 hónapos felmondási idővel megszüntetheti a kezes-
ségi szerződést.76  

                                                 
74 VÉKÁS (2008) 1035. o.  
75 Törvényjavaslat 5:384. §. Ezzel azonos alakzatot az osztrák jog is ismer: WELSER (2007) 149. o.  
76 Törvényjavaslat 5:382. §  
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Kérdés, hogy ha a valamennyi jövőbeli követelést biztosító kezesség 
önmagában egy vitatható biztosítéki forma, akkor ez mennyiben hat ki a 

határozatlan időre vállalt kezességre?  

 
 

7. 5.  Fogyasztói kezesség  
 

 
A fogyasztóvédelmi gondolat megerősödése uniós szinten, valamint 

a német és osztrák bírói gyakorlat erőteljesen fogyasztóbarát döntései 
indokolták a fogyasztói kezességi szerződés elkülönült szabályozását. A 

Törvényjavaslat nem határozza meg, hogy mi minősül fogyasztói 
kezességnek, így a fogyasztó általános fogalmából kell kiindulni az elhatá-

rolás során. A Törvényjavaslat nem kívánja meg a kezességi szerződés 
fogyasztói szerződésnek minősítéséhez azt, hogy a kezességgel biztosított 

kötelezettség alapja is fogyasztói szerződés legyen.  
 

A fogyasztói szerződés szabályai egyoldalúan kógensek, vagyis 

azoktól csak a fogyasztó javára lehet érvényesen eltérni, ellenkező 
esetben a kikötés semmis.  

 
A fogyasztói szerződés körében a jogosultat speciális tájékoztatási 

kötelezettség terheli, amelynek már a szerződéskötés előtt eleget kell 
tennie. Ez a típusú tájékoztatási kötelezettség a culpa in contrahendo 

esetkörébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy egy szerződésen kívüli tényállás 
alapján lehet kártérítési igényt érvényesíteni, ebben az esetben deliktuális 

alapon. Ez a tájékoztatás kiterjed a kezes jogaira és kötelezettségeire, 
illetve a kötelezett helyzetéből fakadó, a hitelező előtt ismert különleges 

kockázatokra is. Ha a jogosult nem tesz eleget ennek a tájékoztatási 
kötelezettségnek, akkor a kezes határidő nélkül visszavonhatja ajánlatát, 

vagy elállhat a szerződéstől.77  
Ha a kötelezett késedelembe esik, a jogosult köteles a kezest 

haladéktalanul értesíteni, ennek elmulasztása esetén a kezes nem felel a 

késedelemből eredő kárért és a késedelmi kamatért.78  
 

Az ún. globális kezesség esetén a fogyasztói kezességi szerződés 
csak akkor lesz érvényes, ha a felek meghatározzák azt a legmagasabb 

összeget, amelynek erejéig a kezes felel a jogosult tartozásaiért (egyfajta 
keretbiztosítéki kezesség). A Törvényjavaslat ebben az esetben is lehetővé 

teszi valamennyi jövőbeli követelés biztosítását kezességvállalás által.79 Ez 
a szabály, figyelemmel a legfelső keret meghatározásának kötelezettsé-

gére, kevésbé problematikus, mint a valamennyi jövőbeni tartozásra 
vonatkozó szabályok rendes kezesség esetén.  

                                                 
77 Törvényjavaslat 5:389. § (2) bekezdés  
78 Törvényjavaslat 5:389. § (4) bekezdés  
79 Törvényjavaslat 5:389. § (3) bekezdés  
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A kielégítő szintű védelem megteremtése fogyasztói kezesség 
esetén azért is különösen fontos, mert erre vonatkozóan nincs európai 

uniós jogszabály. A fogyasztói hitel-megállapodásokról szóló új – 2008. 

április 23-án elfogadott – 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
Irányelv ugyanis a biztosítékot nyújtó félre nem terjed ki. Voltak ugyan 

olyan elképzelések az Európai Bizottság részéről, amelyek szerint a 
védelmi szintet erre a személyi körre – és így a kezesekre is – ki kellett 

volna terjeszteni, de ezt az Európai Parlament megakadályozta. Arra 
természetesen van lehetőség, hogy a tagállamok az új Irányelv védelmi 

szintjét kiterjesszék a kezesekre is.80 
 

 
 

 
 

 
8.  A kezes teljesítése és szabadulása  

 

 
A járulékosságból következik, hogy ha a kezes a jogosult 

követelését kielégíti, a követelés az azt biztosító jogokkal együtt a kezesre 
száll. Ezt a törvényi engedményt az osztrák jog is ismeri. Ez azt is jelenti, 

hogy a kezes teljesítésével a követelés nem szűnik meg. Kérdés, hogy ezt 
a megtérítési igényt a kezes és a főadós egymás között szerződéssel 

kizárhatja-e? Az osztrák jog elismeri ezt a lehetőséget.81  
 

A Törvényjavaslat a kezes teljesítése körében is speciális tájékoz-
tatási kötelezettséget ír elő, a kezes terhére és a kötelezett javára. Ennek 

alapján a kezes köteles értesíteni a kötelezettet és tájékoztatást kérni a 
kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről és a kötelezettet a 

jogosulttal szemben megillető kifogásokról és követelésekről.82  
 

Ha a jogosult lemond a követelést biztosító valamely jogról, a kezes 

szabadul annyiban, amennyiben a követelés átszállása következtében a 
követelést biztosító jog alapján kielégítést kaphatott volna. A kezes 

szabadul akkor is, ha a követelés a jogosult hibájából a kötelezettel 
szemben behajthatatlanná vált.83 Erre a kezes azt követően is hivat-

kozhat, hogy a jogosultnak már teljesített, mert teljesítését jogalap nélküli 
gazdagodás címén visszakövetelheti.84  

 

                                                 
80 BÜLOW/ARZT, WM 2005, 1155. o.  
81 WELSER (2007) 150. o.  
82 Törvényjavaslat 5:383. § (1) bekezdés  
83 Törvényjavaslat 5:385. § (2) bekezdés  
84 VÉKÁS (2008) 1037. o.  



20 
 

THEMIS 2009 június  
 

A kezesség megszűnhet elévülés folytán is. Amennyiben a főköve-

telés előbb évül el, mint a kezesség, a járulékosság elve miatt a kezesség 
kikényszeríthetősége is megszűnik.85  

 

                                                 
85 Ezt kifejezetten is tartalmazza a Törvényjavaslat 5:6. § (3) bekezdése.  
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