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Az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrl (a késbbiekben Ptk.) több 
mint negyven éve készült. Nem kíván különösebb magyarázatot az a tény, hogy 
az akkori társadalmi, gazdasági, politikai és jogi környezet, amelyben megalkot-
ták, alapvet változásokon ment keresztül. 
A rendszerváltást követen a polgári jog legfbb szabályozási tárgyai: a sze-

mélyek tulajdon-, illetve vagyoni viszonyai gyökeresen átalakultak. A vasfüggöny 
lehullását megelz kommunista diktatúra felszámolta a magántulajdon intéz-
ményét, piacgazdaság helyett pedig a tervgazdálkodástól várták az ország gazda-
sági felemelkedését. 1989-ben azonban megtörtént a változás, az ország demok-
ratikusan működ jogállammá alakult, a tervgazdaságot felváltotta a piacgazda-
ság, és feltámasztották a magántulajdon homályba tűnt intézményét is. Az 1959-
es kódex szerkesztinek ugyan sikerült olyan magas szinten absztrahált normá-
kat alkotniuk, amelyek a jelenlegi viszonyok között is alkalmazhatóak, ám ez a 
több mint ötven módosításnak és a rugalmas bírói jogértelmezésnek köszönhe-
t, ez a tény pedig kétséget kizáróan bizonyítja, hogy szükség van a polgári jog 
szabályainak újragondolására és rendszerbe foglalására.  
Ha Magyarország történelme másként alakult volna 1945 után, és a nyugati 

demokráciák útján indulunk el, a gazdasági élet megállíthatatlan fejldése akkor 
is számos alapvet magánjogi jogintézmény elavulásához vezetett volna. Negy-
ven év alatt a gazdasági viszonyok dinamikus változása tehát szintén megalapoz-
ta volna az átfogó reformot.  
A Magyar Köztársaság kormánya ezért 1998. áprilisában határozatban ren-

delte el a Ptk. korszerűsítésének megkezdését.2 A kodifikációt különböz típusú 
munkabizottságok végzik, természetesen egymással szorosan együttműködve, 
hatékony munkamegosztásban. A Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztbizott-
ság3 által összeállított „Indító tézisek a polgári jog átfogó reformjához” elneve-
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zésű munkája szerint a legfontosabb változások a társadalmi körülmények kö-
zül, amelyek szükségessé teszik az új magánjogi kódex megalkotását, a követke-
zk: 
− az állami tulajdon dominanciájának megszűnte; 
− a köztulajdon illetve az állam, magánjogi viszonyokban játszott szerepé-
nek megváltozása; 

− a piacgazdaság vált a társadalmi berendezkedés elismert formájává 
− a magántulajdon, mint a társadalmi berendezkedés alkotmányosan védett 
fundamentuma4 

− rászorulók szociális védelme és támogatása, mint társadalompolitikai cél-
kitűzésként való megjelenése 

JOGHARMONIZÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGÜNK5

A hazai körülmények változása mellett figyelembe kell venni a magyar határo-
kon kívüli környezetet is, hiszen az ország legfbb célkitűzése, hogy mihama-
rabb csatlakozzon az Európai Unióhoz. A Társulási Szerzdés aláírása joghar-
monizációs kötelezettséget teremtett, és ennek következtében a polgári jogot a 
Brüsszelben alkotott közösségi magánjoghoz (Gemeinschaftsprivatrecht, vagy ango-
lul Community Private Law) kell igazítani. Ez egyfell csatlakozásunk elfeltétele, 
másrészt nélkülözhetetlen ahhoz is, hogy működképes jogrendszerrel rendel-
kezzünk az országhatárokon átnyúló jogügyletek által átsztt Európában. A 
római szerzdés 3. cikkelye tartalmazza a felhatalmazást, mely szerint a közös-
ségi tevékenységek közé tartozik a tagállamok jogrendszereinek egymáshoz való 
közelítése, amilyen mértékben az a Közös Piac működéséhez szükséges. Az 5. 
cikkely elírja a tagállamoknak, hogy kötelesek megtenni mindent a közösségi 
célok érvényesülése érdekében, és tartózkodni kötelesek mindentl, ami veszé-
lyezteti, vagy akadályozza ezen célok elérését.6  

Mivel a klasszikus jogterületeken is megindult a jogi egységesítési folyamat, 
Brüsszel figyelme a polgári jogra is ráirányult. A fiatal angol jogász, J. Cross által 
felfedezett „pre-emption” jelenség fejezi ki azt az alkotmányossági problémát, 
hogy mennyi köze lehet a közösségi jogalkotásnak a klasszikus polgári jogi kér-
désekhez. Ez abból fakad, hogy amennyiben a közösség él a párhuzamos felha-
talmazottságával a jogalkotásban, akkor kizárólagossá teszi az adott területen a 
jogalkotást. Az 1995-ös, Lord Cockfield nevéhez fűzd Fehér Könyv már 
konkrétabb rendelkezéseket is tartalmaz a polgári jogra vonatkozóan. 1998-ban 
októberében az igazságügy-miniszter létrehozta a polgári jog nemzetközi össze-
függéseivel foglalkozó munkacsoportot, melynek feladata, hogy a nemzetközi 
jogegységesítés (uniform law) szabályait megvizsgálja, és így biztosítsa, hogy a 
születend Ptk azzal összhangban lesz. 
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A SZERZDÉSI JOG SZABÁLYOZÁSÁNAK ÚJRAGONDOLÁSA 

A bevezetésben vázolt indokok természetesen a szerzdési jog területére is vo-
natkoznak, hiszen az egyes törvényi rendelkezések itt is újragondolásra szorul-
nak.  
1999 áprilisában külön nemzetközi program is indult ennek elmozdítására. 

A „Hungarian – British Joint Academic and Research Program” célja, hogy az 
angol illetve magyar jog hasonló területeinek összehasonlítása után ajánlásokat 
fogalmazzon meg, elmozdítva ezzel azt, hogy a modern jogrendszereknek 
megfelel színvonalú kötelmi joggal rendelkezzünk. A project keretében felme-
rült a szerzdésszegésért való felelsség korszerűsítésének problematikája is, 
melynek egyik eleme a kártérítés mértékének korlátozása.7

Dolgozatom célja annak bemutatása, hogy miért van szükség a korlátozás 
bevezetésére, valamint annak megindokolása, hogy miért a legcélravezetbb 
megoldás, ha 1980-as Bécsi Vételi Egyezményt mintául véve, az elreláthatóság-
ra korlátozzuk a kártérítési kötelezettséget. Ahhoz, hogy meggyzen tudjak 
érvelni a javaslat mellett, az alábbi szempontokból kell megvizsgálni a jogintéz-
ményt: 
− a legels eldöntend kérdés, hogy egyáltalán szükséges e változtatni a 
kártérítési jognak ezen a területén; 

− elnyös-e, ha egy nemzetközi, kereskedelmi jogban kialakult mintát ve-
szünk át; 

− megfelelen biztosítja-e a kártérítés társadalmi funkcióját; 
− megfelel-e a nemzetközi elvárásoknak és gyakorlatnak; 
− a hazai gyakorlat képes lesz e befogadni; 
− kiállja-e a gazdasági elemzés próbáját; 
− harmóniában van-e Ptk. többi rendelkezésével, vagy feleslegesen bontja 
meg a kártérítési jog egységét. 

AZ EL RELÁTHATÓSÁG FOGALMÁNAK BEMUTATÁSA8

„Egy kocsmáros a kádárnál söröshordót vásárol. A hordóban azonban nem sört 
tárol, hanem bort. Mint késbb kiderül, a hordó szivárog. A vev követeli a 
kádártól az elfolyt bor árát. Kérdés, vajon helyes-e, ha a kádárnak csak az elfolyt 
bor mennyiségének megfelel sör árát kell megtérítenie, mivel nem láthatta el-
re, hogy a vev a hordóban bort fog tárolni.” 
Charles Dumoulin francia jogtudós szerint a válasz igen. Az elreláthatóság 

fogalma nála merül föl elször a jogirodalomban, 1546-ban, a fenti jogeset kap-
csán.9 A történelem folyamán szinte minden jogrendszer szükségét érezte an-
nak, hogy a megtérítend kárt valamilyen formában (méltányossági megfonto-
lásból) korlátozza, nem lenne ugyanis fair a károkozót olyan következményekért 
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is felelssé tenni, amelyekre nem számíthatott elre, vagy amelyekre a legcseké-
lyebb befolyással sem bírt.  
Annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy pontosan mekkora a megtérítend 

összeg, különböz megoldások és elméletek alakultak ki. A római jogban 
Iustinianus limitálta a kártérítés összegét, és ez a szolgáltatás értékének kétszere-
se volt.10 A common law rendszerekben különbséget tettek a közvetlen és közve-
tett kár között, és megtérítésükre különböz szabályok vonatkoztak. A svájci és 
az osztrák jog a vétkesség mértékének függvényében állapítja meg a kártérítés 
nagyságát. Több állam jogában alkalmazzák a különféle okozatossági elmélete-
ket, melyek azt próbálják kideríteni, hogy egy adott cselekmény mikor oka a 
bekövetkezett kárnak. A németek az adekvát kauzalitás elmélete szerint ítélkez-
nek, az angolszász jog az ok távoliságát vizsgálja, és amennyiben az túl távolinak 
bizonyul, úgy nem jár utána kártérítés.11 A német jogban ismert még egy emlí-
tésre méltó elmélet, amely a megszegett magatartásszabály célját vizsgálja 
(Schutzzwecktheorie). Ennek lényege, hogy a károsultnak nem kell az olyan káro-
kat megtérítenie, amelyeket ugyan törvényi elírásba ütköz magatartások 
eredményeztek, de amelyek megakadályozása nem, vagy nem az adott norma 
célja.  
A legszélesebb körben elterjedt elmélet természetesen az elreláthatóság, ami 

azt jelenti, hogy a károkozó nem felel magatartásának azon következményeiért, 
amelyeket nem láthatott elre. A bíróságok eltt felmerül esetekben azonban 
ezen elméletek egyike sem tudja önmagában megalapozni a kár megtérítésének 
korlátozását. Ezért természetesen a bírák természetes jogérzéküket és a méltá-
nyosság szempontját hívják segítségül, hogy igazságos ítéletet tudjanak hozni.  
Az elreláthatóságot elször Franciaországban foglalták törvénybe, a Code ci-

vil 1150. szakasza tartalmazza.12 Angliába a francia „úttör”13 könyvének fordí-
tásával kerül be a fogalom.14 1854-ben azonban megszületett az els, és így pre-
cedensnek számító ítélet, amelyben a bíróság az elreláthatóságra hivatkozott: a 
Hadley v. Baxendale eset. 
A felperes (Hadley) gzmalom tulajdonos volt Gloucesterben. Egy tengely-

törés következtében le kellett a gzgépet állítania. A póttengely elkészítéséhez a 
greenwich-i gyártó kérte az eredeti tengelyt. A felperes átadta a törött tengelyt 
Baxendale fuvarosnak, aki biztosította t arról, hogy a tengelyt még a következ 
nap folyamán átadja a greenwich-i gyártónak. Tisztázatlan okokból azonban a 
tengely csak öt nap múlva érkezett meg a gyárba, ennek megfelelen a malom-
nak négy nappal tovább kellett állnia a javítási id meghosszabbodása miatt. A 
felperes követelte a fuvarozótól elmaradt hasznának megtérítését. A bíróság a 
keresetet elutasította, és ítéletében nagyban támaszkodott az Amerikában nép-
szerűvé vált ponthier-i gondolatra, amelyet egy Sedgwich nevű szerz műve 
közvetítésével ismert meg. Az indoklásban kimondta, hogy a szerzdésszegés-
bl származó valamennyi kárt meg kell téríteni, amely: „as many reasonably 
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supposed to have been in the contemplation of both parties, at the time they made the contract, 
as the probable result of the breach of it.”, azaz „amelyekre a felek szerződéskötéskor, mint a 
szerződésszegés valószínű következményeire gondolhattak.”  
Ebben az ítéletben fektették le az angol kártérítési jog alapkövekének számí-

tó, úgynevezett „contemplation-rule”-t. Az ítélkezés egységességét mutatja, hogy 
1949-ben hasonló ítélet született a Victoria Laundry Ld. v. Newman Industries Ld. 
esetben, ahol az elreláthatóság még tisztább megfogalmazását találjuk: „as was 
at the time of contract reasonably forseeable as liable to result from the breach.”, azaz „amely 
a szerződéskötés pillanatában a szerződésszegés következményeként általában előre látható.”  
Végül egy jogeset az Egyesült Államokból, amely kapcsán elször (1839-ben) 

merült fel a jogintézmény. Egy gzhajó megrendeljének a leszállított hajót 
vissza kellett küldenie a hajógyárba. A vev a gyáron követelte azt az elmaradt 
hasznot, amelyet az utólagos javítás ideje alatt a hajó hozhatott volna. A bíróság 
a keresetet a ponthier-i gondolatra hivatkozva elutasította, és ezt az esetet köve-
ten számos esetben született hasonló, a kártérítés mértékét korlátozó ítélet.15

A KODIFIKÁCIÓ SORÁN SZEM EL TT TARTANDÓ  
F  SZEMPONTOK 

SZÜKSÉGES E VÁLTOZTATNI A SZERZ DÉSSZEGÉSÉRT VALÓ FELEL SSÉGET 
SZABÁLYOZÓ NORMÁKON? 

„A szerzdésszegésért való felelsségre, valamint a kártérítés mértékére a szer-
zdésen kívül okozott károkért való felelsség szabályait kell alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy a kártérítés mérséklésének – ha jogszabály kivételt nem tesz – 
nincs helye.” Ez a jelenleg hatályos Ptk. normája, amely a szerzdésszegéssel 
okozott károkat hivatott szabályozni. A 318. § így egy különleges jogtechnikai 
megoldást alkalmazva, úgynevezett utaló szabállyal összekapcsolja a szerzdé-
sen kívüli és a szerzdéses kötelmekbl fakadó károk rendezését. Ez azt jelenti, 
hogy a szerzdésszegéssel okozott kárt a károkozó félnek teljes mértékben meg 
kell térítenie, és a kártérítési felelsség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítani 
tudja, hogy az adott helyzetben úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általá-
ban elvárható volt. A legfbb különbség azonban a kontraktuális és a deliktuális 
felelsség között az, hogy az utóbbi esetben tilos alkalmazni (a törvényi felha-
talmazást kivéve) a 339. szakasz második bekezdését, amely felhatalmazza a 
bíróságot, hogy a kárért felels személyt, amennyiben rendkívüli méltánylást 
érdeml körülmények állnak fenn, részben mentesíthesse a felelsség alól. Ez az 
általános érvényű felelsségkorlátozás azonban idejét múlt, hiszen elssorban a 
preklasszikus polgári jogra volt jellemz, ami a büntetjogias felelsségkorláto-
zás jegyeit hordozta magán. Ennek tulajdonítható, hogy visszatekintve az elmúlt 
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húsz év bírói gyakorlatára, nem találunk egyetlen egy esetet sem, amelyben al-
kalmazták volna e méltányossági szabályt. Ez a szabály nem határozza meg azo-
kat az okokat, amelyek a mérséklésre vezethetnek, csupán alkalmazásának kivé-
telességét emeli ki. Tulajdonképpen itt nem is a felelsség enyhítésérl van szó, 
hanem a kártérítés mértékének méltányossági szempont szerinti mérséklésérl. 
A kártérítési jog egyik központi eleme a teljes kártérítés elve, és a magánjogi kódex 
általános jelleggel a szerzdésszegéssel okozott felelsség körében is ezt az elvet 
fogadja el, amely szabály alól, amint azt már fentebb említettem, még csak kivé-
tel sem tehet.16  
A kontraktuális felelsség körében, a kártérítés mértének korlátozhatóságára 

azonban szinte minden jogrendszerben igény, és ennek megfelel szabályozás 
található. A Ptk. az egyes szerzdésekre vonatkozó fejezetében tartalmaz olyan 
rendelkezéseket, amelyek az általános (Ptk. 339.) szabálynál enyhébb felelssé-
get állapítanak meg, és így korlátozzák a fizetend kártérítés összegét, mértékét. 
Ilyen rendelkezést találunk például a fuvarozási szerzdés,17 vagy a szálloda leté-
ti szerzdése18 esetében, a kutatási szerzdésnél,19 a tervezési szerzdésnél20 
pedig a Ptk. engedélyezi a felelsség korlátozhatóságát. Ezen kívül a 314. § 3. 
bekezdése megengedi, hogy külkereskedelmi szerzdéssel kapcsolatos belföldi 
szerzdés esetében a szerzdésszegésért való felelsséget a felek korlátozzák, 
vagy kizárják. Eörsi Gyula, az 1959-es Ptk. atyja is a teljes kártérítés elvét vallot-
ta, és a méltányossági klauzula hiányát a kontraktuális felelsség körében azzal 
indokolta, hogy aki szerzdési kötelezettséget vállal, annak fel kell tudnia mérni, 
hogy mekkora károk keletkezhetnek a szerzdésszegésbl, tehát mérséklésnek 
itt nincs helye. A külkereskedelmi szerzdések körében azonban mégis megen-
gedett a korlátozás, mert ott a piaci szabályokhoz kell alkalmazkodni. Az enyhí-
tés célja az volt, hogy összehangolják a külkereskedelmi vállalatok belföldi válla-
latokkal és ezzel összefüggésben külföldi vállalatokkal kötött szerzdéseit a fele-
lsség és a helytállás vonatkozásában. A külföldi szerzdési partnerek ugyanis a 
piacgazdaság szabályai szerint kötötték jogügyleteiket, és ott már régóta alkal-
mazott technika volt a felelsség mértékének korlátozása. Ezek a tények egyér-
telműen igazolják, hogy jelenlegi Ptk-ánk piacgazdasági orientációjú újrakodifi-
kálása során meg kell változtatni ezt az elavult normát. Ennek megfelelen a 
Kártérítési- és Biztosítási Jogi Munkacsoport munkáját figyelembe véve a 
Kodifikációs Szerkesztbizottság a következ javaslatot terjesztette a 
Kodifikációs Fbizottság elé: 
„A teljes kártérítés elvének fenntartása mellett az új Ptk. a kártérítés mértékét 

az elmaradt haszon kártételei körében kösse az ésszerű elreláthatóság korlátjá-
hoz, azaz mondja ki azt, hogy a károkozó csak azokért a károkért tartozik fele-
lsséggel, amelyeket normális körülmények közepette egy adott cselekmény 
következményeiként ésszerűen elre lehetett látni. Az ésszerű elreláthatóság 
korlátja kizárólag az elmaradt vagyoni elny kártételeit határolná be.” 
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A teljes kártérítés elve szerint ugyanis a károsultnak meg kell téríteni a: 
− a felmerült kárt (damnum emergens) 
− az elmaradt hasznot (lucrum cessans) 
− a károk miatt felmerült költségeket és kiadásokat 
− a nem vagyoni károkat 

Grosschmid Béni 1932-ben született művében a következket írta: „A kártéríté-
si kötelezettség kiterjed az összes (1) vagyonbeli hátránynak a kiegyenlítésére, 
amelyet a kárvallott azon ténynek az okozataképpen, amelybl folyó kárért a 
megtérítés adandó, szenvedett; amennyiben valami törvénybl (szabályból) a 
kötelezettségnek valami más terjedelme nem következik. 
A szabály, egyszóval, a kártérítési kötelezettség terjedelmére nézve az ú. n. 

teljes kártérítés. Ez következik a kártérítési elv alapeszméjébl. Az ellenkeznek 
tételesen kellene valami kútfben kimondva lennie. Hazai jogunk terén ilyesféle, 
a 66. §-ban21 tárgyalt megszorításon kívül, általánosságban nem létezik.”  
Az elmaradt haszonra ugyanis a kártérítési kötelezettség csak akkor terjedt ki, 

ha a károkozót „gonosz szándék”, vagy súlyos gondatlanság terhelte. Egyszerű 
gondatlanság esetén tehát csak a valóságos vagyoncsökkenésért járt kártérítés. 
Már az akkori viszonyok között is egyértelmű volt tehát, hogy a teljes kártérítés 
elve sem abszolút értelemben és kivétel nélkül érvényesül alapelv, de áttörése 
már akkor is csak az elmaradt haszon körére korlátozódott. 
Az itt célzott módosítás legjobb modellje a Bécsi Egyezmény 74. Cikke le-

hetne, amely a következket mondja ki:22 „Damages for breach of contract by one party 
consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a 
consequence of the breach. Such damages may not exceed the loss which the party in breach 
foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the 
facts and matters of which he then knew or ought to have known, as a possible consequence of 
the breach of contract.”, azaz: „A fél szerzdésszegése következményeként járó 
kártérítés összege megegyezik azzal a veszteséggel, amely a szerzdésszegés 
következtében a másik felet érte, ideértve az elmaradt hasznot is. Ez a kártérítés 
nem haladhatja meg azt a veszteséget, amelyet a szerzdésszeg fél a szerzdés 
megkötésének idpontjában előre látott, vagy amelyet előre kellett látnia azon tények 
és körülmények alapján, amelyekrl mint a szerzdésszegés lehetséges követ-
kezményeirl az említett idpontban tudott vagy tudnia kellett.” 

A CISG23

A CISG24 az áruk nemzetközi adásvételérl szól, az ENSZ égisze alatt jött létre 
1980-ban, Bécsben. Az egyezmény célja a minél szélesebb körben való elfogad-
tatása és érvényesítése volt, egységes szabályozást nyújtva a nemzetközi vételi 
jog problémáihoz. Az egyezmény nem teljesen átfogó, a szerzdés létrejöttét 
valamint a felek jogait és kötelezettségeit rendezi. Elzményének tekinthet az 
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1964-ben született Hágai Egyezmény, amely azonban messze nem lett olyan 
széles körben elfogadott, mint a Bécsi Vételi Konvenció. Ezek az egyezmények 
számos új jogintézménnyel gazdagították a nemzetközi jogi köztudatot, közülük 
is a legfontosabb az alapvet szerzdésszegés fogalma, amely a 25. cikkben 
található. Ennek Cammerer és Schlechtriem szerint három elfeltétele van: a 
kötelezettségszegés, a hátrány elidézése, valamint a következmények elrelát-
hatósága. A vev és az eladó szerzdésszegéskor érvényesíthet jogait rendez 
74. cikknek is kulcsfogalma az elreláthatóság. Az alapvet szerzdésszegés 
jogkövetkezményei, a szerzdésszegés szankciói közül a legjelentsebb ugyan a 
szerzdéstl való elállás joga, de a többi szankcióval párhuzamosan mind a ve-
v, mind az eladó érvényesítheti kártérítési igényét is. A kárigény ugyan itt is a 
teljes kártérítésre vonatkozik: a tényleges kárra, valamint az elmaradt haszonra. 
Érvényesül azonban még egy általános elv, amely az utóbbi kártétel összegének 
zsinórmértékéül szolgáló elreláthatósági korlát alkalmazására vonatkozik. A 
normatív követelmény tehát az, hogy a megtérítend kár nem haladhatja meg 
azt a kárt, amelyet a szerzd félnek a szerzdés megkötésekor elre kellett 
látnia, mint várható kárkövetkezményt. Ennek a rendelkezésnek az elnye, 
hogy:25

− a szerzdési alku részévé teszi, és ezzel piaci alapra helyezi a kártérítés 
mértékét 

− arra készteti a szerzdés jogosultját, hogy tárja fel a szerzdés kockázata-
it, s ha így a másik fél nem vállalja az ügylet megkötését, növelnie kell az 
ellenszolgáltatást 

− az elrelátható káron túli kárt a jogosult viseli, azaz a lehet legjobban 
osztja el a kárkockázatot 

A szabály elvi tartalma az, hogy a szerzdési partnerek a szerzdés megkötésé-
vel különös kötelezettséget vállalnak magukra, amelyek túlmennek a törvény 
által meghatározottakon. Szerzdéses jogviszony fennállása esetén tehát a felek 
közös érdeke, hogy a vállalt különös kárveszélyt az elreláthatóság keretein be-
lül tartsák, azaz elre kalkulálni tudjanak vele.26

A CISG jogintézményének fentebb felsorolt elnyei miatt célszerűnek látszik 
tehát, ha a kodifikációs munkálatok folyamán mintaként kezeljük az egyez-
ményt. 

MIÉRT ELNYÖS, HA EGY NEMZETKÖZI, KERESKEDELEMBEN KIALAKULT 
EGYEZMÉNYT MODELLKÉNT VESZÜNK ALAPUL A JÖV BELI SZABÁLYO-

ZÁSNÁL? 

Nyilvánvaló, hogy az új Ptk. alapveten a hatályos magyar magánjogra épül, és a 
kodifikációs munkálatokat végz munkacsoportok egyetlen külföldi törvény-
könyvet, egyezményt sem tekintenek kizárólagos mintának.27 Az összehasonlító 
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jogi szemlélet azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy működképes legyen a jog, 
így nem szabad azt izoláltan szemlélni, hanem bele kell helyezni környezetébe. 
A társulási egyezményben vállalt jogharmonizációs kötelezettségünket a dolgo-
zat elején már említettem. Az 1998-ban létrehozott, a polgári jog nemzetközi 
összefüggéseivel foglalkozó munkacsoport feladata a nemzetközi jogi források 
és az aquis communitaire feldolgozása.  
A szerzdési anyagi jog nemzetközi harmonizálása elengedhetetlen volt a 

működképes nemzetközi kereskedelemhez. A nemzeti jogok bábeli eltérései 
okozta gát lebontására való törekvések a huszadik században egyre ersödtek, 
és egyre nagyobb intenzitást mutattak. A jogegységesítés három f forrása: 
− a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia, melynek célja a kollíziós 
jog egységesítése. Nevéhez a Hágai Nemzetközi Konferencia egyezmé-
nyei fűzdnek 

− a római UNIDROIT- Intézet, melynek feladata az anyagi jog egységesí-
tése. Nevéhez a „Principles of International Commercial Contracts, azaz 
a Nemzetközi Kereskedelmi Szerzdések Alapelvei, valamint az egyes 
szerzdéstípusokra kidolgozott egyezmények fűzdnek. 

− a bécsi székhelyű ENSZ szerv, az UNCITRAL. 

Külön kiemelést érdemelnek a nemzetközi kereskedelem központi ügyletére, a 
nemzetközi adásvételre vonatkozó univerzális egységesítést célzó egyezmények. 
1964-ben Hágában két egyezményt fogadtak el: az ULIS-t, illetve az ULF-et.28 
Természetesen ide tartozik a Bécsi Vételi Konvenció is. Ezeknek az egyezmé-
nyeknek az elnyei a következ tényekbl fakadnak:  
− világméretű elfogadás igényével készültek (a Bécsi Vételi Konvenciónak 
közel félszáz részes tagállama van); 

− figyelembe vették a fontosabb jogrendszerek vívmányait, és ötvözték 
azokat; 

− a széles körű alkalmazás miatt a szabályozás rendkívül egyszerű és magas 
szinten absztrahált; 

− a szerzd felek számára messzemen autonómiát biztosítanak (a 
diszpozivitás és formátlanság elvének biztosítása); 

− a nemzetközi kereskedelem igényeihez abszolút mértékben alkalmazko-
dó rendelkezéseket tartalmaznak. 

A Bécsi Egyezmény mellett az UNIDROIT kártérítésre vonatkozó rendelkezé-
sei között is megtalálhatjuk az elreláthatósági klauzulát. A 7.4.4. cikk szerint: 
„A nemteljesít fél csak azért a kárért felel, amelyet a szerzdés megkötése ide-
jén elre látott, vagy ésszerűen elre láthatott, mint nemteljesítésének követ-
kezményét.” 
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Az ésszerűség mércéje az, amit egy rendesen gondolkodó személy elre lát-
hatott, mint a nemteljesítésének az ügyek rendes menetében és a szerzdés kü-
lönleges körülményei között jelentkez következményét. 
A jogintézmény a Bécsi Konvencióban, mint ahogy az a szerzdés hatályá-

ból is kiderül, az adásvételi szerzdésekre vonatkozik. Az UNIDROIT-ban már 
nincs ez a korlátozás, hiszen a nemzetközi kereskedelmi szerzdésekre általában 
terjed ki a hatálya. 
A kereskedelmi szerzdések fogalma kapcsán újabb szempontra szeretném 

ráirányítani a figyelmet. Az új Ptk. kodifikációs munkálatai során folyamatosan 
visszatér, és sokat vitatott kérdéskör, hogy a Kódex magába foglalja-e a keres-
kedelem, az üzleti élet viszonyaira vonatkozó normákat is (monista felfogás), 
vagy pedig szükséges egy külön kereskedelmi kódex megalkotása. Grosschmid 
idejében még a következ felfogás fogalmazódott meg:29 „...a gyakorlati életben 
ugyanazon vagy belsleg alig különböz jogviszonyok igen eltér jogszabályok, 
t.i. egyrészt kereskedelmi jog, másrészt a közönséges magánjog alá esnek...”. 
A huszadik század jog- és gazdaságfejldése azonban egyértelműen olyan 

tendenciát hozott, ami világszerte visszaszorította a kereskedelmi jog külön 
kódexbe foglalására vonatkozó igényt. Lengyelországban például az 1934-es 
Kereskedelmi Kódex tartalmilag mára teljesen kiüresedett. A kontinentális jog-
rendszerektl eltér angol common law nem is fejlesztett ki külön kereskedelmi 
magánjogot, hanem magába olvasztotta a nemzetközi kereskedelmi szokásjogot. 
Ahogy ezt a jogegységesedési folyamatok is mutatják, a magánjog-kereskedelmi 
jog dualizmusa mára revideált eszme lett. Ennek indoka, hogy nincs szükség a 
speciális szabályozásra, hiszen a magánjogi szabályok már régóta képesek kielé-
gíteni ezeket az eltér igényeket, st, olyan komoly hatást gyakorolt azokra, 
hogy mára a magánjog „kereskedelmi jogiasodásáról” beszélhetünk. Az egykor a 
kereskedkkel szemben támasztott szigorúbb forgalmi követelmények mára 
jórészt általánosodtak, a piacgazdasági társadalmakban a gazdasági kultúra pedig 
a magánemberi intelligencia részévé vált. A magánszemélyek szerves részesei 
lettek az üzleti életnek, és elsajátították annak szemléletét és értékrendszerét. 
Ezen elvi megfontolások alapján Vékás Lajos, az új Ptk. vitaindító téziseiben az 
egységes szerzdési jog mellett foglal állást: 
„Az új Ptk. alapveten egységesen kívánja szabályozni a kereskedelmi (üzleti) 

forgalom és a – nem fogyasztói minségben szerzd – magánszemélyek szer-
zdéses viszonyait. Az új szerzdési jogot úgy kell megalkotni, hogy a szabályai 
a kereskedelmi (üzleti) forgalom szerzdéses kapcsolatainak jogi közvetítésére 
alkalmasak legyenek, az ilyen szerzdésekre szabott (modellezett) normákat 
fogalmazzák meg.” 
A szerzdési jog megkettzdését tehát azzal lehet megakadályozni, hogy 

olyan normákat alkotunk, amelyek egyaránt megfelelnek az üzleti és a magán-
szféra igényeinek is. Mivel a két pólus már szinte egybeolvadt, egy olyan norma, 
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amely a kereskedelmi élet világában született, teljes bizonyossággal alkalmas, 
arra, hogy a törvényalkotók beemeljék a leend Ptk-ba. 

ALKALMAS-E A NORMA ARRA, HOGY BETÖLTSE A KÁRTÉRÍTÉS FUNKCIÓIT?30

A kárfelelsség elsdleges célja a károsult reparációja, azaz olyan helyzetbe kell 
hozni t a polgári jog szerény eszköztárának segítségével (amely elssorban a 
pénz), mint amilyenben a kár bekövetkezte eltt volt. Mindamellett alapvet 
követelmény, hogy a kártérítés arányos legyen az okozott sérelemmel, ám ne 
terjedjen ki a valószerűtlenül magas összegekre. Az elreláthatóság, mint kárté-
rítési szabály tehát ezeknek a kritériumoknak megfelel.  
A kártérítési jog rendkívül fontos mellékfunkciója, hogy preventív hatással 

legyen a jövbeni károkozó magatartásokra. A teljes kártérítés elvénél látszólag 
semmi sem tűnik hatékonyabb eszköznek arra, hogy az embereket visszatartsuk 
a károkozó magatartások tanúsításától. Az elreláthatósági klauzula így akár 
kibúvási lehetségnek is tűnhet, st egyenesen károkozásra ösztönözhet. Érde-
mes azonban közelebbrl megvizsgálni a problémát, ehhez pedig több esetet 
kell megkülönböztetnünk és annak fényében összevetni a két kártérítési elvet. 
Az egyik, amikor a konkrét adós ugyannyit lát elre, mint a szerzdés kötele-
zettje, és ebben az esetben nincs különbség a preventív hatások között.31 Ha a 
konkrét adós kevesebbet lát elre,32 a megelz hatás szempontjából mindegy, 
hogy csak az elrelátható, vagy az összes kárt köteles megtéríteni. Mindjárt más 
a helyzet, ha a hitelez szemüvegén keresztül szemléljük az esetet. Amennyiben 
a teljes kártérítés elve érvényesül, a hiteleznek nagyon kedvez a pozíciója, 
hiszen a kötelezett vagy teljesíti a szerzdést, a szerzdésszegés esetében pedig 
biztosított számára, hogy megkapja a szolgáltatás pénzbeli ellenértékét. Az el-
reláthatóság elve alá es hitelez helyzete azonban lényegesen eltér, mivel ez a 
szabály két dologra ösztönözheti. Érdekében áll, hogy felfedje az adós eltt a 
szerzdésben rejl összes kár lehetségét. Így a kárviselési szabályok a szerz-
déses alku részévé válnak, és fokozzák a két fél közötti együttműködését. A 
hitelez szempontjából tehát beszélhetünk preventív funkcióról, hiszen azzal, 
hogy igyekszik elmozdítani a szerzdés teljesítését, szerves részt vállal a kár 
megelzésében.  

KIÁLLJA-E AZ EL RELÁTHATÓSÁG A GAZDASÁGI ELEMZÉS PRÓBÁJÁT? – A 
HATÉKONYSÁG KÉRDÉSE33

A Chicago-i egyetemrl indult ki azon irányzat, amely szerint egy jogi megoldás 
esetén az egyéb funkciók vizsgálata mellett figyelembe kell venni az adott szabá-
lyozás gazdasági hatásait (költségei, közgazdasági határai) is.34  
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A jog gazdasági analízise módszere szerint egy szankciót akkor tekinthetünk 
hatékonynak, ha annak lebonyolítása a legkisebb összköltséggel jár a többi 
szankcióhoz képest. Ezen kívül a szerzdésszegéshez kapcsolódó szankciónak 
olyannak kell lennie, hogy alkalmazása nyomán a szerzdésszeg fél ne juthas-
son nyereséghez. Ezeknek a kritériumoknak az elreláthatóság megfelel, hiszen 
a kárveszély, a kockázatok elosztásának leghatékonyabb módszere – a szerzd 
felek racionálisan, saját gazdasági szempontjaik egyeztetésével, az alku kereté-
ben hozzák létre. Vannak azonban olyan jogrendek (lásd a mellékletben), ame-
lyek az elreláthatóságot a kártérítésnél megszorító kritériumként használják, és 
ezzel lehetvé teszik a szerzdésszeg félnek, hogy hasznot húzhasson szerz-
désszegésébl. Közgazdasági értelemben egy szerzdés akkor érvényes, ha ab-
ból legalább az egyik nyereséghez jut, és ezzel a társadalom hasznai is növeked-
nek. Ebben az értelemben egy szerzdésszegés és az alkalmazott szankciója 
akkor lehet hatékonyságnövel, ha a rendelkezésre álló erforrásokat úgy ren-
dezi át, hogy azok ennek következtében nagyobb hasznot eredményeznek. Így 
ha valaki egy korábban esedékes szerzdést megszeg azért, mert így sokkal el-
nyösebbet tud majd megkötni és teljesíteni, akkor ezzel a társadalom összessé-
gében elnyhöz jutott. Ez azonban nem kivétel nélküli szabály, és a kivételre a 
legjobb példa a mellékletben található eset, ahol is az elreláthatóság, mint a 
kártérítés mértékét szűkít kritérium jut szerephez. Kritikával kell tehát illetni 
azon jogrendeket, amelyekben a szerzdésszegés eredményeként beállott való-
színűtlenül magas károk megtérítendségének enyhítésére egyedül az elrelátha-
tósági klauzulát alkalmazzák, hiszen ezek a szerzdésszeg fél gazdagodását 
engedélyezik.  
Hasonló kritikát fogalmaz meg Robin Paul Malloy is, akinek nevéhez a jog és 

piacgazdaság elmélete fűzdik. A hagyományos módszer (a jognak csupán a 
gazdaság, és nem a piacgazdaság általi vizsgálata) értelmében ugyanis a szerz-
désszegés  megengedhet megfelel  kompenzáció  mellett,  ha  ez  
össztársadalmilag elnyös, tehát csökkenti a társadalmi költségeket. A tradicio-
nális felfogás f hiányossága szerinte egyrészt az, hogy eleve feltételezi, hogy 
mindennek van pénzben kifejezhet értéke, másrészt hibás a szerzdések köt-
erejét csupán a gazdasági hatékonysághoz igazítani. Véleménye szerint tehát 
szükségtelen vizsgálni a szerzdésszegések hatékonyságát.35

A gazdasági elemzés kapcsán szükséges érinteni, hogy az elreláthatóság 
idpontjául mit veszünk alapul. A két legelterjedtebb felfogás a szerzdéskötés, 
illetve a szerzdésszegés idpontjára támaszkodik. Ez utóbbira alapozni az el-
reláthatóságot azért nem célszerű, mert a kockázatok egyoldalú újratelepítéséhez 
vezethet – például ha a jogosult utólagosan informálja a kötelezetett a szerzdés 
szempontjából lényeges körülményekrl. 
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AZ EL RELÁTHATÓSÁG ALKALMAZÁSA A DELIKTUÁLIS  
FELEL SSÉG KÖRÉBEN36

Az új Ptk-ba szükséges lesz beépíteni, hogy az elreláthatósági korlát a szerz-
désen kívüli kármezben is érvényesül az elmaradt hasznok tekintetében. A két 
felelsségi alakzat esetében ugyanis hasonló szerkezetet találunk. Szerzdés léte 
esetén maga a szerzdés írja el a felek számára kötelezettséget, és a felek tud-
ják, hogy nemteljesítés esetén kárt okoznak a másiknak. Azt is tudják, hogy mi-
lyen károk származhatnak a szerzdésszegésbl, és amelyeket nem láthattak 
elre a szerzdés megkötésekor, azokért nem tartoznak felelsséggel. Ameny-
nyiben nincs szerzdés, a törvényi rendelkezés ír el kötelezettséget (valamilyen 
magatartás tanúsítását, vagy bizonyos magatartásoktól való tartózkodást). A f 
különbség a két esetben az, hogy ez utóbbi esetben a felek akaratától független, 
nem általuk vállalt kötelezettségekrl van szó. A lehetséges károk egy részét 
azonban itt is elre lehet látni, hiszen tudvalev, hogy a törvénysért magatartá-
sokból kár származik – a törvények pedig ismertek. Vannak tehát olyan károk, 
amelyekért itt sem tartozik felelsséggel a károkozó, éppen azért, mert nem 
láthatta elre azok bekövetkeztét.  
Az elv alkalmazása itt is kizárólag az elmaradt haszon összefüggésében enge-

délyezhet, és a deliktumért felels személynek a reális lehetség („real risk”) 
mértékéig kell elre látnia tettei következményit. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Az elreláthatóság elve tehát megfelel támpontot nyújt ahhoz, hogy elhatárol-
hatóvá váljék a megtérítend kár összege a meg nem térítendtl – az elmaradt 
haszon tekintetében. A dolgozatom elején vázolt társadalmi, gazdasági változá-
sok miatti változtatási igény kielégítésére tehát alkalmas, amennyiben a leend 
Ptk-ban helyet kap, mint a kártérítés mértékének korlátozására vonatkozó klau-
zula. Megfelel mind a nemzetközi elvárások, mind a piac igényeinek, és ötvö-
zdnek benne a nemzetközi, illetve a kereskedelmi jellegébl fakadó elnyök. A 
hazai gyakorlatban nem lesznek különösebb nehézségek az alkalmazásával, hi-
szen a Bécsi Vételi Konvencióhoz való csatlakozásunk óta már eltelt annyi id, 
hogy a bíróságok megismerhessék sajátosságait. A kártérítési jog egységét pedig 
nem fogja megbontani, hiszen deliktuális körben is alkalmazható, így a kártérítés 
mértékére irányadó szabályok nem különböznének a két felelsségi forma ese-
tében. Végül pedig láttuk, hogy ahhoz sem fér kétség, hogy a norma képes be-
tölteni a kártérítés reparatív, valamint preventív funkcióját, és kiállta a gazdasági 
elemzés próbáját is. 

13 



MELLÉKLET: EGY NÉMET JOGESET37

G gépgyártó cégnél F gépalkatrészt forgalmazó cég speciális fúrógépet ren-
del. A két cég között évek óta rendszeresen kereskedelmi kapcsolat áll fenn, 
amelynek keretében F cég rendszeresen vásárol speciális gépeket és alkatrésze-
ket G cégtl, lévén, hogy G mint gyártó nem tart fenn forgalmazással foglalko-
zó külön részleget. F aztán, mint alapveten kereskedelmi cég, a piacon tovább-
adja ezeket a fúróberendezéseket olyan cégeknek, amelyek alapkutatással és 
olajkitermeléssel foglalkoznak. 
F cég profilja ezekbl az eladásokból nem nagyon haladja meg az átlagos ke-

reskedelmi profitot. Egy nagyon különlegesen kedvez fúrási lehetségrl érte-
sül F cég, amelynek képviseli üzleti kapcsolataik révén rendszeresen kapnak 
információt az olajkitermelési lehetségekrl. F cég vezetsége úgy határoz, 
hogy az évek óta felhalmozódott profitból alapít egy egyszemélyes kft-t, amely-
nek elsdleges célja, hogy bekapcsolódjon az újonnan felfedezett lelhely feltá-
rásába. A kutatáshoz különleges fúróberendezés szükséges, amellyel jelenleg 
egyetlen rendszeresen és hosszabb ideje olajkutatással foglalkozó cég sem ren-
delkezik. Aki elször szerzi be az illet gépet, a szokásost akár tízszeresen is 
meghaladó hasznot remélhet a vállalkozásból. F cég G cégtl sietve megrendeli 
a szükséges gépet, azonban F cég képviseli sem a szerzdésben nem említik, 
hogy milyen célra kell nekik a fúróberendezés. Ennek oka részben az id rövid-
sége, részben az, hogy F cég birtokába jutott információt lehetleg nem akarja 
nyilvánosságra hozni, részben pedig az, hogy a két cég között fennálló évtizedes 
kereskedelmi kapcsolat alatt egyszer sem fordult el, hogy G tetemes késede-
lemmel szállított volna. A vételár 10.000 DM. F cég által a vállalkozásból remélt 
haszon 20.000 DM. A megrendelést követ héten Harmadik olajkutató cég 
jelentkezik G cégnél, és megrendel egy ugyanolyan fúróberendezést, H cég is 
értesülést szerzett az új lelhelyrl, de a területen belül egy másik kutat szeretne 
fúrni. Az elzetes szakvélemények szerint ezen a lelhelyen is garantált a siker, 
de F kft által tervezett helynél kisebb, kb. 15000 DM haszon várható. H cég 
éppúgy szerzdést köt G céggel, mint ahogy F tette, de mivel teljesen új partne-
re g-nek, H képviseli jónak látják a szerzdésben mindenrl pontosan rendel-
kezni. Így a szerzdést megelz tárgyalásokon szóba kerül az is, hogy H cég a 
berendezés működtetésétl 15000 DM hasznot remél, ehhez azonban a meg-
rendelt felszerelésnek egy héten belül készen kell lenni, különben fennáll annak 
a veszélye, hogy a megrendelést külföldi vállalkozók szerzik meg. Ezért H cég 
hajlandó 13000 DM-et fizetni. 
G úgy határoz, hogy az F kft. Részére készülgépet H-nak adja el. Ezzel 

ugyan a szerzdést F-el nem tudja határidre teljesíteni, de úgy gondolja, hogy 
mivel saját gépeit már úgyis átszerszámozta, a H-val történ szállítást követen 
gyorsan le tud még egy hasonló berendezést gyártani. Így kb. három-négy napos 
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késedelembe kerül F kft-vel szemben, de mivel ilyenre már egyszer volt példa, 
tudja, hogy F mint kereskedelmi cég néhány napos késedelemre nem érzékeny. 
G tehát leszállítja a fúróberendezést H cégnek, majd rögtön hozzákezd egy má-
sik ugyanolyan elállításához és F-nek négy napos késedelemmel szállít. 
F mivel nem jut idben a megrendelt fúróberendezéshez, elesik a kútásás le-

hetségétl. A kutatást néhány napos késéssel egy külföldi cég végezheti el, aki 
realizálja is a már korábban megjósolt 20.000 DM-es profitot, és azt kiviszi az 
országból. F cég G cégtl kártérítésként követeli a teljes pozitív interesszét, 
tehát a már elre kifizetett vételárat és minden kétséget kizáróan bizonyítható 
elmaradt hasznot. (10.000 DM +20.000 DM = 30.000 DM) Ha az illet állam 
joga szerint csak azokért a szerzdésszegésbl adódó károkért felel a szerzdés-
szeg fél, amelyek már a szerzdéskötéskor elre láthatóak voltak, akkor G cég 
sikeresen védekezhet azzal, hogy sem , sem az  helyében lev ideáltipikus 
adós nem láthatta elre, hogy F ettl a megrendeléstl ilyen különlegesen nagy 
profitot remél. Ha F t felvilágosította volna, természetesen egészen más lenne 
a helyzet. Így G-nek kártérítésként nem kell majd többet fizetni, mint az elre 
kifizetett vételárat, plusz esetleg a szokásos kereskedelmi profitot. G tehát saját 
szerzdésszeg magatartásán gazdagodik. Ha az illet állam joga szerint a szer-
zdésszeg félnek a másik fél szerzdésszegésébl ered kárát meg kell téríte-
nie, függetlenül a kár elreláthatóságától, akkor F nem tehet mást, meg kell fi-
zetnie a 30.000 DM-et (Totalersatz). Saját szerzdésszeg magatartása következ-
tében tehát nem gazdagodik, st, veszít a szerzdésszegésén. 
Ebben az esetben tehát éppen F cég tudott volna a fúróberendezéssel na-

gyobb profitot csinálni (20.000 DM – 15.000 DM), ami azt jelenti, hogy na-
gyobb lelhelyet tudott volna feltárni, ami össztársadalmilag nézve nagyobb 
haszonnövekedést jelentett volna. Még ha H cég nem is vinné ki a profitot az 
országból, a szerzdés betartása azt jelentette volna, hogy nagyobb hozami kút 
kezd el elbb működni és csak aztán a kisebb hozamú, és nem fordítva, ami 
több olajat, nagyobb hatékonyságot jelentett volna.  
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JEGYZETEK 
1 Ennek részletes leírását lásd: Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv Elkészítése. = 
Polgári jogi kodifikáció – korszerűsítés vagy korszakváltás IV. Tudományos Diákköri Konferencia. 
Szerk.: Bodzási Balázs. Budapest, Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, 2001. 15-
16., és Vékás Lajos: Indító tézisek a polgári jog átfogó reformjához. = Polgári jogi 
kodifikáció. 1999/2. 

2 1050/1998 (IV.24.) Korm. sz. határozat szövege szerint: „A Kormány elrendeli a polgári 
jog, ezen belül a Ptk. átfogó korszerűsítésére irányuló munkálatok megkezdését. A felül-
vizsgálat közvetlen célja egy korszerű, a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak is meg-
felel Ptk. megalkotása, amely a gazdaság alkotmányaként, a civilisztika alaptörvénye lesz. 
Közvetett cél ezen túlmenen a jogbiztonság magasabb szintre emelése, a más törvé-
nyekkel, illetve jogszabályokkal való viszony, a ‚fszabály-kivétel’ kapcsolatok áttekinthe-
tbbé, egyértelművé tétele, a jogkeresk eligazodásának megkönnyítése a személyi és va-
gyoni viszonyaikat meghatározó joganyagban. Az új Ptk. legyen az 1990-tl készült tör-
vények szintézisével a civilisztika terén a rendszerváltás folyamatának egyfajta 
kodifikációs lezárása, összegzése.” 

3 A Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztbizottság feladata a kormányhatározat szerint: „a 
munkabizottságok tevékenységének irányítása, koordinálása és ennek alapján elterjeszté-
sek készítése a Fbizottság számára, valamint a Fbizottság állásfoglalásán és a munkabi-
zottságok javaslatain alapuló koncepciónak megfelel normaszöveg kodifikációja.” 

4 Alkotmány/9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon 
és a magántulajdon egyenjogú és egyenl védelemben részesül. (2) A Magyar Köztársaság 
elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. 

5 E témáról általában lásd: Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv Elkészítése. = Polgári 
jogi kodifikáció – korszerűsítés vagy korszakváltás IV. Tudományos Diákköri Konferencia. Szerk.: 
Bodzási Balázs. Budapest, Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, 2001. és Kecs-
kés László: A Ptk. Reformja az Európai Unió joganyagának tükrében. = Polgári jogi 
kodifikáció – korszerűsítés vagy korszakváltás IV. Tudományos Diákköri Konferencia. Szerk.: 
Bodzási Balázs. Budapest, Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, 2001. 

6 Ez az úgynevezett „fidelitasi” klauzula. 
7 Ennek részletes leírását lásd: Menyhárd Attila: A szerzdés érvénytelenségének egyes 
kérdéseirl. = Polgári jogi kodifikáció. 2000/2. 

8 Ennek részletes leírását lásd: Tercsák Tamás: Elreláthatóság – mint a szerzdésen belül 
okozott kár megtérítésének korlátja. = Polgári jogi dolgozatok. Szerk.: Harmathy Attila – 
Csakurda Ottó. Budapest, MTA Állam- és jogtudományi Intézet – ELTE Állam- és Jog-
tudományi Kar, 1993. 231-243. 

9 Az eset fikció, a valóságban sohasem történt meg. C. Molinaeus: Tractaus de eo quod interest. 
(1546) 

10 „Cum pro eo quod interest dubitationes antique in infinitum productae sunt.” 
11 (Causa proxims = proximate cause = remotenes of damage) 
12 „Le débiteur n’est tenu que des dommages et interets qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du 
contract, lorsque ce n’est point par son dol que l’ obligation n’ est point éxécutée.” 

13 Ponthier fedezte fel Franciaországban a fogalmat jóval Dumoulin után. Ponthier: Traité 
des obligations. Párizs, 1821. 
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14 A fordítást egy angol ügyvéd készítette. Ponthier: A Treatise on the Law of Obligation. Ford.: 
W. D. Evans. London, 1806. 

15 Az elreláthatóság fogalmának történeténél, illetve a jogesetek ismertetésénél nagyban 
támaszkodtam Tercsák Tamás: Előreláthatóság, mint a szerződésen belül okozott kár megtérítésé-
nek korlátja című tanulmányára. 

16 Ptk. 318. § (1) 
17 Ptk. 500. § (1) A késedelmes fuvarozó a késedelem tartamához mért, legfeljebb azonban 
a fuvardíjnak megfelel összegű kötbért köteles megfizetni. A károsult a kötbért megha-
ladó kárának megtérítését akkor követelheti, ha a fuvarozó a határidben való teljesítésé-
hez fűzd érdek ismeretében írásban vállalta a határid megtartását, és nem bizonyítja, 
hogy a késedelmet tevékenységi körén kívül es elháríthatatlan ok idézte el. (2) A fele-
lsség e korlátozását nem lehet alkalmazni arra, aki alkalomszerűen vállalkozik fuvarozás-
ra. 

18 Ptk. 468. § (1) A szálloda felelsségét érvényesen nem korlátozhatja, és nem zárhatja ki. 
(2) Jogszabály a kártérítés mértékét korlátozhatja. Nem terjedhet ki a korlátozás arra az 
esetre, ha a vendég bizonyítja, hogy a szálloda nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzet-
ben általában elvárható, valamint az értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért való 
felelsségre. 

19 Ptk. 413. § (4) A vállalkozó a szerzdésben kikötheti kártérítési felelsségének korlátozá-
sát. 

20 Ptk. 409. § (1) A felek a szerzdésben a műszaki-gazdasági tervez munka fokozatos 
szolgáltatásában is megállapodhatnak. (2) A felek a szerzdésben kiköthetik a kártérítési 
felelsség korlátozását, ha a vállalkozó hazai viszonylatban nem ismert vagy nem alkal-
mazott műszaki-gazdasági megoldást tartalmazó terv készítését vállalja. 

21 Grosschmid könyvének 66. §-ban tárgyalja az elmaradt haszon problémáját. 
22 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv Elkészítése. = Polgári jogi kodifikáció – korszerű-
sítés vagy korszakváltás IV. Tudományos Diákköri Konferencia. Szerk.: Bodzási Balázs. Buda-
pest, Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, 2001. 

23 Ennek részltetes leírását lásd: Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzet-
közi gazdasági kapcsolatok joga. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 1997. 317-349. 

24 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
25 Elhangzott Vékás Lajos kötelmi jogról szóló eladásán a 2001/2002-es tanév folyamán 
az ELTE-ÁJK-n. 

26 Lábady Tamás: Felelsség a szerzdésen kívül okozott károkért és a biztosítási szerzdés 
az új Polgári Törvénykönyvben. = Polgári jogi kodifikáció. 2001/4-5. 

27 A legtöbb tanulsággal mindazonáltal az 1992-ben elkészült holland polgári törvénykönyv 
szolgálhat, de az is csak részmegoldásokban. 

28 „Az áruk nemzetközi vételérl szóló egységes törvény tárgyában”, illetve „Az áruk nem-
zetközi vételi szerzdésének megkötésére vonatkozó egységes törvény tárgyában”. = 
UNIDROIT – Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelvei. Ford.: Gehérr József – Réczei 
László – Katona Péter. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996. 

29 Ennek részletes leírását lásd: Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv Elkészítése. = 
Polgári jogi kodifikáció – korszerűsítés vagy korszakváltás IV. Tudományos Diákköri Konferencia. 
Szerk.: Bodzási Balázs. Budapest, Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, 2001. és 



BIRÓ ALMA: A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY … 

 
Sáriné Simkó Ágnes: Polgári törvénykönyv – az elméleti kérdésektl az új törvényig. = 
Polgári jogi kodifikáció – korszerűsítés vagy korszakváltás IV. Tudományos Diákköri Konferencia. 
Szerk.: Bodzási Balázs. Budapest, Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, 2001.  

30 E témáról általában lásd: Tercsák Tamás: Elreláthatóság – mint a szerzdésen belül 
okozott kár megtérítésének korlátja. = Polgári jogi dolgozatok. Szerk.: Harmathy Attila – 
Csakurda Ottó. Budapest, MTA Állam- és jogtudományi Intézet – ELTE Állam- és Jog-
tudományi Kar, 1993. és Bárdos Péter: Kárfelelősség a Polgári Törvénykönyv rendszerében. Bu-
dapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 

31 Ebben az estben vagy mindketten látják elre a kár lehetségét, és ekkor teljes kártérítés-
sel tartoznia, vagy egyikük sem látja, ekkor azonban preventív hatásról egyáltalán nem is 
beszélhetünk.  

32 Ebben az esetben vagy mindketten látják elre a kár lehetségét, és ekkor teljes kártérí-
téssel tartoznia, vagy egyikük sem látja, ekkor azonban preventív hatásról egyáltalán nem 
is beszélhetünk. 

33 Tercsák Tamás: Elreláthatóság – mint a szerzdésen belül okozott kár megtérítésének 
korlátja. = Polgári jogi dolgozatok. Szerk.: Harmathy Attila – Csakurda Ottó. Budapest, 
MTA Állam- és jogtudományi Intézet – ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1993. 

34 Elhangzott Vékás Lajos kötelmi jogról szóló eladásán a 2001/2002-es tanév folyamán 
az ELTE-ÁJK-n. 

35 Ennek részletes leírását lásd: Menyhárd Attila: Jog és piacgazdaság. = Polgári jogi 
kodifikáció. 2001/4-5. 

36 Ennek részletes leírását lásd: Tercsák Tamás: Elreláthatóság – mint a szerzdésen belül 
okozott kár megtérítésének korlátja. = Polgári jogi dolgozatok. Szerk.: Harmathy Attila – 
Csakurda Ottó. Budapest, MTA Állam- és jogtudományi Intézet – ELTE Állam- és Jog-
tudományi Kar, 1993. 

37 A jogeset forrása: Tercsák Tamás: Elreláthatóság – mint a szerzdésen belül okozott 
kár megtérítésének korlátja. = Polgári jogi dolgozatok. Szerk.: Harmathy Attila – Csakurda 
Ottó. Budapest, MTA Állam- és jogtudományi Intézet – ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar, 1993. 
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BOÓC ÁDÁM 

MEGJEGYZÉSEK AZ UTÓÖRÖKLÉS SZABÁLYOZÁSÁHOZ  

A NÉMET ÉS AZ OSZTRÁK MAGÁNJOGBAN∗∗

BEVEZETÉS 

A kontinentális magánjogi rendszerek legtöbb jogintézményéhez hasonló mó-
don az utóöröklés is római jogi eredetre vezethet vissza. Fontos kiemelni 
azonban, hogy a római jog e jogintézményt a modern magánjogokhoz képest 
más tartalommal ismerte, illetve szabályozta. A modern értelemben vett utó-
öröklés – nagyon általános megfogalmazással – ugyanis annyit jelent, hogy az 
örökhagyó végintézkedésében történt rendelkezése alapján az elssorban kine-
vezett örököst (elörökös) meghatározott id elteltével, vagy meghatározott 
esemény bekövetkeztével egy másik örökös, az utóörökös váltja fel. Ez pedig 
szinte teljes mértékben ellentmond a római öröklési jog egyik alapelvének te-
kinthet semel heres, semper heres elvnek. A szakirodalom hagyományos álláspontja 
szerint a római jogban az utóöröklés kizárólag a substitutio pupillaris (gyámhelyet-
tesítés), illetve a substitutio quasi pupillaris (rült gyermek részére rendelhet 
gyámhelyettesítés) esetében volt jelen. 
Az utóöröklés római jogi kérdéseivel egy, már napvilágot látott tanulmá-

nyomban foglalkoztam.1 Egy másik munkám az utóöröklés jogintézményét a 
magyarországi jogfejldés tükrében mutatja be.2 E dolgozat témája az utóörök-
lés a német és az osztrák magánjogban. Erre vonatkozó bevezetésként elször 
röviden vázolom, hogy az európai ius commune miként szabályozta ezt a jogin-
tézményt. Említést érdemel, hogy a mai európai jogrendszerek hatályos utó-
öröklési szabályaira vonatkozó legújabb magyar nyelvű szakirodalom Tóth 
Ádám igen részletes és alapos áttekintése. 
Az utóöröklésnek a német, illetve az osztrák szabályaival történ részletes 

foglalkozás azért is indokolt, mivel e jogrendszerek hagyományosan is mindig 
jelents mértékben befolyásolták a magyar jogrendszert. Hazánkban jelenleg az 
1050/1998. (IV. 24.) Kormányhatározat alapján folyamatban van az Új Magyar 
Polgári Törvénykönyv elkészítése.3 A kodifikáció immáron publikálásra került 
Koncepciója – a hatályos Polgári Törvénykönyvvel ellentétben – engedélyezni 
és szabályozni kívánja a magyar magánjogfejldéstl egyébként sem idegen utó-

                                                 
∗ A szerz a dolgozat írásakor az ELTE ÁJK V. évfolyamos hallgatója volt; jelenleg PhD-
hallgatóként az ELTE ÁJK Római Jogi Tanszékének munkatársa. 
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öröklés jogintézményét.4 E vonatkozásban – úgy vélem – hasznosnak bizonyul-
hat az utóöröklés német, illetve osztrák szabályozásának tömör áttekintése. 

AZ UTÓÖRÖKLÉS AZ EURÓPAI IUS COMMUNÉBEN 

A ius commune kifejezést az egyes szerzk némiképpen eltér formában használ-
ják, a német nyelvű szakirodalom gyakran gemeines Recht-ként említi azt. A kérdés 
fejtegetésének mellzésével a ius commune-t abban az értelemben használom, 
mely szerint az nem más, mint  
 

„ a középkori és koraújkori Európa – és benne a partikuláris jogrendszerű 
országok – közös jogaként funkcionáló tovább él római jog, amely a XVIII. 
század közepétl kezdve, de fként a XIX. század folyamán fokozatosan át-
adja helyét a nemzetállamok polgári törvénykönyveinek és az egyéb törvény-
könyveknek, illetve jogszabályoknak.”5

Accursius (1183?–1263)6 a Glossa Ordinaria-ban a substitutio öt formáját különíti 
el.7 E substitutiók a következk: substitutio vulgaris, substitutio pupillaris, substitutio 
exemplaris, substitutio breviloqua, substitutio compendiosa. Az els három substitutio 
teljes mértékben megfelel a római jogi substitutio szabályainak. Említést érdemel, 
hogy a substitutio quasi pupillaris helyett a substitutio exemplaris megnevezés szere-
pel. Bvebb kifejtést a substitutio breviloqua és a substitutio compendiosa igényel: 
A substitutio breviloqua kifejezést Accursius nem azonos értelemben használja, 

mint a kommentátorok vagy posztglosszátorok, akik breviloqua alatt az olyan 
gyámhelyettesítést értették, ahol a substitutust nem név szerint jelölte ki a vég-
rendelkez, hanem az a végrendelet egyéb rendelkezéseibl derült ki. 
Accursiusnál a substitutio breviloqua több substitutio összekapcsolása. Erre akkor 
kerülhet sor, ha az örökhagyó az örökösöket – substitutio reciprocát alkalmazva – 
egymás helyetteseinek nevezi ki, és az egyik örökös még pupillus, vagyis serdület-
len. Ebben az esetben a kölcsönös helyettesítés az egyik irányban csak substitutio 
vulgaris, míg a másik irányban egyben substitutio pupillaris is. 
A nevében rövidítettet jelent substitutio compendiosa tulajdonképpen több 

substitutio kombinációját jelenti. Az egyes substitutiók alkalmazása attól függ, hogy 
az elssorban rendelt örökös mikor hal meg. Ha az els sorban rendelt örökös 
még az örökhagyó életében hal meg, akkor substitutio vulgarisként, azaz közönsé-
ges helyettesítésként kell értelmezni az örökhagyó rendelkezését. Amennyiben 
az örökös serdületlenként, vagy esetleg elmeháborodottként hunyna el, úgy a 
substitutio pupillaris, illetve a substitutio quasi pupillaris kerül alkalmazásra. A 
substitutio compendiosa kétségtelen elnye, hogy egy rendelkezéssel több, az örök-
hagyó halála eltt vagy után bekövetkez lehetséget lehet elre szabályozni. A 
substitutio compendiosa a katona (miles) végrendeletében kivételes szerephez jut. 
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Amennyiben ugyanis a katona alkalmazza ezt a fajta substitutiót, úgy az minden 
esetben érvényesül, tehát akkor is, ha az elssorban rendelt örökös már serdült-
ként, vagy az elmebajból felgyógyulván halna meg, hiszen – ahogyan ezt 
Wesener is hangsúlyozza – a milesre nem érvényesül a semel heres semper heres el-
ve.8 Ez voltaképpen nem más, mint a modern értelemben vett utóöröklés elfo-
gadása, vagyis a miles (katona) végrendeletében valójában elörököst és utóörö-
köst is rendelhet. 
Ki kell emelni, hogy Bartolus de Saxoferrato (1313–1357) változtatott a 

substitutio quasi pupillarisszal befolyásolható vagyon terjedelmét illeten. (E vál-
toztatás elfogadást nyert a ius communében.) Ha a római jogban valaki egy rült 
részére rendelt helyettest, akkor ez csak azokra a vagyontárgyakra vonatkozha-
tott, melyeket  hagyott az rült gyermekre. Bartolus ezt megváltoztatta, még-
pedig úgy, hogy a substitutio quasi pupillaris azokra a vagyontárgyakra is vonat-
kozhat, melyeket az rült gyermek késbb szerez meg.9 Ez teljesen egyezik a 
gyámhelyettesítésre vonatkozó szabályokkal. 
A glosszátorok és a kommentátorok vagy posztglosszátorok az egyetemes 

hitbizomány kérdésével is behatóan foglalkoztak. Baldus de Ubaldis (1327–
1400) szerint, míg a tárgyalt substitutiók substitutio directának, azaz egyenes helyet-
tesítésnek tekinthetek, addig az egyetemes hitbizomány (fideicommissum 
universale) inkább substitutio obliquának, azaz ferde, vagy burkolt, rejtett helyettesí-
tésnek minsíthet, vagyis nem azonosítható a többi substitutióval. E probléma 
azonban a ius commune műveli között vita tárgyát képezte.10

AZ UTÓÖRÖKLÉS A NÉMET JOGBAN 

Az 1900. január 1-e óta hatályos német polgári törvénykönyv, a BGB igen rész-
letesen, közel ötven paragrafusban szabályozza az utóöröklést.11 Franz Wieacker 
szerint az utóöröklésnek a BGB-be való felvétele egyrészt individualisztikus, 
másrészt régi polgári, illetve patriarchális jellegzetességeket mutat.12

A BGB a 2100. §-ban határozza meg az utóöröklés fogalmát, az elörököst 
Vorerbe, az utóörököst Nacherbe megnevezéssel illeti. E meghatározás szerint az 
utóöröklés az örökhagyó végintézkedésén alapuló rendelkezése, melynek értel-
mében az elsként kinevezett örököst (elörökös) meghatározott id elteltével, 
vagy meghatározott esemény bekövetkeztével egy másik örökös, az utóörökös 
váltja fel. 
 Dogmatikailag a német magánjog két öröklést különít el, az elörökösét, il-

letve az utóörökösét, annak ellenére, hogy az utóörököst is az örökhagyó örö-
kösének tekinti. Ez jelenik meg az öröklési adózás területén is. A német adójog-
szabályok szerint ugyanis az öröklés bekövetkeztekor az elörökös mint teljes 
örökös (Vollerbe) köteles megfizetni az örökösödési adót. Az utóöröklés beállta-
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kor az utóörökös is meg kell, hogy fizesse az öröklési adót. Garanciális értékű-
nek tekinthet az a rendelkezés, amely szerint amennyiben az elörökös az t 
terhel öröklési adót nem fizeti meg, akkor azt nem az utóörökös, hanem az 
elörökös örökösei kötelesek megfizetni.13

Az utóörökös rendelésre – ahogy az a törvényi meghatározásból következik 
– a végintézkedésben kell sort keríteni. A német jog azonban nem kívánja meg 
az örökhagyótól azt, hogy az utóörökös rendelése szó szerint szerepeljen a vég-
intézkedésben, a jog elismeri a hallgatag, illetve konstruktív utóöröklés eseteit is. 
Ezek közül csak példákat kiemelve, hallgatag utóörökösnevezés az, ha az örök-
hagyó úgy rendelkezik például, hogy a földbirtok egy másik személyre szálljon át 
az els örökös halálával, vagy pedig ilyen az a kikötés is, mely szerint a földbir-
tok csak az örökös leszármazójáé lehet. Az örökségrl történ – végrendeletbe 
foglalt – rendelkezési tilalom szintén tekinthet utóörökös rendelésnek. Fontos 
azonban kiemelni, hogy az nem utóörökös rendelés, ha a végrendelkez örökö-
sét kifejezetten teljes örökösének nevezi ki, és pusztán erkölcsi kötelességként 
rója rá azt, hogy az örökséget – meghatározott id elteltével, vagy meghatáro-
zott esemény bekövetkeztével – másnak kiadja.14 Álláspontom szerint ez inkább 
a római jogi értelemben vett modus egy formájának tekinthet.15

A német jogban is – hasonlóan a római joghoz, illetve az utóöröklést elisme-
r egyéb jogrendszerekhez – szoros kapcsolat áll fenn a helyettes öröklés és az 
utóöröklés között. Ez a kapcsolat legpregnánsabban a BGB 2102. §-ban jelenik 
meg, amely kimondja, hogy ha a végrendelkezésbl nem lehet megállapítani, 
hogy az örökhagyó utóöröklést vagy helyettes öröklést kívánt rendelni, akkor a 
kérdéses részt helyettes örökösnevezésnek kell minsíteni. Ezen – a régebbi 
magyar jogban is alkalmazott – rendelkezés mögött az az elv húzódik, mely 
szerint arra kell törekedni, hogy az örökös rendelkezési joga minél kevésbé 
korlátoztassék.  
A helyettes öröklés és az utóöröklés kapcsolatával függ az is össze, hogy a 

BGB szerint arra is van lehetség, hogy az örökhagyó az utóörökösnek helyet-
tes örököst rendeljen (Ersatznacherbe). Ez az örökös természetesen az utóörö-
köshöz képest helyettes örökös, rá a helyettes öröklés szabályai vonatkoznak, 
vagyis semmiképpen sem lehet ezt a személyt az utóörökös utóörökösének te-
kinteni. 
Az esetlegesen rendelhet utóörökösök számát – hasonlóan a XX. század 

eleji magyar törvényjavaslatokhoz – a BGB nem korlátozza. Az örökhagyó ha-
gyatékának akár több nemzedékre kiterjed lekötését viszont a BGB megakadá-
lyozza. A BGB 2109. §-ának értelmében ugyanis elévül az utóöröklés akkor, ha 
az a hagyaték megnyílásától – vagyis az örökhagyó halálától számított – harminc 
éven belül nem következik be. (Említést érdemel, hogy az 1900. évi, illetve az 
1913. évi magyar polgári törvénykönyv-javaslat harminckét éves idtartamot 
határozott meg erre vonatkozóan.)  
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Erre az idkorlátra adódnak bizonyos kivételek, ilyen például az, ha egy örö-
kösnek kinevezett testvérnek azzal a feltétellel rendelik születend testvérét 
utóörökösnek, ha az élve születik. Természetesen ilyenkor sem lehet korlátlan 
idtartamról beszélni, mert elévül az utóöröklés akkor, ha az apa, illetleg az 
anya, akitl a születend testvérnek származnia kell, meghal. A BGB kommen-
tárja kiemeli, hogy itt testvér alatt kell érteni a féltestvért, a házasságon kívül 
született, illetve a törvényesített gyermeket is. Az örökbefogadottakra azonban 
ez már nem vonatkozik.16

Ha az örökhagyó halálakor még meg sem fogant személy szerepel örökösnek 
kinevezve, akkor a törvény sajátos fikciót teremt oly módon, hogy a még meg 
nem fogant személyt utóörökösnek tekinti, és megszületéséig az örökhagyó 
törvényes örököseit rendeli elörökösnek (2105. §). Amennyiben az utóöröklés 
tárgya ingatlan, úgy – akárcsak az utóöröklés többi, expressis verbis megfogalma-
zott esetében – gondoskodni kell arról, hogy az utóöröklési jog az ingatlan nyil-
vántartásba bevezetésre kerüljön. Ez a rendelkezés – amely a régebbi magyar 
magánjogi törvényjavaslatokban is szerepel – az örökhagyó akaratának minél 
nagyobb mértékű érvényre juttatását szolgálja, megfelelve a favor testamenti elvé-
nek. 
Az utóöröklés tipikusan az elörökös halálával következik be. A német BGB 

is ezt a szokásos esetet szabályozza a 2106. §-ban, amely kimondja, hogy ha az 
örökhagyó a végintézkedésben nem rendelkezett arról, hogy mikor kell az utó-
öröklésnek beállnia, akkor az az elörökös halálával áll be. A törvény logikus 
szerkezetérl tanúskodik az a rendelkezés, amely a 2106. §. alkalmazását kizárja 
abban az esetben, ha az utóöröklésre a 2105. §. szerint kerül sor. Ilyenkor az 
utóöröklés az eredetileg örökössé nevezett, de az örökhagyó halálakor még meg 
sem fogant gyermek világra jövetelével következik be. 
Az utóöröklés megszűnésének több esete is lehetséges. Csak példaként emlí-

tem azt az esetet, ha az utóöröklés bekövetkezte egy bizonyos esemény megtör-
téntétl függ, és ez az esemény sose következik be. Tóth Ádám szerint a ger-
mán jogra mutat vissza a BGB-nek a 2107. §-ba foglalt rendelkezése.17 E para-
grafusban az olvasható, hogy ha az örökhagyó a végrendelet készítésekor nem 
volt tudomással afell, hogy leszármazójának van gyermeke, vagy a végrendelet 
készítésekor a leszármazónak még nem volt gyermeke, és így rendelt utóörö-
köst, akkor az utóöröklés nem fog bekövetkezni, amennyiben az örökhagyó 
leszármazója gyermek hátrahagyásával hal meg.  
E rendelkezésnek az a magyarázata, hogy az örökhagyó feltehetleg nem 

akarta a saját leszármazóját – általában unokáját – az örökségbl kizárni, így 
méltányosnak tűnik az, hogy ne kerüljön sor egy harmadik személy utóöröklésé-
re abban az esetben, ha van az örökösnek leszármazója. Ezt a szabályt a régebbi 
magyar magánjogi törvényjavaslatok is tartalmazzák. A germán jogra való ere-
deztetés alapja az, hogy a középkor elején a germán népek társadalmi szerkeze-
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tében – hasonlóan a legtöbb középkori népcsoporthoz – a család mint vagyon-
közösség jutott domináns szerephez. Így nyilvánvalóan alapvet érdek fűzdött 
ahhoz, hogy a vagyon feltétlenül a családon belül maradjon.18

A német BGB behatóan szabályozza az elörökös vagyonkezelését, illetve az 
utóörökössel történ elszámolást. Ezeket itt és most csak kivonatosan ismerte-
tem. 
Az elörökös vagyonkezelésére vonatkozó fszabály a 2112. §-ban található, 

amely általában szabad rendelkezést enged az elörökösnek.  
A BGB 2113-2119 §§. szakaszaiban egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos, az 

elörökös vagyonkezelésére vonatkozó különleges szabályokat találunk. Idetar-
toznak az ingatlanok, az értékpapírok és a hajók. A hajók azért tartoznak ebbe a 
körbe, mert a hajók adásvétele, illetve a hajók tulajdonátszállása a német jogban 
különleges szabályozást nyert. A BGB 929. § az úgynevezett nem bejegyzett 
hajók tulajdonátszállását az ingók tulajdonátszállásához hasonlóan szabályozza, 
míg a bejegyzett, nagyobb – rendszerint tengerjáró – hajók bejegyzésénél köve-
telmény az, hogy a tulajdonjog átszállása a hivatalos nyilvántartásban is feltünte-
tésre kerüljön.19

Az elörökösnek az ingatlanokra vonatkozó rendelkezése akkor hatálytalan, 
ha az az utóörökös jogainak csorbítására irányul. (Természetesen az elörökös 
jogai az ingatlanokra vonatkozóan amúgy is kötöttek, hiszen – ahogy erre fen-
tebb említés történt – az utóöröklést fel kell tüntetni az ingatlan nyilvántartás-
ban.) 
A BGB 2120. §-a ismét általános jellegű szabályt tartalmaz, mert kimondja, 

hogy az elörökösnek a hagyatéki vagyont a rendes gazdálkodás szerint kell 
kezelnie. (Ebbl következik, hogy az elörökös például az amortizációért nem 
tehet felelssé.) Szorosan ezzel függ össze a 2123. § is. Ez a paragrafus arra 
vonatkozik, hogy amennyiben az örökség tárgya erd, bánya vagy hasonló léte-
sítmény, akkor az utóörökös és az elörökös gazdasági tervet (Wirtschaftsplan) 
készíthetnek a helyes gazdálkodás érdekében. Jellemz törvényszerkesztési sajá-
tosság, hogy ebben az igen kazuisztikus szabályozásban is szerepel az egyébként 
a szerzdési jog körében alkalmazott clausula rebus sic stantibus elve. Ennek alap-
ján amennyiben a körülmények lényegesen megváltoznak, úgy bármelyik fél 
jogosult kérni a gazdasági terv megváltoztatását. 20

Az 1900. évi általános magyar polgári törvénykönyv-javaslat indokolása sze-
rint a német BGB 2120. § és a 2131. §. között dogmatikai ellentmondás feszül. 
Amíg a 2120. § a rendes gazdálkodás szabályainak általános követelményét fo-
galmazza meg, addig a 2131. §. szakasz – a gazdálkodás részletszabályainál – azt 
írja el, hogy az elörököstl olyan gondosság várható el, amelyet saját ügyeiben 
szokott tanúsítani. Ez nem más, mint a culpa in concreto fogalma, amely az objek-
tív rendes gazdálkodással – a bonus pater familias diligentiájával szemben – szubjek-
tív kategória.21

25 



A BGB 2130. §. fogalmazza meg azt a kötelezettséget az elörökös számára, 
hogy a meghatározott idpont vagy esemény bekövetkeztével köteles az utó-
örökösnek az örökséget kiadni. Ezután kerül sor a kettejük közötti elszámolás 
részletes szabályozásra. 
Feltétlenül említést érdemel, hogy a BGB ismeri a fideicommissum eius quod 

supererit intézményét, és azt a 2137. §-ban szabályozza (Nacherbeneinsetzung auf den 
Überrest). Ez voltaképpen teljesen szabad utóöröklést jelent, melynek értelmében 
az utóöröklés tárgya csupán az, ami az eredeti örökségbl az örökség kiadásá-
nak idpontjában még megvan, és az elörökösnek csak ezt kell az utóörökös 
számára kiadni. 
A BGB régebben szabályozta az utóörökléshez els pillantásra nagyon ha-

sonlónak tűn családi hitbizomány (fideicommissum) intézményét, ez azonban 
1939 óta nem szerepel a kódexben, és rendelése is ennélfogva érvénytelen.22

Ki kell emelni, hogy a német jogban utóörökléssel nemcsak a BGB fent em-
lített szabályainál lehet találkozni. A joggyakorlatban gyakran elforduló, utó-
öröklést tartalmazó intézmény a BGB 2269. §-ban szabályozott Berliner 
Testament. A Berliner Testament tulajdonképpen a házastársak közös végrendelete, 
amelyben egymást kölcsönösen egymás örököseivé nevezik ki, azzal, hogy a 
túlél házastárs halála után az örökséget egy harmadik személynek, – rendsze-
rint a házastársak gyermekének – kell kiadni. Ez a harmadik személy eljárási 
szempontból a túlél házastárs örököse, de, tekintve, hogy rendelésére a házas-
társak közös végrendeletében került sor, alapveten utóörökös.23 A Berliner 
Testament célja az, hogy a házastársak egyrészt egymásról gondoskodjanak az 
egyik fél halála után, másrészt pedig, hogy közös vagyonuk sorsát a jövre néz-
ve is megnyugtatóan rendezzék. Az utóöröklés ténye az esetleges kötelesrészre 
jogosultak igényeit természetesen nem sértheti. Nézetem szerint Berliner 
Testament tételére gyermektelen avagy olyan házaspárok esetében kerül fképpen 
sor, akiknél gyermekükkel teljes mértékben elhidegült a viszony, és ezért utó-
örökösnek egy kívülálló személyt akarnak. Hasonló eset továbbá, ha – bármi-
lyen okból – az egyébként örökös gyermek jogait a még él házastárs életében 
az utóöröklés konstrukciójával akarja a házaspár korlátozni.24

A Berliner Testament gyakorlati megvalósulását tekintve három formát ölthet, 
melybl egy nevezhet a szokásos értelemben vett utóöröklésnek.25

Az els változat szerint a házastársak egymást teljes örökösöknek rendelik, és 
rendelnek egy úgynevezett végörököst (Schlußerbe) is, aki megörökli a túlél há-
zastárs hagyatékát. Ez is utóöröklés azzal a fontos különbséggel, hogy itt a vég-
rendelet az els örököst teljes örökösnek nevezi ki, amibl egyértelműen követ-
kezik az, hogy a teljes örökös a vagyonnal minden korlátozástól mentesen, sza-
badon rendelkezhet. 
A második megoldás alig felel meg a Berliner Testament törvényi elírásainak, 

valójában a joghatása azonos azzal. Ebben az esetben a házastársak már a közös 
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végrendeletben a harmadik személyt nevezik meg teljes örökösnek, azzal, hogy 
az örökség tárgyain a túlél házastársat holtig terjed haszonélvezet illeti meg. 
Ki kell emelni azt, hogy az utóöröklést kifejezetten tilalmazó hatályos magyar 
jogban a haszonélvezet végrendeleti úton történ juttatása az egyetlen olyan jogi 
eszköz, amellyel az utóörökléshez némiképpen hasonló jogi célt lehet elérni. 
A Berliner Testament harmadik, a gyakorlatban messze leggyakrabban alkalma-

zott változata valódi utóöröklést tartalmaz. E forma szerint a házastársak egy-
mást egymás elörököseivé rendelik, és közösen utóörököst neveznek meg. Az 
egyik házastárs halálával a másikra száll vagyona, majd annak halálával a közös 
utóörökösre. A legtöbb esetben a már említett szabad utóöröklés, azaz a 
fideicommissum eius quod supererit intézményét alkalmazzák, amelyet a BGB 2137. 
§-a tesz lehetvé. 
A Berliner Testamentekben nagyon gyakran alkalmazott rendelkezés az újrahá-

zasodási kikötés (Wiederverheiratungsklausel). Ezzel a klauzulával a házastársak azt 
akarják megakadályozni, hogy az egyik házastárs halála után a másik ismét há-
zasságot kössön. Az újraházasodási kikötés értelmében ugyanis, amennyiben a 
túlél házastárs ismét házasságot köt, úgy az utóöröklés azonnal beáll, azaz az 
elörökös házastársnak a végrendeletben megnevezett harmadik személynek 
kell kiadnia a vagyont. Álláspontom szerint ez a klauzula kellképpen bizonyítja, 
hogy a Berliner Testament feltétlenül utóöröklés, hiszen annak éppen egyik lényegi 
elemét ragadja meg. Ez az elem pedig az, hogy az örökhagyótól függ, hogy az 
utóöröklést meghatározott idpont bekövetkeztétl vagy meghatározott ese-
mény megtörténtétl teszi függvé. 
A német jognak az utóöröklésre vonatkozó rendelkezéseit összefoglalva 

megállapítható, hogy ez a jogintézmény aprólékosan, sokszor már-már 
kazuisztikusan került szabályozásra. Kiemelend, hogy a BGB utóöröklésre 
vonatkozó része – hasonlóan a német magánjogi kódex többi részéhez – ers 
befolyást gyakorolt a régebbi magyar polgári törvénykönyv tervezetekre. 

AZ UTÓÖRÖKLÉS AZ OSZTRÁK JOGBAN 

Az osztrák tartományok jogtörténetében már a XV. század kezdetén felfedez-
het a substitutio pupillaris, illetve a hitbizományi helyettesítés az úgynevezett 
Wiener Testamentekben. A kommentátorok hatására itt is ismeretes a substitutio 
directa és a substitutio obliqua közötti megkülönböztetés.26

A tartományi joggyakorlatban a közönséges helyettesítés és a substitutio 
pupillaris, illetve substitutio quasi pupillaris sok közös elemet mutat. A substitutio 
pupillaris szabályai szerint az atya nemcsak azokra a vagyontárgyakra nézve ren-
delhet a gyermeknek substitutust, amelyeket tle örököl, hanem mindarra, ame-
lyet késbb megszerez.27 (Ez teljes mértékben egyezik a klasszikus római jogi 
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szabályozással.) A substitutio pupillaris osztrák tartományi szabályainak sajátossága 
volt, hogy azt nemcsak a gyermek apja, hanem a gyermek anyja is elrendelhette. 
A substitutio pupillaris hatálya a nagykorúság eléréséig tarthat, ez az Enns alatti 

Ausztria régi szokásjoggyűjteménye (Landesbrauch) szerint a tizennyolcadik élet-
év, illetve a házassággal elnyert nagykorúság. Említést érdemel az 1753. április 
12-én kelt császári rendelet, amely leánygyermekeknél a tizennyolcadik, míg 
fiúgyermekeknél a huszadik életévben jelölte meg a substitutio pupillaris hatályá-
nak végleges megszűnését. 
A substitutio quasi pupillaris megszűnésének alapveten két esete volt ismere-

tes. Az els a tipikus, amikor az rült gyermek kigyógyul az elmebajból. Meg-
szűnt viszont a substitutio quasi pupillaris akkor is, ha az rültnek házasságból 
származó, épelméjű gyermeke született.28

Az osztrák tartományok jogfejldése az ABGB-re is jelents mértékben ha-
tással volt. Az utóöröklésre vonatkozóan ez az elnevezésben is megmutatko-
zott. Wolfgang Püdler alsó-ausztriai kormánytanácsos a késbb Püdler-
tervezetnek nevezett, 1573-ban megjelent munkájában úgy a substitutio vulgaris, 
mint a substitutio pupillaris alkalmazásával rendelt helyettest Nacherbe, vagyis utó-
örökös megnevezéssel illeti. Így az ABGB is mind a helyettes örököst, mind az 
utóörököst Nacherbének nevezi.29

Az 1812. január 1-e óta – jelents módosításokkal – hatályos ABGB a BGB-
nél kevesebb szakaszban szabályozza az utóöröklés intézményét. Az osztrák 
magánjogi kódexben az utóöröklés és a helyettes öröklés a 604–617. §§-ban 
szorosan egymás mellett kerül szabályozásra.30

Az ABGB 604-607. szakaszai a helyettes örökösre vonatkozó szabályokat 
tartalmazzák. Ezek közül ki kell emelni a 606. §-t, amely kimondja, hogy a ha-
gyaték terhei – kivéve ha a végrendelet mást mond, illetve ha a körülményekbl 
egyértelműen más következik – a helyettes örököst is örökössé válása esetén 
ugyanúgy terhelik, mint az els sorban nevezett örököst. Ebbl az következik, 
hogy amennyiben a végrendeletben utóörökös nevezése is szerepel, akkor arra a 
helyettes örökösnek is tekintettel kell lennie, vagyis a helyettes örökös örökössé 
válása egyáltalán nem akadályozhatja meg az utóöröklés késbbi beálltát. 
Az ABGB 608. paragrafusa definiálja az osztrák jogban következetesen hit-

bizományi helyettesítésnek (fideikomissarische Substitution) nevezett utóöröklést, a 
következk szerint: az örökhagyó kötelezheti örökösét arra, hogy a megszerzett 
hagyatékot halála után, vagy egyéb meghatározott esetben egy másodikként 
megnevezett örökösre hagyja. Ez a hitbizományi helyettesítés magában foglalja 
a közönséges helyettesítést is. 
Az utóöröklés rendelésére – ha nem is a törvényben szerepl szavak pontos 

alkalmazásával – végrendeletben kell sort keríteni, más módon érvényesen utó-
örököst rendelni nem lehet. 
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A törvényi meghatározásból egyértelműen következik, hogy az utóöröklés 
csak az örökhagyótól származó vagyontárgyakra terjedhet ki. A második mon-
dat arra az esetre vonatkozik, ha kizárólag utóöröklés rendelése szerepel a vég-
rendeletben, de az elssorban nevezett örökös nem tud vagy nem akar örökössé 
válni, akkor az utóörökös helyettes örökössé változik. (Ez valójában a római 
jogi substitutio duplex modern megfogalmazása.) 
A tipikus eset az osztrák jog szerint is az, hogy az utóöröklésre az elörökös 

halálával kerül sor. Természetesen az örökhagyó más feltételeket is szabhat, 
alapveten ilyen, hogy az utóöröklés akkor következzen be, ha az elörökös 
végrendeletet nem tesz, és leszármazó hátrahagyása nélkül hal meg. Ha a vég-
rendelet házasságon belül született gyermeket említ, akkor az az osztrák joggya-
korlat szerint az örökbe fogadott gyermekre is vonatkozik.31

Az ABGB 609. §-a a substitutio pupillaris szabályát tartalmazza azzal az osztrák 
utóörökösödésre egyébként is jellemz megszorítással, hogy az csak a szülktl 
a gyermekre hagyott vagyontárgyakra vonatkozhat. A substitutio pupillaris a gyer-
mek kötelesrészét annyiban érinti, hogy azzal a gyermek, illetve képviseli az 
osztrák jogban is ismert szabad utóöröklés szabályai szerint rendelkezhetnek. A 
substitutio pupillaris hatálya a nagykorúság eléréséig tart; nem ér viszont véget 
azzal, ha a gyermek a törvény alapján, az ABGB 174. §. szerint válik nagykorú-
vá. 
Bár a törvény sorrendjét nem követi, nézetem szerint mégis itt indokolt tár-

gyalni a substitutio quasi pupillarist, amelynek szabályozása az ABGB 616. §-ban 
szerepel. Ez a paragrafus úgy rendelkezik, hogy az rült személy – a törvény 
nem gyermek szót használ – részére rendelt hitbizományi helyettesítés elenyé-
szik, ha a személy kigyógyul az elmebajból, vagy ha részére a bíróság a vagyoná-
ról való szabad rendelkezést engedélyezi. A substitutio quasi pupillaris nem éled fel, 
ha e személy újból gondnokság alá kerül, és – még épelméjűen – nem tett végin-
tézkedést. 
Annak ellenére, hogy a törvény azt a fordulatot használja, hogy a személy 

ismét gondnokság alá kerül, valójában nem szükséges, hogy az örökhagyó vég-
rendeletének tételekor az elmebeteg ténylegesen is gondnokság alatt álljon. Uta-
lok a szó szerinti értelemben vett substitutio quasi pupillarisra; nyilvánvaló, hogy az 
elmebeteg kisgyermek, akinek az apja él ezzel a törvényes lehetséggel, még 
nem áll gondnokság alatt. Az érvényes helyettesrendelésnek viszont feltétele az, 
hogy a végrendelkez az elssorban rendelt örökös elmebetegségére tekintettel 
rendeljen helyettest.32 Ha az örökhagyó például a kiskorúságra és nem az elme-
betegségre nézve rendel substitutust, akkor arra az ABGB 609. szakaszában meg-
fogalmazott substitutio pupillaris szabályai lesznek az irányadóak. 
Az ABGB ismeri és a 610. §-ban szabályozza is a hallgatag, más elnevezéssel 

konstruktív utóöröklés eseteit. Utóöröklésnek kell ezek alapján tekinteni, ha az 
örökhagyó az elörökösnek megtiltja, hogy az örökségrl végrendelkezzen, és 
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elírja, hogy az az elörökös törvényes örököseire szálljon. Az örökségrl való 
rendelkezési tilalom azonban a végrendelkezést nem zárja ki.  
Az osztrák magánjogi kódex a többfokú utóörökösnevezés kérdését – a 611-

612 §§-ban – igen sajátos módon rendezi. Az örökhagyó a saját kortársai közül 
bármennyi utóörököst rendelhet, ha azonban nem kortársai közül rendel utó-
örököst, akkor ingó dolgokra kett, ingatlanokra egy utóörököst rendelhet.33 Az 
örökhagyó kortársa (Zeitgenosse) mindenki, aki a végintézkedés tételekor már él, 
illetve már – bizonyíthatóan – megfogant. A jogi személyekre ez úgy vonatko-
zik, hogy az örökhagyó végrendeletében alapítani rendelt jogi személyek (példá-
ul alapítványok) nem tekinthetek kortársaknak, míg a végintézkedés tételekor 
már létez jogi személyek értelemszerűen kortársaknak minsítendk.34 Emlí-
tést érdemel, hogy a kortársakra mint utóörökösökre vonatkozó szabály a ma-
gyar jogfejldésben is lényeges szerepet tölt be. Látszólag ez igen nagy szabad-
ságot enged az örökhagyónak, egy-két szélsséges esetet leszámítva – álláspon-
tom szerint – valójában kétszeres utóöröklésrl lehet beszélni. 
Az elörökös jogait az örökségre nézve az ABGB relatív tömören szabá-

lyozza. A 613. §. kimondja, hogy az elörökös jogai a haszonélvez jogaihoz 
hasonlítanak, így a haszonélvezet szabályait rendeli alkalmazni. Az utóörökös 
hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az elörökös rendelkezhessen az örökség 
tárgyaival. Nem szükséges az utóörökös beleegyezése akkor, ha valamilyen fon-
tos gazdasági okból, vagy állagmegóvási célból kell a vagyontárgyakkal rendel-
kezni.35 Az utóörökös jogi helyzetét biztosítja, hogy az utóöröklést ingatlanok 
esetében az ingatlan nyilvántartásban, gazdasági társaságok esetében pedig a 
cégjegyzékben fel kell tüntetni; ez a bejegyzés deklaratív hatályú. 
Az ABGB 614. szakaszában szerepel arra iránymutatás, hogy kétely esetén 

hogyan kell az utóöröklést értelmezni. Ha nyilvánvaló, hogy az örökhagyó utó-
öröklést akart rendelni, de a megfogalmazás kétséges, akkor úgy kell értelmezni, 
hogy az elörökös rendelkezési jogai minél kevésbé korlátozódjanak.36 A 
Kommentár szerint igen kétséges esetben ez elvezet a szabad utóöröklés eseté-
hez, azaz úgy lehet értelmezni a végintézkedést, mintha az örökhagyó 
fideicommissum eius quod supereritet akart volna alkalmazni.37

Az ABGB 615. szakasza a helyettes öröklés és az utóöröklés megszűnésének 
kérdéseivel foglalkozik. A helyettes öröklésre nem kerül sor, ha az elssorban 
kinevezett örökös az örökségbe belép. Nem állhat be az utóöröklés akkor, ha 
annak feltétele nem teljesül, illetve ha abban az idpontban, amikor az utóörök-
lésnek be kellene következnie, nincsen utóörökös. (Ha az utóörökös az utó-
öröklés bekövetkeztét nem éli meg, akkor ez a joga – az örökhagyó kifejezett 
tilalma hiányában – átszáll örököseire.) Azt, hogy utóörökös nincsen vagy a még 
él elörökösnek, vagy az elörökös leszármazóinak kell bizonyítaniuk. (Az 
utóöröklés megszűnési eseteinek törvényi felsorolása nézetem szerint nem te-
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kinthet taxatívnak, elképzelhetek olyan utóörökösrendelések, amelyekhez 
különleges megszűnési módok járulhatnak.) 
Az utóöröklés nem következik be az ABGB 617.paragrafusában említett 

esetben sem. Ez a rendelkezés – célját tekintve – szinte teljesen egyezik a BGB 
2107. §-ával. Az ABGB 617. szakasza szerint nem kerül sor az utóöröklésre, ha 
azt az örökhagyó gyermekének akkor rendelte, amikor annak még nem volt 
leszármazója, de késbb a gyermek öröklésre képes utódot hagyott maga után. 
Tekintve, hogy az ABGB rendszerében a helyettes öröklés és az utóöröklés 
szinte egyáltalán nem különül el, ez a rendelkezés mindkettre vonatkozik. Az 
osztrák joggyakorlat szerint azonban nincs helye a 617. §. alkalmazásának, ha az 
örökhagyó kifejezetten úgy rendelkezett, hogy a helyettes örökös nevezésnek, 
illetve az utóörökös nevezésnek minden esetben – amikor szükséges – érvénye-
sülnie kell. 
Az osztrák jog bár a német jognál rövidebb terjedelemben, de igen alaposan 

szabályozza az utóöröklés intézményét. Némely fogalom használatában a római 
jog befolyása talán még ersebben észlelhet, mint a BGB-ben.  
Az ABGB Magyarországon 1853 és 1861 között hatályos jogforrás volt. Eb-

bl következik, hogy az utóöröklésre vonatkozó osztrák szabályok nem kizáró-
lag a magyar polgári törvénykönyv javaslatokra hatottak, hanem igen jelents 
befolyást gyakoroltak a korabeli és a késbbi magyar törvénykezésre is. 
Bemutatván az utóöröklés jogintézményét az európai ius communében, a né-

met, továbbá az osztrák magánjogban, bízom abban, hogy e dolgozat – ha sze-
rény módon is, de – hozzájárul ahhoz, hogy az utóöröklés szabályozása a meg-
alkotandó új magyar Polgári Törvénykönyvben minden tekintetben megfeleljen 
a XXI. század jogpolitikai, illetve gazdasági-társadalmi kihívásainak. 
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PORKOLÁB ERIKA 

A LÍZING A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN∗∗

A LÍZING FOGALMA A JOGI SZAKIRODALOMBAN 

A lízing fogalmára nem alakult ki általánosan elfogadott definíció, illetve szám-
talan fajtája ismert, amelyek nagyon sok eltér tulajdonsággal rendelkeznek. 
Ahány könyv, szakcikk, értekezés, annyi megfogalmazással találkozhatunk. 
Mindegyik szerz  más-más elemét emeli ki a lízingnek, hol az egyik, hol a másik 
típusára világít rá, vagy esetleg csak a változások okozta bizonytalanság miatt 
ennyire különbözek ezek a fogalom-meghatározások. Szedjük most csokorba 
kiindulásképpen, milyen definíciókkal találkozhatunk! 
„A lízing olyan határozott idre szóló szerzdés, amely alapján a lízingbeve-

v többnyire gépek, berendezése, gyakran gépjárművek birtoklására, használatá-
ra és az üzemeltetésük révén elérhet haszon szedésére jogosult, díj fizetése és a 
tulajdonost terhel kötelezettségek átvállalása fejében.”1

„A lízing a klasszikus értelmezés szerint egy olyan speciális bérlet, ahol a 
bérbeadó a bérbevev igényeinek megfelel speciális tárgyat, dolgot úgy adja 
bérbe, hogy lehetséget teremt a tárgy megvásárlására a bérleti idtartam, a fu-
tamid végén.”2

„Lízingbeadó valamely dolgot (vagyontárgyat, terméket stb.) más számára 
(lízingbevev) a szerzdésben meghatározott ideig (a lízing futamideje) rendsze-
resen megfizetend díj (lízingdíj) ellenében használatba ad, általában a felmon-
dási jog kizárásával a lízingbevev oldalán.”3

„Hitel-bérleti szerzdéssel4 (leasing) a bérbeadó foglalkozásszerű, vagy szemé-
lyi használat végett olyan tartós dolog (gép, szállítóeszköz, irodai berendezés 
stb.) vagy ipari tevékenység céljára rendelt ingatlan bérbeadására kötelezi magát, 
amelyet a bérl kívánsága szerinti minségben, vagy leírása szerint harmadik 
személytl tulajdonul megszerez, s amely dolog használata fejében a bérl olyan 
összegű bért fizet, amellyel a szerzdés lejártáig a bérbeadó számára rendszerint 
megtérül mindaz, amit a dolog megvásárlására fordított. A szerzdés határozott 

 
 
 
 
 

                                                 
∗ A szerz az ELTE ÁJK V. évfolyamos hallgatója. A dolgozat konzulense: Harmathy Attila. 
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idre szól, lejártáig az egyik fél sem mondhatja fel vagy – súlyos szerzdéssze-
gés esetét kivéve – bonthatja fel.”5

„A lízing beruházási javak (illetve tartós fogyasztási cikkek) beszerzése és 
azok rögzített idtartamra szóló használatba adása, rendszeresen fizetend bér-
leti díj fejében. Alapját a tulajdonjog és a használati jog elválása jelenti. A bérleti 
szerzdés lejárta után a lízingszerzdésben esetenként szerepl vételi opciós jog 
felhatalmazza a használót, hogy jognyilatkozatától függjön a használt jószág 
tulajdonjogának megszerzése. A bérlettel ellentétben a szerzdés a bérbevev 
részérl rendkívüli esetekben sem mondható fel.”6

Az egyik fél (lízingbeadó) a másik fél (lízingbevev) részletes leírásának meg-
felelen szerzdést köt egy harmadikkal (szállító), amely szerint a lízingbeadó 
felszereléseket, gépeket vagy egyéb berendezéseket vesz meg a lízingbevev 
által jóváhagyott olyan feltételekkel, amelyeket a lízingbevev az érdekeivel 
megegyeznek ítél és olyan szerzdést (lízingszerzdés) köt a lízingbevevvel, 
amely alapján a lízingbevev bér fizetése ellenében jogosult a berendezés hasz-
nálatára.7

„A leasing sui generis jogintézmény. Általában többéves lejáratú, legtöbbször 
fix határidre kötött szerzdés. E határid alatt felmondásnak helye nincs, a 
szerzdésszegés azonban vezethet azonnali hatályú felbontáshoz. A használót 
terheli a használatba vett dolog rzése, fenntartása, visel minden veszélyt, s t 
terheli minden kár, ami a dolgot a szerzdés tartalma alatt érheti. A tulajdonos a 
használóval szembeni jogait engedmény útján átruházhatja, a használót az áten-
gedés joga nem illeti meg.”8

Egy ilyen ezerarcú jelenség, mint a lízing sok érdekességet rejt. Vannak job-
ban és vannak kevésbé kikristályosodott egységei, és nem egyszerűen csak 
egyetlen konkrét terület felé kell fordítani a tekintetünket a tanulmányozásakor, 
hisz atipikus szerzdés lévén a polgári jog számos területére támaszkodik. Dol-
gozatom célja nyomon követni a legfbb kapcsolódási pontokat, rávilágítani 
arra, hogy milyen kérdések ölelik körül manapság ezt az intézményt. Megpró-
báltam megkeresni azokat a kategóriákat, amelyek meghatározzák a jellegzetes-
ségeit, bemutatni az alaptípusait – mivel a terjedelmi korlátok nem tesznek ettl 
többet lehetvé, és a tanulmányozást szerzdéselemzéssel zárom. A vizsgálódás 
végére reményeim szerint közelebb jutunk ehhez a sajátos alakzathoz, a lízing-
hez, amely olyan, akár egy száz karú óriás, vagy egy száz lábon álló lény, a Ptk. 
szinte minden szakaszához kötdik!  

TO LEASE, LEASING, LÍZING9

A lízing egy angol ige (to lease) névszói alakja. (Haszon)bérbevételt, -bérbeadást, 
jelent, mivel az angol vidékeken épület illetve földbirtok bérletére alkalmazták. 
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A II. világháború alatt az Egyesült Államok „lend and lease” megállapodások ke-
retében szállított hadianyagot a Szovjetuniónak, ez magyar fordításban „kölcsön 
és bérlet”. A mai viszonyokban a lízing már nem fordítható bérletnek, atipikus 
szerzdés, amely a bérlet és az adásvétel elemeinek keveredésébl keletkezett, 
de egyik se, található meg benne a maga teljességében és tisztaságában. Magyar 
megfelelje nem alakult ki, bár próbálkozások történtek a megfelel elnevezés-
re. 

A LÍZING KEZDETEI 

A XIX. században az üzleti verseny olyan embereket is megérintett, akik nem 
voltak képesek az eszközök, gépek teljes vételárát kifizetni, így k kisebb ösz-
szegű elleg fizetése mellett részletfizetéses adásvétel10 (részletügylet) keretében 
azonnal hozzájuthattak a kívánt áruhoz. A vételár fennmaradó részeit meghatá-
rozott számú és meghatározott összegű havi részletekben fizették. Az eladó 
fenntartotta magának az áru tulajdonjogát a szerzdésben a vételár teljes ki-
egyenlítéséig. Amennyiben a vásárló nem tett eleget fizetési kötelezettségének, 
az eladó visszaléphetett az ügylettl, a kötelmi jog klasszikus szabályai szerint. 
A világgazdasági válság idején a cégek intenzívebben próbálták áruikat érté-

kesíteni, jutalékos ügynökök járták a városokat, falvakat, hogy ezen kedvez 
feltételekkel kínálják áruikat. (Magyarországon ebben az idszakban jellegzete-
sen a varrógépek s a kerékpárok iránti kereslet ntt meg.) Mindkét fél számára – 
a pozitívumok mellett – nehéz helyzet alakult ki így, hiszen vevk tömegei nem 
tudtak a tulajdonjog-fenntartásról, és a fizetési kötelezettség elmulasztása eseté-
re fenntartott súlyos szankcióról, amely egyetlen törleszt részlet meg nem fize-
tése esetén már az egész hátralék megfizetésére kötelezte a vevt. Ugyanakkor 
az eladó is számos behajthatatlan követelést gyűjtött be ebben az ügynöki rend-
szerben: az ügynökök nem voltak elég körültekintek a fizetképesség, megbíz-
hatóság vizsgálatában.  
Németország árnyaltabban szabályozta ezt az ügyletet: már a múlt század 

közepén törvényben rögzítették, hogy a szerzdés felbontása esetén nemcsak az 
áru jár vissza az eladónak, hanem a szerzdéskötéstl számított idközre nézve 
használati díj és a használattal, esetleg a rongálással okozott értékcsökkenés is.  
Ausztriában 1961-ben részlet-ügylet törvény született, amely hatálya olyan ingó-

ságokra terjedt ki, amelynek értéke az 50.000 schillinget nem haladta meg és a 
kezdrészlet után további három részlet teljesítésében állapodtak meg az ügyfe-
lek. Ezen törvény már több lényeges kérdésre kitért: visszalépési jog, törlesztési 
idpont mulasztásának jogkövetkezményei, stb. 
Svájcban a vev érdekeinek eltérbe kerülését mutatja, hogy a részletügylet 

csak a szerzdés másodpéldányának átvételétl számított öt nap elteltével lép 
hatályba, ezalatt indoklás nélkül visszaléphet a vev.  
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Angolszász jogterületen a tulajdonjog fenntartásával kötött részletfizetéses 
adásvételt conditional sale11 néven találhatjuk meg. A részletekben meghatározott 
vételár teljes kiegyenlítése az a feltétel, amelyhez az eladó a tulajdonjog teljes 
átszállását köti. Ezen szerzdések továbbfejlesztett ügylete a hire-purchase, ame-
lyet a kontinensen lízingnek neveznek, és amelyet – vitathatóan – „(tulajdonjog-
fenntartásos) részletvásárlás” kifejezésként fordítottak.  

SZÓALKOTÁSI KÍSÉRLET 

Székely János tett kísérletet arra, hogy külhoni szóhasználat elemzése nyomán 
magyar megfelelket találjon a lízing kifejezés helyett. A német Meyers 
Enzyklopedisches Lexikon szerint a „Leasing a tartós gazdasági javaknak a gyártók 
vagy lízingtársaságok általi bérletszerű átengedése. A leasing elnyei a bérl vál-
lalkozó számára:  
− Kevésbé veszi igénybe a likviditást, mint a berendezés megvásárlása, mivel 
csak az esedékes bérfizetéseket kell teljesíteni. 
− A bérfizetések adózásilag teljes összegükben levonhatók. Hátránya: a vi-
szonylag magas költségek.” A német jogban „Mietkauf” elnevezés takarja a lízin-
get, ez „bérletvásárlásként” fordítható.12 Székely János szerint ezen kifejezés ma-
gyarra átültetése nem helyes, mert a vásárlást hangsúlyozza, miközben ezzel 
ellentétben a bérleti jelleg ersebb a lízingnél. A „vételbérlet” és a „vevőbérlet” kife-
jezéseket sem találta megfelelnek, így azt javasolta, hogy gyökeresedjen meg a 
„vásárlási bérlet”, illetve röviden a „vásárbérlet” elnevezés.13 Réczei László nagyhírű 
professzor egy cikkében is említést tesz arról a törekvésrl, amely a lízing szó 
magyar megfeleljének megtalálására irányul.14 Az akkori újságok a „kölcsönbér-
let” vagy „vételbérlet” kifejezéseket alkalmazták, a Magyar Gazdasági Kamara tör-
vénytervezetében15 a „hitel-bérlet” kifejezés szerepelt. Érdekesség, hogy a gyakor-
latban sokáig csak a termeleszközökre korlátozódott a lízing, így „gépbérletként” 
lett magyarosítva.16 Mind a mai napig nem alakult ki magyar(os) kifejezés ezen 
jogügylet megnevezésére, csak az írásmódban történtek változások. 

ATIPIKUS SZERZ DÉSEK17

AZ ATIPIKUS SZERZ DÉSEK JELLEGZETESSÉGEI 

A nevesített szerzdéseket a jogalkotó a tipikus szolgáltatások szerint nevezte 
el, a Ptk-ban részletes szabályokat alkotott a gyakorlatban leggyakrabban el-
forduló életviszonyok zökkenmentes lebonyolódása érdekében. 
A gazdasági élet rohamos fejldése azonban nem szorult a Ptk. által megha-

tározott keretek közé, a gyakorlat több olyan atipikus szerzdést is létrehozott a 
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szerzdéses típusszabadság alapelvének megfelelen, amelyek nem sorolhatók 
egyetlen nevesített szerzdéstípus keretébe sem: ilyen a lízing, a faktoring és a 
franchise is. Mindig a gyakorlat alkotja, és csak bizonyos letisztulási folyamat 
után tereldnek jogi mederbe.18 Ezen szerzdések közös jellemzje, hogy egy 
Ptk-módosítás révén azonnal elveszítik atipikus jellegüket, tehát ezen ismérvük 
viszonylagos. A szabályozatlan viszonyok következménye, hogy a felek írásban 
kötik meg a szerzdést, mert érzékelik, hogy a harmonikus együttműködés csak 
ilyen keretek között biztosítható. Az atipikus szerzdések jellemzen tartós 
együttműködés szabályait rögzítik, hosszabb távú kapcsolatot szabályoznak. 
Jelents szerepet kapnak a szokások: egy konfliktushelyzetben a gazdasági élet-
ben kialakult magatartások jogvitát eldönt jelentséggel bírnak, mintaként 
szolgálnak.  

A KÉPEZHET CSOPORTOK 

Az atipikus szerzdések nagyon széles körben jelentkeznek, azonban három 
csoportot képezhetünk hasonló tulajdonságaik alapján: 
− Egyedi-egyszeri szerződések. Nem ismétld, egyszeri magatartás szabályozására 
jönnek létre, jogalkotás szempontjából nem bírnak jelentséggel, hisz csak azon 
viszonyokat célszerű szabályozni, amelyek rendszeresen elfordulnak az állam-
polgárok, gazdasági társaságok között. Igen gyakran az e körbe sorolhatón szer-
zdések önálló névvel nem rendelkez, innominát szerzdések. A felek szerz-
désnek, megállapodásnak, együttműködési megállapodásnak nevezik ügyletüket, 
amelyre egyetlen ismert szerzdéstípus szabályai nem vonatkoznak, esetlegesen 
az analógia kerülhet eltérbe. 
− Vegyes szerződések. Két vagy esetleg több tipikus szerzdés szabályainak ösz-
szeboronálásából alakulnak ki szabályaik, így az adott jogviszonyra ezen szerz-
déstípusok rögzített rendelkezései az irányadók: mindegyik a jogviszonynak csak 
arra a részére, amelyhez az tartozik, tehát ezek nem konkuráló rendelkezések. 
Klasszikus példa az ajándékozással vegyes adásvételi szerzdés, vagy az ingat-
lanfejlesztés során kötött vállalkozással vegyes bérlet. 
− Nevesített atipikus szerződések. A gazdasági forgalomban mind gyakrabban el-
forduló visszatér viszony rendezésére születnek, s az id folyamán egyre stabi-
labb, egyre állandóbb vonásokat hordoznak. Kezdetben a gyakorlat, majd a 
jogalkotás önálló névvel ruházta fel ket, amely név csak erre a csoportra jel-
lemz. Nem arról van tehát szó, hogy egymást kiegészít normahalmazok áll-
nak ezen szerzdések mögött, ahogy azt a vegyes szerzdések esetén láthattuk. 
Ebben az esetben több „szerzdési stípus” ismert szabályai úgy hatottak egy-
másra, hogy abból egy új egység alakult ki.19 A szakirodalom egységes abban a 
tekintetben, hogy a lízingszerzdés önálló, más szerzdéstípusoktól elhatárolha-
tó szerzdés.20 
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JOGI VETÜLET 

A nevesített atipikus szerzdések gazdasági szerepe, jellemz elemei, vonásai 
kevésbé ismertek, számos esetben még magyar név sem alakult ki jelölésükre, és 
a jogalkalmazó feladatát csak nehezíti, hogy a konkrét ügyben eljárók minden 
kérdést maguk szabályoznak, így kevesebb jogi kapaszkodó ad segítséget a jog-
alkalmazónak. 
A Ptk-ban nevesített szerzdéstípusok esetén a jogalkotó rögzítette a szer-

zdés jellemz tartalmát, azaz a felek jogait, kötelezettségeit, minden lényeges 
kérdést. Szerzdéskötéskor a feleknek csak a nem szabályozott részletekre kell 
kitérniük, illetve azon kérdésekre, amelyekben el akarnak térni a törvényi ren-
delkezésektl, amennyiben azt törvény nem tiltja.21 (szerződési szabadság) 
Atipikus szerzdések esetén nincs arra mód, hogy a felek rögzítsék a megál-

lapodás lényegét és a végén leszögezzék, hogy egyebekben a Ptk. ilyen és ilyen 
rendelkezései az irányadók. Ezekben az esetekben a szerzdés természetébl 
fakadóan a feleknek – quasi-törvényalkotói szerepben – minden kérdésre ki kell 
térniük, olyanokra is, amelyeket egy tipikus szerzdés esetén a jogalkotó már 
megtett, vagy a szerzdés egyes részei tekintetében utalnak csak a Ptk. rendelke-
zéseire. 
Az alkalmazandó jog kérdése is nehéz: a Ptk-ban helyet kapott szerzdések 

esetén elsdleges forrásként a külön jogszabályban rögzített speciális rendelke-
zések jönnek számításba, feltéve, hogy ilyenek vannak, másodsorban, amennyi-
ben külön jogszabályok nincsenek, a konkrét Ptk. rendelkezéseket, ugyanakkor 
a Ptk-beli általános részi rendelkezéseket, alapelveket is alkalmaznunk kell.  
Atipikus szerzdések esetén a Ptk. háttér joganyagként alkalmazása értelmében 

a szerzdési szabadság adta keretek között szabadon kialakított, általában rész-
letesen megfogalmazott, általános szerzdési feltételekbe foglalt megállapodás 
az elssorban irányadó a jogviták eldöntésére. 22 A felmerül kérdések rendezé-
sekor – konkrét Kötelmi jog Különös Részi szabályozás hiányában – a sokféle 
szerzdés közös többszörösét képez kötelmi jogi általános szabályokon23 túl-
menen a jelleg szempontjából legközelebb álló (vegyes szerzdés esetén a do-
mináns) szerzdéstípusra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amennyiben 
valamely kérdést nem, vagy alapelveket sért módon rendeztek a felek. Az a 
szerzdéstípus a legközelebb álló, amely a felek szándéka szerint, a szerzdéssel 
elérni kívánt cél szempontjából a legtöbb rokon vonást mutatja a megkötött 
szerzdéssel. Nagy jelentsége van tehát az elérni kívánt üzleti-gazdasági, szer-
zdési célnak, amelyet a bíróságok a felek feltehet akaratának, a kikötött szol-
gáltatás-ellenszolgáltatás viszonyának, a szerzdés tartalmát adó jogosultságok 
és kötelezettségek sajátosságainak vizsgálatával állapítanak meg, így jutnak el a 
legközelebb álló szerzdéshez. 
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ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK 

Az atipikus szerzdések körében gyakori a blanketták, általános szerzdési felté-
telek (Ptk. 209. §) alkalmazása, amely a gyakori szerzdéskötéssel és a bizonyta-
lanságokkal, az önálló jogi szabályozás hiányával magyarázható. Az elre elké-
szített félkész iratok léte szorosan kapcsolódik a felek pozíciójához. Az egyik 
oldalon a kiszolgáltatott fél, vele szemben egy tkével és jogi bázissal rendelke-
z vállalkozás. A tkehiánnyal szenved és ezért kiszolgáltatott fél két lehet-
séggel találja szembe magát: vagy elfogadja az elre gyártott ügyletet, norma-
csomagot, vagy nem jön létre a szerzdés. Természetesen nem kizárt az ÁSZF 
közös megegyezéssel történ módosítása, de ennek gyakorlati megvalósulására 
csekély az esély, különösen a tömeges szerzdéskötések, a monopolhelyzetben 
lév szolgáltatók esetén, például távközlés.  

AZ ÉLETREHÍVÁS KÖRÜLMÉNYEI 

Megjelenésének, ahogy az atipikus szerzdéseknek általában, gazdasági okai 
vannak, eredetileg eseti szerzdések széles körben elterjedésérl beszélhetünk. 
Hogy milyen okok hívják életre ezek a szerzdéseket? A lízing, a franchise és a 
faktoring esetén egyetlen okra visszavezethet a kialakulásuk: a relatív forráshiány. 
A magánszemélyek esetén már vázoltam a lízing elterjedésének körülményeit, 
ott a tkeszegény rétegek éltek ezzel a lehetséggel, ugyanez fennáll a piac jelen-
tsebb, nagyobb szerepli tekintetében is. A XX. század második felében24 a 
felgyorsuló technikai fejldés, az élesed verseny megnövelte a vállalatok tke-
szükségletét, a kevésbé versenyképes vállalkozások nehéz helyzetbe kerültek, így 
nagyon megntt az olyan típusú megoldások iránti igény, amely a likviditási 
problémák enyhítésére orvosságul szolgáltak. Ezen atipikus szerzdések révén 
újabb források bevonására nyílt lehetség, fként a bankok – a források átcso-
portosítása által – nyújthattak segítséget, oly módon, hogy több garanciát építettek 
a rendszerbe, biztonságosabb ügyletekben finanszírozták ügyfeleik szerzdéseit. 
A lízinggel a lízingbevev korábban létrehozza beruházásait, mint ahogy arra a 
szükséges tke összegyűlik, miközben a „közvetít” szerepl, a lízingbeadó 
garanciákat épített az ügyletbe: a futamid végéig tulajdonos marad és különbö-
z elírásokat fogalmaz meg a lízingbevevvel szembe, arra kötelezi, hogy kös-
sön biztosítást, nem vállalja a költségeket és a kárveszélyt stb. Ez sokkal na-
gyobb biztonságot eredményez a lízingbeadónak, mintha egy egyszerű kölcsönt 
nyújtott volna. Az is a lízing (és a másik két említett atipikus szerzdés) mellett 
szólt, hogy a szerzd fél az induláskor nyújtott forrás felhasználásával termeli 
ki a lízingdíjakat, például a lízingelt gép termeli ki azt a nyereséget, amelybl 
fizethet az ügylet ellenértéke.  
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TARTÓS JOGVISZONY 

Számos nevesített és atipikus szerzdés tartós jogviszonynak minsül.25 Ezek 
tekintetében a Ptk. különös szabályokat állapít meg a szerzdés tartalma (226. 
§), a bírósági szerzdésmódosítás (241. §), és a zálogjog (259. §) tekintetében. A 
tartós jogviszony az a polgári jogviszony, amelyben a) legalább az egyik jog-
alanyt b)huzamos idn át c)folyamatos vagy idszakonként visszatér (ismétl-
d) kötelezettség terheli. Ezen három fogalmi ismérv együttes fennállása esetén 
beszélhetünk tartós jogviszonyról. A tartós jogviszony szempontjából elegend, 
ha csak egyetlen jogalany kötelezettsége tartós kötelezettség, ez a másik oldalon 
tartós jogosultságot jelent. A kötelezettség tartalma közömbös: lehet tevési, 
pozitív kötelezettség, például meghatározott pénzösszegek idszakonkénti szol-
gáltatása, azonban lehet negatív, azaz tűrési, illetve tartózkodási kötelezettség is. 
Amennyiben az összes jogalany kötelezettsége tartós, többszörösen tartós jogvi-
szonyról beszélünk.  
A tulajdonátruházás kötelmei26 általában nem tartós jogviszonyok, mivel a 

tulajdon átruházása és az ellenérték kifizetése egyetlen aktussal megy végbe. 
Azonban ha a felek hosszú idn át, sok részletben fizetésrl állapodnak meg, 
úgy tartós jogviszony jön létre. 
Használati kötelmek27 alapján a használó jogosult a tulajdonos dolgát birto-

kolni és használni a saját érdekében, köteles idszakonként ismétld jelleggel 
díjat fizetni azért, hogy a használatba adó a dolgot a használatába adja, tűrje 
annak birtoklását és használatát. Ezen jogok és kötelezettségek kirajzolódnak a 
lízingszerzdés esetén is, így a lízing is tartós jogviszony.28

A pénz kötelmei közé sorolható bank- és hitelviszonyok esetén az egyik fél 
mindig egy hitelintézet, kivéve a kölcsönszerzdést. A kölcsönszerzdés alapján 
a hitelintézet vagy más hitelez köteles meghatározott pénzösszeget az adós 
rendelkezésére bocsátani, és köteles tűrni, hogy az átadott pénzösszeget az adós 
felhasználja. Ez huzamosabb idn át fennálló folyamatos jellegű kötelezettség. 
Az adós köteles az összeget szerzdés szerint visszafizetni, ez általában részle-
tekben történik.  
E három típus kötelmeinek keveréke a lízingügylet, amely szintén tartós jog-

viszonyt teremt.  
Miel tt azonban megvizsgálnánk, hogy hogyan jelentkeznek az egyes szer-

zdéselemek a lízingszerzdésekben, ismerkedjünk meg a lízing típusaival! Ati-
pikus szerzdés lévén számos altípussal találkozhatunk, és nyomon követhet 
az egyes nevesített szerzdések jellegzetességeinek felbukkanása a különböz 
típusokban. Fként a két alaptípus érdemel figyelmet, mert a lízing magvát adó 
szerzdések ezekben ismerhetk fel, és a következ fejezetben ezeket vesszük 
górcs alá. 
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A LÍZING FAJTÁI 

A lízingnek két alaptípusát különböztetjük meg: az operatív és a pénzügyi lízin-
get. 
Ezen kívül számos altípus létezik: allízing, visszlízing, cross border lízing (im-

port illetve export lízing), vendor lízing, captive lízing, full service lízing, privatizációs 
lízing, hogy csak néhányat említsek. Ezek bemutatására nincs mód jelen dolgo-
zat keretei között. 

ALAPTÍPUSAI: 
a) A gyakorlatban a pénzügyi (finanszírozási) lízing a dominánsabb, ez az altípus 
rendelkezik törvényi definícióval:  

„Pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy 
ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevev megbí-
zása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevev határozott 
idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevev könyveiben kerül 
kimutatásra. A használatba adással a lízingbevev 
a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, 
b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, 
c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költsége-
ket is), 
d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerzdésben kikötött idtartam lejártá-
val a lízingdíj teljes tketörleszt és kamattörleszt részének, valamint a 
szerzdésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon  vagy az ál-
tala megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevev nem él e 
jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába és könyveibe. A 
felek a szerzdésben kötik ki a lízingdíj tkerészét – amely a lízingbe adott 
vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerzdés szerinti árával azonos – valamint 
kamatrészét és a törlesztésének ütemezését. 
Nem minsül pénzügyi lízingnek az ellenrz részesedéssel rendelkez vál-
lalkozás és az ellenrzött vállalkozás közötti lízing, ide nem értve a pénzügyi 
intézmény által kötött ilyen ügyletet.”(1996. évi CXII. törvény a hitelintéze-
tekrl és a pénzügyi vállalkozásokról 2. sz. melléklet 11. §) 

Ismert altípusai: zárt végű és nyílt végű pénzügyi lízing. A zárt végű a lízing ak-
kor, ha a lízingbevev a futamid végén minden egyéb jogi aktus nélkül meg-
szerzi a lízingelt vagyontárgy tulajdonjogát. Maradványérték ebben az esetben 
nem jelentkezik, a lízingbeadó azt a lízingdíjakba belekalkulálja. Ez a gyakorlat-
ban úgy jelentkezik, hogy a lízingbevev minden hónapban – fix kamatozású 
változat szerint – ugyanakkora összeget törleszt, tehát a kalkuláció készítésekor 
a vételárat, a kamatokat és az egyéb elre látható költséget egyenl részekre 
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osztják, így nem jelentkezik kimagasló összeg a futamid végén. A lízingdíj eb-
ben az esetben speciális ellenérték, a használat és a tulajdonjog megszerzésének 
díját is magában foglalja: lízingdíj=haszonbér+vételár-részlet+egyéb költsé-
gek/kamat.29 Nyílt végű lízing esetén a vevnek vételi joga van a vagyontárgy 
maradványértéken történ megvásárlására,30 ez a jog azonban nem jelent egyben 
kötelezettséget is. Bizonyos idintervallumon belül írásban köteles nyilatkozni a 
vételi jogról a futamid végén, és ha ezzel nem él, akkor a szerzdésben megha-
tározott feltételeknek megfelelen át kell adnia a vagyontárgyat a lízingbeadó-
nak. Amennyiben él ezzel a jogával, köteles megfizetni a szerzdésben meghatá-
rozott maradványértéket – amely a gyakorlat szerint a aktuális piaci ár töredéke 
– ezt követen szerzi meg a tulajdonjogot. A késbbiekben általam konkrétan 
vizsgált lízingügylet zárt végű pénzügyi lízingszerzdés lesz, így a részletekre ott 
térek ki. 
b) A másik alaptípus az operatív (működési) lízing. Nagyon tág kategória, mert 
törvényi definíciója, konkrét körvonalai nincsenek, az elhatárolás alapját 
így egy APEH iránymutatás adja.31 Az operatív lízing tulajdonképpen egy 
(tartós) bérlet: a lízingbeadó vételi jogot biztosít a maradványérték (vételár) 
rögzítése mellett a lízingbevevnek. Nem biztos tehát, hogy az eszköz át-
kerül a lízingbevev tulajdonába. Ez annyiban tér el a nyílt végű pénzügyi 
lízingtl, hogy a vételi opció olyan maradványértéken gyakorolható, amely 
közel megegyezik a majdani piaci értékkel. Pénzügyjogi szempontból ez 
azzal jár, hogy az amortizáció a lízingbeadónál marad, míg a pénzügyi lí-
zing esetén a lízingbevev amortizál. A lízingdíj tehát nem fedezi a tárgy 
beszerzési költségét, belekalkulálják az újbóli kihelyezést is. A lízingbeadó 
felel a működésért, viseli a javítás, az értékcsökkenés kockázatát, a lízing-
bevev csak a használati joggal rendelkezik és a szerzdés megszűnésekor 
biztosítani köteles az eszköz használhatóságát. 

A LÍZING MAGVÁT KÉPEZ  SZERZDÉSEK: ADÁSVÉTEL, 
BÉRLET, HITELSZERZ DÉS 

A lízingszerzdés az adásvétel, a bérlet és a pénzkötelmek (hitelviszony) tényál-
lási elemeit hordozza. Az operatív tulajdonképpen egy bérlet, a pénzügyi lízing a 
tulajdonjog-fenntartásos részletvételhez áll a legközelebb. Hol húzódnak a hatá-
rok, milyen elhatárolási sávokat húzhatunk? 

AZ ADÁSVÉTEL 

A klasszikus adásvétel mellett kialakultak olyan szerzdéstípusok, amelyekben a 
speciális alany, a különleges tárgy, vagy más tényez hatására a felek jogai illetve 
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kötelezettségei jelents eltéréseket mutatnak az alapesettel összevetve. A rész-
letvétel az adásvétel különös formája, a tulajdonjog-fenntartásos részletvétel 
pedig a részletvétel különleges alesete.  
A lízingszerzdés biztosítja a birtoklást, a használatot és a hasznok szedésé-

nek jogát és nem szükségszerűen, ahogy azt a lízing típusainál taglaltuk, de a 
vev a rögzített idtartam végén automatikusan vagy a maradványérték megfi-
zetésével megszerzi a lízingelt áru tulajdonjogát. Amennyiben ezen ügylet kere-
tében tulajdonjog átruházása történik, ebben a körben az adásvételi szerzdés 
szabályait kell alkalmazni.32  
Az adásvétel kétoldalú szerzdés alapján jön létre, a lízingügyletben három 

szereplvel találkozunk, a szállító léte a kötelmi jogviszony relatív szerkezetének 
bomlására utal. 

RÉSZLETVÉTEL (PTK 376. §) 

A lízingügylet egésze – lévén, hogy a tulajdonjogi változások az ügylet harmadik 
fázisában történnek – a részletvétellel mutat rokonságot. Alapvet különbség, 
hogy lízingszerzdés esetén csak a futamidő végén száll át a tulajdonjog a lízingbe-
vevre, ez az ügylet alapvet specifikuma, míg részletvétel esetén ritka, de nem 
kizárt, hogy már az els részlet kifizetésével tulajdonos lesz a vev. Lízing ese-
tén tehát a szolgáltatás és ellenszolgáltatás időben mindig elválik egymástól:33 vev 
megkapja a dolog birtokát,34 az eladó azonban csak részletekben jut az ellenér-
tékhez, amelyek megfizetése révén a tulajdonjog is átszáll(hat).  
A részletvétel és a lízingszerzdés is határozott időre szól, az ellenérték részle-

tei meghatározott idpontokban válnak esedékessé. Különbség azonban az 
ellenérték, mert adásvétel esetén a díj az ellenérték és a kamatok 
törlesztrészlete, a pénzügyi lízingdíj azonban a használat ellenértékét is magába 
olvasztotta. 
Az átadott dolog elpusztulásának vagy értékcsökkenésének veszélyét – tulajdon-

jog fenntartása esetében is – a vev viseli [Ptk. 376. § (4)] Ezek a rendelkezések 
irányadók a lízingre is.  
A vev fizetési mulasztása esetén az eladó elállhat a szerzdéstl vagy meg-

vonhatja a részletfizetési kedvezményt, a szerzdésben megfogalmazottak sze-
rint. [Ptk. 376. § (2)] Lízingszerzdés esetén a lízingbeadó élhet azonnali hatályú 
felmondással, és a hátralév lízingdíjak is egy összegben esedékessé válhatnak. 

TULAJDONJOG FENNTARTÁSSAL TÖRTÉN  ADÁSVÉTEL (PTK. 368. §) 

Ezen ügyletek sajátossága az, hogy a tulajdonváltozásra a szerzdéskötéshez 
képest egy későbbi időpontban kerül sor, hasonló a helyzet a lízingszerzdés esetén 
is: a tulajdonjog sohasem száll át a lízingbevevre az ügylet megkötésekor.35

 



Berta Zsolt: A választási formulák 

Tulajdonjog-fenntartásos részletvétel esetében a tulajdonjog fenntartás bizto-
sítékul szolgál, és minden esetben tulajdonosi változás az ügylet célja. Lízing-
szerzdés esetén is biztosítékul szolgál a tulajdonjog-fenntartás, azonban nincs 
minden esetben tulajdonosmódosulás. 

VÉTELI JOG ALAPJÁN TÖRTÉN  TULAJDONÁTSZÁLLÁS (PTK. 375. §) 
Bizonyos lízingügyletek esetén (nyílt végű pénzügyi lízing) a szerzdés csak 

feljogosítja a használót, üzemben tartót, hogy a futamid végén egyoldalúan dönt-
sön arról, hogy megvásárolja-e a vagyontárgyat.36 Vételi jogot (opció) kap, amely 
összekapcsolódik a maradványértékkel, mert csak ennek megfizetésével száll át 
a tulajdonjog, ugyanakkor ez a vételi jog nem jelent vételi kötelezettséget. 
Amennyiben nem kíván ezzel a jogával élni, köteles a vagyontárgyat visszaszolgál-
tatni. 

A BÉRLET (PTK. 423-433. §) ÉS A HASZONBÉRLET (PTK. 452-461. §) 

A dologbérlet és a speciális esete a haszonbérlet kétpólusú jogügylet, ahogy az 
adásvétel is. A lízingügylet háromoldalú jogviszony. 
A bérl kizárólag olyan egyénnel köthet szerzdést, aki rendelkezik a bérbe-

adásra kiterjed rendelkezési joggal. Lízingbevevnek sokkal szabadabb a választá-
sa, bármelyik kereskedést felkeresheti és bármelyik vagyontárgyat kiválaszthatja. 
A lízingszerzdés tárgya bármilyen dolog lehet, a haszonbérlet tárgy kizárólag 

hasznot hajtó dolog. [Ptk. 452. § (1)] 
A bérlet határozatlan idre is szólhat, a lízingszerzdést azonban mindig hatá-

rozott idre kötik. 
A bérleti szerzdés alapja, ahogy a lízingszerzdésé is a tulajdonjog és a 

használati jog szétválása. A bérleti szerzdés megszűnésével azonban a haszná-
lati jog megszűnik, a tulajdonjog változatlan formájában marad fenn, lízingszerz-
dés megszűnésekor a használati jog marad változatlan és a tulajdonjog átszáll a 
lízingbevevre. 
Lízingszerzdés esetén a lízingbevev szerzdéstl függ gyakorisággal fizeti 

a lízingdíjat, tipikusan havonta, szemben a haszonbérlettel, ahol a fizetés idősza-
konként utólag történik. [Ptk. 455. § (1)] Dologbérlet esetén a bérleti díj mindig 
elre jár. [Ptk. 428. § (1)] 
A lízingbevev minden esetben, a körülményektl függetlenül köteles fizetni 

a lízingdíjakat, abban az esetben is, ha időlegesen nem használhatja a lízingtárgyat, a 
bérl azonban arra az idszakra, amelyben rajta kívülálló ok miatt nem tudta 
használni a bérlet tárgyát, nem köteles bért fizetni. [Ptk. 428. § (1)] 
A bérl fizeti a dologgal kapcsolatos kisebb kiadásokat, bérbeadó pedig a köz-

terheket és a további költségeket. [Ptk. 427. § (1)] A haszonbérlnek kell a szükséges 
felújítás illetve a javítás költségeit és a közterheket megfizetni, a rendkívüli felújítás a 
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haszonbérbeadót terheli. (Ptk. 454. §) Lízing esetén minden költség a lízingbeve-
vt terhelik. Lízingbeadó úgy kalkulál, hogy minden kiadást fedezzen a késbbi 
bevétele, abba nem épít rendkívüli díjakat, így azok a másik félre hárulnak. 
Eltérés mutatható ki a kockázattelepítés szabályaiban is. Lízingnél a futamid 

alatt a lízingbeadó a tulajdonos, a kárveszélyviselés azonban a lízingbevevt 
terheli. Azt a kárt is köteles viselni, amely megtérítésére a polgári jog szabályai 
szerint senki sem kötelezhet.37 Amennyiben a bérl nem vállalta magára a koc-
kázatot a dologban bekövetkezett vétlen kárért, vagy a dolog elveszítéséért, úgy 
a lízing bérlettel azonos elbírálás alá esik; így határolható el az operatív lízing és 
a bérlet. 
Nem azonosak a dolog elpusztulásakor alkalmazandó szabályok sem. Haszon-

bérlet esetén a bérlet mögöttes szabályai az irányadók, vagyis a dolog elpusztu-
lása esetén a bérlet megszűnik. [Ptk. 430. § (2)] Lízing esetén a jogviszony tar-
tósságára tekintettel hiányként jelentkeznének az így kimaradó lízingdíjak, ezért 
a lízingszerzdés nem szűnik meg a dolog elpusztulása esetén, hanem egyössze-
gű pénzfizetési kötelezettséggé alakul át, ezzel a rendelkezéssel minimalizálja a 
lízingbeadó a kockázatát. (Itt kap hangsúlyt a biztosításkötési kötelezettség.) 
Határozatlan idre kötött bérleti szerzdés rendes felmondással bármely fél által 

felbontható, súlyos szerzdésszegés esetén azonnali hatályú felmondással élhet-
nek. Haszonbérlnek is van felmondási joga. Lízingszerzdés nincs lehetség ren-
des felmondásra, és csak a lízingbeadó jogosult azonnali hatályú felmondásra 
súlyos szerzdésszegés esetén. 
Ezen különbségeket áttekintve látható, hogy mindegyik a lízingbevev terhé-

re és a lízingbeadó pozíciójának ersítésére szolgálnak, ahogy azt az Általános 
szerzdési feltételek és a lízinget életre hív körülmények taglalásakor említet-
tem. Azonban nem beszélhetünk ebben a helyzetben indokolatlanul egyoldalú 
elnyrl,38 mert a kiélezett versenyben is megéri létrehozni ez a konstrukciót a 
feleknek. 

AZ ADÁSVÉTELRE ÉS A BÉRLETRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 

Bérl és a vev a kellék- és jogszavatossági igényeit bérbeadóval szemben közvetle-
nül érvényesítheti, lízingszerzdés esetén ez a kérdés kicsit összetettebb, az el-
adóval szemben közvetlenül lízingbevev lép fel, amennyiben lízingbeadó en-
gedményezte jogosultságait lízingbevevre. Ha ez a kikötés nem szerepel a szer-
zdésben, akkor a jogérvényesítés két lépcsben történik: lízingbevev közvet-
lenül lízingbeadó ellen fordulhat, aki jogait tovább érvényesítheti szállító, eladó 
felé.  
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KÖLCSÖNSZERZ DÉS (PTK. 523–528. §) 

Pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó a lízing tárgyának beszerzéséhez nyújt fede-
zetet,39 azaz gyakorlati értelemben közötte és a lízingbevev között egy hitelezési 
jogviszony jön létre, közgazdaságilag hitelaktus. A lízingbeadónak elssorban fi-
nanszírozónak kell lennie, a lízingtárgy megvásárlásának pénzügyi feltételeit 
biztosítja, majd a zavartalan használat jogi feltételeit, de nem azért szerez tulaj-
donjogot, hogy ezzel valamiféle szerzdéses érdekét megvalósítaná.40 Lízingbe-
vev az elre meghatározott ütemezés szerint, kamatokkal növelt összeget tör-
leszt vissza a lízingbeadónak.41

Kölcsön- illetve lízingszerzdés esetén is meghatározott célra használja fel a 
kölcsönbevev a rendelkezésére bocsátott összeget. A kölcsönadó hitelképességi 
vizsgálatokat végez, mieltt a pénzt a kölcsönz részére átadja. Ugyanilyen vizs-
gálatokkal a lízingügylet esetén is találkozhatunk.  
A kölcsönösszegbl vásárolt vagyontárgya a kölcsönbevevő tulajdonába megy át, 

míg lízingszerzdés esetén a tulajdonjog a lízingbeadónál marad.  
Eltéréssel találkozhatunk a pénzügyi vonatkozásokban. A lízing akár az egész 

beruházást fedezi, a kölcsön esetén erre nincs túl gyakran mód. Az első lízingdíj 
részlet (gyakorlati elnevezéssel öner) rendszerint nem nagyobb, mint a kölcsön 
felvételéhez szükséges saját erőforrás, a további részletekben sem találunk nagy 
különbségeket, és a kétfajta törlesztés idpontjai is körülbelül megegyeznek. 
Komoly gond azonban, hogy a lízingtársaságok egyik napról a másikra nyújtják 
a kölcsönösszeget, míg a hitelintézetek ügyintézése ettl sokkal lassúbb, és a 
gyakorlat szerint sokkal magasabbra teszik a mércét hitelbiztonsági szempont-
ból, mint a lízingtársaságok. 

A LÍZINGSZERZ DÉS 

A LÍZINGÜGYLET FÁZISAI 

A jogirodalom szerint a lízingszerzdés kétféleképpen értelmezhet. Ez széles 
értelemben a lízingügyletet takarja, azt a jogi folyamatot, amely több szerzdésbl 
tevdik össze. Maga a folyamat három részre tagolódik: 
− elszerzdések, majd az adásvételi szerzdés megkötése és teljesítése, 
ebbl alakul ki a szűkebb értelemben vett lízingszerzdés szituációja, 

− a lízingtárgy használata, melynek keretét a szűkebb értelmű lízingszerz-
dés adja, 

− újabb szerzdések lehetsége, amelyek tulajdonjogi változásokat ered-
ményeznek. 42 
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Ezek az elhatárolások, rögzített körvonalak tendenciaszerűek, a gyakorlatban szá-
mos ettl eltér változatot találunk, a valós gazdasági egyetlen szelete ez. A fe-
lek gyakran ezt a komplex jogviszonyt, annak több, vagy mindegyik szakaszát 
egyetlen szerzdés keretében rendezik, és csak elméletben osztható a szerzdés 
elemeire. 
Az 1997. évi LXXXVI. törvény a nemzetközi pénzügyi lízingrl szóló, Ot-

tawában, 1988, május 28-án kelt UNIDROIT Egyezmény kihirdetésérl szól. 
Ez az egyezmény megadja a nemzetközi pénzügyi lízingügylet fogalmát, amelyet 
az els részben már ismertettem, valamint a jellemzit, amelyek a következk:  
a) a lízingbevev a lízingbeadó szakértelmére és véleményére tekintet nélkül 
meghatározza a berendezést és kiválasztja a szállítót, a lízingbeadó szakér-
telmére és véleményére tekintet nélkül; 
b) a berendezést a lízingbeadó olyan lízingszerződéssel összefüggésben veszi 
meg, amelyet a szállító tudomása szerint a lízingbeadó és a lízingbevev már 
megkötött, vagy meg fog kötni; és 
c) a lízingszerzdés alapján fizetend díj megállapításánál alapveten a be-
rendezés árának, vagy az ár jelents részének az amortizáció következtében 
történ csökkenését veszik figyelembe.43

Tekintsük most át a szűkebb értelemben vett lízingszerzdést! 

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

A szerzdés absztrakt értelemben a feleket illet jogok és kötelezettségek ösz-
szessége. 
A lízingbeadó jogai: A  lízingbevev jogai:  

a lízingdíj követelése a lízingtárgy átadásának követelése 
ellenrzés a lízingtárgy használatának joga = hasz-

nálat, hasznok szedése, terhek és kár-
veszély viselése 

felmondás vételi jog gyakorlása (opció) 
 futamid -hosszabbítás kezdeményezése, 

szigorú keretek között 
 szavatossági jogok érvényesítése 
 

A lízingbeadó kötelezettségei:  A  lízingbevev kötelezettségei 
a lízingtárgy átadása a lízing tárgyának átvétele 
a használati jog biztosítása  a lízingdíj megfizetése 
 kockázatviselés, biztosítás kötése 
 a  futamid lejártával a maradványérték 

kiegyenlítése 
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 az  ellenrzés tűrése 
 rendeltetésszer ű használat 
 a lízingtárgy karbantartásának elvégzése, 

megóvásának biztosítása, szavatossá-
gi jogok gyakorlása, ez utóbbi kereté-
ben lehetsége nyílhat garanciális cse-
rére.  

Az adásvételi szerzdésbl ered, vevre háruló kötelezettségek egyetlen kivé-
tellel a lízingbevevt terhelik, ahogy a lízingtárgy átvétele, elszállítása, és az 
ezekkel kapcsolatosan felmerült költségek. A vételár kifizetése a lízingbeadó 
kötelezettsége. 

Az adásvételi szerzdésbl ered jogok és kötelezettségek átruházása 

Lízingbeadó a (1) tulajdonjog és a tulajdonjog részjogosultságának, a (2) rendelkezés 
jogának, illetve az (3) elállási jognak a kivételével minden t megillet jogot, kü-
lönösen a (1) szavatossági és jótállási jogait, a (2) birtoklás jogát (ami birtokvédelmet 
is jelent), a (3) használat jogát, illetve a tulajdonost terhel valamennyi kötelezettséget 
– kivéve a vételár kifizetését – lízingbevevre ruházza át.44

A rendelkezési jog magában foglalja a (1) lízingtárgy birtokának, használatá-
nak, hasznai szedésének jogát harmadik személy felé történ átengedés jogát, 
(2) a lízingtárgy biztosítékul adását, más módon megterhelését, illetve (3) a tu-
lajdonjog másra történ átruházását vagy az azzal felhagyást.  

Használati jog 

A lízing sajátosságai szerint a lízingbevev a birtoklás, a használat, és a haszno-
sítás jogát szerzi meg. Lízingbeadó köteles szavatolni a zavartalan birtoklást olyan 
személlyel szemben, akinek tulajdonjoga vagy ersebb jogcíme van a lízingtárgy 
felett, vagy aki ezt bírói úton érvényesítheti, feltéve, hogy ez a jog vagy igény 
nem a lízingbevev tevékenységének vagy mulasztásának következménye.45 A 
lízing futamideje alatt lízingbevev jogosult a lízingtárgy kizárólagos használatára, 
azonban köteles azt rendeltetésszerűen használni, ennek keretében (1) beszerezni 
az üzemeltetéshez szükséges engedélyeket, (2) biztosítani az üzemeltetéshez 
szükséges illetve hatóságilag elírt feltételt, (3) ellátni a rendszeres javítást, va-
lamint (4) eleget tenni a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének. A hasz-
nálati jogot kizárólag lízingbeadó beleegyezésével46 engedheti át más részére, 
azonban ezen harmadik személy szerzdésszerű magatartásáért a lízingbevev, 
mint saját magatartásáért felel.47 Nem jogosult a lízingtárgyat zálogul lekötni, vagy 
fedezetül felkínálni.  
Lízingbevev köteles viselni minden terhet a szerzdéssel, illetve a lízingtárggyal 

összefüggésben: adót, illetéket, díjakat, vámokat, biztosítási és engedélyeztetési, 
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valamint egyéb költségeket. Lízingbeadónak jogában áll a biztosítási díjak fizeté-
se, amennyiben lízingbevev nem tett eleget kötelezettségének, azonban ezt az 
összeget és a felmerült költségeket köteles a késbbiekben megtéríteni.  
Lízingbeadó a berendezésre vonatkozó, illetve a szerzdésen alapuló minden 

jogát átruházhatja, vagy azokról egyéb módon rendelkezhet, ez azonban nem 
mentesíti a szerzdésen alapuló kötelezettségei alól.48

Karbantartási kötelezettség 

Lízingbevev a berendezést üzemelteti, ennek keretében karbantartja, ésszerű 
módon használja, gondoskodik az állagmegóvásáról, és azt az átvételkori állapo-
tában megrzi, figyelembe véve a rendes elhasználódást és a felek megállapodá-
sának megfelel, a berendezésen végrehajtott változtatásokat. Ahogy a használat 
harmadik személy részére történ átengedéséhez, úgy a lízingtárgy átalakításához, 
paramétereinek megváltoztatásához a lízingbeadó elzetes írásbeli engedélye 
szükséges. Értéknövekedést lízingbeadó semmilyen esetben nem térít meg.  

Lízingdíj-fizetési kötelezettség 

Működési/operatív lízing esetén lényegében a bérleti díj jellemzit hordozza. A 
maradványérték, amelyet a futamid végén a lízingbevev köteles megfizetni a 
lízingtárgy valós piaci értéke. Pénzügyi lízing esetén a lízingdíj összetettebb, ahogy 
azt már láthattuk, mert a vételáron kívül a használat ellenértékét is a két külön-
böz típusú szolgáltatás együttes ellenértékeként köteles megfizetni a lízingbe-
vev, illetve az egyéb költségeket, úgy mint kamat, illetve a lízingbeadó nyeresé-
ge.49 Zárt végű lízing esetén maradványérték nincs a gyakorlat szerint, nulla vagy 
megközelítleg nulla, míg nyílt végű lízing esetén egy kb. 20 %-os maradványér-
tékrl beszélhetünk, mivel a vételár jelentsebb hányada a lízingdíjban jelentke-
zett.  

Ellenrzési jog 

Lízingbeadó érdekei védelmében bármikor jogosult lízingbevevnél a lízingtár-
gyat ellenrizni, a helyszínen tájékozódni, lízingbeadó köteles ekkor az ellenr-
zés feltételeit biztosítani, adatokat szolgáltatni.  

A veszélyviselési kötelezettség 

A lízingbeadó nem rendelkezik tényleges ellenrzési lehetséggel a lízingtárgy 
felett, illetve sem a kiválasztásban, sem az átvételben nem működött közre, így 
törvényszerű, hogy a veszélyviselés kötelezettségét a lízingbevevre hárítja. Ez 
kiterjed mind (1) a lízingbevevnek felróható károkra (például a kötelez kar-
bantartás elmulasztása), mind (2) a harmadik személy által okozott károkra, 
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mind (3) az elháríthatatlan küls ok (vis maior) következtében jelentkez károkra. 
Tehát lízingbevev vétkességétől függetlenül viseli a kárveszélyt. Emiatt bír akkora 
jelentséggel a biztosítás, amely kötelez kelléke a lízingszerzdéseknek, kár-
enyhít szerepe óriási. Lízingbevev a fizetési kötelezettség alól tehát semmi-
lyen okból nem mentesül. 

Hibás teljesítésb l származó szavaossági jogok (Ptk. 305-311. §) t

Hibás teljesítés esetén alapveten két esetkört kell vizsgálnunk. Elsként azt, 
amikor lízingbeadó nem engedményezte az igények érvényesítését a lízingbeve-
vre. Ez gyakorlatilag csak elméleti síkú fejtegetés, mert a gyakorlati életben 
nem fordul el, míg a második eset alkalmazott: lízingbeadó engedményez 
kikötése nyomán lízingbevevő a szállítóval szemben közvetlenül léphet fel. 
A lízingelt dolog hibája miatt a hibás teljesítés szavatossági jogkövetkezmé-

nyei alapveten a lízingbeadóval szemben lennének érvényesíthetk, amennyi-
ben a jogosultságokat nem engedményezte50 a lízingbevevre, és amennyiben 
két különálló jogviszonyként értelmezzük a lízingügyletet. A hazai bírói jogal-
kalmazás korábban nem ismerte el a lízing önálló jogviszony jellegét, következe-
tesen nem tekintette háromszemélyes jogviszonynak, hanem két, egymástól 
jogilag jól elkülöníthet szerzdéses viszonyként fogja fel.51 Az UNIDROIT 
Egyezmény szerint (II. fejezet 10. cikk. 1.) a lízingbevev ugyanúgy hivatkozhat 
a szállítónak az adásvételen alapuló kötelezettségeire, mintha szerzd fél volna 
az adásvételben (vélelmezett alanyiság). Az 2001-ben született egy vidéki városi 
bíróságon az a szemléleti változást mutató döntés,52 amely kimondta, hogy a 
pénzügyi lízingszerzdés, valamint az adásvételi szerzdés egyetlen komplex jogvi-
szonyt hozott létre. Formailag ezt támasztja alá az a tény, hogy a pénzügyi lízing-
szerzdés tartalmazta azt, hogy elválaszthatatlan részét képezi a lízing tárgya 
tekintetében kötend adásvételi szerzdés, és ezt mind a három fél aláírta. A szer-
zdések tartalmát vizsgálva is erre a következtetésre lehet jutni, hiszen lízingbe-
adó a lízingtárggyal kapcsolatos szavatossági illetleg jótállási igények érvényesíté-
sét közvetlenül a szállítóval szemben teszi lehetővé lízingbevev részére, és ezt szállító 
is tudomásul veszi – olvasható a döntés indoklásában, így a felmerül jogvitákat 
ebben a háromoldalú összetett jogviszonyban kell a bíróságnak vizsgálnia. 
Emellett utalnunk kell arra, hogy a lízingbeadó sem a lízingtárgy kiválasztásában 
(a lízingügylet els fázisában a lízingbeadó még jelen sincs), sem az átvételében 
nem játszott szerepet, a szerzdésekbl kitűnik, hogy lízingbevev „lízingbeadó 
helyett és nevében eljárva” veszi át a vagyontárgyat, így a lízingtárgy hibája fel nem 
róható neki. A gyakorlati életben így általánosan alkalmazott, hogy a lízingbeadó 
felelsségét kizárják hibás teljesítés esetén. A Ptk. 314 § (2)53 értelmében azon-
ban a lízingbeadó a szerzdésszegésért való felelsséget érvényesen nem zárhat-
ja ki és nem is korlátozhatja, feltéve, ha valamilyen elny nyújtásával nem egyen-
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líti ki azt. Az engedményezés ebben az esetben, mint kompenzációs előny megfelel 
a törvényi követelményeknek, mert ellensúlyozza a felelsség kizárásából ered 
hátrányt. Vizsgáljuk elbb azt az esetet, amikor nem történik meg az engedmé-
nyezés! 
1. a) A hibás teljesítés objektív jellegű jogkövetkezménye a szavatosság. A 

szavatossági jogok célja elssorban a megfelel teljesítés kikényszerítése, végs 
esetben az eredeti állapot helyreállítása.  
Az ítélkezési gyakorlatban értelmezési problémaként merült fel, hogy abban 

az esetben, ha a lízingbevev érdeke megszűnt (érdekmúlás), mert olyan súlyú 
volt a lízingtárgy hibája, akkor elállási jogot gyakorolhat, 54 illetleg az azonnali 
hatályú felmondás joga illeti-e meg.55 Az elállás a szerzdést felbontja, a szerz-
déskötés idpontjára visszaható hatállyal szűnik meg a szerzdés, az addig fize-
tett lízingdíj-részletek visszajárnak.56 Mivel az elállás a lízingszerzdés adásvételi 
jellegű szolgáltatásait érinti, így a használati szolgáltatás ingyenessé válna. Azon-
nali hatályú felmondás esetén a szerzdés a jövre nézve szűnik meg, a felek 
további szolgáltatásokkal nem tartoznak,57 így a vételárjellegű részletek a lízing-
beadónál maradnának, „túlzott mértékű bérleti díjként”. Nem született egyönte-
tű válasz. A Legfelsbb Bíróság döntése (BH 1994. 40.) szerint a lízingszerz-
dés a bérlet elemeit is tartalmazza, amelynek alapján a használat már megtörtént, 
ezért e vonatkozásban az eredeti állapot helyreállításáról nem lehet szó. A felek 
között el kell számolni,58 meg kell állapítani a használat ellenértékét. Az általam 
elemzett Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiuma állásfoglalása59 ezzel 
ellentétben a lízingbevev elállási jogát ismeri el, az ersebb adásvételi jellegre 
hivatkozva, ugyanakkor a használati díj – a Ptk. 309. § (2) bekezdésében írtak 
ellenére – szakért igénybevételével itt is megállapításra és levonásra kerül a 
lízingbeadó javára.60  
A lízingszerzdések általában rendelkeznek a javítási igényekrl: a dolog javí-

tásáról a lízingbevevnek kell gondoskodnia. 
A kicserélés a lízingtárgy egyedi szolgáltatás jellege [Ptk. 306. § (2)] és a bérle-

ti elemek [Ptk. 424. § (1)]miatt elvileg kizárt, de háromoldalú jogviszony lévén 
közös megegyezéssel megoldható.  
A lízingdíj leszállítás iránti szavatossági igényt nem gyakran kockáztatják, 

pontosan a kárveszélyviselés telepítése és a felelsségkizáró klauzula miatt.  
1. b) A hibás teljesítés felróhatóságon alapuló, szubjektív jogkövetkezménye 

a reparációt nyújtó kártérítés.61 Maga a lízingbeadó választja ki a lízingtárgyat, 
késbb a lízingbeadó az  utasítása szerint jár el, vásárolja meg a kívánt va-
gyontárgyat. A szállító nem kerül a teljesítési segéd, közreműködő pozíciójába ennek 
értelmében, mert csak akkor kerülne ebbe a pozícióba, ha a lízingbeadó válasz-
totta volna ki a terméket, így a 315. § alapján felelsség nem állapítható meg. A 
Ptk. 310. § szerinti kártérítési felelssége ennek következményeként lízingbe-
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adónak nem áll fenn, mivel saját magatartása tekintetében a felróhatóság alól 
mentesül.  
c) A lízingbevev jogellenes károkozó magatartása miatt szerzdésen kívüli 

kártérítés címén közvetlenül igényt érvényesíthet eladóval, szállítóval szemben, 
a Ptk. 339. § (1) bekezdésére alapozottan.  
2. Az általános gyakorlat szerint a lízingbeadó a hibás teljesítésbl származó 

felelsség kizárásával egyidejűleg rendszerint engedményez jognyilatkozatot 
tesz, amellyel biztosítja a lízingbevev részére, hogy a lízingtárgy hibája miatti 
igényeit közvetlenül a dolog eladójával szemben érvényesítse. Az engedménye-
zés a Ptk. 328. § (1) szerint azt jelenti, hogy a jogosult követelését megállapo-
dással másra ruházza át. Ez az engedményez klauzula akkor és annyiban érvé-
nyes, amennyiben az átruházott jogok és követelések az érdeksérelem teljes körű 
orvoslására alkalmasak. 2. a) A szavatossági jogok azonban eltér módon hatnak 
a lízingszerzdés és az adásvételi szerzdés keretei között, tehát a lízingbevev 
és a lízingbeadó igényei nem fedik le egymást teljes egészében.  
A kijavítási jog engedményezése alapján a lízingbevev közvetlenül az eladó-

tól kérheti a javítást. Ugyanígy teljes körű orvoslást nyújt a Ptk. 307. § (1) be-
kezdése szerinti költségek követelése.62 A járulékos kárigény a Ptk. 310. § alap-
ján jelen esetben is követelhet. 
Lízingbevev árleszállítást is kérhet az eladótól,63 ez azonban az adásvételi 

szerzdésben kikötött vételárra vonatkozik, amely alacsonyabb, mint a lízingdíj, 
illetleg a lízingdíj-részletekkel ellentétben egy összegben került kifizetésre. A 
lízingbevev érdeksérelmének orvoslására a lízingdíj leszállítása alkalmas, ezt 
azonban lízingbeadó nem engedményezhette, mert t sem illeti meg az eladóval 
szemben. Lízingbeadó arányos árleszállítást illetve a lízingbevev díjleszállítási 
igénye folytán keletkez különbözetet kártérítésként követelhetné, mint elmaradt 
hasznot. Csak ezen követeléseket engedményezheti jogszerűen, így lízingbevev 
a lízingdíjak változatlan fizetése mellett a vételár leszállítását és a különbözeti össze-
get (amennyivel kevesebbet kellene fizetnie lízingbeadó felé), mint kártérítést 
kérheti. Itt merült tehát fel az a probléma, hogy nincs teljes átfedés szavatossági 
igények tekintetében. 
A kicserélés ebben az esetben sem lehetséges, azonban közös szerzdésmó-

dosítással mégis megoldható.  
Ha a hibás teljesítés következtében érdekmúlás jelentkezik a lízingbevevnél, 

és elállási jogát kívánja gyakorolni, akkor mindez a lízingbeadó bevonása nélkül nem 
rendezhető. Engedményezés folytán lízingbevev az adásvételi szerzdéstl áll el, 
így a lízingtárgyat vissza kell szolgáltatni az eladónak, miközben a lízingszerz-
dés továbbél, tehát a lízingdíjat változatlan feltételek mellett tovább köteles fi-
zetni, ekkor tehát az engedményezés értelmetlen, illetve ellentmondásos. Erre 
az esetre az a megoldás, hogy a lízingbevev az elállás jogát a lízingbeadóval 
szemben gyakorolja, megteszik a szükséges elszámolásokat, majd a lízingbeadó 
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az elállás következtében t ért érdeksérelem folytán a szavatossági és kártérítési 
jogkövetkezményeket az eladóval szemben érvényesíti. Itt tehát nem volt hang-
súlyos az engedményezés, azonban mégis megvan a gyakorlati jelentsége: a 
lízingbevev járulékos kárát közvetlenül az eladótól követelheti.  
A lízingbeadó felelssége egy nagyon szűk sávban mégis megjelenik: ameny-

nyiben lízingbevev kárát az okozta, hogy bízott a lízingbeadó szakértelmében 
és véleményében, továbbá lízingbeadó közreműködött a szállító kiválasztásában 
(esetlegesen ajánlotta azt), lízingbeadó kártérítési felelsséggel tartozik lízingbe-
vev felé.64  
A lízingtárgy tulajdonosi minőségéből fakadó felelősséget lízingbeadó viseli, ide els-

sorban a jogszavatosság tartozik. Konkrét szerzdési rendelkezések szerint szál-
lító szavatol azért, hogy a gépjármű forgalomba hozatalához, üzembe helyezé-
séhez és üzemben tartásához szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetleg sza-
vatol a lízingbeadó korlátozásmentes tulajdonjog szerzéséért is. Használt gép-
jármű esetén szállítóval együtt a lízingbeadó is szavatosságot vállal a gépjármű 
eredetéért, de ezt kizárhatja. 

Súlyos szerzdésszegés: fizetési kötelezettség elmulasztása 

A lízingszerzdés lényegi eleme, hogy a határozott id eltti felmondása nem 
lehetséges. Kivéve súlyos szerzdésszegés esetén, amelyet a konkrét szerzdés-
ben általában elre körvonalaznak. A leggyakoribb ok a lízingdíj-részletek fize-
tésének elmaradása. 
Pénzügyi lízing esetén a lízingbevev akkor is változatlan feltételek mellett 

köteles fizetni a lízingdíjakat, ha a dolgot rajta kívülálló ok miatt idlegesen nem 
használhatja. Itt nagyon lényeges kérdés az, hogy melyik nevesített szerzdést 
tekintjük az adott atipikus szerzdéshez közelebb állónak. A lízingtárgy elpusz-
tulásának vagy értékcsökkenésének veszélyét a Ptk. 376. § (4) bekezdése (rész-
letvétel) szerinti szabályozáshoz hasonlóan a lízingbevev viseli. Ez jelents 
eltérés a bérletre irányadó 430. § (2) bekezdéshez és a 424. § (1) bekezdéshez 
képest. A hazai viszonyok között tehát a pénzügyi lízing a tulajdonjog-
fenntartásos részletvételhez áll a legközelebb, ez pedig a szerzdés rendkívüli 
megszüntetésekor nagy jelentséget kap.  
A bérleti szerződésre irányadó szakasz [Ptk. 428. § (2)] szerint a bérfizetés elmu-

lasztása esetén a bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja elzetes 
figyelmeztetés és felhívás után. A felmondásig fizetett díjak nem követelhetk 
vissza, a szerzdés a jövre nézve szűnik meg. 
Pénzügyi lízing esetén a felmondás merev alkalmazása jogalap nélküli gazda-

godáshoz vezet, hiszen a vételár részletek is a lízingbeadónál maradnának. A 
lízingtárgyat vissza kell szolgáltatni a lízingbeadónak, valamint a lízingbeadó a 
teljes hátralékos lízingdíjat is kérheti Ha ez a két kikötés egymás mellett került 
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megfogalmazásra, akkor az a polgári jog alapelvi rendelkezéseibe ütközik. A 
Ptk. 201. § (1) bekezdése szerint a kikötött szolgáltatásért azzal arányos ellenszol-
gáltatás jár; ez a fszabály. Ezért csak az a kikötés érvényes, amely  
− vagy a hátralékos lízingdíjra tart igényt, a lízingelt dolog tulajdonjogára 
nem,  

− vagy a lízingelt dolgot követeli vissza és a szerzdés megszűnése miatti 
kártérítésre tart igényt.  

Lehetséges egy kevert megoldás, azonban ebben az esetben a lízingbeadó a visz-
szakövetelt lízingtárgyat a piaci forgalomban értékesíti, és bár követeli a hátralé-
kos lízingdíjat is, a befolyt vételár összegével csökkenti a hátralékos lízingdíj-
tartozást. Ez a szerzdési kikötés nem ütközik jogszabályi tilalomba.  
Pénzügyi lízing esetén a megszüntetés és az elszámolás tekintetében a rész-

letvétel szabályai az irányadók, a Ptk. 376. § (2) és (3) bekezdése szerint kell 
eljárni. Amennyiben a lízingbevev nem fizeti meg az esedékes lízingdíj-
részleteket, a lízingbeadó a szerzdéstl elállhat, vagy a részletfizetési kedvez-
mény megvonásával élhet, vagyis egy összegben követelheti a teljes tartozást.65 
Elállás esetén a szerzdés adásvételi részét bontja fel, ugyanakkor a lízingbeve-
v a szerzdés megszűnéséig használati díjat köteles fizetni. A határozott id 
eltti megszűnés folytán kártérítést is követelhet, azonban kárenyhítési kötele-
zettsége keletkezik a lízingbeadónak: értékesítenie kell a lízingtárgyat.  
2. Az operatív lízing tulajdonképpen bérlet, így itt az azonnali hatályú fel-

mondás a mérvadó. A dolgot lízingbeadó számára vissza kell szolgáltatni, a 
használat díja nem követelhet vissza, ugyanakkor a lízingbeadó kártérítést kö-
vetelhet az elmaradt lízingdíjak tekintetében. Fontos leszögezni, hogy ebben azt 
esetben is kárenyhítési kötelezettség, vagyis az értékesítés utáni összeg beszámí-
tása terheli. 

A szerzdés megszűnése 

Alapesetben akkor szűnik meg egy lízingszerzdés, ha szerződésszerű teljesítés tör-
tént: pénzügyi lízing esetén a futamid végén a teljes tartozást kiegyenlíti a lí-
zingbevev, nyílt végű pénzügyi lízing esetén a teljes tartozást kiegyenlítette, 
illetve jogszerűen élt vételi jogával, a maradványértéket kifizette, tehát a tulaj-
donjog lízingbevevre szállt át.  
Lehetség van a szerződés lezárására is, vagyis a teljes tartozás futamid eltti 

kiegyenlítésére, ebben az esetben lízingbeadó végelszámolást készít, ezt lízingbe-
vev megfizeti, és a szerzdés megszűnik.  
Ha természetes személy lízingbevev, akkor halálával ugyancsak megszűnik a 

szerzdés, és a teljes hátralék egy összegben esedékessé válik, amelyet megfizet-
ni az örökös köteles. 
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Amennyiben a lízingtárgy rendeltetésszerű használatára véglegesen alkalmat-
lanná válik, vagyis megsemmisül, a még hátralév lízingdíj azonnal esedékessé vá-
lik, majd megfizetésével a szerzdés megszűnik. 
Ugyanígy megszűnik a szerzdés súlyos szerzdésszegés esetén, mert ebben 

az esetben a lízingbeadó joga azonnali hatállyal felmondani a szerzdést. Súlyos 
szerzdésszegésnek minsül (1) a fizetési kötelezettség elmulasztása, (2) a lí-
zingtárgy használatára vonatkozó szerzdési feltételek szándékosan vagy súlyo-
san gondatlanul történ megszegése például harmadik személy részére átenge-
dés, vagy átalakítás elzetes írásbeli engedély nélkül, illetve az, (3) ha lízingbe-
adót ellenrzési jogának gyakorlásában akadályozza. 
Elfordulhat a lízingbeadó fizetésképtelensége, amely nem túl gyakori, de 

ugyancsak a szerzdés megszűnését eredményezi, mivel a felszámoló jogosult az 
adós által kötött szerzdéseket azonnali hatállyal felmondani, 66 vagy amennyi-
ben egyik fél sem teljesített szolgáltatást, a szerzdéstl elállni. A lízingbevevt 
jelents kár éri ebben az esetben, mert nemcsak a lízingtárgy használatának jo-
gát, hanem a megszerzés jogát is tartalmazza a szerzdés. A helyzet megoldásá-
ra kínál lehetséget Szabó Gábor Zoltán egyik cikkében.67 Álláspontja szerint 
segíthet egy olyan kikötés , miszerint ha a lízingbeadó ellen felszámolási eljárást 
kezdeményeznek, akkor automatikusan a felszámolás elrendelésével egy idben 
megszerzi a lízingbevev a lízingtárgy tulajdonjogát és a továbbiakban vételár-
hátralék címén törleszthetné a hátralékos lízingdíjakat., vagyis a szerzdés rész-
letvételi szerzdéssé alakulna át. Ez lényegében a lízingszerzdés tekintetében 
egy bontó, a részletvételi szerzdés szempontjából egy felfüggeszt feltétel len-
ne. 68  

ÖSSZEGZÉS 

Nehéz elhinni, de lízing már az ókorban is létezett. A Római Birodalomban az 
Afrikában szerzett rabszolgákat nem eladták, hanem „bérbe” adták, hogy az 
észak-olasz márványbányákban munkát végezhessenek. Mégis 1877 az a gazda-
ságtörténeti pillanat, amelyben a Bell Telefontársaság egy pénzügyi manverrel 
megoldotta kínzó gazdasági nehézségeit az Amerikai Egyesült Államokban: 
lehetvé tette az általa forgalmazott készülékek használatát díj ellenében. 
Ugyanezt a módszert alkalmazta a Remington 1920-ban, majd a Ford is így len-
dítette fel a gépjármű-kereskedelmet. 
A jogalkotás kétféle utat alkalmaz: még nem létez viszonyokat hoz létre, 

majd szabályoz. Ebben az esetben nem feltétlenül gondol mindenre a törvény-
alkotó, nem terjedhet ki minden területre a figyelme, de a jogi kereteket megad-
ta rendelkezéseiben. Ennek fordítottja is érvényesül, ez a másik lehetség: a 
gazdasági élet, vagy más terület kiforr különböz intézményeket, viszonyokat, 
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az adott körülmények között legmegfelelbbet alakítja ki. Ekkor a jogalkotónak 
utólagosan kell reagálni a fennálló helyzetre. Ez a helyzet az atipikus szerzdé-
sek, így a lízing esetén is. 
A gazdasági életben évek óta önálló szerzdéstípusként funkcionál a lízing, 

habár a Ptk. önálló szerzdési típusként nem szabályozza. Egy különleges tartós 
jogviszony kereteit adja, amelyben a tulajdonjog-fenntartásos adásvétel, a rész-
letvétel, a bérlet, a haszonbérlet és a kölcsönszerzdés elemei olvadtak össze 
egy új, mindegyiktl független egységet képezve. Már az önmagában gondot 
okoz, a bírói gyakorlat számára is, hogy ebben a komplex jogviszonyban három 
alany található: a szállító, a lízingbeadó és a lízingbevev, amelyek azért szövet-
keztek, hogy egy határozott beruházási célt küls segítség alkalmazásával meg-
valósítsanak. Lízingbeadó kizárólag lízingbeadási célzattal kapcsolatba lép szállí-
tóval lízingbevev megkeresése nyomán, megvásárolja tle az áhított vagyon-
tárgyat, majd díjat szed a használat és a vételár ellenértékeként meghatározott 
ütemezés szerint, miközben továbbra is  a tulajdonos. Ez a különös felállás 
alapveten meghatározza a felek jogait, kötelezettségeit, a kárveszély-viselési 
szabályokat, a hibás teljesítésbl származó jogkövetkezmények érvényesítési 
szabályait, valamint a súlyos szerzdésszegés következményeit. Sajátos felállás 
keletkezik így, amelyet csak még inkább sokszínűvé tesz az, hogy a lízingnek 
számtalan altípusa kialakult az idk folyamán.  
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szerepelt a Magyar Gazdasági Kamara törvénytervezetében is.  

5 Réczei László: A leasing dióhéjban. Budapest, ELTE Jogi Továbbképz Intézet, 1992. 7.  
6 Tényi Attila: A lízing. = Az Interbank kisenciklopédiája III.  
7 1997. évi LXXXVI. tv. a nemzetközi pénzügyi lízingrl szóló, Ottawában, 1988, május 28-
án kelt UNIDROIT Egyezmény kihirdetésérl I.fejezet, 1. cikk 1. a nemzetközi pénzügyi 
lízingügylet fogalma 

8 A Magyar Kereskedelmi Kamara kiadványai. VI. 
9 Székely János: Lízing. = Jogtudományi Közlöny. 1991/november. 244-245., és Réczei László: 
Az ingatlan lízingrl. = Magyar Jog. 1988/7-8. 675-677. nyomán 

10 németül: Abzahlungsgeschäft 
11 „Feltételes eladás”-ként fordíthatjuk 
12 „Bérletvételként” is fordítható. 
13 Székely János: im.  
14 Réczei László: Az ingatlan lízingrl. = Magyar Jog. 1988/7-8. 675-677.  
15 A Magyar Gazdasági Kamara felismerte, hogy a lízingszerzdéseket jogi mederbe kell 
terelni, ezért jogszabálytervezetet dolgozott ki akkoriban.  

16 Az els rendelkezések 1970-ben születtek, amelyeket 1982-ben módosítottak.  
17 Miskolczi Bodnár Péter: im. 3-5.  
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18 A faktoringról és a lízingrl is UNIDROIT Egyezmények születtek, 1988-ban, Ottawá-
ban, hogy nemzetközi szinten egységes legyen a szabályozás. A nemzetközi gazdasági bo-
nyodalmak hívták tehát életre ezen egyezményeket. 

19 Nem egységes a jogirodalom abban, hogy a lízing vegyes vagy atipikus szerzdés-e? Jelen 
csoportosítás szerint inkább az utóbbi kategóriába sorolható. A dogmatikai megkülönböz-
tetésre épített Szudoczky Rita is, akinek szakdolgozat-összegzése az 1998-1999-es tanév 
Polgári Jogi Tudományos Diákköri Évkönyvben olvasható. 

20 Kapcsolódó bírósági határozat: 1994. 97.  
21 Ptk. 200. § (1) A szerzdés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerzdésekre 
vonatkozó  
rendelkezésektl egyez akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja.  
22 A megállapodás mögötti szerzdési akarat elsdleges, a szerzdés típusának megállapítá-
sához a felek akaratát kell vizsgálni, hogy az milyen jogviszony létrehozására irányult. [Ptk. 
205. § (1)] 

23 Az 1999. évi 468. bírósági határozat a Ptk. szabályaiban rögzített alapelvek jelentségére 
hívja fel a figyelmet. 

24 Az els lízingtársaságot 1952-ben jegyezték United States Leasing Corporation néven.  
25 Török Tamás: Tartós jogviszony. = Gazdaság és Jog. 2000/11. 16-21.  
26 A legfontosabb tulajdonátruházási kötelmek: adásvétel, csere, ajándékozás, szállítás, me-
zgazdasági termékértékesítés. 

27 Használati kötelmek: bérlet, haszonbérlet, lakásbérlet, helyiségbérlet, lízing, haszonköl-
csön. 

28 Kapcsolódó határozat: BH.1991.357. 
29 Kapcsolódó BH.: 1996. 257. 
30 A szerzdésben szerepelhet vevkijelölési jog is. (BH 2000. 462.) 
31 1997/112. APEH iránymutatás Operatív lízing 
32 Kommentár a Polgári Törvénykönyvrl szóló 1959. évi IV. törvényhez 
33 Nem tekinthet lízingszerzdésnek az a szerzdés, amelynek alapján az ellenérték megfi-
zetése egy összegben, még a lízingfutamid lejárta eltt megtörténik. AEÉ 199/1. 

34 Amennyiben csak az utolsó részlet megfizetésekor kerül a lízingtárgy a lízingel birtokába, 
színlelt adásvételi szerzdéssel állunk szemben. 1995/255. APEH iránymutatás 

35 Amennyiben mégis, ott színlelt szerzdéssel állunk szemben, adásvételi szerzdésként kell 
értelmezni az ügyletet. AÉE 1993.1. Színlelt lízingszerzdésekrl: 1995/255. APEH 
iránymutatás 

36 Született egy PM tájékoztató a pénzügyi lízing helyérl és számviteli elszámolásáról az áfa-
rendszerben 1997-tl címmel, mely szerint elvásárlási jogon kívül vevkijelölési joga is 
lehet a lízingbevevnek. 

37 casus nocet domino elve: minden olyan kárt a tulajdonos köteles viselni, ami megtérítésére a 
polgári jog szabályai alapján senkit sem lehet kötelezni. 

38 Ptk. 202. § Ha a szerzd fél a szerzdés megkötésekor a másik fél helyzetének kihaszná-
lásával feltűnen aránytalan elnyt kötött ki, a szerzdés semmis. (uzsorás szerzdés) 

39 BH 1994. 97. Pénzügyi lízing esetén hitelnyújtásról van szó, ha erre nem kerül sor, akkor 
színlelt szerzdés miatt a semmisség következményeit kell alkalmazni. 

59 



 

 

 

40 A szerzdésekben rögzítik, hogy lízingbeadó az adásvételi szerzdést szállítóval kizárólag 
abból a célból köti meg, hogy az adásvétel tárgyát képez, a szerzdésben meghatározott és 
kiválasztott gépjárművet lízingdíj fizetése ellenében lízingbe adja a lízingbevevnek. 

41 AEÉ 1996/12. Lízingszerzdés kötésével a lízingbevev célja az, hogy a lízingelt dolog 
ellenértékét a futamid alatt, meghatározott ütemezés szerinti részletekben fizethesse. 

42 Miskolczi Bodnár Péter: im. 6. 
43 I. fejezet 1. cikk 2.  
44 Kapcsolódó bírósági határozat: BH 1994. 97. 
45 UNIDROIT Egyezmény II. fejezet 8. cikk 2. 
46 UNIDROIT Egyezmény II. fejezet 14. cikk 2. A lízingbevev a berendezés használatához 
való, vagy bármely egyéb, a lízingszerzdésen alapuló jogát csak a lízingbeadó hozzájárulá-
sával, valamint harmadik személyek jogainak sérelme nélkül ruházhatja át. 

47 Egy eseti választottbírósági döntés azt szögezte le határozatában, hogy a lízing tárgyát 
képez gépek más jogalany részére történ átadása/használatra átengedése – elzetes lí-
zingbeadói engedély nélkül – nem vonhatja maga után a lízingszerzdést személyében kö-
t fél kötelezettségeinek megszűnését, ugyanis harmadik személy számára történ átenge-
dés kizárólag elzetes írásbeli engedély alapján történhet. (Gazdaság és Jog. 1997/3. 24-25. 
Változás a lízingvev személyében) 

48 UNIDROIT Egyezmény II. fejezet 14. cikk 1. 
49 A konkrét lízingszerzdés leszögezi, hogy lízingdíj jogcímén a következ sorrendben kerül 
jóváírásra az átutalt összeg: költség, kamat, tke. 

50 Ptk. 328-331. § Az engedményezés 
51 Ádám Attila – Sulyok Tamás: A lízingszerzdés egyes kérdései. A kellékszavatosság. = 
Bankszemle. 1997/8. 58-63. 

52Az adott ügy jelenleg a Legfelsbb Bíróság eltt van, 2003-ban várható a precedensértékű 
ítélet megszületése. 

53 Ptk. 314. § (2) A szerzdésszegért való felelsséget – ha jogszabály másként nem rendel-
kezik – nem lehet kizárni és korlátozni, kivéve, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgálta-
tás megfelel csökkentése vagy egyéb elny kiegyenlíti.  

54 Ptk. 306. § (3)  
55 Ptk. 424. § (1) 
56 Ptk. 320. § (1), 319. § (3) 
57 Ptk. 321. § (1), 319. § (2) 
58 Kapcsolódó bírósági határozat: BH 1999. 468. A bíróság a jogalap nélküli vagyoneltolódás 
fogalmát alkalmazza az elszámolási kérdések kapcsán.  

59 A Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiuma 1996. június 21-én tartott kollégiumi 
ülésén elfogadott kollégiumi állásfoglalása a lízingszerzdések jogalkalmazásával kapcsola-
tos egyes kérdésekrl 

60 UNIDROIT Egyezmény II. fejezet, 12. cikk 4. Ha a lízingbevev élt a lízingszerzdéstl 
elállás jogával, úgy jogosult az elre kifizetett bért és minden egyéb kifizetést visszaköve-
telni, levonva abból egy ésszerű összeget a berendezés által biztosított elnyök címén.  

61 Ptk. 310. §  
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62 Ptk. 307. § (1) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelel határidre nem vállalja, vagy 
nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kija-
víttathatja.  

63 Ptk. 306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult választása szerint kijavítást vagy megfelel 
árleszállítást kérhet.  

64 UNIDROIT Egyezmény II. fejezet 8. cikk 1. a) 
65 Kapcsolódó BH: 1999. 468. 
66 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 47. § (1) alapján  
67 Szabó Gábor Zoltán: Lízingszerzdéssel kapcsolatos problémák a lízingbe vev szem-
pontjából. = Gazdaság és Jog. 1998/3. 11. 

68 Bontó feltétel: Ptk. 228. § (2), felfüggeszt feltétel: 228. § (1) 
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