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Előszó és a dolgozat témaköreinek bemutatása

A gazdasági fejlődés és a jog kapcsolatáról, avagy magánjogunk fejlődésének
irányvonala
Az elmúlt bő negyedszázadban szemtanúi lehettünk az áruforgalom hihetetlen
gyorsaságú növekedésének, melynek jelentős része a kereskedők professzionális üzleti
tevékenységének körében, továbbá a „klasszikus polgári jogi”, azaz a nem kereskedelmi
célból kötött adásvételi szerződések, ill. ezen belül az ún. fogyasztói adásvételi szerződések
keretében valósul meg. Bátran állíthatjuk, hogy az Európai Unió belső határainak elmosódása,
a közjogi jellegű piackorlátozó szabályok, ill. intézkedések – legalább részbeni –
felszámolásának együtthatójaként az utóbbi bő két és fél évtizedben az országhatárokat átlépő
áruforgalom is korábban szinte teljesen elképzelhetetlen mértékű növekedésnek indult. A
pezsgő gazdasági élet érmének azonban két oldala van. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy
a szerződések teljesítésében is zavarok léphetnek fel – az adásvételi szerződések
megvalósulása során az eladó nem ritkán késedelembe esik, hibásan teljesít vagy a szerződés
teljesítése egyszerűen elmarad. A gazdaság fellendülésével párhuzamosan óhatatlanul a nem
szerződésszerű

szolgáltatások

száma

is

megszaporodott.

A

belföldi

ügyletekkel

összehasonlítva a határokon átívelő szerződések teljesítésében felmerülő rendellenességek
a szerződésszegéssel sértett felet fokozottan hátrányosan érintik, hiszen az irányadó jog
számára gyakran ismeretlen és – a világ nyelvi és kulturális sokszínűségének bábeli
zűrzavarában – hozzáférhetetlen. Idegen országból nem egyszerű egy másik ország
„igazságügyi gépezetének“ beindítása sem, külföldi jogász szakember költséges segítsége
nélkül gyakran még az indítókulcs elfordítása is leküzdhetetlen akadályokba ütközik. A napi
joggyakorlat

azt

mutatja,

hogy

a szerződésszegéssel

hátrányt

szenvedett

felet

a

gondolkodásmódja sem segíti Ariadné fonalaként1 a jog labirintusából kijutni: a jogban
kevésbé jártas vevő, kezdve a legcsekélyebb értékű áru személyes használatra történő
vásárlásától egészen a többhónapos „alkufolyamat“ betetőzéseként létrejövő nagyértékű
nemzetközi ügyletig, az államhatárt átlépve is általában a megszokott hazai jogi

1 A hasonlatot a görög mitológiából kölcsönöztük. Thészeusz, az athéni király fia a krétai királyné szörnyszülött félig bika-félig ember fia,
Minótaurusz labirintusából a krétai király lánya, Ariadné által adott fonal segítségével jutott ki. In: Kerényi Károly: Görög mitológia,
Madách Kiadó, 1977. 332-336. o.
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környezetének iránytűjére hagyatkozik, s ennek következtében számtalan kellemetlen
meglepetés érheti.
A gazdasági fejlődés előbb-utóbb kikényszeríti a jog modernizációját, amely
korunkban szükségszerűen az integráció irányába mutat. A történelem erre már több példával
szolgált, gondoljunk csak például a feudalizmus végnapjaiban a kereskedelem fellendülésével
„kéz a kézben“ fejlődő, jogilag elszigetelt régiókat összekötő kereskedelmi jogra.
A történelem óraművének mutatója ismét azon kérdés felé fordult, hogy a különböző
magánjogi szabályrendszerek igényelnek-e a jogegységesítés irányába fúvó hátszelet.
A kérdésben felsejlik a válasz is: ha az Európai Unió kulcsfontosságú célkitűzése a gazdasági
integráció, a közösségi jogalkotásnak is arra kell törekednie, hogy minél jobban erősítse
a szerződő felek jogbiztonságát – s nem kevésbé: jogbiztonság-tudatát – a szerződéskötés, ill.
a szerződés teljesítésének helyétől függetlenül. Korunk vagyoni forgalmának jellegzetességei
is e tendenciát követelik meg, hiszen az internetes kereskedelemben a szerződéskötés, ill. a
teljesítés helye nem ritkán felderíthetetlen. Erre a törekvésre mindenképpen szükség van:
nemcsak elszigetelten, a jogosult egyéni érdekének szemszögéből kívánatos, jótékony hatása
a makroökonómia fényében is kétségtelen, hiszen a szerződésszegéssel okozott vagyoni
érdeksérelem elhárítására szolgáló eszköztár hatékonysága az összgazdaság hajtómotorjának
egyik nélkülözhetetlen alkotóeleme. Helyes tehát az az uniós igyekezet, hogy a tagállamok
jogát, így a polgári jogot is, egy irányba terelje. E soroknak nem célja, hogy az európai
magánjog fejlődési tendenciáit mélyrehatóan kutassa (igaz, térségünk magánjogát
érintő kodifikációs munkálatok aktualitására és tudományos jelentőségére való tekintettel
semmiképp sem lenne indokolatlan ezzel a kérdéssel alaposan foglalkozni, terjedelmi okokból
ezt sajnos mégsem tehetjük meg), mégis tennénk egy megállapítást: a közeljövőben a
jogegységesítés – az európai magánjog egységesítése irányába mutató, egyre gazdagodó és
a jogalkotást is befolyásolni tudó tudományos eredmények ellenére – csak képzeletben
lehetséges, viszont annál inkább elérhetőnek tűnik a jogközelítés, mint járható út2, amely
véleményünk szerint még sokáig a nemzeti jogalkotás mérföldkövei közt vezet3. Hosszabb
távon viszont számolnunk kell az európai magánjog egységesülésével: rendkívül gazdag
forrásanyaggal alátámasztott jogirodalmi állásfoglalás szerint „az európai egységes magánjog
ideája ma még nagyon utópisztikus ugyan, de nemes, és helyes irányba mutató eszmei

2 Hasonlóan: Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007., Vékás Lajos: Parerga,
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 83-84. o.
3 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv tervezetének néhány elméleti és rendszertani előkérdéséről. Magyar jog, 2006. évi 7. sz., 385. o.
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törekvés, amelyet támogatni kell, s amelynek magvalósítási folyamatában részt kell venni.“4
Korunk uniós jogalkotása tudomásul veszi, hogy a nemzeti jogalkotók nem szívesen
mondanak le törvényalkotási „felségjogukról“, ezért a közösségi jog a tagországok
magánjogába elsősorban közvetetten az irányelvek révén hatol be, amelyek beültetése már
a nemzeti jogalkotó hatáskörébe tartozik. Az uniós normaalkotás a jogosult szerződésszerű
teljesítéshez fűződő érdekének nemzeti szabályozásába fogyasztóvédelmi indíttatásból
avatkozik be; a nem fogyasztói adásvételi szerződések nem tartoznak közvetlenül a közösségi
legiszlatíva látószögébe. Ugyanakkor az irányelvek implementációja során előfordul, hogy a
nem fogyasztói szerződés jogosultjára is kifejti jótékony hatását. Szlovákia esetében erre
példa a fogyasztói adásvételről szóló irányelvben5 rögzített hathónapos hibás teljesítés mellett
szóló vélelem6. Emellett a jogközelítés nemcsak a fogyasztók szerződéses viszonyait érinti,
hanem elérte a magánjog túlpartját, a „kereskedelmi jog“ szűknek korántsem mondható
szegletét, a nemzetközi adásvételt is. A jogközelítés hajtóereje ebben az esetben is elsősorban
a kiszámítható, ésszerű jogi szabályozás iránti igény, amely a nemzetközi adásvétel
tekintetében – eltérően az uniós, intervenciós jellegű, meghatározott személyi kör különleges
helyzetét méltányoló, a tagállamok által záros határidőn belül beültetendő normáktól –
„önkéntességi alapon“, a CISG-hez való csatlakozásban ölt testet. Sándor Tamás és Vékás
Lajos a Nemzetközi adásvétel című, 2005-ben megjelent kommentár előszavában méltán
írhatják, hogy a CISG a nemzetközi jogegységesítés egyik sikertörténetévé vált 7. A CISG-t
1980. április 11-én Bécsben 42 állam fogadta el, hatálybalépésére 11 állam tekintetében 1988.
január 1-én került sor. Megemlítjük, hogy a magyar jogászok a CISG megszületésében
kiemelkedő szerepet játszottak. Mindenekelőtt Eörsi Gyula nevét kell kiemelni, akit a CISG-t
elfogadó bécsi konferencia elnöki szerepét töltötte be. Jelenleg a részes államok száma 848.
Ugyan Nagy-Britanniát nem sorolhatjuk az CISG tagállamai közé, de mára a
világkereskedelem összes többi gazdaságilag erős résztvevője aláírta a nemzetközi adásvétel
egyezményét.

4 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 36-37. o.
5 Európai Parlament és Tanács 1999/44/EK Irányelve a fogyasztási cikkek

adásvételének

és

a

kapcsolódó

jótállásnak

egyes

vonatkozásairól
6 Más kérdés a fokozott jogvédelem dogmatikai indokoltsága. A dolgozat az implementáció kérdéseinek kritikai elemzésével a fogyasztói
adásvételről szóló irányelv tartalmát és a nemzeti jogrendekbe történő beültetését vizsgáló pontjában foglalkozik.
7 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 13. o.
8 forrás: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html; megtekintés időpontja: 2017. március 18.
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A dolgozat tartalmáról
A jelen dolgozat arra vállalkozik, hogy a dolog tulajdonának átruházására irányuló
adásvételi szerződés fizikai szempontból hibás teljesítésével okozott vagyoni értékcsökkenés
orvoslásának magyar polgári jogi, szlovák kereskedelmi jogi és polgári jogi, ill. a nemzetközi
adásvétel egyezményében rögzített eszköztárát (ahol ez lehetséges: egységes szerkezetben)
bemutassa. A hibás teljesítés esetén a jogosult rendelkezésére álló intézmények közül a
kellékszavatosság, a jótállás és a kártérítés áll a tanulmány célkeresztjében. Tudatosítjuk,
hogy az iménti kérdéskörök mindegyike (sőt, akár részproblémák elemzése is) önálló
dolgozat tárgyát képezhetné. Annak oka, hogy szélesebb hatókörő tanulmány elkészítésére
vállaltunk kísérletet, abban az elgondolásban rejlik, hogy egy szerződésszegési tényállás
tövéről fakadó több jogintézmény elemzése lehetővé teszi a köztük fennálló hálózati
kapcsolatok kimutatását. Amint látni fogjuk, a dolgozat tárgyköreit képező jogintézményeket
szoros, időszakonként súlyos anomáliákkal terhelt történeti fejlődés úthálozata köti össze,
melynek újraszervezése a huszonegyedik század hajnalán folyó (és Magyarországon már
befejeződött) kodifikáció feladata. A kellékszavatosság, a jótállás és a kártérítés
intézményeinek együttes vizsgálata során – álláspontunk szerint – olyan eredmények is
kimunkálhatók, melyek felfedezésére szűkebb tárgykört felölelő elemzés során aligha lenne
lehetőség.
A fentebb tárgyalt indokok, illetve ésszerű terjedelmi korlátok megtartása okán
a termékszavatosság és termékfelelősség vizsgálata kívül esik a dolgozat által vizsgált
témakörökön. Leszögezzük, a dolgozat nem tér ki az adásvételi szerződés közvetett tárgyának
vizsgálatára, tudatosan nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a vizsgált jogrendszerekben
dolgok körén kívül egyéb vagyonelemek9 képezhetik-e az adásvételi szerződés tárgyát.
Miképp fentebb jeleztük, hangsúlyozzuk, hogy a dolgozat olyan adásvételi szerződések hibás
teljesítéséhez fűződő kérdések vizsgálatát tűzte ki célul, melyek közvetett tárgyát dolgok
teszik ki.
A tanulmány célja nemcsak az adatközlés: a dolgozatot igyekszünk átszőni a
magánjogot érő új szellemi irányvonalak vizsgálatával, amit a hatályos szlovák, ill. az 1959-es
magyar polgári jogi kódex és a joggyakorlat közti feszültség okozta, a jogalkotóra háruló
kihívások, ezek lehetséges megoldási variációinak elemzése egészít ki. A hibás teljesítés

9 A fogalmat Kisfaludi Andrástól kölcsönöztük: Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.,
2003. 27. o.
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sérelmes jogkövetkezményeit elhárítani hivatott jogintézmények vizsgálatánál különleges
figyelmet érdemelnek a fogyasztóvédelmi törekvések eredményei is. A fogyasztóvédelmi
magánjogi jogalkotás Európa-szerte tarka képet mutat; ebben a körben a tanulmány –
a fogyasztói adásvételről szóló irányelv tartalmának rövid bemutatása mellett – a hibás
teljesítéssel szemben védő magyar és szlovák magánjogi eszköztár elemzésére és
összehasonlítására tesz kísérletet.
Hangsúlyozzuk: különösen örömünkre szolgál, hogy Magyarországon immár a
sikeresen lezárult és Szlovákiában még változó intenzitással zajló magánjogi kodifikáció
tudományos

eredményeit

kutathatjuk,

kísérletet

tehetünk

azok

eredményeinek

katalogizálására, összehasonlítására. A napjainkban folyó kodifikációk aktualitása kapcsán
megjegyeznénk, hogy a jogi szabályozásnak követnie kell a társadalmi-gazdasági-politikai
viszonyok fejlődését. Nem vitás, hogy a tételes jogot korunk időszerű követelményeihez kell
igazítani, ám a munkálatok megkezdése előtt a modernizáció módját kell leszögezni. Vajon
a megoldás kulcsát napjaink szinte óráról órára változó igényeihez naprakészen igazodó
törvénymódosítások, vagy egy stabil átfogó kódex megalkotása adja? Úgy gondoljuk, az
elsőként említett lehetőség következményeképpen egy kusza, átláthatatlan, túlságosan
kazuisztikus normatömeg káosza keletkezne. A kódex esetében első látásra úgy tűnhet, hogy
az évtizedekig működő törvénykönyv éppen „konzerváló” jellegével fogja ki a modernizációs
törekvések vitorlájából a szelet, annak stabilitásából fakadó kétségtelen előnyök mellett. Ám a
tételes jog állóvizéből kifolyó hátrányokat a mindennapok rezdüléseit követni képes minőségi
bírói gyakorlat kiegyenlítheti, tehát egy következetes tartalmi határokkal rendelkező kódex és
a ráépülő bírói gyakorlat párosa kétségkívül magában hordozza a stabilitás és a rugalmasság
mindkét előnyét10. A reform indokoltságának, a kódexalkotás időszerűségének komplex
elemzését a dolgozat nem tartja közvetlen feladatának, ugyanakkor a tanulmány gerincét
képező témakörök vizsgálatánál kísérletet teszünk a kodifikáció egészét érintő gondolatokat
kifejteni.
Előrebocsátjuk, hogy Szlovákia a magánjog dualisztikus felfogását képviselő
jogrenddel rendelkezik, ugyanis a kereskedelmi jogi kódex súlypontját a gazdasági társaságok
és a szövetkezet jogállását rögzítő szabályok mellett a kereskedelmi jogi kötelmi viszonyok

10 A kódexalkotás időszerűségét bizonyítja: Kisfaludi András: Hollandia új Polgári Törvénykönyvének néhány tanulsága a Magyar
Kodifikáció számára. Polgári jogi kodifikáció, 1999. évi 2. sz., 22-26. o., Vékás Lajos: Indító tézisek a polgári jog átfogó reformjához.
Polgári jogi kodifikáció, 1999. évi 2. sz., 3-6. o., Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései. HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft., 2001., Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv tervezetének néhány elméleti és rendszertani előkérdéséről. Magyar jog,
2006. évi 7. sz., 385-399. o., Vékás Lajos: Parerga. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008.
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szabályozása képezi. Mindezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a szlovák magánjog két
vezérszálát kitevő Ptk. és a Ktk. egy-egy kifejezett adásvételi szerződéstípust szabályoz, s a
fogyasztó különleges igényei a polgári jogi kódexben a főszabályok melletti kivételként
rögzülnek. A kétlaki kötelmi jog polgári jogi részében azonban a szlovák Ptk. a fogyasztói
adásvételi

szerződést

önálló

normacsoporttal

szabályozza,

így

a

két

magánjogi

törvénykönyvben mindösszesen három adásvételi szerződéstípust különböztetünk meg: a
szlovák kereskedelmi jogi, a polgári jogi (tehát nem kereskedelmi jellegű) adásvételi
szerződést és a fogyasztói adásvételi szerződést. Amellett, hogy a szlovák polgári jogi kódex
a fogyasztói adásvételi szerződést a nem kereskedelmi célból kötött adásvételi szerződés
nevesített altípusaként kezeli, velük egyetemben a megszegésük esetén beálló szavatosi
helytállási kötelezettség normái is – a hibás teljesítés általános szabályai mellé társulva és
azokat eltérő tartalommal módosítva, ill. kiegészítve – két különálló tartalmú szabályegyüttest
alkotnak. Sőt, a hibás teljesítéssel okozott érdeksérelemért való helytállási kötelezettség
tekintetében a két magánjogi kódexet is éles határvonal választja el egymástól, ugyanis a
kereskedelmi jogi adásvételi szerződés hibás teljesítését és jogkövetkezményeit a Ktk.
önállóan (és a polgári jogi szabályoktól merőben eltérő, tagadhatatlanul a CISG által is ihletett
tartalommal) szabályozza. E különleges jogalkotói megoldás rányomja bélyegét a tanulmány
gerincét képező témakör, azaz a hibás teljesítés és az általa okozott érdeksérelem, az így
okozott vagyoni hátrány orvoslására szolgáló jogi eszközök szabályrendszerének, ill. a
szlovák Ptk. és Ktk. belső szerkezetének, kölcsönös viszonyának következetességére. A
szlovák magánjog fentebb vázolt tartalmi és szerkezeti jellemvonásai magyarázzák a
kellékszavatosság, a jótállás és a kártérítés szabályainak adásvételi szerződés körében történő
elemzését.

A témaválasztásról és a dolgozat módszeréről
A jelen dolgozat elkészítéséhez, a kutatáshoz mindenekelőtt a témakörben
fragmentáris ismereteink bővítésének igénye adta a lökést. Azt gondoltuk, hogy az
érdeklődésünk középpontjában álló polgári jog, s ezen belül a szerződésszegések kérdésének
mélyreható elemzése nem valósulhat meg országhatárokon belül. A jogi alapképzés során arra
a következtetésre jutottunk, hogy csupán a nemzeti jogi források (jogszabályok, judikatúra,
irodalom) tanulmányozására korlátozódó kutatás során szerezhető ismeretek kupolája nem
bírja ki a tudományos igényű, jövőbe mutató gondolatok súlyát. Elgondolásunkat alátámasztja
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az a körülmény is, hogy a külföldi joghoz köthető ismeretek megfontolása elsősorban azokon
a területeken vezethet eredményre, ahol a nemzeti színezetű hagyományok – mint pl. a
családjogi, öröklési jogi tradíciók – szerepe kisebb mértékre szorul vissza. A
szerződésszegések által okozott érdeksérelem jogi rendezése az egyre erősödő nemzetközi
gazdasági kapcsolatok miatt is igényli a külföldön elért tudományos eredmények figyelembe
vételét. Nem véletlen, hogy a jogközelítés tendenciája a polgári jogon belül éppen ebben a
körben a legerősebb. A Magyarország és Szlovákia közt magvalósuló jelentős gazdasági
forgalom és nyelvismeretünk okán nem volt kérdéses, hogy kutatásunkat e két ország
jogrendjére fókuszáljuk, nem is beszélve arról, hogy a dolgozat tárgykörében szlovák és
magyar polgári jogi kérdéseket, intézményeket összehasonlító tanulmány ezidáig nem
született. A szlovák jog bonyolult szerkezeti megoldása, tartalmilag inkoherens tételes jogi
normái és az általa nem vizsgált dogmatikai kérdések egész sora is indukálta a témaválasztást.
A 2000-es évek derekán Közép-Európában javában folytak az új polgári jogi kódexek
kodifikációs munkálatai, ezért kézenfekvőnek mutatkozott, hogy az alkotó munkák során
közzétett jogi állásfoglalásokkal, elért tudományos eredményekkel megismerkedjünk.
A dolgozat kettős célt követ: egyrészt ismereteket közöl, azaz megkísérli az adásvételi
szerződés hibás teljesítésének tételes jogi hátterét bemutatni Magyarország és Szlovákia
viszonylatában (ebbe a körbe értelemszerűen beletartozik a nemzetközi adásvétel egyezménye
is), melyet a judikatúra és a jogirodalmi állásfoglalások összefoglalása egészít ki. Másrészt –
ami az összehasonlító jogi munkamódszer célja és lényege – a hasonló, ill. különböző
vonások

felsorakoztatása

mellett

a

polgári

jogi

kodifikáció

perspektívájában

és

rendszerösszefüggéseiben jövőbe mutató, jobbító jellegű kritikai észrevételeket kíván
megfogalmazni.

A dolgozat szerkezete
Szerkezeti szempontból a tanulmány élére a magyar, a szlovák, ill. a csehszlovák
magánjogi szabályozás történetének rövid bemutatásáról és értékeléséről szóló fejezet került.
A történeti fejlődésről szóló pontban azt kíséreljük meg bemutatni, hogy a gazdasági
jog korabeli csehszlovák felfogása és a polgári jog szűk hatóköre, ill. paternalista alapállása
keltette hullámok ma sem csitulnak, s ennek köszönhetően dogmatikailag nehezen
indokolhatóan a szlovák jogban miképp élnek tovább a ma már talán feledésre ítélt,
meghaladott hagyományok. A történeti kitekintés célja az, hogy a magánjogi törvényalkotás
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rendszerváltást követő modernizációját megelőző állapot gyökereit felkutassa, s racionális
érvek rostáján keresztül vizsgálja a kodifikációra hagyományozott rendszertani és intézményi
kérdéseket. Amint látni fogjuk, a szlovák jogalkotó elsősorban a fogyasztóvédelmi magánjog
és a kereskedelmi jog újragondolásával szembesül.
A dolgozat

második

részének

tárgya

a jogszabályok

szükségességének,

ill.

a szerződések jogi szabályozás-módszertanának vázlatos elemzése. A kérdéskör központi
fogalmai a szerződések kötelező jellege, a kényszer alkalmazásának állami monopóliuma,
a jogi

szabályozás

ésszerűségének

követelménye,

ill.

a magánautonómia,

azaz

a diszpozitivitás kérdése és határai. A fenti gondolatok jelentősége abban rejlik, hogy előre
vetítik a hibás teljesítésért való helytállási kötelezettség normáinak rendszertani és tartalmi
kontúrjait.
Rögzíthetjük, hogy a szlovák jogban a szavatosság intézménye nem vált ki a nevesített
szerződéstípusok szabályozási köréből, ezért a szerződés minősítése adja meg a hibás
teljesítésért

való

helytállási

kötelezettség

konkrét

tartalmát.

A tanulmány

ebből

a megfontolásból a harmadik fejezetében elemzés alá vonja az adásvételi szerződés jogi
szabályozását és jogi fogalmát a vizsgált jogrendszerekben, csakúgy, mint az adásvételi
szerződéshez kapcsolódó, gyakorlatban is jelentőséggel bíró elhatárolási, minősítési
kérdéseket. Az adásvételi szerződés jogi szabályozásáról és jogi fogalmáról szóló fejezet kitér
a fogyasztói szerződések és ebben a körben rendelkezésre álló magánjogi védelmi eszköztár
vizsgálatára is, ugyanis a szerződő felek akaratának ki kell állnia a fogyasztóvédelem kógens
jellegű magánjogi szabályainak tesztjét. A felsorolt kérdések a hibás teljesítés elemzéséhez
szorosan kapcsolódnak, hiszen a jogosult rendelkezésére álló eszköztár, a hibás teljesítés
tövéről fakadó igények érvényesítésére nyitva álló határidők rendszere a szerződés
minősítésétől függően eltérően alakulnak.
Célkitűzésünk szerint a dolgozat fő ütőerét az adásvételi szerződés „alternatív“
létszakasza, a hibás teljesítés és jogkövetkezményeinek összehasonlító jogi elemzése képezi.
A dolgozat szélesebb összefüggéseiben vizsgálja a hibás teljesítés szerződésszegési
tényállását; a hibás teljesítés jogi fogalmának és esetköreinek vizsgálata mellett kísérletet
tesz megtalálni

a hibás

teljesítés

helyét

a szerződésszegések

rendszerében.

A hibás

teljesítésről szóló negyedik fejezetben a dolgozat önálló pontban mutatja be a fogyasztási
cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló Európai
Parlament és Tanács 1999/44/EK Irányelvének tartalmát, beültetéséhez fűződő tartalmi és
törvényszerkesztési kérdéseket. A fejezet megkísérli – a hiba fogalmi körébe vonható esetek
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bemutatása mellett – megvonni a határvonalat a hiba fogalmának köznapi és jogi értelmezése
között.
A dolgozat

súlypontját

kitevő

szerződésszegési

tényállás

jogkövetkezményeit

a vizsgált kódexek és a nemzetközi adásvételi szerződés egyezménye egyaránt levonják.
A hibás teljesítés – egyik – objektív jogkövetkezménye a visszterhes szerződések körében
a szavatosság. A dolgozat ötödik része igyekszik fogalmi szinten megragadni a szavatosság
lényegét, az ésszerű kockázatelosztás nézőpontjából vizsgálja a szavatosság által védett
vagyoni érdekkört, ill. a szavatosság hatókörét, azaz a jogintézmény meghatározó időpontját.
A dolgozat a diszpozitivitás kérdésének boncolgatása mellett kitér a vevő tudati körülményei
és az eladó szavatosi helytállási kötelezettségének kapcsolatára, melyet ugyancsak
a racionalitás optikáján keresztül vizsgál.
A szavatossághoz képest szigorúbb helytállási kötelezettségi fokozatot testesít meg
a jótállás. A jótállásról szóló hatodik fejezet a jótállás rendszertani elhelyezése mellett
a jogintézmény lényegére – a benne testet öltő fokozott helytállási kötelezettségre – fókuszál,
mely kérdéshez kapcsolódva a jótállás által védett vagyoni érdeket, ill. a bizonyítás
hatósugarát vizsgálja. Az utóbbi kérdésben a magyar joggyakorlat- és elmélet sokat
ingadozott; a tanulmány kísérletet tesz a jogfejlődés bemutatására ebben a körben is.
A jótállásról szóló fejezetet lezáró pontban a szerződéses autonómia és a diszpozitivitás elvein
csorbát ejtő kötelező jótállás magyar és szlovák polgári jogi felfogását mutatjuk be.
A vevőt a hibás teljesítés okán megillető szavatosi és jótállásból eredő igényeket
vizsgáló hetedik részben azt tűztük ki célul, hogy a magyar polgári jogi kodifikáció
tanulságait levonjuk, s jobbító jellegű észrevételeket tegyünk a folyamatban lévő szlovák
polgári jogi kodifikációs munkálatok margójára. A vevői igények körében a „kérdések
kérdése“ álláspontunk szerint abban keresendő, hogy a szavatosi igényrendszer felállításának
elsődleges szempontja vajon a hiba jellegében, vagy pedig a vevő oldalán beállott vagyoni
hátrány kiegyenlítésének célkitűzésében öltsön-e testet. Ugyancsak fontos kérdés, hogy
a szavatosság

intézménye

törvényszerkesztési

szempontból

kiragadható-e

az

egyes

szerződések szabályozási keretéből. Lényegét tekintve arról van szó, hogy a hibás teljesítés
általános szabályai mellett szükség van-e a szlovák polgári jogi kódexben rögzített
szerződéstípusokhoz kapcsolódó kiegészítő jellegű és módosító tartalommal bíró kazuisztikus
szabályokra. Mindezen kérdések mellett a kereskedelmi jogi kódexben testet öltő magánjogi
dualizmus problematikája is megoldásra vár. Vajon vannak a professzionális üzleti
forgalomnak olyan igényei, amelyeket a modern kor követelményeit célkeresztben tartó
polgári jogi szabályok ne tudnának kielégíteni? A dolgozat vevői igényekkel foglalkozó része
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a fenti kérdésekre keresi a válaszokat, amelyeket a szavatosi és jótállási igények magyar
polgári jogi szabályok alapul vételével kíván megfogalmazni. A magyar polgári jogi
szabályok bemutatását a hibás teljesítés szlovák polgári jogi háromszintű szabályrendszerének
vizsgálata követi. A vevői igények szlovák kereskedelmi jogi szabályozása és a nemzetközi
adásvétel egyezményének vizsgálata zárja le a hibás teljesítés által okozott vagyoni
érdeksérelem orvoslását szolgálni hivatott igényeket elemző fejezetet.
A hiba által okozott érdeksérelem tövéről fakadó igények érvényesítési körébe a hiba
közlésének, az erre rendelkezésre álló határidők tartamának és jellegének, a közlési
kötelezettség meghatározó időpontjának, a bizonyítási teher hatókörének, a jogvesztő
határidők létjogosultságának, a kötelezettel szembeni és a bíróság előtti igényérvényesítés
kettőségének kérdései tartoznak. A dolgozat igényérvényesítésről szóló nyolcadik fejezete is
kettős célt követ. Egyrészt kísérletet tesz a magyar és a szlovák polgári jogi, a szlovák
kereskedelmi jogi szabályok és a CISG rendelkezéseinek feldolgozására, másrészt az
új magyar polgári jogi kódex születése során elért tudományos eredményekből igyekszik
a szlovák magánjogi kodifikáció számára értékelhető tanulságot levonni. A szlovák jogban
mindmáig nem közölt megoldási lehetőségeket az adott kérdést vizsgáló pontokba építettük
be.
A hibás teljesítés vizsgálatához szervesen kapcsolódik a kártérítés intézményének
elemzése is. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a szavatosság intézménye a hibás
teljesítés miatt a szolgáltatásban beállott értékcsökkenést orvosolja, tehát természetéből
eredően hatóköre nem terjed ki a tapadó károkon kívül álló vagyoni érdeksérelemre. Az utóbb
említett hátrány orvoslására egyedül a kártérítés alkalmas. A kártérítésről szóló kilencedik
rész fókusztávolságában a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség fejlődési
tendenciájának elemzése áll. Jobbító jellegű gondolatok ebben a körben is a magyar polgári
jogtudomány térfeléről fogalmazhatók meg.
A dolgozatot tizedik részében a szavatosság és a kártérítés jogintézményeinek
viszonyával foglalkozunk. Vizsgálódásunk tárgyát ebben a körben mindenekelőtt a hibás
teljesítés okozta érdeksérelem orvoslására alkalmas gazdag intézményrendszer kritikai
elemzése alkotja. Az intézmények közötti átfedések, s az emiatt a jogalkalmazásban felmerült
konfliktusok abban a körülményben gyökereznek, hogy a kártérítés elvben alkalmas a hiba
által a szolgáltatásban okozott értékcsökkenés kiegyenlítésére. A szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség fejlődési tendenciája az intézmények közti súrlódásokat csak fokozta.
Külön pontban igyekszünk feltérképezni az új magyar polgári jogi kódex megoldásainak
forrásvidékét, és a magyar polgári jogi kodifikáció optikáján keresztül szemlélődve
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igyekszünk választ adni arra a kérdésre, hogy a szlovák polgári jogi kodifikáció hálóján
milyen újító-gondolatok akadtak fenn.
A dolgozatot záró tizenegyedik fejezetben a tanulmány által vizsgált kérdéskörökben
megkíséreljük összefoglaló jelleggel kidomborítani a szlovák polgári jogtudomány
kimutatható hiányosságait. Mindezekkel egyetemben azokat a magyar polgári jog
tanulmányozása során megismert gondolatokat, tudományos ismereteket is összefoglaljuk,
amelyek álláspontunk szerint hozzájárulhatnak a készülő polgári jogi kódex igényesebbé
tételéhez, tudományos színvonalának emeléséhez.
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1. A magyar, a csehszlovák és a szlovák magánjogi törvényalkotás
történetének vázlatos szemléltetése

Tényként rögzíthetjük, hogy a kodifikációk korát éljük. Magyarországon immár
sikeresen befejeződtek az új polgári jogi kódex megalkotásának munkálatai, és Szlovákiában
is ugyan változó sebességgel, mégis fáradhatatlanul halad előre az alkotó szakmai
tevékenység. Ahhoz, hogy megértsük azon dilemmákat, amelyekkel az új polgári jogi
kódexek szerkesztési munkálataiban részt vevő szakemberek szembesülnek, segítségünkre
lehet, ha rávilágítunk a történeti fejlődés útjára, s végigtekintünk a magánjog
fejlődéstörténetének mérföldkövein. Különösen a szlovák magánjog esetében van erre
szükség, ugyanis a szlovák magánjogot terhelő anomáliák indái a gazdasági, ill. politikai
berendezkedés múltjába nyúlnak vissza, s a múlt terhe pedig állóvízbe dobott kő keltette
hullámokként begyűrűzik korunk magánjogába is. A szlovák jogalkotónak ezeket az
ellentéteket mindenképpen fel kell oldania! A történelmi kitekintés mélységét és módszerét
egyetlen célnak rendeltük alá: kísérletet teszünk a kodifikációt megelőző állapot
gyökérrendszerét felkutatni, miközben kritikusan igyekszünk megszemlélni a szlovák kötelmi
jogot terhelő, kimutathatóan a múltban gyökerező, ma is feszültségeket keltő erőhatásokat. A
vizsgálat különösen izgalmas, ugyanis a szlovák jogirodalom ebből a szemszögből a
magánjogot nem vetette következetes elemzés alá.
Az 1989-es rendszerváltás egyik magánjogi sarokpontja a tulajdonjog egységes
értelmezésében keresendő, amelynek alanyai – természetes és jogi személyek, értelemszerűen
beleértve az államot is – azonos jogvédelmet érdemelnek. A magánjogi normák
újragondolásának, mélyreható átvizsgálásának, az új követelmények következtében
keletkezett normatív jellegű hiányosságok pótlásának szükségessége nem volt kérdéses.
Annál inkább égető volt a kínálkozó utak közüli választás kényszere. A reformok
végrehajtásának kiindulópontja és mélysége attól függött, hogy a rendszerváltást megelőző
négy évtizedes időszakban a polgári jogi törvényalkotás mennyire távolodott el az azt
megelőző magánjogtól. Azok a közép-európai államok voltak előnyösebb helyzetben,
amelyek a személyes szükségletek kielégítésének jogi szabályozását nem szakították el a
termeléstől, tehát elutasították a gazdasági jog szocialista értelmezését11. A gazdasági jog
önállóságát megtagadó államok polgári törvénykönyvei egységes és széles koncepcióval,

11 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 227. o.
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absztrakt fogalmi apparátussal rendelkeztek. A gazdasági jog, azaz a termelő szervezetek
szerződéses viszonyainak szabályozása azért válik el tervgazdálkodásos rendszerben
a magánszemélyek szerződéseinek szabályozásától, mert a tervszerződésekre alapozott
gazdaságirányítás nem épít a szocialista szervezetek viszonyaiban az áru-pénz kapcsolatára12.
A gazdasági jog rendszerelhelyezésének kodifikációs kérdéseire a válasz a csehszlovák és
német teljes elkülönítés mellett a polgári jogi kódexen belüli elkülönítés (magyar polgári jogi
kódex) és a jogszabályok homogenitására való törekvés (1964-es Lengyel Polgári
Törvénykönyv) lehetett13. A megoldás függött az adott ország gazdaságirányítási formájától,
amelyhez egyéb tényezők (hagyományok stb.) is párosultak. A gazdasági szerződések
kérdésének a szlovák magánjog térfelén különösen nagy jelentősége van ma is. A gazdasági
jog korabeli értelmezésének időzített bombája Csehszlovákiában a rendszerváltást követően
a polgári jog modernizációjának folyamatában robbant fel14. A csehszlovák magánjogot
vizsgáló pontban mutatjuk be lépésről lépésre, mely körülmények és miért indították be
a szerkezet működését.

1.1. A magyar magánjog fejlődéstörténetének szemléltetése a polgárosodás
korától napjainkig
Európa keleti részében, beleértve Magyarországot is, az Európa nyugati felében lévő
országokhoz
kereskedelem

képest

késéssel

kerékkötőjét

indult

a polgári

megtestesítő feudális

jogfejlődés.
joggal

A lassanként

való

leszámolás

bontakozó
reményét

a forradalom jelentette. Az 1848. évi XV. törvénycikk15 eltörölte az ősiséget, és kimondta,
hogy el kell készíteni a polgári törvénykönyv javaslatát. A történelem azonban másképp

12 A kérdés mélyreható elemzéséről lásd: Vékás Lajos: A szerződési rendszer fejlődési csomópontjai, Akadémiai Kiadó, 1977. 104-138. o.
13 Vékás Lajos: A szerződési rendszer fejlődési csomópontjai, Akadémiai Kiadó, 1977. 109-110. o.
14 Hasonlóan: Lazar, Ján (szerk.): Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva (A Magánjog Kodifikációjának Koncepciója),
Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008. 12. o.
15 1848. évi XV. törvénycikk az ősiség eltörléséről:
Az ősiség eltörlése ezennel elvileg kimondatván, rendeltetik:
1. § A ministerium az ősiség teljes és tökéletes eltörlésének alapján a polgári törvénykönyvet ki fogja dolgozni, és ezen törvénykönyv
javaslatát a legközelebbi országgyülés elibe terjesztendi.
2. § Időközben a legközelebbi országgyüléseig mindazon perek folyamata, mellyek az ősiségi viszonyokból vették eredetüket, és még
végitélet által befejezve nincsenek, felfüggesztetnek; ugyszinte illynemű pereknek megindítása is, az 1836:14. törvénycikkely eseteit kivéve,
eltiltatik.
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alakult: a forradalom és a szabadságharc bukásával hatalomra kerülő rezsim 1853-ban
Magyarországon az Optk.-t léptette hatályba. Magyarországon az új kódex fogadtatása nem
volt felhőtlen, hiszen a magyarok az Optk-ra a megszálló hatalom erőkarjaként tekintettek. Az
1859-ben meggyengült osztrák hatalom egyezségre volt kénytelen lépni Magyarországgal. Az
enyhülés éreztette hatását a jogalkotás területén is. 1861-ben Országbírói értekezlet hívtak
össze, melynek során megalkotott Ideiglenes Törvénykezési Szabályokban sok esetben
visszaállították az 1848 előtti jogintézményeket. Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok –
nevéből is adódóan – az alkotói elképzelése szerint az új polgári jogi kódex elkészültéig
maradtak volna hatályban. Ezzel szemben élettörténete egészen 1960. május 1-ig ívelt
(Erdélyben, Horvátországban és Szlavóniában, a Temesi Bánságban, a Határőrvidéken és
Fiumében az Optk. volt hatályban). A szabályok a felgyorsuló polgári fejlődés igényeit nem
elégítették ki, ezért szakmai berkekben gyakran elhangzott, hogy az Optk. a polgári viszonyok
kezelésére alkalmasabb, mint a régi magyar jog. Meg kell említeni, hogy az Ideiglenes
Törvénykezési Szabályok nem érintették – többek között – a telekkönyvi rendtartást, amely
1973-ig hatályban maradt. Sőt, a bíróságok az Optk. szabályait figyelembe vették.
A kiegyezést követően, miután az ipar fejlődésével párhuzamosan újra feléledt a polgári
törvénykönyv kodifikálásának gondolata, négy polgári kódextervezet készült el 1900-1916
között, melyek közül egyik sem lépett életbe, viszont a bíróságok szabályaikat alkalmazták.
Kodifikálták a kereskedelmi jogot: német mintára kereskedelmi jogi kódex (1875. évi
XXXVII. törvénycikk), váltótörvény (1876. évi XXVII. törvénycikk), csődtörvény (1881. évi
XVII. törvénycikk), védjegytörvény (1890. évi II. törvénycikk), szabadalomtörvény (1895.
évi XXXVII. törvénycikk), hitelszövetkezeti törvény (1898. évi XXIII. törvénycikk),
csekktörvény (1908. évi LVIII. törvénycikk) stb. készült. Az első világháború és Trianon
után, 1928-ban elkészült a polgári jogi kódex javaslatának ötödik szövege, a Magánjogi
Törvénykönyv Javaslata. Noha soha nem lépett életbe, a bírósági gyakorlat figyelembe vette.
Az életbe lépés elmaradásának okai között kiemelendő az a politikai megfontolás, hogy
a Trianon utáni Magyarország magánjogi rendszere ne szakadjon szét16. Megemlítendő, hogy
megoldásaiból az 1959-es magyar polgári jogi kódex is merített17.

16 Vékás Lajos: Történeti visszapillantás a magyar magánjog kodifikációjára. Jogtudományi közlöny, 2011. évi 5. sz., 268. o., Vékás Lajos:
Az új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 226. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 28. o.
17 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 20. o.
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A 2. világháború után, 1953-ban a Minisztertanács 514/15/1953. Mt. sz. határozatával
létrehozta a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének megalkotását előkészítő
kormánybizottságot.

A tervezet

1956

szeptemberében

elkészült,

a Minisztertanács

a kormánybizottság munkájáról szóló jelentést a 2180/1956 (X. 18.) számú határozatával
tudomásul vette, de a további lépések megakadtak a forradalom miatt. A tervezet 1957-ben
került nyilvános vitára, és 1959-ben napvilágot látott az 1959. évi IV. törvény a Polgári
Törvénykönyvről. A szocialista állami berendezkedés Magyarországon is szétszakította a
tulajdon intézményét: az egységes és oszthatatlan állami tulajdonnal szemben valódi
magántulajdonról korlátozott keretek között csak a személyi tulajdon vékony szeletében
lehetett szó. Ugyanakkor a magyar magánjog a rendszerváltást megelőző időszakban
megőrizte egységes koncepcióját, azaz a gazdasági jog nem önállósult a polgári jogból.
Jogirodalmi állásfoglalás szerint a polgári jog egységes koncepciójának megőrzése mellett
kiállt a jogtudomány túlnyomó többsége, illetve nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy
a korabeli magyar gazdaságirányítási rendszer nem kedvezett a gazdasági jog koncepciójának,
ugyanis markáns határvonalat húzott a vertikális és horizontális viszonyok között.
A gazdasági jog viszont a mellérendelt és az alá- és fölérendelt viszonyok egységét
feltételezi18.
A rendszerváltást követő időszak olyan mélyreható gazdasági-társadalmi-politikai
változásokat hozott magával, hogy a polgári jog átfogó újragondolását – s szabályainak új
kódexben történő felsorakoztatását – elkerülhetetlenné tette. A Kormány 1998-ban határozta
el19 az új Ptk. megalkotásának szükségességét20. A kormányhatározat alapján megalakult

18 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 22. o.
19 1050/1998. (IV. 24.) Korm. határozat
20 A kérdéskör jogirodalma különösen a magyar jogban rendkívül termékeny. A reform indokainak, szerkesztési és dogmatikai kérdések
elemzéséhez lásd pl.: Kisfaludi András: Hollandia új Polgári Törvénykönyvének néhány tanulsága a Magyar Kodifikáció számára. Polgári
jogi kodifikáció, 1999. évi 2. sz., 22-26. o., Lazar, Ján: K niektorým koncepčným otázkam rekodifikácie súkromného práva /A magánjog
rekodifikációjának bizonyos koncepciós kérdéseihez/. Justičná revue, 2001. évi 1. sz., 6-12. o., Lazar, Ján: Otázky kodifikácie súkromného
práva – Fragen der Kodifikation des Privatrechts. IURA EDITION, spol. s r. o., 2006., Lazar, Ján (szerk.): Návrh legislatívneho zámeru
kodifikácie súkromného práva (A Magánjog Kodifikációjának Koncepciója). Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008., Vékás Lajos: Szükség
van-e kereskedelmi magánjogra? Magyar jog, 1998. évi 12. sz., 705-714. o., Vékás Lajos: Indító tézisek a polgári jog átfogó reformjához.
Polgári jogi kodifikáció, 1999. évi 2. sz., 3-6. o., Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései. HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft., 2001. 15-37. o., Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójából. Polgári jogi kodifikáció, 2002. évi 4. sz., 3-10.
o., Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv tervezetének néhány elméleti és rendszertani előkérdéséről. Magyar jog, 2006. évi 7. sz., 385399. o., Vékás Lajos: Parerga. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 248-250. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új
Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 55. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új
Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 17. o., Vékás
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a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság, a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság és
a munkacsoportok. A Szerkesztőbizottság által kidolgozott Koncepciót a Kormány a Magyar
Közlöny 2002. évi 15. számában közzétette és szakmai vitára bocsátotta21. A vita során
felmerült javaslatokat a Szerkesztőbizottság megvizsgálta és a vizsgálat eredményeinek
fényében a Koncepciót átdolgozta. A Főbizottság a Szerkesztőbizottság javaslata alapján
a módosított Koncepciót elfogadta és a Kormány elé terjesztette, amely a Koncepciót
jóváhagyta22 és a Koncepcióval egyidejűleg elfogadott szabályozási Tematika kíséretében
közzétette a Magyar Közlöny 2003. évi 8. számában. A Szerkesztőbizottság a Koncepció és
a Tematika alapján készítette el az új polgári jogi kódex első tervezetét, az ún. Vitatervezetet,
amelyet 2006. év folyamán több részletben tett közzé és bocsátott szakmai vitára. Mielőtt
azonban a Szerkesztőbizottság a szakmai vitában megfogalmazott módosító indítványokat
értékelhette volna és az értékelés eredményeit a Vitatervezetbe beépíthette volna, a Kormány
a Főbizottságot „felmentette“ kötelezettségei alól /igaz, az 1050/1998. (IV. 24.) Korm.
határozatot nem helyezte hatályon kívül/. A Kormány döntése értelmében a Vitatervezet
kapcsán megfogalmazott észrevételeket figyelembe vevő következő tervezet elkészítése az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium hatáskörébe került. A Főbizottság elnöke
munkatársaival ezt követően határozták el, hogy a „hivatalos” tervezettel egyidejűleg
elkészítik a szakmai, tudományos meggyőződésüknek megfelelő, a Vitatervezetet érintő
észrevételeket figyelembe vevő magántervezetet: a Szakértői Javaslatot23. Az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium törvényjavaslatát a Köztársasági Elnök megfontolásra visszaküldte
az Országgyűlésnek, azonban az Országgyűlés – részben figyelembe véve az elnök kifogásait
– 2009 novemberében elfogadta a minisztérium törvényjavaslatát. Az elnöki vétó az új polgári
jogi kódex hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény elfogadását nem tudta megtörni.
Az új törvénykönyv hatálybalépését az Alkotmánybíróság akadályozta meg24, ezt követően

Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 15-18. o., Vékás
Lajos: Az új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 225-242. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.):
Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 29. o.
21 1009/2002. (I. 31.) Korm. határozat
22 1003/2003. (I. 25.) Korm. határozat
23 Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató
Kft., 2008.
24 Alkotmánybíróság 51/2010. (IV. 28.) AB határozata
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pedig az új Kormány javaslatára törvény25 mondta ki, hogy: „A Polgári Törvénykönyvről
szóló 2009. évi CXX. törvény nem lép hatályba.” A Kormány a Főbizottságot 2010-ben
hatalmazta fel újra26 a kodifikációs munkálatokra. Az immár harmadik tervezet27 2011 év
végére készült el, amelyet a Kormány szintén szakmai vitára bocsátott. Az észrevételeket
magában ötvöző negyedik tervezetet28 a Kormány megtárgyalta és az változtatások nélkül
2012. július 11-én terjesztett az Országgyűlés elé. Az Országgyűlés 2013. február 11-i
ülésnapján fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. Az új kódex
2014. március 15-én lépett hatályba.

1.2. Csehszlovákia és a szlovák utódállam magánjogának bemutatása 1918-tól
napjainkig
Az egykori Csehszlovákia területén az 1918-as évet követően az ún. Recepciós
Törvény29 értelmében a Trianont megelőző időszakban hatályos polgári jogi szabályok
maradtak érvényben – a cseh országrészeken az Optk., míg a mai Szlovákia területén
a magyar jog. Ugyan az egész ország területére kiterjedő hatállyal rendelkező polgári
törvénykönyv

előkészületei

megkezdődtek,

és

1937-ben

el

is

készült

a kódex

kormányjavaslata, a magánjog egységesítésének törekvései politikai ellentéteknek és a 2.
világháború történéseinek (Csehszlovákia felbomlása, Cseh-Morva Protektorátus és a Szlovák
Állam létrejötte) köszönhetően kudarcba fulladtak. A Szlovák Államban az önálló Szlovák
Államról szóló 1/1939 Sl. z. sz. törvény30 alapján a csehszlovák jog maradt érvényben (tehát
az 1918 előtti állapot). Az 1918-as „ideiglenes“ állapot egészen az 1950. év végéig alapvetően
változatlan maradt.

25 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
szóló 2010. évi LXXIII. törvény 1. §-a
26 1129/2010. (VI. 10.) Korm. határozat
27 Vékás Lajos (szerk.): Új Polgári Törvénykönyv – Szerkesztőbizottsági Javaslat. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.,
2011.
28 Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2012.
29 11/1918 Sb. sz. törvény az önálló Csehszlovák Állam létrejöttéről
30 1/1939 Sl. z. sz. törvény az önálló Szlovák Államról
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Az 1948. május 9-i Alkotmány31 elfogadását követően megszületett az új polgári jogi
kódex is, amely 1951. január 1-én lépett hatályba32, Csehszlovákia egészére kiterjedő területi
hatállyal. Az 1951-es Ptk.-t átitatták az 1948. május 9-i Alkotmányban kifejezésre juttatott
sztálini elvek, amelyek elsődlegesen a tulajdon jogintézményének újraértelmezésében öltöttek
testet. A tulajdon egységes felfogásának helyébe a szovjet mintájú tulajdonrendszer lépett,
amelyet a szocialista tulajdon és a „személyi”33 –, ill. a magántulajdon különállása jellemzett.
A szocialista tulajdon a személyi tulajdonnal szemben fölérendelt helyzetben volt, és a
szocialista tulajdonon belül a szocialista tulajdonrendszer csúcsának minősülő állami
szocialista tulajdonnak volt a szövetkezeti szocialista tulajdonnal szemben privilegizált
helyzete. A magánjogi viszonyok fennmaradt keretein belül az ún. nemzeti vállalatok a
magánszemélyek sérelmére indokolatlan előnyben részesültek. Átmenetileg ugyan, de
egyelőre a gazdasági tervek végrehajtását szolgáló gazdasági szerződések nem kerültek ki
teljesen az 1951-ben hatályba lépett polgári jogi kódex szabályozási köréből, ám a gazdasági
szerződések részletszabályait külön jogszabályok rögzítették olyan részletességgel, hogy
a polgári jogi kódex lex generalis rendelkezéseit gyakorlatilag figyelmen kívül lehetett
hagyni. A gazdasági szerződések alapján a jogosult a dolog „kezelésének jogát“ szerezte meg,
tulajdonátruházás tehát nem következett be. Ezzel párhuzamosan az adásvételi szerződés
hatóköre a szocialista szervezetek és a polgárok, ill. a polgárok egymás között kötött
szerződéseinek rendezésére szűkült. Bár az akkori kereskedelmi jogi kódexeket34 1950-ben
hatályon kívül helyezték és helyüket a polgári jogi kódex vette át, a Ptk. a piacgazdaság
fennmaradt keretei közt egyelőre korlátozottan alkalmazható volt, rövidesen a piacgazdaságot
a központilag irányított gazdasági rendszer váltotta fel. A folyamat 1964-ben érte el
tetőpontját.
1960-ban a szocializmus zászlaja alatt új alkotmányt léptettek életbe35. Az 1951.
januárjában hatályba lépett Ptk.-t nem egész 14 év után, 1964-ben hatályon kívül helyezték:

31 150/1948 Sb. sz. alkotmánytörvény
32 141/1950 Sb. sz. törvény a Polgári Törvénykönyvről
33 A személyi tulajdon tárgyát a munkavégzésből származó jövedelem mellett a magánszemélyek szükségleteit kielégítő fogyasztási jellegű
javak tették ki. A magántulajdont képező tárgyak (telkek, ingó dolgok, amelyek nem teljesítették a személyi tulajdonná történő minősítés
követelményeit – pl. nem szocialista tulajdonban lévő termelő eszközök) a személyi tulajdonnal összehasonlítva alacsonyabb szintű
jogvédelemben részesültek.
34 a cseh országrészeken az 1/1863 sz. Osztrák Kereskedelmi Törvény, ill. a Magyarországtól elcsatolt területeken az 1875. évi XXXVII.
törvénycikk
35 100/1960 Sb. sz. Alkotmánytörvény
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ebben az évben életbe lépett a számos módosítást maga mögött tudó ma is hatályos polgári
jogi kódex36. A kodifikációs munkák a piacgazdaság létjogosultságát tagadó sztálini nézetből
indultak ki. A törvénykönyv főmedrét csupán az ún. személyi tulajdont és a polgárok
személyi szükségleteinek kielégítését szabályozó normák építőkockái alkották. A kor
szelleméhez hűen az új törvénykönyv a személyi szükségletek kielégítését a mindenható
állam a polgárai feletti gondoskodásának tekintette, nem pedig a piaci törvények
működésének. Nem meglepő tehát, hogy az újonnan hatályba lépett polgári jogi kódexben
szabályozott adásvételi szerződésből már a törvénykönyv születésekor kivált a polgárok
személyes szükségleteinek kielégítését szolgálni hivatott bolti adásvétel. A törvényalkotó az
adásvételi szerződés szabályozását alanyi alapon szétszakítva a paternalista gondolkodásnak
köszönhetően terelte két mederbe, azaz a bolti adásvétel különös műgonddal megalkotott
részletszabályait kiemelte az „általános“ adásvételi szerződés köréből. A törvénykönyv szűk
hatóköréből következett, hogy a termelés és árucsere magánjogi szabályozása szükségképpen
három részre szakadt: a korabeli csehszlovák Ptk.-n kívül 2 további törvénykönyv, a direktív
gazdaságirányítási
nemzetgazdasági

rendszer
tervek

eszközeként

teljesítésével

funkcionáló,

kapcsolatos

a szocialista

jogviszonyait

rögzítő

szervezetek
Gazdasági

Törvénykönyv37 és a Nemzetközi Kereskedelem Törvénykönyve38 szabályozta. Láthatjuk,
hogy a személyes szükségletek kielégítésének, a termelők között létrejövő jogviszonyoknak,
ill. a külkereskedelemnek a jogi szabályozása teljesen elkülönült egymástól. Az állam a
tulajdonában álló javakkal történő gazdálkodással továbbra is az állami intézményeket bízta
meg, ezek tulajdonának átruházására csak kivételes esetekben kerülhetett sor. A korabeli
közigazgatási előírások – velük összhangban az akkor hatályos szlovák Ptk. és a Gazdasági
Törvénykönyv – tiltották a magánkereskedést és egyöntetűen elutasították a piaci
törvényszerűségek létjogosultságát. A személyi tulajdont a polgári jogi kódex a II. részében
szabályozta, „mostohatestvére”, a tulajdon méltatlan csökevényének tekintett magántulajdon
szabályai csak a záró rendelkezések közt kaptak helyet (abból a megfontolásból, hogy
a jövőben

bármikor,

különösebb

akadályok,

törvényszerkesztési

nehézségek

nélkül

megszüntethetők legyenek)39. Aligha igényel bővebb magyarázatot, hogy a magántulajdon

36 40/1964 Zb. sz. törvény a Polgári Törvénykönyvről
37 109/1964 Zb. sz. törvény a Gazdasági Törvénykönyvről
38 101/1963 Zb. sz. törvény a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok jogviszonyairól (Nemzetközi Kereskedelem Törvénykönyve)
39 Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 1. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 56. o., Lazar, Ján (szerk.):
Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 1. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 56. o.
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normái a tulajdonrendszerben elfoglalt helyéhez „méltóan” általánosak és semmitmondóak
voltak. A hatályos jogi szabályozás és a „hivatalos politikai irányvonal” ellenére a múlt
század 50-es, 60-as éveiben szakmai körökben sem fogadták el egyhangúan a vagyoni
viszonyok jogi szabályozásának minden dogmatikai indokot nélkülöző szétszakítását. Ezzel
kapcsolatban elsősorban Štefan Luby akadémikus jogtudós nevét és munkásságát kell
megemlíteni40.
A magyar jogirodalomban Vékás Lajos mutatott rá a rendszerváltás előtti csehszlovák
magánjogi szabályozás visszásságára, amely abban rejlett, hogy „nemcsak az állampolgárok
és a szocialista szervezetek szerződéseinek szétválasztásához bontja meg a szerződéstipizálás
elveit, és épít fel egy-egy önálló szerződési rendszert a Polgári Törvénykönyvben és
a Gazdasági Törvénykönyvben, hanem az állampolgárok szerződéseinél is nagyrészt feloldja
a szerződéstipizálás tradicionális elveit: az adásvételnél a szerződő felek jellege alapján képez
önálló „típusokat“, külön rendezve az ún. bolti árusítást és az állampolgárok egymás közötti
vételeit, a vállalkozási jellegű szerződéseknél pedig az ügylet tárgya szerint duplázza meg
a szabályok egy részét, elkülönítve az új dolog előállítására és a dolgok javítására,
átalakítására irányuló „típusokat“.“41 A szerző már bő egy évtizeddel a rendszerváltás előtt
rámutatott arra, hogy a csehszlovák megoldás választása esetén a szerződési rendszer
egységének helyreállítása nehezebb feladat lesz, mint a magyar Ptk. tervszerződéses
megoldásánál42. Hozzátesszük, hogy: kétségkívül igaza volt. Vékás Lajos az imént kifejtett
gondolatmenetével jócskán megelőzte a rendszerváltás okozta „jogi szükségállapot“
aktualitását, amikor a csehszlovák törvényalkotó szembesült a szerződéses viszonyok múltban
gyökerező trialista szabályrendszerének tarthatatlanságával. Álláspontunk szerint a jelenleg
hatályos szlovák Ptk. fogyasztói adásvételi szerződés a fogyasztó személye mentén vonuló
önálló normacsoportjának „forráskódja“ is a múltba nyúlik vissza: a korabeli „bolti adásvétel“
szabályaihoz. Elgondolkodtató, hogy a készülő polgári jogi kódex koncepciója ezen
a megoldáson nem kíván módosítani.
A rendszerváltást követően az elkerülhetetlen reformokat a csehszlovák törvényhozás
a hatályos Ptk. módosításaival, ill. a Ktk. 1991-ben történő elfogadásával kísérelte meg
megvalósítani. A dualista megoldás felé az adta a lökést, hogy a rendszerváltás idejében

40 Lazar, Ján: Otázky kodifikácie súkromného práva – Fragen der Kodifikation des Privatrechts, IURA EDITION, spol. s r. o., 2006. 7. o.
41 Vékás Lajos: A szerződési rendszer fejlődési csomópontjai, Akadémiai Kiadó, 1977. 137. o.
42 Vékás Lajos: A szerződési rendszer fejlődési csomópontjai, Akadémiai Kiadó, 1977. 127-129. o., 136-138. o.
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hatályos Ptk. hatóköre csupán a magánszemélyek szükségleteinek kielégítésére terjedt ki, és a
Nemzetközi Kereskedelem Törvénykönyve alkalmas volt a piaci jellegű kereskedelmi
viszonyok szabályozására. Talán kényelmi megfontolásból is kézenfekvőnek mutatkozott,
hogy

a törvényalkotó

a

Nemzetközi

Kereskedelem

Törvénykönyvében

foglalt,

a professzionális üzleti viszonyok körében lebonyolított ügyletek szabályozására alkalmas
normaszöveget felhasználja. Ennek okán a nemzetközi kereskedelmi jogi kódex szabályaira
épülő új Ktk. a kereskedők kötelmi jogának kérdését oldotta meg, ezért a Ptk. módosításánál
a kereskedők igényei elhanyagolhatók voltak. A kereskedelmi jogi kódex elfogadásával a
Nemzetközi

Kereskedelem

Törvénykönyve

létjogosultságát

vesztette,

így

további

módosítására nem volt szükség, sőt mivel a kereskedelem bárki által végezhető
tevékenységgé vált, a Gazdasági Törvénykönyv hatályon kívül helyezése is elkerülhetetlenné
vált. A Ktk. szabályainak legfontosabb tartalmi építőelemeit a Gazdasági Törvénykönyv és a
Nemzetközi Kereskedelem Törvénykönyve szolgáltatták, így a Ktk. egységesen szabályozza a
hazai, ill. a külföldi kereskedők jogállását és az ún. kereskedelmi kötelmi jogot.
Az önálló Szlovákia megszületésével (1993. január 1-e) a szövetségi állam hatályos
jogszabályai nem vesztették érvényüket, de a további módosítások már az utódállamok
törvényhozó szerveinek kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Ugyanakkor megjegyezzük,
manapság is gyakran előfordul, hogy a cseh és (elsősorban) a szlovák jogi tankönyvek,
publikációk, kommentárok, monográfiák a másik állam bírói gyakorlatára, jogirodalmára
tesznek utalást, amelyet a saját joggyakorlatban követhető és követendő útnak tüntetnek fel.
Nem meglepő ez a jelenség, hiszen a két ország különállása, önállósága csupán bő két
évtizedes múltra tekint vissza, viszont az 1993-as esztendőt megelőző több emberöltőnyi
időszakban a joggyakorlat ugyanabban a normatív talajban gyökerezett. Álláspontunk szerint
ez a jelenség üdvözlendő, ugyanis a magánjog fejlődése a közeledés irányába halad. A közös
múlt ezt a folyamatot – igaz ugyan, hogy csak két állam viszonylatában, de mégiscsak –
erősítheti.
Csehszlovákiában az új polgári jogi kódex megalkotásának munkálatai már 1990-ben
megkezdődtek, majd a szövetségi állam felbomlása után az utódállamokban különböző
intenzitással folytatódtak. Szlovákiában a kormány 1998-ban előterjesztette az új Ptk.
javaslatát43, azonban az új kódex a következő törvényalkotási ciklusban lekerült a napirendről.
Ezt követően az előkészületi munkák elsorvadtak, amelynek köszönhetően csak 2002-ben,

43 1046/1998 sz. Kormányjavaslat
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a négyéves törvényalkotási ciklus végén készítette el a kormány a Polgári Törvénykönyv
Koncepcióját (Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka)44. A koncepcióból azonban
törvényszöveg nem született. Az új polgári jogi kódex előkészítése céljából az Igazságügyi
Minisztérium mellett 2007. január 24-én létrejött a Rekodifikációs Bizottság, amely 2008-ban
elkészítette a Magánjog Kodifikációjának Koncepcióját45. A kormány a koncepciót a
tárcaközi egyeztetéseket és a kormányzati tanácsadó szervekkel történő egyeztetést követően
2009. január 14-én jóváhagyta és az igazságügyi minisztert megbízta a törvényszöveg
elkészítésével46. A készülő kódex tárgyi hatálya kiterjed az immár egységessé váló szerződési
jogra, fogyasztóvédelmi magánjogra és a családjogra. Az új Ptk. nem integrálja majd a
társasági jogot, a cégnyilvántartást, a versenyjogot, a munkajogot, a szellemi tulajdonjogot és
a nemzetközi magánjogot. A kereskedelmi jogi kódex szabályozási körébe a gazdasági
társaságok és a szövetkezet jogi rendezése, a cégnyilvántartás és a versenyjog kerülnek. A
munkacsoportok a végleges szöveg elkészítésén a mai napig dolgoznak.
A következő pontban a szlovák magánjog modernizációjának álláspontunk szerint két
döntő jelentőségű kérdésével foglalkozunk: a fogyasztóvédelmi és a kereskedelmi jog
problematikájával. Belátjuk, a következő fejezet gondolati csomópontjai nem a szlovák jog
sajátjai; más megközelítésben, eltérő összetételű táptalajból táplálkozva, felvetődnek
a magyar polgári jogban is. Mégis, mi indokolja, hogy a két kérdéskör lényegét nem a lehető
legabsztraktabb módon, elszakítva a nemzeti hagyományok színezetétől, a dogmatika
magaslataiból szemlélve fejtjük ki, azaz hogy vizsgálódásunkat a szlovák polgári jog
térfeléről tesszük meg? A fenti okfejtés során azt kíséreltük meg kimutatni, hogy a szlovák
jogban az önálló kereskedelmi magánjog és a „bolti adásvételi szerződés“ nevesített altípusa
nem dogmatikai megfontolásból született, hanem sokkal inkább a korábbi gazdaságpolitika és
a történelmi nehézségi erő termékei. A szlovák törvényalkotó feladata, hogy a magánjogi
dogmatikára és a külföldi tapasztalatokra támaszkodva eldöntse, hagyja-e őket továbbélni,
vagy véglegesen leszámol velük. A szlovák magánjogi kodifikáció specifikus kérdéseinek
önálló pontban történő kifejtését tehát az indokolja, hogy a gazdasági jog és a nemzetközi
kereskedelmi jog szorítójába került élettér nélkül maradt polgári jog a magánszemélyek
ügyleteinek mintegy „atyáskodó“ múltbéli szabályozásával egyetemben dogmatikailag

44 A Kormány a koncepciót a Justičná revue 2002. évi 8-9. számában közzétette.
45 Lazar, Ján (szerk.): Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva (A Magánjog Kodifikációjának Koncepciója).
Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008.
46 13/2009 sz. Kormányhatározat
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bizonyíthatóan elhibázott jogalkotói megoldásokat választott; ráadásul ezeket részben még
a készülő polgári jogi kódex koncepciója is helyesnek tartja, a szlovák jogtudomány nem
lépett túl rajtuk. Hangsúlyozzuk, hogy a kérdéskört a szlovák jogirodalom csak csekély
mértékben dolgozta fel. Úgy véljük, hogy a kereskedelmi kötelmi jog és a fogyasztóvédelmi
magánjog rendszertani kérdéseit elemző magyar jogirodalom impozáns gazdagsága,
mélysége, s az erős dogmatikai tartópilléreken nyugvó magyar kodifikációs tapasztalatok
a szlovák jogalkotásnak példaként szolgálhatnak. Nos, lássuk melyek azok a hagyományok,
amelyeket a szlovák magánjognak hátra kellene hagynia.

1.3. A szlovák polgári jog rekodifikációjának sarkalatos
„fogyasztóvédelmi” és a „kereskedelmi” magánjog problematikája

kérdései:

a

1.3.1. A fogyasztóvédelem elméleti kérdései és a készülő szlovák polgári jogi kódex
A magyar jogirodalomban kifejtett alaptétel: különös szabályok alkotása akkor
indokolt, ha erre a fogyasztó érdekében kerül sor47. A fogyasztóvédelem magánjogi
eszköztárának fejlesztése nem öncélú, hiszen sajnos illúzió, hogy a fogyasztó-kereskedő páros
résztvevői egymással szemben egyenrangú félként képesek érdekeiket megfogalmazni és
érvényesíteni. Emellett, kétségkívül a kereskedők érdeke a minél nagyobb fogyasztás
gerjesztése és hosszútávú fenntartása. Ennek az igyekezetnek az eszköztárába kifinomult
marketingmódszerek tartoznak, amelyekkel az üzleti élet professzionális résztvevői képesek
igényeket teremteni, alakítatni és fenntartani. Ugyancsak ismert jelenség, hogy a termékek
műszaki alkalmassági ideje művileg a kereskedő, gyártók igényeihez idomul: a termékek
bizonyos része – a felhasznált anyagok minősége és a műszaki megoldások miatt – éppen a
szavatosi igények érvényesítésére nyitva álló határidők elenyészése után hibásodik meg, így a
fogyasztó új termék vásárlására kényszerül. Aligha lehet véletlen, hogy egyes, akár hosszú
távú használatra rendelt termékek leggyakrabban felmerülő hibái a termék műszaki
kialakításának köszönhetően gyakorlatilag kijavíthatatlanok, a meghibásodó alkatrészhez a
termék integritásának sérülése, roncsolása nélkül lehetetlen hozzáférni. Az is gyakori eset, ha
a hiba kijavítása műszakilag ugyan lehetséges, ám a pótalkatrész (ha egyáltalán a
kereskedelmi forgalomban hozzáférhető) beszerzési költségei, ill. a szervizköltségek a termék

47 Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 261. o.

30

eredeti árához viszonyítva aránytalanul magasak, amely ugyancsak új termék megvásárlására
ösztönzi a fogyasztót. A jognak tehát mindenképpen az a feladata, hogy a kereskedői
magatartást az ésszerűség keretei között korrigálja.
Jogtechnikai szempontból a fogyasztóvédelmi jogalkotás háromféleképpen valósulhat
meg. Kétségkívül a jogalkotó szemszögéből a legigényesebb feladatot a fogyasztóvédelmi
indíttatású magánjogi szabályoknak a már meglévő és huzamosabb ideje működő polgári jogi
normák közé, kivételes szabályként történő beleszövése jelenti. Az egységes szerkezetű,
homogén polgári jogi szabályok igényét a fogyasztóvédelmi indíttatású normák szerves
beültetése elégíti ki. A jogalkotóra kisebb terheket ró az a megoldás, ha a fogyasztóvédelem
magánjogi eszköztárának szabályai a polgári jogi kódexen belül külön normacsoportban, ill.
külön jogszabályban jelennek meg, különösen, ha figyelembe vesszük a fogyasztóvédelmi
jellegű uniós jogalkotás termékenységét. Az utóbbi megoldás előnye továbbá abban rejlik,
hogy a polgári törvénykönyvekben a diszpozitivitás és a pacta sunt servanda alapelvei
legalább formai szempontból nem sérülnek48. További eldöntendő kérdés, hogy az
irányelvekben foglalt implementálásra váró szabályok, amelyek célcsoportját a fogyasztók
képezik, csupán a fogyasztók tekintetében kerüljenek-e a magánjogi kódexekbe (ill. egyéb
törvényalkotói aktusokba), vagy hatályuk ne ütközzön alanyi alapon korlátokba.
Az új szlovák polgári jogi kódex holland, német és magyar mintára majd beépíti a
fogyasztóvédelmi magánjogot49. A koncepció a készülő szlovák Ptk. szerkezetéről szóló
részéből azonban kiderül, hogy a bolti adásvétel különös szabályai az adásvételi szerződés
önálló alfejezetében kapnak helyet (csakúgy, mint a jelenleg hatályos polgári jogi kódexben).
Megmarad a szavatossági szabályok „többlépcsős” rendszere is, a különös kérdésekre
továbbra is az általános szabályokat kiegészítő vagy azokat módosító tartalommal az egyes
szerződéstípusok szabályai térnek ki. Az új kódex esetenként tartalmilag sem kíván
változtatni az álláspontunk szerint alapos átgondolást igénylő szabályokon: példaként
megemlítjük, hogy a 24 hónapos kötelező jótállási határidő intézménye a fogyasztói
szerződések körében a jövőben is megmarad. Azt gondoljuk, dogmatikailag aligha
indokolható, hogy a bolti adásvétel továbbra is önálló szerkezeti egységben nyerjen
szabályozást, ráadásul oly módon, a szabályainak magvát a magasabb jogvédelmet nyújtó

48 Vékás Lajos: A fogyasztói adásvételről szóló EK-irányelv és átültetése a magyar polgári jogba. Magyar jog, 2000. évi 11. sz., 646-660. o.,
Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 76. o.
49 Lazar, Ján (szerk.): Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva (A Magánjog Kodifikációjának Koncepciója),
Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008. 34. o.
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szavatosi szabályok tegyék ki. Ebből az a következtetés vonható le, hogy az új polgári jogi
kódexben is fennmarad a szavatosi szabályok három szintje (a hibás teljesítés általános
szabályai mögé az adásvételi szerződés hibás teljesítésének különös szabályai sorakoznak fel,
amelyekhez a fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítésének szabályai az általánoskülönös szabályok viszonyában kapcsolódnak). A fogyasztó különleges helyzetét méltányoló
normák továbbra sem az általános szabályt követő kivételként öltenek testet, hanem a polgári
jogi kódexen belül különálló normacsoportot fognak képezni. A szlovák jogban a bolti
adásvétel hagyománya tehát tovább él, s a fogyasztóvédelmi indíttatású szavatosi magánjogi
szabályok implementációja ennek keretében fog megvalósulni. Ezzel a megoldással a készülő
szlovák polgári törvénykönyv nem lép előre. Elgondolkodtató, hogy a szlovák kodifikációs
bizottság miért nem él a szerves integráció előnyeivel. A bolti adásvétel különleges szabályai
kitérnek majd a házaló kereskedés és a távollévők közötti adásvétel magánjogi kérdéseire.
Változás viszont, hogy a hibás teljesítés önálló szerződésszegési tényállássá válik. A jelenleg
hatályos szlovák polgári jogi kódex a hibás teljesítést a késedelem „alfajának” tekinti. A
koncepció önálló szavatosi igényként kívánja szabályozni a hiba kötelezett költségeire történő
kijavítását, mely abban az esetben fogja megilletni a jogosultat, ha a kötelezett a hibát időben
nem orvosolja. A tanulmány a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak
egyes vonatkozásairól szóló irányelv tartalmát és implementációjának variációs lehetőségeit –
összehasonlító jogi módszerrel – a hibás teljesítést elemző fejezetében vizsgálja.
1.3.2. A kereskedelmi jogi hagyományok a szlovák magánjogban
Az

élő,

irányvonalával

megszokott
–

különösen,

jog,
ha

bármennyire
alapvető

is

szembehelyezkedik

jelentőségű

törvényműről

a jogfejlődés
van

szó

–,

a reformmunkálatok során roppant visszatartó erővel rendelkezik. Gondoljunk csak arra, hogy
a dualista magánjogi szisztémával rendelkező államokban a kereskedelmi jogot művelő
jogtudósoktól aligha ésszerű elvárni, hogy vita nélkül beismerjék: nincs szükség különálló
kereskedelmi kötelmi jogra. A szlovák szakmai berkekben a hagyományos, dualista
megoldástól való elválás okozta szokatlanság miatt is nehezen született meg a kereskedelmi
magánjog sorsát illetően a konszenzus. Sokkal könnyebb lett volna a szlovák jogalkotó
helyzete, ha az új polgári jogi kódex tartalmi határainak megvonásánál a modern magánjogi
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szabályozások

tapasztalatait50

és

a jogtudomány

eredményeit

felhasználva

az

önálló kereskedelmi kötelmi jog létjogosultságával kizárólag elméleti szempontból kellett
volna foglalkoznia. Nem így történt, a szlovák magánjog modernizálásán munkálkodó
jogtudósok azzal a szükségszerűséggel szembesültek, hogy döntsenek a létező kereskedelmi
jogi kódex sorsáról. Nem volt elegendő „csupán“ a kereskedelmi magánjog sarkalatos
kérdésére adott feleletet elvi éllel megindokolniuk: vannak-e a kereskedelmi kötelmi
viszonyoknak olyan speciális igényeik, amelyeket egy kiegyensúlyozott, tartalmi és szerkezeti
szempontból koherens polgári jogi szabályozás képtelen megválaszolni51.
A csehszlovák törvényalkotás a rendszerváltást követően a francia, osztrák és német
mintára való hivatkozással megalkotta a kereskedelmi jogi kódexet. Igaz ugyan, hogy az
említett országok fejlett kereskedelmük jogi szabályozására különálló kereskedelmi-jogi
kódexeket hoztak létre, méghozzá azért, mert nem tartották megfelelőnek a specifikus
kereskedelmi viszonyokat az általános magánjog szabályozásnak alávetni. Egyet viszont nem
szabad figyelmen kívül hagynunk: ezek a kereskedelmi törvények két évszázaddal korábban
születtek, abban az időszakban, amikor a kereskedelmi jog a feudális jog ellenpólusát alkotta.
A múltban a kereskedelmi jog kialakulásának hátterében az a körülmény állt, hogy az
általános magánjog és perjog képtelen volt a speciális kereskedelmi jogi viszonyok által
megkövetelt áttekinthetőséget, rugalmasságot és gyorsaságot biztosítani. Meg kell azonban
jegyezni, hogy a kereskedelmi jogi kódexek születésének korában is nyilvánvaló volt, hogy
magánjog „megkettőzésének“ jelensége nem a jog természetéből fakad, hanem a kor
sajátosságainak gyermeke. Kereskedelmi jogra akkor van szükség, amikor a kereskedők
igényeit a magánjog szabályai nem képesek kiszolgálni52. A kereskedelmi jog esetlegességére
és az önálló kereskedelmi jogi kódex létezése okán felmerülő jogalkalmazási nehézségekre
már Grosschmid Béni felhívta a figyelmet: „Már a római jognak példája mutatja, hogy
a mikor a mai európai jogokban a kereskedelmi joggal mint a magánjogtól formailag
különvált önálló jogegészszel találkozunk, – e jelenségnek okai nem lehetnek olyanok,
a melyek magának a jognak avagy a kereskedelemnek mélyebb természetével feltétlen
kapcsolatban lennének. Más szóval nem belső, absolut, hanem külső, relativ, concrét, történeti
okokról lehet itt legfeljebb szólani. Lényegileg ez okok a középkor történetére és sajátos

50 Pl. a holland törvénykönyv (Burgerlijk Wetboek), kanadai Québec tagállam polgári törvénykönyve, olasz és svájci polgári jogi kódex
51 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 68. o.
52 A kereskedelmi jog kérdésének kimerítő elemzéséről: Vékás Lajos: Szükség van-e kereskedelmi magánjogra? Magyar jog, 1998. évi 12.
sz., 705-714. o., Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 38-74. o.
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állapotaira vihetők vissza. ... Tény, hogy a kereskedelmi jog az általános magánjogtól
elválasztó határvonalaiban, bizonyos positivismuson, s inkább önkényes mint a dolgok
természetéből stringenter merithető meghatározásokon nyugszik. Ennek következése, hogy
a gyakorlati életben ugyanazon vagy belsőleg alig különböző jogviszonyok igen eltérő
jogszabályok, t. i. egyrészt a keresk. jog, másrészt a közönséges magánjog alá esnek, a mivel
kapcsolatos, mikép e határvonalak felösmerése concrét esetekben igen nehéz, és kivált az élet
közönséges emberétől alig követelhető. Mindez veszélyezteti a jognak egységét, biztonságát,
végre pedig szétforgácsolja a jognak folyton való műveléséhez és tovább képzéséhez
kivántató szellemi erőket, mennyiben egyrészt ugyanazon jogi materiálénak kétféle, t. i.
magánjogi és keresk. jogi kidolgozása szükséges, másrészt maga a határvonalak előzetes
kérdése, hogy mi keresk. ügylet és mi nem az, ugy a tudományos, mint a gyakorlati életben
sok nehézséget idéz elő. Vannak olyan államok, melyekben a keresk. jog és magánjog
egységesitése már nem puszta törekvés, hanem való dolog. Ilyen a helvét szövetség, melynek
egész területén 1883. jan. 1-én életbe lépett kötelmi jogi szövetségtörvény a kereskedelmi jog
anyagát felöleli. Más államokra nézve is alig kételkedhetni miként elvi akadályok az
egységesités ellen nem lehetnek, s a jövő iránya attól függ, mennyiben sikerül tényleg és
egységes szabályban a jogviszonyoknak a kereskedelmi életre is kiterjedő vonatkozásaival
megnyugtatólag leszámolni.“53 Azt gondoljuk, hogy a szlovák törvényalkotó – és vele
egyetemben egyéb közép-európai államok – mélyebb dogmatikai indokok nélkül, lényegében
a torz magánjog adta kényszerből – és kényelmi megfontolásból, hiszen a Nemzetközi
Kereskedelem Törvénykönyvében foglalt normaszöveg alkalmas volt a kereskedelmi kötelmi
viszonyok szabályozására – döntöttek az üzleti élet professzionális résztvevői specifikusnak
tartott kötelmi viszonyainak önálló törvényben történő szabályozása mellett. A dualista
törvényalkotás ellenére a kereskedelmi jogi kódexet támogató nézetek mellett a monista
felfogás hívei is hallatták hangjukat. Ján Lazar a kodifikáció kérdésével kapcsolatban kifejtett
álláspontja szerint „jóval előnyösebb helyzetben voltak azok a transzformálódó kelet- és
közép-európai államok, amelyek a 60-as években elutasították a gazdasági jog
létjogosultságát, Gazdasági törvénykönyvet nem fogadtak el és a polgári jogot szélesen
értelmezték (mint pl. az 1959-ben elfogadott magyar Ptk., vagy az 1964-es lengyel Ptk.).”54 A

53 Grosschmid Béni: A kereskedelmi jognak különválásáról. In: Magánjogi tanulmányok, 1. kötet, Politzer Zsigmond és fia kiadása, 1901.
719-725. o.
54 Lazar, Ján: K niektorým koncepčným otázkam rekodifikácie súkromného práva /A magánjog rekodifikációjának bizonyos koncepciós
kérdéseihez/. Justičná revue, 2001. évi 1. sz., 7. o.
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szerző – véleményünk szerint helyesen – megjegyzi, hogy ezekben az országokban a 80-as
évek forradalmi eseményeit követően nem volt szükség a csehszlovák példához hasonló
radikális rekodifikáció jellegű munkálatok elvégzésére, elegendő volt néhány parciális jellegű
változást megvalósítani (pl. a tulajdonjog szabályozásában), mivel a polgári törvénykönyveik
a teljes szerződési jogot absztrakt jogintézményekkel szabályozták. Az iménti érveléshez
kiválóan illeszkedik a magyar polgári jogi irodalomban kifejtett álláspont, mely szerint
a gazdasági jogot elutasító országok magánjoga a rendszerváltást követően alkalmasabbak
voltak az újjászülető piaci viszonyok szabályozására, s emellett ennek a modellnek további
kétségkívüli előnye abban rejlett, hogy a monista felfogás a szakmai körökben könnyebben
talált elfogadásra55. Ján Lazar elismerően szól a magyar magánjog állapotáról, ugyanis
Magyarországon elegendő volt a gazdasági társaságok és a szövetkezetek, ill. a cégjegyzék
jogállását rögzítő törvényt elfogadni – kereskedelmi jogi kódexet nem léptettek életbe. A Ktk.
rendszerváltást követő elfogadásával Csehszlovákiában ill. az utódállamokban egyaránt a
magánjog deformációja tulajdonképpen tovább folytatódott, amely a múlt század 60-as
éveiben vette kezdetét. A korábbi állapottal szemben a rendszerváltást követően a magánjogi
szabályozás már nem három, hanem „csak” két részre szakad. Ján Lazar írásában keserűen
jegyzi meg, hogy Szlovákia újra világelső – egykor a Gazdasági Törvénykönyv, ma pedig a
Kereskedelmi Törvény megalomániás koncepciójához hasonlót a világon egyetlen ország sem
ismer56. Ján Lazar véleményéhez hasonlóan, a magyar jogirodalomban Vékás Lajos példa
nélküli gazdagságú forrásanyaggal alátámasztott monográfiájában is a monista felfogást tartja
a jövőben járható útnak57. Az új magyar polgári jogi kódex a szerződéses jogot egységesen
kezeli, amelyet kereskedelmi jellegű alapállás jellemez, és speciális szabályokat kizárólag
a fogyasztó érdekvédelme körében fogalmaz meg. Lássuk, mi indíttatta a szlovák jogtudóst
a kereskedelmi jogi kódex kapcsán a kritikai élű állásfoglalásra? A választ a szlovák polgári
jogi kódex és a kereskedelmi törvény viszonyának vizsgálata mutatja meg.

55 Ugyanígy: Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 227. o.
56 Lazar, Ján: K niektorým koncepčným otázkam rekodifikácie súkromného práva /A magánjog rekodifikációjának bizonyos koncepciós
kérdéseihez/. Justičná revue, 2001. évi 1. sz., 8. o. Megjegyezzük, hogy a magyar jogirodalomban Sárközy Tamás tört lándszát
a kereskedelmi jogi kódex létjogosultsága mellett, amelynek előnyeit a törvénykönyv gyors megalkotásának lehetősége mellett abban látta,
hogy a magánjog dualista berendezkedésében „egy jóval csekélyebb terjedelmű, jóval absztraktabb Ptk.-ra lenne szükség.“ A szerző
ugyanakkor rögzíti, hogy „ha a Ptk. normaszöveg-tervezete 2001 közepére elkészíthető, az egységes Ptk. a jobb megoldás. Ha azonban ez
nem megy, talán célcserű lenne a kereskedelmi ügyletek jogi szabályozásának kidolgozására koncentrálni, amely „részkódex“ esetlegesen
előfutára lehet akár egy Kereskedelmi Törvénykönyvnek, akár egy egységes Polgári Törvénykönyvnek.“ in: Sárközy Tamás:
A Kereskedelmi Törvénykönyv koncepciója. Gazdaság és jog, 1999. évi 4. sz., 6. o.
57 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 61. o.
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A szlovák kereskedelmi jogi kódex hatálya alá a következő három szabályozási kör
tartozik /Ktk. 1 § (1) bek./:
-

kereskedők jogállása;

-

kereskedelmi kötelmi viszonyok;

-

a kereskedéssel összefüggő néhány egyéb jogviszony – pl. a gazdasági verseny –
szabályozása.

A Ktk. a tárgyi hatályához illeszkedve a következő szerkezeti egységekből áll:
-

Első rész: Általános rendelkezések;

-

Második rész: Gazdasági társaságok és a szövetkezet;

-

Harmadik rész: Kereskedelmi kötelmi viszonyok;

-

Negyedik rész: Közös, átmeneti és záró rendelkezések.

A két szlovák magánjogi kódex viszonyának kérdésében a Ktk. 1. § (2) bekezdése foglal
állást, amely leszögezi, hogy ha a kereskedelmi jogi kódex szabályai alapján bizonyos kérdés
nem rendezhető, a polgári jogi szabályok körében kell a megoldást keresni. Abban az esetben,
ha a probléma a polgári jogi szabályok segítségével (nemcsak a szűk értelemben vett polgári
jogi szabályokra kell gondolni, azaz a szlovák Ptk. rendelkezéseire, hanem figyelembe kell
venni a polgári jogi kódexen kívül „rekedt” szabályokat is 58) sem oldható fel, a jogviszonyt a
kereskedelmi jogi szokások, ilyenek hiányában pedig a kereskedelmi jogi kódex alapelveinek
figyelembe vételével kell megítélni. A fenti szabálynak megfelelően a Ktk. által egyáltalán
nem rendezett jogviszonyokra (pl. a tulajdonjog kérdése, meghatalmazás, kizárólag a szlovák
Ptk.-ban szabályozott szerződéstípusok, mint pl. az ajándékozási szerződés, ingatlan
adásvételi szerződés, biztosítási szerződés stb.) a polgári jogi kódex szabályai a mérvadók,
hiszen az iménti kérdések teljeskörű szabályozását a szlovák Ptk. tartalmazza. A Ktk. 261 §
(9) bekezdésének kógens szabálya leszögezi, hogy ha a szerződés kereskedelmi jogi
jellegűnek minősül (erről a kérdésről a szerződések minősítéséről szóló részben szólunk) és a
szerződéstípust kizárólag a szlovák Ptk. szabályozza, a jogviszonyra a polgári jogi kódex
köréből csak a szerződéstípus szabályai alkalmazhatók, minden egyéb kérdésben (teljesítés,
elévülés, kötbér, kártérítés stb.) a kereskedelmi jogi szabályok a mérvadók. Hasonlóan,

58 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 1. kötet, IURA EDITION, spol. s r.
o., 2005. 15. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 1. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 16. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 1. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 40. o.
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kizárólag a szlovák Ptk.-ban szabályozott intézmények esetében (pl. a jogalap nélküli
gazdagodás) a polgári jogi szabályok közül csak az adott jogintézmény polgári jogi szabályai
alkalmazhatók, az egyéb vele összefüggő kérdéseket – feltéve persze, ha ezeknek vannak
kereskedelmi jogi szabályai – a Ktk. alapján kell rendezni (pl. elévülés). Találunk olyan
jogintézményeket és szerződéseket is, amelyeket mindkét magánjogi kódex teljeskörűen
szabályoz, mint pl. az elévülés, kezesség, adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés stb.).
Ezekben az esetekben a kereskedelmi jogi szabályok megelőzik, kizárják a polgári jogi
szabályok alkalmazását. Harmadsorban, értelemszerűen azokban az esetekben, amelyekre
vonatkozólag a polgári jogi kódexben nem találunk alkalmazható szabályokat (pl.
bankgarancia, vállalat eladásáról szóló szerződés, folyószámla-szerződés), a Ktk. szabályait
alkalmazzuk a nem kereskedelmi ügyletek körében is. A két magánjogi kódex viszonyában
előfordul olyan eset is, amikor a Ktk. a polgári jogi szabályozást kiegészíti, ill. bizonyos
kérdésekben – a jogviszony kereskedelmi jellegét kidomborítani hivatottan – módosítja (pl.
jogügyletek, szerződéskötés, kötbér). A fenti képlet fényében nem igényel bővebb
magyarázatot, hogy miért nem lehet a szlovák Ptk. egyik leggyakrabban alkalmazott
kommentárjában megjelenő, a szlovák Ptk. 1991-es módosításának miniszteri indokolását
idéző állásponttal egyetérteni, amely rögzíti: a Ktk. csak az üzleti élet specifikus viszonyait
szabályozza, elkerüli a polgári-kereskedelmi jogi duplicitást59. A szerző álláspontja szerint
„nem praktikus“ a kereskedelmi jogi kódexben szabályozott viszonyokat a Ptk.-ba illeszteni.
Álláspontja szerint a fejlett kereskedelem indukálja a kereskedelmi törvény megalkotását.
Érvelését a francia, osztrák és német példával igyekszik alátámasztani. Nem veszi ugyanakkor
figyelembe, hogy a kereskedelmi jogi kódexek mintegy „kegyelemből“, történelmi
hagyományoknak köszönhetően élnek tovább. A szlovák jogirodalomban ezt a felismerést
egyedül Ján Lazar közölte60. Az utóbbi évek kritikája a polgári jog térfeléről fogalmazódik
meg: a kereskedelmi jogi kódex egy sor alacsony absztrakciós szintű szerződést szabályoz 61,
nem beszélve arról, hogy tartalmilag sem kapcsolódik következetesen a szlovák Ptk.-hoz,

59 Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó
jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 24. o. A szlovák kereskedelmi jogi felelősség korszerűsége mellett érvel továbbá:
Ovečková, Oľga: Zodpovednosť v obchodnom práve (Inauguračná prednáška) /Felelősség a kereskedelmi jogban (inaugurációs előadás)/.
Právny obzor, 1995. évi 4. sz., 278. o.
60 Lazar, Ján: K niektorým koncepčným otázkam rekodifikácie súkromného práva /A magánjog rekodifikációjának bizonyos koncepciós
kérdéseihez/. Justičná revue, 2001. évi 1. sz., 10. o.
61 Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 1. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 35. o., Lazar, Ján (szerk.):
Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 1. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 37. o.

37

amelynek oka, hogy a szerkesztési munkálatok figyelmét elkerülték a Ptk. tartalmi határai62.
A rendkívül széles hatókörű törvényműben – a polgári jogi kódex mellett – egy sor általános
magánjogi intézmény nyer szabályozást. Aligha indokolt, hogy a kereskedelemi kötelmi
viszonyokra szűkítve a jog pl. az elévülés, jogvesztés, szerződéskötés, elállás, jogi felelősség
kérdéseit a polgári jogtól eltérően (és hozzátesszük: duplán, külön törvényalkotási aktusban)
rendezze. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a kereskedelmi jogi kódex belső
szerkezete, fogalomrendszere sem ellentmondásmentes. Nem túlzás ezért azt állítani, hogy
a szlovák magánjog nem rendelkezik konzisztens, belső feszültségektől mentes kötelmi jogi
szabályozási rendszerrel.
A szlovák magánjog belső feszültségei mellett a reform gondolatát támogatja az
európai jogfejlődés útja is. A svájci, olasz, holland, ill. a magyar példa igazolja, hogy
a polgári jog alkalmas a kereskedelmi jogi szabályok befogadására. A speciális kereskedelmi
jogi intézmények fokozatosan a polgári jogi kódexekben foglalnak helyet, sőt az elmúlt
időszakban az általános polgári jogi intézmények is kereskedelmi jogiasodtak, esetenként
azonosultak

velük63.

Az

elmúlt

évszázad

fejlődése

tehát

a

polgári

jog

„kommercializálódásának” irányába mutat. A polgári és a kereskedelmi jogi szabályozás
közötti különbségek egyre inkább elmosódnak, sőt a közeledés a polgári jog részéről történik
meg64, amelynek eredményeképp a szabályozás követelményrendszere a professzionális üzleti
élet igényeihez igazodik65. A kodifikációs tendencia elérte a dualista felfogást képviselő
országok magánjogát is, ahol a kereskedelmi jogi kódexek a történelmi hagyományoknak
köszönhetően élnek tovább.
A fejezetet lezáró gondolatként afelőli meggyőződésünket szeretnénk kifejezésre
jutatni, hogy a gazdasági élet professzionális résztvevőinek is megfelel a monista felfogás,

62 Dulaková, Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna
zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és csereszerződés, fogyasztói adásvételi
szerződés, ajándékozási szerződés. Kommentár/, C. H. Beck, 2011. 96. o., Lazar, Ján: K niektorým koncepčným otázkam rekodifikácie
súkromného práva /A magánjog rekodifikációjának bizonyos koncepciós kérdéseihez/. Justičná revue, 2001. évi 1. sz., 8-9. o., Lazar, Ján
(szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 1. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 64. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske
právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 1. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 64. o.
63 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 61, 68. o.
64 A jelenség nem újkeletű, erről tanúskodik Eörsi Gyula írása is: Eörsi Gyula: Megjegyzések a szavatosság intézményének
korszerűsítéséhez. Magyar jog, 1976. évi 11. sz., 961. o.
65 Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 10. o., Vékás Lajos: Az új
Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 68. o., Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft., 2008. 260. o.
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hiszen az üzleti élet igényei is maradéktalanul kielégíthetők a polgári jogi kódexben rögzített
egységes szabályokkal. Az elgondolást erősíti, hogy a korábban tipikusan kereskedelmi jogias
alapállásúnak tekintett szabályok ruházatát öltik fel a polgári jogi normák. A monista
megoldás azzal az előnnyel is jár, hogy elejét lehet venni a szerződési jog kettősségéből adódó
problémáknak, amelyek a szlovák jogban még manapság is rengeteg fejtörést okoznak a
jogalkalmazásban.
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2. A szerződési jog jogi szabályozásának lényege és módszere

A civilizált közösségekben a jogi szabályozás szükségessége a kényszeralkalmazás
állami monopóliumának tövéről fakad. Ha nem így lenne, jogi szabályokra (és hátterében az
állami kényszerre) nem is lenne szükség, hiszen a magánszemélyek érdekeik kényszerű, akár
fizikai erőszakkal történő érvényesítéséről maguk gondoskodnának. Nem fér hozzá kétség,
hogy az egyének, ill. csoportok eltérő erőviszonyainak és az „ember eredendő bűnének“, az
önzőségnek köszönhetően a szerződések értelmezése, s legfőképpen a szerződéskötő fél vélt
vagy valós igényének érvényesítése során az igazságosság követelménye aligha érvényesülne.
A modern társadalomban a fentebb vázolt kép elfogadhatatlan, ezért a „legális kényszerrel”
tartalmát érvényesíteni képes jogi norma létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen.
A szerződések kötelező érvényét deklaráló jogi norma mellett /1959-es magyar Ptk.
198. § (1) bek., új magyar Ptk. 6:1. § (1) bek.66, szlovák polgári jogi kódex 488. §67/ egy sor
speciális, tartalmi kérdésekkel foglalkozó jogszabály létjogosultságát az indokolja, hogy
általuk a szerződéskötés folyamata egyszerűbb, átláthatóbb, gyorsabb és költségkímélő lesz,
hiszen a szerződő felek megállapodásának nem kell a szerződéshez kapcsolódó valamennyi
kockázati tényező szabályozására kitérni. Ennek okán a szerződések körében a polgári (és
Szlovákiában a kereskedelmi jogi kódexben foglalt) jogi szabályok végigkísérik a felek
megállapodásának

valamennyi

„életszakaszát“,

a szerződés

megszületését

megelőző

alkufolyamattól kezdve a szerződésszegések eshetőségein keresztül egészen a szerződés
megszűnéséig. A felsorolás természetesen nem teljes, arra viszont elegendő, hogy a szerződés
hibás teljesítéséért – amely gyakran elkövetett rendellenesség, ezért valamennyi vizsgált
magánjogi kódexben nevesített szerződésszegési tényállás – való helytállási kötelezettség
részletszabályainak indokoltságát kellően alátámassza.
A jog a szerződések körében a hatékonyság követelményének úgy tud megfelelni, ha a
magánjogi kódexek ténylegesen olyan kiegyensúlyozott, ésszerű szabályokat sorakoztatnak
fel, amelyeket az esetek nagy részében a szerződéskötő felek akaratuk egyezéseként
egyébként is kikötöttek volna. A tétel fontosságát ellenpélda segít kidomborítani: ha a jogi

66 Az új magyar Ptk. valamennyi kötelemre – tehát nemcsak a szerződéses viszonyokra – vonatkozólag mondja ki a kötelező érvényesség
tényét.
67 Az előző lj.-ben közölt megoldáshoz hasonlóan a jelenleg hatályos szlovák polgári jogi kódex is a kötelmek általánosabb szintjén kezeli a
kérdést.
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norma az ésszerűség követelményét nem teljesíti, a felek arra kényszerülnek, hogy a
jogviszonyuk szabályozására egyedi szabályokat alkossanak, ami a szerződő felek erőforrásait
feleslegesen kimeríti, az ügylet létrehozásának költségeit és az erre ráfordítandó időt, energiát
megnöveli. Következetes tartalommal megtöltött jogi normák mellett a feleknek csak akkor
kell a jogszabálytól eltérően megállapodniuk, ha ezt az általuk fontosnak tartott egyedi
érdekük indokolja.
A jogi szabályozás funkcionalitásának kérdéséhez szorosan kapcsolódik a módszertan:
a felek egyedi érdekei nem nyerhetnének kielégülést, ha a jog nem tenné lehetővé a tipikus
esetekre felállított szabályoktól való eltérés lehetőségét. Ezért a szerződési jogi szabályok
általában diszpozitívak /régi magyar Ptk. 200. § (1) bek., új magyar Ptk.: kötelmek közös
szabályai körében: 6:1. § (3) bek., a szerződések terrénumán 6:59. §, valamennyi polgári jogi
jogviszonyra kiterjesztve: szlovák Ptk. 2. § (3) bek., kereskedelmi jogi kötelmek térfelén: Ktk.
263. § (1) bek.68, CISG 6. Cikk/. A szerződési jog körében csak jogi norma által rögzített
esetekben nem érvényesülhet a felek jogszabályt módosító akarata. A jogi normák
kógenciájának hátterében általában harmadik személyek, esetleg össztársadalmi érdek
védelme áll69. A jogszabálytól való eltérés lehetősége csak a felek jogainak és
kötelezettségeinek meghatározásáig terjed, a jogintézmény lényegét nem érintheti70.

68 A felhívott kereskedelmi jogi norma a diszpozitivitást kimondó tételt követően taxatív felsorolást tartalmaz a szlovák kereskedelmi jogi
kódex eltérést nem engedő kötelmi jogi szabályairól. A felek ugyanígy nem térhetnek el a Ktk. által szabályozott szerződéstípusok alapvető
rendelkezéseitől, ill. a jogügylet írásba foglalását kötelezővé tévő szabálytól.
69 A jogszabályok funkcióinak és módszertanának elemzéséről lásd: Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és
Üzleti Kiadó Kft., 2003. 21-24. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 1. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o.,
2010. 109-111. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 1. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 104-106. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014 . 1386-1387. o.
70 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 24. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 24., 509. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter
(szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1386. o.
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3. Az adásvételi szerződés jogi szabályozása és jogi fogalma. Az egyes
adásvételi szerződéstípusok minősítése. Az adásvételi szerződés
elhatárolása más szerződésektől

A szlovák magánjogi kódexek a hibás teljesítés szabályait vagy egyáltalán nem
(kereskedelmi jogi kódex), vagy pedig csak részben (polgári jogi kódex, amelyben a hibás
teljesítés tekintetében az egyes szerződéstípusok szabályai kiegészítik, ill. módosítják a hibás
teljesítés általános szabályait) emelik ki a szerződések általános szabályai körébe. E
körülmény azt a következményt vonja maga után, hogy a hibás teljesítésért való helytállási
kötelezettség elemzése nem szakítható el a szerződéstípusok tartalmának, ill. minősítésükhöz
kapcsolódó kérdések vizsgálatától. A tanulmány előszavában utaltunk rá, hogy a kétlaki
szlovák magánjog négyféle kifejezetten szabályozott adásvételi szerződés közüli választás
kényszere elé állítja a jogalkalmazót. Gyakori eset, hogy a döntés nem a szerződés megkötése
előtt annak konkrét típus-választásának szükségszerűségében ölt testet, hanem a jogvitákban a
már megkötött szerződés utólagos minősítésének kényszere hárul a szerződő felek jogvitáját
elbíráló fórum vállára. A minősítés a szavatosság körében is súlyos gyakorlati jelentőséggel
bíró tevékenység, ugyanis a két szlovák magánjogi kódex az általuk szabályozott adásvételi
szerződéstípusok hibás teljesítésének szabályait merőben eltérő normatív tartalommal tölti
meg. A szlovák joggyakorlatban, a magánjog dualisztikus felfogásából eredően mindenekelőtt
a polgári jogi és a kereskedelmi jogi adásvételi szerződés minősítése jelent kihívást. A hibás
teljesítés körében a magyar és a szlovák polgári jogban egyaránt meg kell említeni
a fogyasztói szerződéseket, hiszen a fogyasztók fokozott polgári jogi védelme kihat a hiba
által okozott érdeksérelem orvoslásának jogi szabályozására is. Ráadásul, a szlovák polgári
jogban a „bolti adásvétel“ hagyománya tovább él, „jogutódja“ a fogyasztói adásvételi
szerződés nevesített altípusa, s a típus szabályainak derekát a különleges szavatosi szabályok
teszik ki. Magyarország és Szlovákia egyaránt a CISG részes államai, ezért az adásvételi
szerződés

hibás

teljesítésének

vizsgálatához

hozzátartozik

a nemzetközi

adásvétel

egyezményének elemzése is. A minősítés jelentősége összefoglaló jelleggel úgy fejthető ki,
hogy a szerződéskötő felek jogai és kötelezettségei, a szerződésszegés jogkövetkezményei, a
közlési, elévülési, ill. jogvesztő határidők hossza, az egyes felelősségi alakzatok jellege, a
sérelmet szenvedett fél rendelkezésére álló igények a szerződés minősítésétől függenek.
A következő pontokban a fenti gondolatmenetet bontjuk ki: bemutatjuk a magyar és a
szlovák polgári jogi, fogyasztói, a szlovák kereskedelmi jogi és a nemzetközi adásvételi
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szerződés jogi szabályozását és jogi fogalmát. Kitérünk a „klasszikus polgári jogi”
szerződések és a fogyasztói szerződések viszonyára, elhatárolására, amelyhez a fogyasztó
érdekeit védő polgári jogi eszköztár elemeinek vázlatos bemutatása kapcsolódik. A minősítési
kérdések polgári jogi térfelének vizsgálatát követően a szlovák kereskedelmi jogi és a
nemzetközi adásvételi szerződés minősítési kérdéseit vizsgáljuk. A fejezetet az adásvételi
szerződés és egyéb szerződéstípusok elhatárolásának vizsgálatával zárjuk le. Ezzel a kérdéssel
azokban az esetekben foglalkozunk, ahol az elhatárolás gyakorlati jelentőséggel bír. A hibás
teljesítésért való helytállási kötelezettséget taglaló szabályok tartalmát a hibás teljesítésről
szóló fejezetekben mutatjuk be.

3.1. A magyar és a szlovák polgári jogi, fogyasztói, a szlovák kereskedelmi jogi és
a nemzetközi adásvételi szerződés jogi szabályozása
Az adásvételi szerződés szabályait az 1959-es magyar Ptk. kötelmi jogi részének
XXXIII. Fejezetén belül a 365-376. §-ok tartalmazták. A 365-366. §-ok az adásvételi
szerződés fogalmát állapították meg a szerződéskötő feleket terhelő főkötelezettségek
kikötésével, ill. az adásvételi szerződés körében érvényesülő formakényszer esetét (ingatlanadásvétel) rögzítették. A felek jogaival és kötelezettségeivel a 367-368. §-ok párosa
foglalkozott. A jogszavatosság kérdésének rendezése a 369-370. §-ok tárgyát tette ki, az
adásvétel egyes különös nemeiről a 371-376. §-ok szóltak. Az adásvételi szerződéssel az új
magyar polgári jogi kódex Hatodik Könyvének Harmadik Részén belül a XXXII. Fejezet (Az
adásvételi szerződés általános szabályai), a XXXIII. Fejezet (Az adásvétel különös nemei) és
a XXXIV. Fejezet (Az adásvételi szerződés altípusai) foglalkoznak.
A szlovák polgári jogi adásvételi szerződést és az adásvételi szerződés nevesített
altípusát, a fogyasztói adásvételi szerződést a szlovák Ptk. Nyolcadik részének 588-627. §-ai
szabályozzák. A szabályegyüttes az adásvételi- és a csereszerződés címet viseli. A
csereszerződés jogi fogalmát a szlovák Ptk. 611. §-a rögzíti, s a fogyasztói adásvételi
szerződés szabályait megelőző jogszabályhely kimondja azt is, hogy a csereszerződésre az
adásvételi szerződés szabályait kell alkalmazni. A fenti szabályegyüttesen belül az adásvételi
szerződés általános szabályait az 588-600. §-ok rögzítik. Az adásvételi szerződés általános
szabályaihoz kapcsolódnak a szerződéstípus különös nemeit tárgyaló rendelkezések is
(szlovák Ptk. 601-610. §-ai). A fogyasztói adásvételi szerződés kifejezetten szabályozott
altípusa a polgári jogi normák rendszerébe két száron ágyazódik be. A fogyasztói adásvételi
43

szerződés egyrészt a polgári jogi adásvételi szerződés különleges – és nevesített – altípusa,
így a fogyasztói adásvételi szerződést közvetlenül szabályozó rendelkezéseken kívül (szlovák
Ptk. 612-627. §-ai) a polgári jogi adásvételi szerződés általános szabályait (szlovák Ptk. 588600. §) sem szabad szem elől tévesztenünk71. A fogyasztói adásvételi szerződésre vonatkozó
rendelkezések az adásvételi szerződés általános szabályaihoz (szlovák Ptk. 588-600. §-ai)
viszonyítva speciális és egyben kiegészítő jellegűek72. Másrészt a fogyasztói adásvételi
szerződés a fogyasztói szerződések kategóriájába tartozik, ennek megfelelően a fogyasztói
szerződések általános szabályait (szlovák Ptk. 52-54. §-ai) a fogyasztói adásvételi szerződés
szabályaival egységben kell alkalmazni. Természetesen, ha a különös szabályok az általános
szabályoktól tartalmilag eltérnek, a különös normák előnyt élveznek. A szlovák jogban az
adásvételi szerződés különös nemeit taglaló szabályok (szlovák polgári jogi kódex 601-610.
§-ai) a fogyasztói adásvételi szerződésre nem alkalmazhatók73. Erre a következtetésre
a szlovák Ptk. 612. §-a alapján juthatunk, amely a fogyasztói adásvételi szerződésre a
fogyasztói szerződések általános szabályai mellett (szlovák Ptk. 52-54. §-ai) az adásvételi
szerződés általános szabályait (szlovák Ptk. 588-600. §-ai) és fogyasztói adásvételi szerződés
különleges rendelkezéseit rendeli alkalmazni. Látható, hogy a szlovák Ptk. 612. §-ában
rögzített utalásban az adásvételi szerződés különös nemeinek szabályai nem szerepelnek.
Álláspontunk szerint ezzel a korlátozással a szlovák törvényalkotó nem feltétlenül szolgálja a
fogyasztó érdekeit, hiszen az adásvételi szerződés különös nemei nem jelentik feltétlenül a
fogyasztói jogok megcsonkítását74. Éppen ellenkezőleg, például a vissza-eladási jog kikötése
kifejezetten a vevő érdekében állhat. Úgy gondoljuk, hogy a fogyasztói adásvételi
szerződésnek a szlovák Ptk. fogyasztói szerződések általános szabályait taglaló 52-54. §-aiban
felállított követelményeknek kellene tartalmilag megfelelnie. Abban az esetben, ha a
szerződés biztosítja a fogyasztónak a törvényben rögzített védelmet, a szerződő felek

71 Előre bocsátjuk, hogy a főszabály alól kivételt képeznek az ún. adásvételi szerződés különös nemeit szabályozó normák (szlovák Ptk.
601-610. §-ai).
72 Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 102. o., Lazar, Ján
(szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 107. o.
73 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 690. o.,
Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 103. o., Lazar, Ján (szerk.):
Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 108. o.
74 Hasonló álláspontot képvisel: Dulaková, Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná
zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és
csereszerződés, fogyasztói adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés. Kommentár/, C. H. Beck, 2011. 235. o.
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akaratának indokolatlan gátat szabni, hiszen a felek magánautonómiája nem kerüli meg
a fogyasztóvédelem társadalmi érdekének tilalomfáját.
A szlovák jogban az adásvételi szerződés a polgári jogi kódexszel párhuzamosan a
Ktk.-ban is nevesített szerződéstípus formájában ölt testet (Ktk. 409-470. §-ai). A Ktk. az
adásvételi szerződéssel összefüggő megállapodásokat (próbára vétel, árfüggelék75) a 471-475.
§-aiban tárgyalja. Az adásvételi szerződés különös szabályaival nem rendezett kérdésekben a
Ktk. kötelmi viszonyokról szóló általános rendelkezéseit (Ktk. 261-408a §-ai) kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha a kereskedelmi jogi adásvételi szerződést megkötő felek valamelyike
nem a szlovák jog személyi hatálya alá tartozik, és a szerződésre mégis a szlovák jog az
irányadó, a Ktk. nemzetközi kereskedelmi jogi kötelmi viszonyokról szóló különleges
szabályait (Ktk. 729-755. §-ai) is – A CISG76 7. Cikkével összhangban – alkalmazni kell.
Annak ellenére, hogy a kereskedelmi jogi kódex az adásvételi szerződésről részletes és
teljeskörű szabályokat tartalmaz, a polgári jogi szabályok közül az adásvételi szerződés
különös nemeinek szabályai a kereskedelmi jogi adásvételi szerződés körében is szóhoz
jutnak. Sőt, a lex specialis derogat legi generali elvéből adódóan a polgári jogi szabályokkal
számolni kell azokban az esetekben is, amelyekre a kereskedelmi jogi szabályok nem
kínálnak megoldást77.
A CISG szerkezetét „Preambulum” és ezt követően 4 „Rész” alkotja. Az I. Rész (1-13.
Cikkek) az alkalmazási kör meghatározását és az általános rendelkezéseket tartalmazza. A II.
rész (14-24. Cikkek) a szerződés megkötését tárgyalja, a III. Rész (25-88. Cikkek) az
adásvételi szerződés tartalmi szabályait rögzíti. A IV. Rész (89-101. Cikkek) a Záró
rendelkezések címet viseli. Láthatjuk, hogy a CISG szerződéskötést és a tartalmi kérdéseket
együttesen szabályozza, de a skandináv államok javaslatára a CISG a 92. Cikkében lehetővé
teszi, hogy az aláírással, megerősítéssel, elfogadással, jóváhagyással vagy csatlakozással
egyidejűleg bármely szerződő állam kijelentheti, hogy a CISG II. vagy III. Része rá nézve
nem kötelező. A fenntartás lehetőségét a szerződéskötésre vonatkozó egységes skandináv

75 Mivel a magyar polgári jogban az árfüggelék fogalma ismeretlen, röviden bemutatjuk a fogalom szlovák kereskedelmi jogi értelmezését.
A szlovák Ktk. lehetővé tesz olyan megállapodást, amelynek értelmében a szerződő felek a vételárat utólagosan, a szerződés megkötését
követően a termelési költségekhez igazíthatják. Abban az esetben, ha a felek nem rögzítették, hogy a termelési költségek mely elemei a
mérvadóak, a vételár az áru előállításához szükséges fő nyersanyagok árváltozásainak arányában módosul.
76 A CISG-et Szlovákiában 160/1991 Zb. szám alatt hirdették ki.
77 Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 104. o., Lazar, Ján
(szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 109. o.
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szabályozás indokolta78 A 92. Cikkben rögzített fenntartás lehetőségével az Egyezmény II.
Része kapcsán csak Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország élt79. Említést érdemel, hogy
a CISG 101. Cikke lehetővé teszi, hogy a szerződő állam a CISG-t egészében, vagy annak II.
ill. III. Részét felmondja.

3.2. Az adásvételi szerződés jogi fogalma
A polgári jogi adásvételi szerződés jogi fogalmának meghatározását a szerződés
általános fogalmát rögzítő szabályok mellett a korábbi magyar Ptk. 365. §-ában, az új magyar
Ptk. 6:215. §-ában, ill. szlovák Ptk. 588. §-ában találjuk. A kereskedelmi jogi adásvételi
szerződés jogi fogalmának pozitív és negatív meghatározását a Ktk. 409. §, 410. §, 411. §,
447. § és az 536. § (2) bekezdés szabályai tartalmazzák. Az adásvételi szerződést a vizsgált
magánjogi kódexek (1959-es magyar Ptk. 365. §-a, új magyar Ptk. 6:215. §-a, szlovák Ptk.
588. §-a, Ktk. 409. §-a) nem egy általános definíció segítségével, hanem a szerződés tartalmát
kitevő

kötelességek

rögzítésével

határozzák

meg.

Hasonlóan

a nemzeti

kódexek

megoldásához, a CISG sem definiálja a nemzetközi adásvétel fogalmát. Azt, hogy mit is kell a
nemzetközi adásvételi szerződés fogalma alatt elképzelnünk, a szerződéskötő felek
főkötelezettségeit rögzítő 30. és 53. Cikkekből állapíthatjuk meg.
Az 1959-es magyar Ptk. alapján kötött adásvételi szerződést az eladó és a vevő olyan
kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatának kell tekintenünk, amelynek alapján az eladó
köteles a dolog tulajdonjogát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani, a
vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni. A birtokba adás fogalma alatt az
átadás valamennyi esetét kell érteni, a lényeg az, hogy a dolog bármilyen módon a jogosult
hatalmába kerüljön /v.ö.: 1959-es magyar Ptk. 187. § (1) bek.-e/. A korábbi magyar polgári
jogi kódex tulajdonszerzési szabályai szerint a tulajdonszerzés fogalmi körébe vont átadás
kötelezettsége mindazon eshetőségeket magában foglalja, amikor a dolog az „átruházó
hatalmából a tulajdonjog megszerzőjének hatalmában került“ /1959-es magyar Ptk. 117. § (2)
bek.-e/. A korábbi magyar Ptk. tulajdonátruházási és a birtok szabályainak az összevetéséből
következik, hogy ingó dolgok adásvétele esetén az eladó tulajdonátruházási kötelezettsége és

78 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 516. o.
79 forrás: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html; megtekintés időpontja: 2017. március 18.
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a birtokba adási kötelezettsége azonos tartalmú80. Az 1959-es magyar Ptk. 117. § (3) bek.-e
szerint ingatlan tulajdonjogának az átruházásához az erre irányuló szerződésen vagy más
jogcímen felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is
szükséges. Ebből a szabályból az következik, hogy ingatlanok tulajdonjogának átruházása
nem feltételezi a birtokba adást, így az eladó birtokba bocsátási kötelezettsége kiválik a
tulajdonátruházási kötelezettségek köréből.
Az új magyar Ptk. az eladót – eltérően az előző polgári jogi kódex szabályaitól – csak
abban az esetben kötelezi a dolog birtokának átruházására, ha az adásvételi szerződés tárgya
ingatlan. Az új magyar polgári jogi kódex az adásvételi szerződést megkötő felek
főkötelezettségeit rögzítő szabályában megállapítja, hogy az eladó a tulajdonjog átruházásán
felül köteles a dolog birtokának átruházásra is abban az esetben, ha az adásvételi szerződés
tárgya ingatlan /új magyar Ptk. 6:215. § (2) bek./. A módosult szabály a tulajdonjog átruházás
alapján

történő

megszerzésének

szabályaihoz

illeszkedik:

ingó

dolgok

esetében

a tulajdonszerzés fogalmi eleme a dolog birtokának átruházása, míg ingatlanok esetében
a tulajdonjog megszerzéséhez a jogcím mellett a tulajdonjog átruházásának az ingatlannyilvántartásba való bejegyzése szükséges /új magyar polgári jogi kódex 5:38 § (1) és (2)
bek.-ei/. A dologi jogi szabályok logikus következménye tehát az, hogy ingóságok esetén nem
szükséges külön kötelezni az eladót a dolog birtokának átruházására, hiszen ez
a kötelezettsége a tulajdonjog átruházásának szabályai alapján fennáll. Abban az esetben, ha
az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, a tulajdonszerzés fogalmi körébe nem tartozik bele
a birtokátruházás, így ez a kötelezettség szükségszerűen a szerződés teljesítésének elemévé
válik. Az új magyar Ptk. terminológiai változtatásának oka abban keresendő, hogy az eladó
főkötelezettségeit

megállapító

szabály

fogalmilag

következetesen

illeszkedik

a tulajdonszerzés szabályaihoz.
A szlovák polgári jogi adásvételi szerződést a felek olyan kölcsönös és egybehangzó
akaratnyilatkozatának kell tekinteni, amelynek alapján az eladó köteles a vevőnek az
adásvételi szerződés tárgyát átadni, a vevő pedig köteles a szerződés tárgyát átvenni, ill.
annak vételárát megfizetni. Az iménti meghatározásból közvetlenül nem derül ki, hogy az
adásvételi szerződés alapján sor kerül-e a tulajdonátruházásra. Vajon a szlovák polgári jogi
kódex az eladó főkötelezettségét megállapító szabályában miért nem rögzíti az eladó
tulajdonátruházási kötelezettségét? Nos, erről a kérdésről a szlovák Ptk. tulajdonjog

80 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 171. o.
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átruházásáról szóló szabályai döntenek: a szlovák Ptk. 132. §-a leszögezi, hogy a tulajdoni
jogviszony adásvételi-, ajándékozási vagy egyéb szerződés, hatósági határozat, öröklés, ill.
törvény által rögzített egyéb jogi tények alapján jöhet létre. A fenti szabályhoz kapcsolódva
a szlovák Ptk. 133. §-a kimondja, hogy ha az ingó dolog tulajdonjogának átruházása
szerződés jogcímén valósul meg, a tulajdonátruházás – jogszabály vagy a felek eltérő
kikötésének hiányában – a dolog átvételének időpontjában történik meg. Ingatlanok
tulajdonjogának megszerzésére a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével
kerül sor. A szlovák magánjog tehát szerződéskötő felek jogainak és kötelezettségeinek
mezsgyéjén jut el a tulajdonjog átruházásához, míg a magyar polgári jog a közvetlenebb utat
választotta: az eladó főkötelezettségeit megadó polgári jogi norma az eladót a tulajdonjog
átruházására kötelezi, amelynek fogalmi tartalma ingóságok esetén a birtokátruházás.
A szlovák kereskedelmi jogi adásvételi szerződés a felek olyan kölcsönös és
egybehangzó akaratnyilatkozata, melynek alapján az eladó köteles a vevőnek egyedileg vagy
fajta és mennyiségi szempontból meghatározott ingó dolgot (áru) szolgáltatni (a szlovák
kereskedelmi jogi kódex fogalomrendszerében: leszállítani) és ennek tulajdonjogát a vevőre
átruházni, az árura vonatkozó okmányokat a vevő részére átadni, a vevő pedig köteles az áru
vételárát megfizetni és az árut átvenni. A Ktk. a vevő átvételi kötelezettségét a vevő
kötelességeiről szóló 447. §-ában rögzíti. A Ktk. 263. §-a leszögezi, hogy a szerződések
alapvető rendelkezései kógensek, így a felek a Ktk. 409. §-ától nem térhetnek el. Ez annyit
jelent, hogy az iménti szabályban feltüntetett lényeges tartalmi elemek nem módosíthatók és
értelemszerűen nem is zárhatók ki. Az első esetben a felek megállapodására más
szerződéstípus vagy a nevesítetlen szerződések szabályai lesznek a mérvadók, ill. ha a felek a
törvény által lényegesnek tekintett tartalmi elemekben nem is állapodtak meg, köztük
szerződés egyáltalán nem jön létre81.
A CISG eladói és vevői főkötelezettségeket taglaló szabályainak elemzését követően
arra a következtetésre juthatunk, hogy a nemzetközi adásvételi szerződésnek a felek olyan
kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatát kell tekinteni, amelynek alapján az eladó
köteles a szerződés és a CISG előírásainak megfelelően szolgáltatni az árut, az áru
tulajdonjogát a vevőre átruházni és az árura vonatkozó minden okmányt számára átadni, a
vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és az árut átvenni.

81 Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 908. o.,
Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1306. o.
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Érdemes egy pillantást vetni a vizsgált polgári jogi kódexek és a Ktk. ill. a CISG
között feszülő különbségre. Míg a polgári jogi adásvételi szerződés eladójának
főkötelezettsége a vétel tárgyának átadása ill. birtokának átruházása, addig a kereskedelmi és
a nemzetközi adásvételi szerződés alapján az eladó az áru „szolgáltatására” köteles. Az áru
szolgáltatása fogalmának tartalmi határai szélesebbek, mint a szűk értelemben vett átadás
fogalmáé, hiszen az előbbi valamennyi aktust magában foglal, amelynek eredményeképp az
áru a jogosult birtokába kerül ill. azzal rendelkezhet82. Erre a következtetésre a Ktk. 412-416.
§-ai ill. a CISG 31-33. Cikkei alapján jutunk, amelyek az áru szolgáltatásának helyét, idejét és
módját egységesen szabályozza.

3.3. A fogyasztói szerződések minősítése és a fogyasztót védő polgári jogi
eszköztár áttekintése
3.3.1. A fogyasztói szerződések minősítése
Az 1959-es magyar Ptk. 685. § e) pontja szerint fogyasztói szerződés az a szerződés,
amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy
szakmai tevékenysége körében köti; a törvény jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó
szabályai alkalmazásában az a szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya
ingó dolog, kivéve a villamos energiát, a – tartályban, palackban vagy egyéb módon
korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal ki nem szerelt – vizet és gázt,
továbbá a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot, valamint
az olyan árverésen eladott használt dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen részt vehet
(fogyasztási cikk). Az új magyar polgári jogi kódex nem állapítja meg a fogyasztói
szerződés fogalmát definíciós szabállyal, csupán a fogyasztó és a vállalkozás fogalmát
rögzíti. Definíciós szabályra azért nincs szükség, mert nyilvánvaló, hogy a fogyasztói
szerződés csak a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés lehet. Az új magyar
Ptk. a fogyasztási cikkekről a jótállási és kellékszavatossági szabályok alkalmazásában nem
tartalmaz az 1959-es Ptk.-hoz hasonló korlátozást. A szlovák Ptk. 52. § (1) bek.-e

82 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r.
o., 2005. 235. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 286. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/,
C. H. Beck, 2010. 910. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H.
Beck, 2016. 1308. o.
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értelmében a fogyasztói szerződés olyan szerződés, amely a fogyasztó és a kereskedő között
jön létre. Az idézett főszabállyal nem ellentétes az az értelmezés, hogy fogyasztói
szerződésnek nemcsak a polgári jogi kódex szabályai alapján kötött szerződések
minősülhetnek83. Az említett szűk értelmezés éppen a fogyasztókra nézve lenne hátrányos,
hiszen a szlovák kereskedelmi jogi kódex és egyéb jogszabályok alapján sorra jöhetnek létre
olyan szerződések, amelyekben a jogosulti oldalon a fogyasztó áll. Álláspontunk szerint
aligha vitatható a jogirodalomban megjelenő álláspont, amely szerint a szlovák Ptk. 51. §-a
alapján kötött ún. nevesítetlen szerződés is lehet fogyasztói szerződés84.
Nézzük meg pontosabban, melyek azok az elemek, amelyek egy szerződést
fogyasztói szerződéssé „nemesítenek”. A fogyasztói szerződés megkötéséhez legalább két
fél szükséges, az egyik fél a fogyasztó, míg a másik szerződéskötő fél pozíciójában a
kereskedő áll. Abban az esetben, ha a szerződést nem fogyasztó és kereskedő köti, a
szerződés jogosultja nem élhet a jogszabályok fogyasztó érdekeit méltányoló normái által
biztosította előnyökkel, azaz fogyasztói szerződés egyáltalán nem jön létre. Az 1959-es
magyar polgári jogi kódex 685. § d) pontja szerint fogyasztónak olyan személy minősült, aki
a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból kötötte meg, ami
annyit jelent, hogy a korábbi magyar polgári jogi kódex normaszövege szerint nemcsak
természetes személyek minősülhettek fogyasztónak. Az 1959-es kódex tekintetében a
kereskedő fogalmát a fogyasztói szerződés fogalmát megállapító fentebb idézett szabály
egyértelműen rögzíti. Az új magyar Ptk. alkalmazásában /Nyolcadik Könyv, 8:1. §
Értelmező rendelkezések, (1) bek. 3. és 4. pont/ fogyasztónak a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,
vállalkozásnak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy minősül. Az új magyar Ptk. tehát leszögezi, hogy fogyasztó csak természetes
személy lehet. A módosítás illeszkedik az irányelvekben rögzített fogyasztó-fogalomhoz.
Csupán a Tanács 90/314/EGK irányelve a szervezett utazási formákról nem szűkíti

83 Fekete, Imrich: Komentár k zmenám v úprave spotrebiteľského práva a k ďalším zmenám Občianskeho zákonníka od roku 2002
/Kommentár a fogyasztói jog szabályozásában végbement és a Polgári Törvénykönyv egyéb 2002. évet követő változásaihoz/. Obchodné
právo, 2005. évi 6-7. sz., 53. o., Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav
Mračko – EPOS, 2007. 194. o., Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/,
IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 180. o.
84 Fekete, Imrich: Komentár k zmenám v úprave spotrebiteľského práva a k ďalším zmenám Občianskeho zákonníka od roku 2002
/Kommentár a fogyasztói jog szabályozásában végbement és a Polgári Törvénykönyv egyéb 2002. évet követő változásaihoz/. Obchodné
právo, 2005. évi 6-7. sz., 53. o., Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav
Mračko – EPOS, 2007. 194. o.
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a fogyasztó fogalmát a természetes személyek körére85, s az új kódex a tárgyi irányelvben
testet öltő védelmi eszköztár hatályát kiterjeszti a fogyasztók körén kívül eső valamennyi
jogosultra. A szlovák polgári jogi kódex hatályában a fogyasztói szerződés kötelezetti
pozíciójában álló kereskedő olyan személy, aki/amely a szerződést üzletszerű tevékenységi
körében köti, ill. teljesíti /szlovák Ptk. 52. § (3) bek.-e/. A szlovák Ptk. a fogyasztót olyan
természetes személynek jelöli meg, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során
nem az üzletszerű tevékenységi körében jár el /szlovák Ptk. 52. § (4) bek.-e/. A szlovák Ptk.
„fogyasztó” fogalmát rögzítő szabálya is egyértelművé teszi, hogy a fogyasztó nem lehet
jogi személy, még akkor sem, ha pl. egy gazdasági társaság a szerződést az üzleti
tevékenysége körén kívül eső célból köti, ill. teljesíti. A minősítés szempontjából a tudati
körülmények mind a magyar, mind a szlovák polgári jogban közömbösek: egyik vizsgált
nemzeti polgári jogi kódex sem követeli meg, hogy a fogyasztóval szerződést kötő fél, a
kereskedő tudjon vagy lehetősége legyen tudomást szerezni arról a körülményről, hogy a
szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, azaz arról, hogy a szerződő partnere a
szerződést professzionális üzleti vagy szakmai tevékenysége körén kívül köti meg. Nem így
a nemzetközi adásvételi egyezmény, hiszen tudatosan kizárja hatálya alól azokat az
adásvételi szerződéseket, amelyek tárgya személyes, családi vagy háztartási használatra
vásárolt áru, kivéve, ha az eladó akár a szerződéskötést megelőző bármely időpontban, akár
a szerződés megkötésekor, nem tudott és nem is kellett tudnia arról, hogy az árut ilyen célra
vásárolták (CISG 2. Cikk)86.
3.3.2. A fogyasztót védő polgári jogi eszköztár áttekintése
A polgári jogban a szerződések körében érvényre jutó általános szabályok a
fogyasztóvédelem égisze alatt módosulnak, ill. egészülnek ki a fogyasztókat megillető
többletjogokat rögzítő tartalommal87. A fogyasztóvédelem magánjogi muníciói – a hibás

85 A tárgyi irányelv alkalmazásában /2. Cikk (4) bek./ fogyasztónak az a személy minősül, „aki igénybe veszi vagy megállapodást köt arról,
hogy igénybe fogja venni a szervezett utazási formát („a megbízó fél”), vagy olyan személy, akinek a nevében a megbízó fél megállapodást
köt a szervezett utazási forma megvásárlásáról („a többi kedvezményezett”), vagy olyan személy, akire a megbízó fél vagy a többi
kedvezményezett egyike a szervezett utazási formát átruházza („az engedményes”)”.
86 Az objektív- és szubjektív-fogyasztó fogalmához: Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 102-103. o.
87 A fogyasztóvédelmi normaalkotás jelentőségével, indokaival, a fogyasztóvédelmi indíttatású normák tartalmi határaival és szerkezeti
kérdéseivel a szlovák polgári jog rekodifikációjának kérdéseiről szóló pontokban foglalkoztunk.
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teljesítés szerződésszegési tényállása köré csoportosulva – a következő pontokban merülnek
ki:


az általános szerződési feltételek fogalma, szerződés részévé válásuk kérdése,
a tisztességtelen szerződési feltételekkel szembeni védelem;



a fogyasztó javára történő értelmezés;



a klaudikáló kógencia és a fogyasztói joglemondás tilalma;



a jogválasztás fogyasztó érdekében történő korlátozása.
Igaz ugyan, hogy a fogyasztóvédelem imént felsorolt eszközeit a tanulmány gerincét

képező szerződésszegési tényállás elemzésével egységes szerkezetben is bemutathatnánk,
mégis úgy véljük, hogy a fenti gondolatok vizsgálatát az elhatárolási kérdések elemzéséről
szóló fejezetben indokolt megtenni. Erre a következtetésre két okból jutottunk: egyrészt
a fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén alkalmazandó szerződési
szabályoknak ki kell állniuk a fogyasztóvédelem polgári jogi védelmi rendszerének próbáját,
azaz a jogosult részére nyitva álló igények szerződésben rögzített feltételrendszerének
alkalmazását időben megelőzi a fogyasztóvédelem megkerülhetetlen eszköztárának tesztje.
Abban az esetben, ha a szerződéses szabályok fennakadnak a fogyasztóvédelem hálóján,
a felek megállapodásának helyébe a jogszabályban rögzített előírások lépnek. A fogyasztó
különleges – pontosabban: gyengébb – helyzetét méltányoló magánjogi eszközök külön
pontban történő elemzéshez a „létszakaszi megfontoláson“ túl az adta az indíttatást, hogy
a fogyasztót védeni hivatott preventív jellegű magánjogi normák a fogyasztói szerződések
elhatárolásához szervesen kapcsolódnak. A fogyasztót a hibás teljesítéssel szemben védő
eszköztár nemzeti jogi szabályai és a fogyasztói adásvételi szerződésről szóló irányelv
bemutatására a hibás teljesítés szerződésszegési tényállását elemző, ill. a jogosultat a hibás
teljesítés okán megillető igényeket vizsgáló pontokban térünk ki.
Értelemszerűen az anyagi jogi részletszabályok a fogyasztói szerződések körében a
fogyasztó érdekeit juttatják érvényre, azonban arról nem szólnak, hogy a bírósági eljárásban a
bizonyításnak ki kell-e terjednie a fogyasztói szerződés fennáltára. A kérdésben a magyar
jogban a legfelsőbb bírói fórum foglalt állást. A fogyasztói szerződés érvényességével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2/2011. (XII. 12.) PK vélemény rögzíti, hogy a
bíróságnak hivatalból kell észlelnie, hogy a perbeli jogviszony fogyasztói szerződésnek
minősül. Kétség esetén azonban a szerződés fogyasztói jellegének a bizonyítása a fogyasztót
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terheli88. Álláspontunk szerint hasonló kifejezett tétel hiányában a szlovák jog hatókörében is
erre a következtetésre lehet jutni. Úgy gondoljuk, hogy az anyagi jogi kógens jellegű
fogyasztóvédelmi normák léte igazolja ezt a következtetést, amelyeket a bíróságnak –
természetükből fakadóan – hivatalból kell észlelnie. Akkor azonban, ha a fogyasztói
szerződés léte kétséges, a bizonyítás általános szabályai szerint a bizonyítási kényszer az erre
hivatkozó felet, azaz a fogyasztót terheli.
3.3.2.1. Az általános szerződési feltételek fogalma, szerződés részévé válásuk kérdése,
a tisztességtelen szerződési feltételekkel szembeni védelem
A szerződéskötés alapesetéről tulajdonképpen akkor beszélhetünk, ha mindkét fél a
szerződés megkötése előtt a szerződéshez fűződő kockázatokat mérlegeli, a szerződő
partnerével érdekeit, elképzeléseit egyezteti, és egybehangzó akaratnyilatkozatukkal
létrehozzák a szerződést. Kétségkívül, az imént röviden vázolt szerződéskötési folyamat
elvitathatatlan előnyei mellett meglehetősen sok időt, energiát és adott esetben költséget
emészt fel. A tömegtermelés keretei közt szükség van olyan megoldásra, amely a
szerződéskötés folyamatát egyszerűsíti és egyaránt a járulékos költségeket a lehető legkisebb
mértékre szorítja. Modern korunk különleges, mégis tipikusnak mondható szerződéskötési
formája, az előre elkészített szabványosított szerződések a gyorsaság, költséghatékonyság és
az

egyszerűség

követelményeinek

maradéktalanul

megfelel89.

Mégis,

különösen

fogyasztóvédelmi szempontból indokolt fokozott gondossággal szabályozni az előre
megfogalmazott szerződések kérdéskörét. Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy a
szerződési feltételeket előre megfogalmazó fél értelemszerűen elsősorban a saját érdekeit
tartja szem előtt. Emellett, az a körülmény sem hagyható figyelmen kívül, hogy gyakran a
professzionális üzleti és jogi készségekkel felvértezett és komoly pénzügyi háttérrel
rendelkező kereskedővel szemben mindkét szempontból gyengébb szerződéskötő fél áll. Sőt,

88 A tárgyi véleményt a Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új kódex alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti.
89 A szabványszerződések lényegét Takáts Péter a témáról írt monográfiájában kiválóan érzékelteti: „a modern áruforgalom jellegzetes
szerződései megjelenésüket tekintve igen kevéssé emlékeztetnek arra a modellre, amelyre a szerződések hagyományos polgári jogi
szabályozása felépül. Keletkezésüket nem előzi meg a felek hosszadalmas alkudozása, tartalmuk kialakítása nem kölcsönös tárgyalások
során történik. A szerződések megkötésére szervezett gazdasági környezetben kerül sor, tipikusan a materiális szolgáltatás teljesítését vállaló
fél általános szerződési feltételei szerint, melyek a leendő jogviszony tartalmát valamennyi szerződő partner irányában egységesen és
meglehetős részletességgel határozzák meg, s amelyeket a szerződő fél általában vita nélkül, „en boc“ elfogad. Az ilyen, egységes feltételek
alapján

létrejött

szerződéseket

szokás

szabványszerződéseknek

(standardizált

szerződéseknek)

nevezni.“

in:

Takáts

Péter:

A szabványszerződések, Akadémiai Kiadó, 1987. 9. o.
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a gyakorlatban aligha van lehetőség az előre elkészített szerződések megváltoztatására, így a
másik szerződő fél csak „igen vagy nem” alternatívájával vehet részt a szerződéskötés
folyamatában.
A korábbi magyar Ptk. 205/A. § (1) alapján általános szerződési feltételnek minősült
az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a
másik fél közreműködése nélkül előre határozott meg, és amelyet a felek egyedileg nem
tárgyaltak meg. Említést érdemel, hogy az idézett szabály a Tanács a fogyasztóval kötött
szerződések tisztességtelen szerződési feltételeiről szóló 93/13/EGK irányelvének hatására
került be az 1959-es magyar polgári jogi kódexbe, azonban a törvényalkotó a szabály hatályát
kiterjesztette valamennyi szerződés – tehát nemcsak a fogyasztói szerződések – körére90. A
fenti polgári jogi norma (2) bek.-e szerint az általános szerződési feltételt használó felet
terhelte annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Ezt a
szabályt kellett – az előző kódex szerint – megfelelően alkalmazni abban az esetben is, ha a
felek között vitás volt, hogy a fogyasztói szerződésben a fogyasztóval szerződő fél által
egyoldalúan, előre meghatározott szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták-e. Az új
Ptk. is leszögezi, hogy a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a fogyasztói szerződés
szerződési feltételét egyedileg megtárgyalták /6:103. § (1) bek./91. Az új Ptk.
fogalommeghatározása érdemben nem tér el az 1959-es polgári jogi kódex általános
szerződési feltétel definíciós szabályától, és egyaránt azt is rögzíti, hogy az általános
szerződési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a
felek egyedileg megtárgyalták /új magyar Ptk. 6:77. § (1) és (2) bek./. A korábbi Ptk. fentebb
idézett szabálya által a bizonyítás kérdésében okozott félreértésre a polgári jogi irodalomban
Kisfaludi András hívta fel a figyelmet. Első látásra úgy tűnhet, hogy e szabályból „az
következne, hogy a definíciós szabály összes többi tényállási elemét a másik félnek kellene
bizonyítani, köztük azt is, hogy a szerződési feltételek kidolgozója egyoldalúan dolgozta ki a

90 A szóban forgó irányelv implementációjával kapcsolatos kérdések elemzéséhez lásd: Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti
előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 86-103. o., Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008.
128-137. o.
91 A fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2/2011. (XII. 12.) PK vélemény felhívja az iménti vélelmet:
vélelem szól amellett, hogy a fogyasztói szerződésben az egyoldalúan, előre meghatározott, illetve az általános szerződési feltételt a felek
egyedileg nem tárgyalták meg. A fogyasztóval szerződő fél ezt a vélelmet csak akkor tudja sikeresen megdönteni, ha kétséget kizáróan
bizonyítja: a szerződéskötést megelőzően biztosította annak lehetőségét, hogy az adott feltétel tartalmát a fogyasztó befolyásolhassa és a
fogyasztó e lehetőséggel nem élve fogadta el a feltételt. A Kúria 1/2014. számú PJE határozata az említett PK véleményt az új Ptk.
alkalmazási körében is megfelelően irányadónak tekinti.
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feltételeket.”92 Kisfaludi András álláspontja szerint „azt a körülményt, hogy a feltételek több
szerződés céljára készültek, vita esetén – speciális szabályozás híján – annak a félnek kellene
bizonyítani, akinek érdekében áll, hogy a feltételeket általános szerződésnek tekintse a
bíróság… Az egyoldalúságot viszont mintegy vélelmezni kell, s a feltételek kidolgozójának
kellene a vélelemmel szemben bizonyítania azt, hogy a másik fél a feltételek kidolgozásában
közreműködött – kimentve magát ezzel az általános szerződési feltételek alkalmazásához
fűződő, számára hátrányos jogkövetkezmények alól.”93 A korábbi magyar polgári jogi kódex
egyértelművé tette, hogy az általános szerződési feltételnek minősítés szempontjából
közömbös a szerződési feltételek terjedelme, formája, rögzítésének módja, és az a körülmény,
hogy a feltételek a szerződési okiratba szerkesztve vagy attól elválasztva jelennek meg. Az
idézett szabály rögzítését a törvényalkotó vélhetően azért tartotta fontosnak, mert az általános
szerződési feltételek gyakran nem a szerződési okiratban szerepelnek. Az új magyar Ptk. a
régi magyar polgári jogi kódex 205/A § (3) bek.-ében foglalt szabályát – a joggyakorlat
megszilárdultsága miatt94 – nem tartja fent.
Az 1959-es magyar Ptk. szerint /205/B § (1) bek./ az általános szerződési feltétel csak
akkor vált a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak
tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta.
Az általános szerződési feltétel szerződés részévé válásának konjunktív feltételeiről szóló
szabályt az új polgári jogi kódex is fenntartja azzal a különbséggel, hogy a tartalom
megismerésének lehetővé tételét a szerződés megkötését megelőzően kell megejteni, ill. az új
kódex nem tesz különbséget az elfogadás lehetséges módjai közt /6:78. § (1) bek./. Az 1959es magyar Ptk. szerint külön tájékoztatni kellett a másik felet arról az általános szerződési
feltételről,

amely

a

szokásos

szerződési

gyakorlattól,

a

szerződésre

vonatkozó

rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől
eltért. Ilyen feltétel csak akkor vált a szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön

92 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 109. o.
93 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 109. o.
94 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 557. o.,
ugyanígy: Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 767. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex
Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 371. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz,
Wolters Kluwer Kft., 2014. 1415. o.
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tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta /korábbi magyar Ptk. 205/B § (2) bek./95. Ettől
a szabálytól az új polgári jogi kódex annyiban tér el, hogy nem követeli meg a másik
szerződéskötő fél tájékoztatását arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen
eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, ám megfelel a felek között
kialakult gyakorlatnak /6:78. § (2) és (3) bek./. Az új Ptk. a 2011/83/EU Irányelv96 22.
Cikkében foglaltaknak megfelelően akképp rendelkezik, hogy az a feltétel, amely a
vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül
további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó –
külön tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta /6:79. §/. Az 1959-es és az új polgári jogi
kódex értelmében egyaránt ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele
egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé (régi magyar Ptk. 205/C §, új magyar Ptk.
6:80. §). Az új Ptk. kitér a blankettákkal tett ajánlat és blankettákat tartalmazó válasz
kollíziójára is, azonban a szabály a fogyasztó jogállását nem érinti, ezért a tanulmány az új
magyar Ptk. 6:81. § bemutatásától tudatosan eltekint.
A korábbi magyar Ptk. 209. § (1) bek.-e és az új kódex 6:102. § (1) bek.-e szerint
tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben /új magyar
Ptk. 6:103 § (1) bek.: előre meghatározott és…/ egyedileg meg nem tárgyalt szerződési
feltétel, ha a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és
tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel
alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg. Az általános szerződési feltétel
tisztességtelen voltának megállapításakor a hatályon kívül helyezett és az új törvény szerint is
vizsgálni kell a szerződéskötéskor fennálló minden olyan körülményt, amely a szerződés
megkötésére vezetett, továbbá a kikötött szolgáltatás rendeltetését, az érintett feltételnek a

95 EBH 2003.875.: Az üzletszabályzatnak a választottbírósági kikötést tartalmazó rendelkezése a szokásostól eltérő rendelkezés. Ezért ez a
kikötés csak akkor válik a szerződés részévé, ha erről a szerződés megkötése előtt a másik szerződő felet tájékoztatják és a másik szerződő
fél a választottbírósági kikötést az üzletszabályzatra mint ilyen kikötést tartalmazó okiratra utalással elfogadja. Továbbá: BH 2001.131. sz.
döntés. In: Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 110. o., A Kúria 3/2013. számú PJE
határozata: Fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételen, vagy egyedileg meg nem tárgyalt feltételen alapuló választottbírósági
kikötés tisztességtelen. A bíróság e kikötés tisztességtelenségét hivatalból köteles észlelni, de annak semmisségét csak akkor állapíthatja
meg, ha a fogyasztó – a bíróság felhívására – arra hivatkozik.
96 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az
1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
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szerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolatát. Az 1959-es magyar
Ptk. 209. § (3) bek.-e szerint külön jogszabály meghatározhatta azokat a feltételeket, amelyek
a fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősültek, vagy amelyeket az ellenkező
bizonyításáig tisztességtelennek kellett tekinteni. Az iménti jogszabályi felhatalmazás alapján
a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmazta a fogyasztói szerződésekben tisztességtelennek
minősülő szerződési feltételek példálózó felsorolását és a vélelmezetten tisztességtelen
szerződési feltételek sorát. Az új Ptk. a tisztességtelennek minősülő kikötések és a
vélelmezetten tisztességtelen szerződési feltételek példálózó felsorolását külön rendelkezése
tartalmává teszi /új magyar Ptk. 6:104. § (1) és (2) bek./. Lényeges, hogy a mindkét csoportba
sorolt kikötések semmisek, a vélelmezetten tisztességtelen kikötések esetében a feltételt
alkalmazó félnek lehetőség nyílik a vélelem megdöntésére, míg az ellenbizonyítás lehetősége
a másik csoport esetében kizárt. Az új Ptk. kimondja, hogy a fogyasztói szerződésekben a
szerződés részévé váló általános szerződési feltétel és a fogyasztóval szerződő fél által előre
meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét önmagában az is
megalapozza, ha a feltétel nem egyértelmű /új magyar Ptk. 6:103. § (2) bek./. A korábbi
magyar Ptk.-tól eltérően az új polgári jogi kódex szerint az általános szerződési feltétel
tisztességtelensége nem állapítható meg önmagában annak alapján, hogy a feltétel nem
világos vagy nem érthető /v.ö.: 1959-es magyar Ptk. 209. § (4) bek.)/. A korábbi és az új
polgári jogi kódex szerint egyaránt a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó
rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az
ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre, ha azok egyébként világosak és
érthetőek. Továbbra sem minősülhet tisztességtelennek az általános szerződési feltétel, ha azt
jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg.
A fogyasztó szlovák polgári jogi védelme elsősorban azzal tör utat magának, hogy a
fogyasztói szerződések nem tartalmazhatnak olyan kikötéseket, amelyek a felek jogai és
kötelességei közt a fogyasztó hátrányára jelentős aránytalanságot eredményeznek. A szlovák
Ptk.

példálózó

felsorolásával

rögzíti

–

a szlovák

kódex

szóhasználatával

–

az

„elfogadhatatlan“ feltételek körét97, viszont kifejezetten kizárja az elfogadhatatlan feltételek
hatókörének kiterjesztését a főszolgáltatásra, ill. az ellenértékre, feltéve, hogy a
főszolgáltatásra és az ellenértékre vonatkozó feltételeket a szerződés egyértelműen, világosan
és érthetően fejezi ki. Értelemszerűen nem esik tilalom alá az olyan kikötés (az iménti

97 A felsorolás nem tér ki a jóhiszeműség elve megszegésének tilalmára, pedig ilyen feltétel a Tanács 93/13/EGK sz. Irányelvében
megjelenik.
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korlátozáson kívüleső feltételeket is beleértve), amelyet a szerződéskötő felek egyedileg
megtárgyaltak. Azt a szerződési feltételt, amelyet a fogyasztó a szerződés megkötése előtt
megismerhetett, de annak tartalmát nem befolyásolhatta, a szlovák Ptk. kifejezett szabálya
nem tekinti egyedileg megtárgyalt szerződési feltételnek. Fogyasztóvédelmi indíttatásból
a szlovák Ptk. megállapítja, hogy ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a szerződési
feltétel nem egyedileg megtárgyalt. A szlovák polgári jogi kódex 53. § (12) bek.-e szerint a
szerződéses kikötések elfogadhatatlanságának vizsgálatánál figyelembe kell venni az áru
vagy a szolgáltatás jellegét, a szerződéskötés időpontjában a szerződéssel összefüggő
körülményeket, ill. a szerződés többi kikötését és egyéb olyan szerződést, amellyel a vizsgált
szerződés összefüggésben áll.
A tisztességtelen feltételek jogkövetkezményeit a korábbi magyar Ptk. 209/A. §-a és
az új magyar Ptk. 6:102. § (5) bek.-e, ill. a 6:103. § (3) bek.-e vonják le. Az általános
szabályok egyöntetűen megállapítják, hogy az általános szerződési feltételként a szerződés
részévé váló tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja. A régi magyar
Ptk. 209/A § (2) bek.-e szerint a fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételként a
szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre
meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis. Az új magyar
Ptk. a Tanács a fogyasztóval kötött szerződések tisztességtelen szerződési feltételeiről szóló
93/13/EGK irányelvével összhangban a fogyasztó javára kiköti, hogy a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel semmis /6:103. §
(3) bek./. A semmisségre továbbra is csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.
A tisztességtelen általános feltételhez kapcsolódó közérdekű keresetindítást az 1959-es
magyar Ptk. 209/B. § (1) bek.-e tette lehetővé. Eszerint az általános szerződési feltételként a
fogyasztói szerződés részévé váló tisztességtelen kikötés semmiségének megállapítását a
külön jogszabályban meghatározott szervezet is kérhette a bíróságtól. A közérdekű
keresetindításra jogosult személyek körét az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet a Polgári
Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény
hatálybalépéséről és végrehajtásáról állapította meg. Az actio popularis indítására jogosult
személyek körét az új polgári jogi kódex sorolja fel. A bíróság a tisztességtelen kikötés
érvénytelenségét a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal
állapítja meg az új polgári jogi kódex hatálya alá rendelt szerződések körében is. Új szabály,
hogy az érvénytelenség megállapítása mellett a bíróság elrendeli, hogy a szerződési feltétel
alkalmazója saját költségére gondoskodjék a szerződési feltétel tisztességtelenségének
megállapítására vonatkozó közlemény közzétételéről. A közlemény szövegéről és a közzététel
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módjáról a bíróság dönt. Az új Ptk. leszögezi, hogy a közleménynek tartalmaznia kell az
érintett szerződési feltétel pontos meghatározását, tisztességtelenségének megállapítását,
valamint az e jellegét alátámasztó érveket. A normaszöveg kiköti, hogy az érvénytelenség
megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig már teljesítettek.
Emellett a régi és az új magyar Ptk. is a közérdekű keresetindítást nemcsak a már alkalmazott
általános szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítására teszi lehetővé, hanem a
fogyasztói szerződések körében preventív jelleggel, a már közzétett általános szerződési
feltétel tisztességtelenségének megállapítására is (a korábbi kódex alapján ebben a körben az
actio popularist csak külön jogszabályban meghatározott szervezet indíthatott). Közérdekű
kereset

indítható

az

olyan

általános

szerződési

feltétel

tisztességtelenségének

megállapításának céljából, amelyet fogyasztókkal történő szerződéskötések céljából
határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, akkor is, ha az érintett feltétel még
nem került alkalmazásra. A korábbi magyar Ptk. szerint a bíróság az eljárásban, ha
megállapította a sérelmes általános szerződési feltétel tisztességtelenségét, azt alkalmazása
esetére (a jövőre nézve) – a kikötés nyilvánosságra hozójával szerződő valamennyi félre
kiterjedő hatállyal – érvénytelenné nyilvánította. A tisztességtelen szerződési feltétel
alkalmazója köteles volt a fogyasztó igényét az ítélet alapján kielégíteni. A bíróság ítéletében
továbbá – az új polgári jogi kódex alapján is – eltiltja a tisztességtelen általános szerződési
feltétel nyilvánosságra hozóját a feltétel alkalmazásától. Az új Ptk. nem tartja meg a feltétel
jövőre nézve feltételes érvénytelenné nyilvánításáról szóló szabályt, és azt a fordulatot sem,
hogy a tisztességtelen szerződési feltétel alkalmazója köteles a fogyasztó igényét az ítélet
alapján kielégíteni. Az általános szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítására
irányuló per az ellen is megindítható lesz a jövőben is, aki a fogyasztókkal történő
szerződéskötések céljából meghatározott és megismerhetővé tett tisztességtelen általános
szerződési feltétel alkalmazását nyilvánosan ajánlja. A bíróság, ha megállapította a sérelmes
általános szerződési feltétel tisztességtelenségét, azt a korábbi Ptk. alapján – alkalmazása
esetére – érvénytelenné nyilvánította (ezt a fordulatot az új polgári jogi kódex elhagyja), és
továbbra is eltilt az alkalmazásra ajánlástól. Az új Ptk. szerint a tisztességtelennek nyilvánított
általános szerződési feltétel közzétételéről fentebb elmondottak érvényesülnek abban az
esetben is, ha a bíróság szerződésben még nem alkalmazott általános szerződési feltétel
tisztességtelenségét állapítja meg. A közzétételről az érintett általános szerződési feltétel
nyilvánosságra

hozójának,

illetve

alkalmazásra

ajánlójának

kell

saját

költségére

gondoskodnia. Az új magyar Ptk. további újítása a vállalkozások közötti tisztességtelen
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szerződési feltétellel kapcsolatos közérdekű kereset. Az újdonság a fogyasztói szerződések
körét nem érinti, ezért a tanulmány e szabályok bemutatásától eltekint.
A szlovák jogban a tilalmat megszegő szerződési feltételt a szlovák polgári jogi kódex
53. § (5) bek.-e és 39. §-a szerint a semmisség98 jogkövetkezményével sújtja, ugyanis
a szlovák Ptk. 53. §-a nem szerepel a megtámadhatóság eseteit szabályozó rendelkezés
felsorolásában (Ptk. 40a §). Ettől eltérően a szlovák Ptk. 150/2004 Z.z. sz. módosításának
indokolásában az áll, hogy az elfogadhatatlan feltételeket kizárólag a fogyasztó indítványára
nyilváníthatja a bíróság érvénytelenné, tehát a megtámadhatóság szankcióját kapcsolja az
elfogadhatatlan szerződési feltételekhez. Ennek okán a miniszteri indokolás szükségesnek
tartja, hogy a megtámadhatóság eseteit szabályozó rendelkezésben szerepeljen utalás a Ptk.
53. §-ára is. Erre a módosításra azonban a mai napig nem került sor. A szlovák polgári jogi
kódex 53c §-a érvénytelennek tekinti azokat az írásban kötött fogyasztói szerződéseket,
amelyekben a szolgáltatást és az ellenértéket rögzítő kikötés a szerződés egyéb
szövegrészeihez képest (kivéve a szerződés megnevezését és az egyes szerkezeti egységeinek
megjelölését) kisebb betűmérettel íródott. A fogyasztói szerződés (beleértve az általános
szerződési feltételeket és egyéb szerződési okiratokat, amelyek a fogyasztói szerződéssel
összefüggnek) nem tartalmazhat olvashatatlan szöveget sem. A fogyasztói szerződés
szövegének legkisebb betűméretét (1,9 mm) a szlovák Polgári Törvénykönyv bizonyos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/1995 Z.z. sz. kormányrendelet 1b §-a rögzíti. A
jogszabályba ütköző szerződések a szlovák Ptk. 39. §-ának felhívásával semmisnek
minősülnek.
A szlovák Ftv. szabálya /3. § (4) bek./ feljogosítja a fogyasztót, hogy
fogyasztóvédelmi célból egyesületet hozzon létre. Az egyesület bírósági úton követelheti,
hogy a jogsértő a jogellenes magatartással hagyjon fel és orvosolja a jogellenes állapotot,
továbbá követelheti a jogalap nélkül megszerzett gazdagodás visszatérítését /3. § (5) bek./. A
szabály értelmében a bírósági eljárásban igényét sikerrel érvényesítő fél megfelelő pénzügyi
elégtételt követelhet a jogsértő magatartást tanúsító személytől.
A szlovák polgári jogi kódex 53a §-a értelmében, ha a bíróság a több esetben
megkötendő, a fogyasztó által érdemben nem befolyásolható fogyasztói szerződés

98 A magyar polgári joghoz hasonlóan, az érvénytelenségnek a szlovák jogban is két fajtája van. Néhány különbségtől eltekintve a fogalmak
tartalma és a jogkövetkezmények szempontjából csaknem teljesen azonosak, emellett szembetűnő különbséget csupán a megnevezésükben
találunk. A megtámadhatóság szlovák polgári jogi fogalmi párja a „relatív érvénytelenség”, a semmisség fogalmának megfelelője pedig az
„abszolút érvénytelenség”.
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elfogadhatatlan

kikötését,

vagy

az

elfogadhatatlan

általános

szerződési

feltételt

érvénytelennek nyilvánítja, vagy az ilyen szerződés vagy feltétel alapján indított keresetet
elbíráló ítéletben a kereskedőnek nem ítéli meg a követelését, a kereskedő az ilyen tartalmú
kikötést vagy általános szerződési feltételt más fogyasztói szerződésben sem alkalmazhat. A
kereskedőt a fenti kötelezettség terheli abban az esetben is, ha a bíróság a kereskedőt az
elfogadhatatlan kikötés vagy feltétel alkalmazása miatt a fogyasztóval szemben a jogalap
nélküli gazdagodás kiszolgáltatására, kártérítésre vagy pénzben történő elégtétel nyújtására
kötelezte. A normaszöveg leszögezi, hogy az imént tárgyalt kötelezettségek a kereskedő
jogutódjára is vonatkoznak.

3.3.2.2. A fogyasztó javára történő értelmezés
Aligha igényel bővebb magyarázatot, hogy a jogi készségek tekintetében milyen
eséllyel „küzd“ egy nem kereskedő magánszemély a nem ritkán jogász szakemberek seregét
felvonultatni

tudó

kereskedővel

szemben.

Az

alapeset

általában

a következő:

magánszemélyek életük során csupán néhány jogvitát kényszerülnek megvívni, míg
a kereskedelmi forgalomban a súrlódások jogi rendezése túlzás nélkül napi tevékenységnek
számít. Nem beszélve arról, hogy a professzionális üzleti tevékenység költségvonzatához
hozzátartoznak az érdekérvényesítés jogi költségei is. Ilyenekkel viszont a fogyasztó aligha
kalkulál, ezért egy esetleges per költségviselésével együttjáró kockázatok önmagukban is
elrettenthetik a fogyasztót a szerződésszegés miatt őt megillető igények bíróság előtt történő
érvényesítésétől. Az országhatárokon átnyúló ügyletek ugyancsak a fogyasztó passzivitásának
malmára hajtják a vizet. Nyilvánvaló, hogy ezt a kereskedők ki is használják – a gyakorlat azt
mutatja, hogy a jogvitákban gyakran várakozó álláspontra helyezkednek: kivárják legalább az
elsőfokú bíróságon folyó per eredményét, ha egyáltalán a szerződéskötő partnerük a bíróság
előtti igényérvényesítés ódiumait vállára veszi. Újra a fogyasztóvédelem magánjogi
eszköztárának elcsépeltségig ismételt alapgondolatát hívjuk fel: a jog feladata, hogy a
gyengébb pozícióban álló fogyasztó hátrányát kiegyenlítse. A szerződési nyilatkozatok
értelmezése is vitathatatlanul ebbe a körbe vonható, hiszen a kereskedő, ha teheti, a jogvitát
a számára előnyösebb értelmezés eredményére támaszkodva igyekszik lezárni. Lássuk, hogy
ebben a körben a vizsgált polgári jogi kódexek és a szlovák Ktk. mily módon kívánják
elősegíteni a fogyasztó érdekeinek érvényre jutását.
A korábbi magyar Ptk. értelmezési főszabályát a 207. § (1) bek.-ében találtuk. Így a
szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kellett értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a
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nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan
elfogadott jelentése szerint értenie kellett. Ettől nem tér el az új magyar Ptk. sem, bár a
szabályt a címzett jognyilatkozatokra fogalmazza meg /új magyar Ptk. 6:8. § (1) bek./ Az új
magyar Ptk. a szerződések értelmezése körében megállapítja, hogy az egyes szerződési
feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell értelmezni /új magyar
Ptk. 6:86. § (1) bek./. A fogyasztók fokozott védelme a szerződési nyilatkozatok terén az in
dubio contra proferentem elvének megfogalmazásában ölt testet, tehát ha az általános
szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződés tartalma az 1959-es magyar Ptk. 207. § (1)
bek.-ének szabálya alkalmazásával nem volt egyértelműen megállapítható, a feltétel
meghatározójával szerződő fél, illetve a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kellett
elfogadni /korábbi magyar Ptk. 207. § (2) bek./. Az új magyar Ptk. az értelmezési szabályok
hatósugarát kiterjeszti valamennyi egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételre, emellett
fenntartja az in dubio contra proferentem elvének a fogyasztói szerződés egészére történő
kiterjesztését /új magyar Ptk. 6:86. § (2) bek./. A felhívott értelmezési szabály nem volt
alkalmazható a hatályát vesztett polgári jogi kódex 209/B. §, valamint a 301/A. § (5) és (6)
bekezdése alapján indított eljárásokban vitatott kikötés, illetve általános szerződési feltétel
tekintetében. Az új Ptk. is leszögezi, hogy az in dubio contra proferentem elve nem
alkalmazható a közérdekű kereset alapján indult eljárásban. A szerződések értelmezésének
szabályaihoz tartalmilag szorosan kapcsolódik az új magyar Ptk. 6:107. § (2) bek.-e, amely az
érthetetlen kikötést vagy az egymásnak ellentmondó kikötéseket semmisnek nyilvánítja. A
felhívott szabály párdarabja az 1959-es magyar Ptk. 228. § (3) bek.-e.
A magyar polgári jogi kódex megoldásával párhuzamosan a szlovák Ptk. 54. § (2)
bek.-e a szlovák Ptk. értelmezési főszabályát /szlovák Ptk. 35. § (2) bek.-e99/ a fogyasztói
szerződések körében módosítja. Eszerint, ha a fogyasztói szerződés tartalma kétséges, a
szerződést fogyasztó számára előnyösebben kell értelmezni. A felhívott jogszabály (3) bek.-e
értelmében a fogyasztó szempontjából előnyösebb értelmezés kötelezettsége nem érvényesül,
ha az eljárásban a fogyasztót fogyasztóvédelmi célból alapított jogi személy képviseli. Ami
a szlovák jogot illeti, valójában a szlovák Ptk. 54. § (2) bek.-ében a szlovák Ptk. 43. §-a
„markánsabb formában” jelenik meg. A szlovák Ptk. 43. §-a kötelezi a feleket, hogy a
szerződéskötés során minden olyan körülményt küszöböljenek ki, amelyek következtében
köztük később súrlódások merülhetnek fel. A polgári jogi szabályokkal párhuzamosan

99 Szóban tett jognyilatkozatot nemcsak a nyelvi kifejezése alapján kell értelmezni, hanem a nyilatkozattevő akaratát is figyelembe kell
venni, amennyiben ez nem ellentétes a jognyilatkozat nyelvi kifejezésével.
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a szlovák kereskedelmi jogi kódex is tartalmaz hasonló indíttatású szabályt. A Ktk. 266. § (4)
értelmében kétség esetén minden olyan akaratnyilatkozatot, amely többféle értelmezést is
lehetővé tesz, a nyilatkozattevő terhére kell értelmezni. Sőt, a Ktk. 266. § (5) bekezdése
megállapítja, hogy ha a kereskedő és a fogyasztó között létrejött jogviszony tartalma kétséges,
a jogviszony tartalmának megállapítása során a fogyasztó szemszögéből kedvezőbb
értelmezést kell elfogadni. Természetesen az iménti szabály alkalmazására csak akkor
kerülhet sor, ha a fogyasztó és a kereskedő jogviszonyára a kereskedelmi jogi kódex szabályai
az irányadóak. A felhívott kereskedelmi jogi norma tartalmi szempontból azonos a szlovák
Ptk. 54. § (2) bek.-ében rögzített szabállyal, így a kereskedelmi jogi értelmezési norma nem
biztosít a fogyasztónak semmilyen többletjogot. Mivel a polgári jogi fogyasztóvédelmi
szabályok kógensek, a Ktk.-ban megjelenő fogyasztó javára történő értelmezés szabálya
felesleges.
3.3.2.3. A klaudikáló kógencia és a fogyasztói joglemondás tilalma
Nem ritka, hogy a kereskedő a fogyasztóra nézve hátrányos feltételeket tartalmazó
szerződést köt oly módon, hogy az nem kerüli meg a fogyasztóvédelem egyéb eszközeinek
tilalomfáit (gondoljunk pl. az általános szerződési feltételek alkalmazása esetére biztosított
védelemre). Ebből a megfontolásból az új polgári jogi kódex – eltérően a hatályon kívül
helyezett normaszövegtől – a semmisség szankciójának terhe alatt – értelemszerűen
a fogyasztói szerződések körében – hangsúlyozza a klaudikáló kógencia elvét (új magyar Ptk.
6:100. §)100 és a fogyasztói joglemondás tilalmát (új magyar Ptk. 6:101. §).
A szlovák Ptk. fogyasztót érintő szabályait minden esetben alkalmazni kell, ha ez a
fogyasztó érdekeit szolgálja (tehát ilyen esetben még a szerződéskötő felek megállapodásával
sem zárhatók ki). A szlovák polgári jogi kódex hangsúlyozza, hogy nemcsak a szlovák Ptk.
fogyasztói szerződésekről szóló szabályainak megkerülése tilos; a korlátozás vonatkozik
minden olyan jogszabályra, amely alkalmazási körébe fogyasztói jogviszony vonható. Olyan
szerződési kikötés, amelynek tartalma vagy célja az iménti, 52. § (1) bek.-ben rögzített

100 „… a szabály kizárólag a Ptk.-nak és kizárólag a fogyasztói jogként megfogalmazott normáitól a fogyasztó hátrányára való eltérést
minősíti semmisnek.” In: Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 574. o., ugyanígy: Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez,
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 784 o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági
Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 381. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.):
Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1459. o.
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szabály megkerülése, törvényellenes – ezért a törvénybe ütköző kikötés semmisnek minősül
/szlovák Ptk. 52. § (2) bek., szlovák Ptk. 39. §/. A fenti szabályt egészíti ki a szlovák Ptk. az
54. § (1) bek.-ével, melynek értelmében a fogyasztói szerződésben kikötött szerződési
feltételek a polgári jogi kódextől a fogyasztó hátrányára nem térhetnek el. A fogyasztó így
különösen nem mondhat le előre a jogszabályban (nemcsak a polgári jogi kódexre kell
gondolni) rögzített jogairól, ill. másképp sem ronthat szerződési helyzetén. Az ilyen kikötések
semmisnek minősülnek (szlovák Ptk. 39. §). A jogkövetkezmény szempontjából nem
különbözik a klaudikáló kógencia megszegése az elfogadhatatlan feltétel megítélésétől. A
különbség egyedül a normatív háttérben keresendő: míg az ún. elfogadhatatlan feltétel
érvénytelenségét közvetlenül a szlovák Ptk. 53. § (5) bekezdése mondja ki, a diszpozitív
szabálytól a fogyasztó hátrányára eltérő szerződési rendelkezés nem közvetlenül a tiltó
rendelkezés révén, hanem áttételesen, a Ptk. 39. §-a alapján – és figyelemmel arra a
körülményre, hogy a klaudikáló kógencia megszegésének esetkörét nem említi a Ptk. 40a §-a
– semmis. A szlovák Ptk. 150/2004 Z.z. sz. módosításának indokolásában a szabály
javaslatához fűzött álláspont ennek ellenére mégis megtámadhatósággal érvel. Ebbe a körbe
tartozik a szlovák polgári jogi kódex 52. § (2) bek.-ben rögzített szabálya, amely értelmében
a fogyasztói jogviszonyok szabályozására elsődlegesen a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni,
még abban az esetbe is, ha a szerződés egyébként a kereskedelmi jogi kódex hatálya alá
tartozik.
3.3.2.4. A jogválasztás fogyasztó érdekében történő korlátozása
A fogyasztóvédelem polgári jogi eszköztárának vizsgálata során jól kirajzolódik, hogy
a polgári jogi (és Szlovákiában a kereskedelmi jogban is testet öltő) fogyasztóvédelem a
magánjogi autonómia elvének korlátozásával kívánja a fogyasztó érdekeit szolgálni.
A magánautonómia elvét megtörő „fogyasztóvédelmi intézkedések“ háttérgondolata a ravasz
és kifinomult kereskedelmi praktikák visszaszorítását tűzte ki célul. Ennek eredményeként
a kereskedő mozgástere a fogyasztó javára visszaszorult. Önmagában a nemzeti jog keretein
belül biztosított magas szintű védelem nem képes érvényesülni, hiszen ha a kereskedő
érdekeit a hazai polgári jogi szabályok territóriumán nem tudja érvényesíteni, igyekezne
a számára fojtogató közegből kilépni. A nemzetközi magánjog termékeny táptalajt biztosít
a jogválasztásra, amellyel a kereskedők előszeretettel élnének – nyilvánvalóan a fogyasztó
hátrányára. Ezért a fogyasztóvédelmi indíttatású polgári jogi kógencia begyűrűzik a
nemzetközi magánjog tárgyi hatályába is. A főszabály értelmében korlátozásmentes
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jogválasztás lehetőségének vet gátat a szlovák Nmtv. 9. § (3) bekezdése. Így ha a fogyasztói
szerződés felei olyan állam jogát kötötték ki, amely a fogyasztó számára alacsonyabb szintű
védelmet nyújt, mint a szlovák jog, a felek választása ellenére a jogviszonyt a szlovák jog
alapján kell elbírálni. Hasonló eredményre vezetnek az 1979. évi 13. törvényerejű rendeletnek
a nemzetközi magánjogról külföldi jog alkalmazásának mellőzéséről szóló rendelkezései. Úgy
gondoljuk, hogy az iménti „szankció” nem az egész szerződést érinti, hanem csak azokat a
rendelkezéseket, amelyek nem felelnek meg a nemzeti jog által biztosított minimumvédelemnek. Ezt az értelmezést támasztja alá az a körülmény is, hogy a szerződés többi része
akár a nemzeti jogi normákhoz képest többletjogokat biztosíthat a fogyasztónak. Más kérdés,
hogy így a szerződést két nemzeti jog alapján kell megítélni. Ugyanígy, az Európai Parlament
és a Tanács 593/2008/EK Rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre
alkalmazandó jogról (Róma I) is korlátozza a felek jogválasztását (6. Cikk) fogyasztói
szerződések körében.

3.4. A kereskedelmi jogi adásvételi szerződés minősítése
A szlovák magánjog dualista alapállása a szerződéskötő feleket különleges feladat elé
állítja: a szerződés megkötésénél tanácsos mérlegelniük, hogy a szerződésük kereskedelmi
vagy polgári jogi szabályozás hatálya alá kerül-e, ill. jogviták megoldásánál a már megkötött
szerződés jogi jellegének megítélése jelenthet – súlyos gyakorlati következményeket maga
után vonó – fejtörést. A szerződő feleknek a szerződés minősítésével azért tanácsos még
a szerződés megkötése előtt gondosan foglalkozniuk, mert a jogaik, kötelezettségeik, ill.
a szerződésszegési tényállások rendezése a két magánjogi törvénykönyvben eltérően alakul.
Ugyanakkor tudomásul kell venniük, hogy a jogi tényekhez fűződő jogkövetkezmények akkor
is beállnak, ha ezekkel előre nem számoltak. A joggyakorlatban súrlódásokhoz leggyakrabban
az vezet, hogy a felek az alkufolyamat során a mérlegelés jelentőségét alábecsülik:
megállapodnak az általuk fontosnak tartott kérdések szerződéses rendezésében, viszont
a szerződés lebonyolítása kapcsán felbukkanó esetleges nehézségeket nem kezelik
következetesen.

Különösen

akkor

szembesülnek

kellemetlen

meglepetéssel,

ha

a szerződéskötés során azt sem vizsgálják, hogy a megállapodásuk melyik magánjogi kódex
térfelére kerül. Lássuk tehát, hogy a szlovák magánjog a minősítés körében milyen
szabadságot biztosít a szerződéskötő feleknek, ill. a minősítés szerződéses rendezésének
hiányában a jogszabály miként foglal állást a szerződés „hovatartozásának“ kérdésében.
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Az adásvételi szerződés a szlovák kereskedelmi jogi kódex szerint az ún. relatív
kereskedelmi jogi kötelmek közé tartozik /Ktk. 261. § (1) és (2) bek./. Ez annyit jelent, hogy a
szerződés akkor minősül kereskedelmi jogi adásvételi szerződésnek, ha a szerződéskötő felek
a szerződés megkötésének időpontjában kereskedői jogállással rendelkeztek (Ktk. 2., 23. §) és
az adásvételi szerződést a professzionális üzleti tevékenységük körében kötötték (a
kereskedelmi jogi kódex szóhasználatában: „a kötelem keletkezésének időpontjában
valamennyi körülmény figyelembevételével nyilvánvaló, hogy a kötelem a kereskedelmi
tevékenységükkel kapcsolatos“ – ellenkező esetben nem lehet szó kereskedelmi adásvételi
szerződésről, ami azt eredményezi, hogy a szerződésre a polgári jogi szabályok lesznek az
irányadók. Konjunktív feltételekről van szó: a fenti két körülménynek a szerződés
létrejöttének időpontjában egyidejűleg kell fennállnia. A Ktk. 261. § (2) bekezdése a relatív
kereskedelmi kötelmek közé sorolja a kereskedők professzionális üzleti tevékenységük
keretein belül az állami hatósággal, önkormányzati területi egységgel (község, város, megye)
vagy közszükségletek kiszolgálására létesített vagy alapított jogi személyekkel kötött
közszükségleteket

vagy

üzemeltetésüket

érintő

szerződéseket.

Akkor,

ha

a fenti

jogszabályhelyben rögzített feltételek teljesülnek, a Ktk. hatályát a szerződéskötő felek nem
zárhatják ki. Ez a következtetés a Ktk. kötelező alkalmazásáról szóló 261. § kógenciáját
kimondó rendelkezésből vezethető le /Ktk. 263. § (1) bek./101. A kógencia csak egyoldalú,
csupán a kereskedelmi jog térfeléről érvényesül: a kereskedelmi jogi kódex 262. § (1) és (2)
bek.-ei rögzítik annak lehetőségét, hogy a szerződéskötő felek írásban kössék ki az egyébként
nem kereskedelmi jogi kötelem szabályozására a kereskedelmi jogi kódex hatályát (Ktk. 261.
§). Értelemszerűen a fogyasztóvédelem polgári jog térfelén megfogalmazott kógens normái a
Ktk. választásával sem kerülhetők meg.
A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy az „abszolút kereskedelmi jogi kötelmeket”,
tehát a tárgyi kereskedelmi ügyletek körét a Ktk. 261. § (6) bek.-e taxatív felsorolással
határozza meg. Ebbe a körbe tartozik a felek jogállásától függetlenül például a folyószámla
szerződés, betétszámla szerződés, hitelszerződés, a gazdasági társaságok és a tagok között a
tagságot érintő viszonyok, az üzletrész-átruházásáról szóló szerződés, stb.

101 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 6. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 6. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/,
C. H. Beck, 2010. 745. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H.
Beck, 2016. 1077. o.
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3.5. A nemzetközi adásvétel egyezményének alkalmazási köre
Az országhatárokon átívelő adásvételi szerződések minősítése szintén sok fejtörést
okoz a mindennapi jogalkalmazásban. A nemzetközi adásvételi szerződést akár szóban, akár
írásban kötötték, a felek a vitás kérdés megoldását gyakran automatikusan, mérlegelés nélkül
a kollíziós jog által megjelölt nemzeti jog polgári jogi vagy kereskedelmi jogi szabályaiban
keresik, sőt a szerződésszegésből eredő igényeik bírósági érvényesítését is az iménti
törvénykönyvekből eredeztetik. Ezzel azonban figyelmen kívül hagyják azt a körülményt,
hogy a CISG a részes államok jogrendjének részét alkotja. A szerződő felek mulasztása
azonban közömbös, azaz ha a CISG tárgyi (a szerződés tárgya áru; azaz ingó dolog), személyi
(a felek telephelye különböző államokban található – a telephely kérdéskörét, beleértve a
meghatározó időpontot és a felismerhetőség értelmezési feltételeit a CISG 1. Cikke taglalja)
és időbeli hatálya fennáll, az adásvételi szerződés a nemzetközi adásvétel egyezménye hatálya
alá kerül, feltéve persze, hogy a szerződéskötő felek államai a CISG részes államai (közvetlen
alkalmazás), vagy a kollíziós normák által felhívott nemzeti jog része a CISG (közvetett
alkalmazás). A tanulmány nem tűzte ki feladatául, hogy a CISG alkalmazási körét részletesen
elemezze, elegendőnek tartjuk a nemzetközi adásvételi szerződés minősítési „csapdájának”
felvillantását, a CISG alkalmazásának esetenkénti elkerülhetetlenségére történő utalást. A
CISG alkalmazási körének kérdése a CISG 1-6. Cikkeinek tárgyát teszik ki.

3.6. Az adásvételi szerződés elhatárolása más szerződésektől
Az adásvételi szerződés pozitív meghatározása ellenére a mindennapi joggyakorlatban
szembesülhetünk olyan más szerződésekkel, amelyeknek az adásvételi szerződéstől történő
pontos elhatárolása nem pusztán akadémikus kérdés. E tekintetben a magyar polgári jogban –
az új kódex elfogadása okán részben már történeti kitekintés nézőpontjából – az adásvételi
szerződés és a szállítási szerződés, a közszolgáltatási szerződés, a mezőgazdasági
termékértékesítési szerződés és a vállalkozási szerződés, a szlovák polgári és kereskedelmi
jogban pedig az adásvételi szerződés és a vállalkozási szerződés viszonyát kell vizsgálat alá
vonni. A következő pontokban bemutatjuk, hogy az új magyar polgári jogi kódex a fentebb
felsorolt szerződéstípusok közül melyek szabályozását (és milyen ok folytán) hagyta el.
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3.6.1. Az adásvételi szerződés és a szállítási szerződés
A korábbi magyar polgári jogi kódexben nevesített szállítási szerződésnek nem eleme
tulajdonjog átruházása102. Az 1959-es Ptk. nem tiltotta meg, hogy az adásvételi szerződés
teljesítése a szerződéskötés időpontjához képest később történjen, viszont a szállítási
szerződés teljesítése csak a szerződéskötés időpontjához képest később mehetett végbe,
egyébként szállítási szerződésről nem is beszélhettünk. Ebből az következik, hogy a teljesítési
határidő mentén nem tudjuk elválasztani a két szerződéstípust, ha a felek akarata szerint a
szerződés teljesítése a szerződéskötés időpontjához képest később következik be. Meggyőző
jogirodalmi állásfoglalás szerint a korábbi magyar polgári jogi kódex által szabályozott
adásvételi szerződés és a szállítási szerződés „lényegét tekintve azonos, ugyanakkor
részletszabályaik eltérnek egymástól. Tekintettel arra, hogy nincs típuskényszer, a felek
szabadon választhatják meg, hogy tulajdonátruházási ügyletük szempontjából melyik
szerződéstípus szabályait tartják hatékonyabbnak, s ennek megfelelően dönthetik el, hogy
milyen típusú szerződést kötnek. Ebben a pillanatban azonban nyilvánvalóan nem érvényesül
az az elv, hogy a szerződést nem elnevezése, hanem tartalma szerint kell minősíteni, hiszen
tartalma alapján a két szerződésfajta nem feltétlenül különíthető el.”103 Az új Ptk. nem tartja
indokoltnak a szállítási szerződés átvételét, hiszen ugyanannak a célnak az elérését követi,
mint az adásvételi szerződés: „Önmagában az a körülmény, hogy a szállítási szerződésnek
fogalmi eleme az, hogy a teljesítésnek a szerződéskötéshez képest egy későbbi időpontban
kell bekövetkezni, nem teszi szükségessé önálló szerződéstípus fenntartását, már csak azért
sem, mert az adásvételi szerződés esetén sem tilos a felek olyan megállapodása, amely szerint
az adásvételi szerződés teljesítésére egy későbbi időpontban kerül sor, és az ilyen halasztott
adásvétel a szállítási szerződéstől nem határolható el.”104 Nyilvánvaló, hogy a teljesítés
időpontját az adásvételi szerződésben a felek szabadon kiköthetik, ezért a teljesítés időpontja
tengelyén további tulajdonátruházásra irányuló szerződés fenntartása ésszerűtlen.

102 A szállítási szerződést megkötő felek jogait és kötelezettségeit megállapító szabályoknak azért nem eleme a tulajdonátruházás, mert az
egységes és oszthatatlan állami tulajdon koncepciójában erre nem kerülhetett sor. A szerződéstípus a szocialista szervezetek közötti
áruforgalom szabályozására született.
103 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 34-35. o.
104 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 679. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1695. o., ugyanígy: Vékás, Lajos
(szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 867868. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 424. o.
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3.6.2. Az adásvételi szerződés és a közszolgáltatási szerződés
Az 1959-es magyar Ptk.-hoz kapcsolódó jogirodalmi állásfoglalás szerint annak
ellenére, hogy a közüzemi szerződés alapján a fogyasztó bizonyos dolog vagy energia
tulajdonjogát esetenként megszerzi (természetesen a tulajdonátruházás nem feltétlenül eleme
a közszolgáltatási szerződésnek, pl. távhőszolgáltatás esetén), önálló szerződéstípusként
történő felfogására azért került sor, mert ezt a „dologszolgáltatás folyamatos jellege, a
szolgáltatáshoz szükséges hálózatok fenntartásával kapcsolatos sajátosságok és a szolgáltató,
illetve a fogyasztó közötti erőegyensúly hiánya”105 indokolttá tették. Az új magyar Ptk.
a közüzemi szerződés elnevezését „közszolgáltatási szerződésre“ változtatja és a vállalkozási
szerződés

altípusaként

szabályozza.

A normaszöveg

indokolásából

kiderül,

hogy

a szerződéstípusnak nem célja, nem eleme a tulajdonátruházás: „A szerződési cél ugyanis
valójában nem energiahordozók (gáz, villany) tulajdonjogának megszerzése, hanem sokkal
inkább a tág értelemben vett közüzemi szolgáltatások biztonságos és folyamatos biztosítása,
amelyért a szolgáltatás megrendelője a tartós, folyamatos jogviszony alatt a szerződési
feltételek szerinti időközönként (pl. havonta, negyedévente, évente) visszatérően fizeti
a díjat.“106
3.6.3. Az adásvételi szerződés és a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
A korábbi magyar polgári jogi kódexben az adásvételi és a mezőgazdasági
termékértékesítési szerződés viszonya az adásvételi szerződés és a szállítási szerződés
viszonyához hasonlóan alakult: nem a szerződés közvetett tárgya, hanem a szerződés
megnevezése minősítette a szerződést107. Az új törvény a mezőgazdasági termékértékesítési
szerződést az adásvételi szerződés altípusaként szabályozza, ugyanis célja – csakúgy, mint az
adásvételi

szerződésé

–

a tulajdonjog

átruházása.

A normaszöveg

a szerződéstípus

sajátosságait domborítja ki.

105 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 35. o.
106 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 742. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1800. o., ugyanígy: Vékás Lajos
(szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 926. o.
107 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 36. o.
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3.6.4. Az adásvételi szerződés és a vállalkozási szerződés
Az adásvételi szerződés és a vállalkozási szerződés elhatárolása a magyar polgári jog
körében akkor okoz gondot, ha a vállalkozási szerződés tárgya bizonyos dolog előállítása.
Ebben az esetben az adásvételi szerződéshez való hasonlóságot az adja, hogy a jogosult olyan
dolog tulajdonjogát szerzi meg, amelynek korábban nem volt a tulajdonosa. Az elhatárolásnak
az a jelentősége, hogy ha a felek választása szerint a jogviszonyukra az adásvételi szerződés
szabályai lesznek a mérvadók, a tevékenység végzésére a szerződés szabályai nem terjednek
ki. Míg ha a szerződő felek vállalkozási szerződést kötöttek, a megrendelőnek lehetősége
nyílik, hogy a vállalkozó tevékenységét utasításaival irányítsa. A két szerződéstípus közti
elhatárolás az új polgári jogi kódex alapján is a tevékenység szerződés fogalmi elemévé
válásában ölt testet.
A vállalkozási szerződés a szlovák jogban is tevékenység végzésére irányuló
szerződés; az adásvételi szerződés alapján az eladó a szerződés tárgyának szolgáltatására és
ennek tulajdonjogának átruházására köteles. Az adásvételi szerződés és a vállalkozási
szerződés elhatárolása – hasonlóan a magyar polgári joghoz – akkor okoz igazi gondot, ha
a vállalkozási szerződések széles „tárgyi spektrumából” a vállalkozó kötelezettsége bizonyos
dolog előállítására és tulajdonjogának átruházására irányul. Igaz ugyan, hogy az iménti
esetben a két szerződéstípus között egy nagyon fontos különbség megfogalmazható,
mégpedig: a vállalkozási szerződés hatálya alá tartozik a tevékenysége végzése is, nemcsak
annak eredménye – mint az adásvételi szerződés esetében108. Sajnos azonban a fenti
megállapítás az adásvételi szerződés és a vállalkozási szerződés elhatárolásához nem nyújt
teljeskörű segítséget, hiszen egyik szlovák magánjogi kódex sem írja elő, hogy az adásvételi
szerződés tárgyának már a szerződéskötés időpontjában léteznie kell. Az áru nem létezése
egyrészt jelentheti azt, hogy az fizikailag nem létezik, másrészt azt, hogy a fizikailag létező
dolog nem az eladó tulajdonát képezi. Nem vitás, hogy olyan dolog is képezheti az adásvételi
szerződés tárgyát, amely a szerződéskötés időpontjában fizikailag még nem létezik. Éppen
a vázolt értelmezés nehezíti az adásvételi szerződés és a vállalkozási szerződés közötti
határvonal megvonását, ugyanis a Ktk. szabálya értelmében a vállalkozási szerződés közvetett
tárgyát tevékenység végzésével létrehozott dolog teszi ki, ha ez az adásvételi szerződés
hatálya alá nem vonható /Ktk. 536. § (2) bek./. Láthatjuk, hogy a kereskedelmi jogi adásvételi
szerződést szabályozó alapvető rendelkezés, a 409. § és az imént említett 536. § (2) bek.-e

108 szlovák Ptk. 631. §, Ktk. 536. § 1. bek.
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önmagukban még nem teszik lehetővé a két szerződés pontos elhatárolását. A dilemmát a Ktk.
410. § (1) bekezdése segít eldönteni. A főszabály szerint a fizikailag nem létező áru jövőbeni
gyártására vagy előállítására vonatkozó szerződést adásvételi szerződésnek kell tekinteni. Ez
a szabály nem érvényesül, ha a dologszolgáltatás jogosultja arra is kötelezettséget vállal, hogy
az áru gyártásához vagy előállításához szükséges dolgok lényeges részét a másik félnek ő
szolgáltatja. A Ktk. CISG általi inspirációját mi sem bizonyítja jobban, hogy azonos szabályt
fogalmaz meg a CISG 3. Cikk (1) bekezdése. Sem a nemzetközi adásvétel egyezménye, sem
a Ktk. nem határozza meg, mit kell az áru elkészítéséhez szükséges dolgok lényeges részének
tekintenünk, ugyanis csak a lehető legelvontabb megközelítés képes a gyakorlatban felmerülő
eseteket felölelni. Érték- ill. mennyiségi meghatározás önmagában nem adna megnyugtató
választ a kérdésre109. Az „áru elkészítéséhez szükséges dolgok lényeges része” fogalmát az
eset körülményeinek figyelembe vételével értelmezhetjük. Az esetleges súrlódások elkerülése
érdekében a szerződéskötő felek érdekében áll, hogy maguk határozzák meg, adásvételi vagy
vállalkozási szerződést kötöttek, ill. hogy a CISG hatálya alá kívánják-e vonni a
szerződésüket.
A Ktk. 410. § (2) bekezdése, ill. a CISG 3. Cikk (2) bekezdése az adásvételi szerződés további
negatív meghatározását tartalmazza. A szerződéskötő felek nem adásvételi szerződést
kötöttek, ha a dologszolgáltatásra kötelezett fél kötelezettségeinek túlnyomó része
tevékenység végzésében (CISG: munkavégzésben vagy más tevékenységben) ölt testet vagy
a kötelezettsége kiterjed az áru szerelésének elvégzésére is (az utóbbi fordulat csak a Ktk.-ban
jelenik meg). A szabály két esetet ölel fel:
a) Az első esetben a dologszolgáltatásra kötelezett fél kötelessége az áru szolgáltatására és
tevékenység végzésére vonatkozik. Az elhatárolást elsősorban (de: nem kizárólag!)
a szolgáltatandó dolog és tevékenység értékének összehasonlításával kell eldönteni, a Ktk.
és a CISG vonatkozásában egyaránt110.

109 Pelikánová, Irena (szerk.): Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. 243. o., Sándor Tamás – Vékás
Lajos: Nemzetközi Adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 49-50. o. Hasonlóan: Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný
zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 912. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník.
Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1312. o. Az elhatárolásnál a jogosult által szolgáltatott dolgok
értékét is javasolja figyelembe venni: Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/,
2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2005. 233. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi
Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2008. 284. o., nem foglal állást: Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný
zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 589 o.
110 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi Adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 50. o. A dolgok és a tevékenység
értékének arányát tekinti mérvadónak: Pelikánová, Irena (szerk.): Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX Bohemia, s.r.o.,

71

b) Ha a dologszolgáltatásra kötelezett fél köteles az áru szerelésére is, a szerződésre
a vállalkozási szerződés rendelkezései lesznek a mérvadóak, tekintet nélkül az áru és
a szerelés értékének arányára. A szerelés fogalma alatt az áru működő állapotba történő
juttatására irányuló tevékenységet kell érteni111. Megismételjük, hogy az iménti korlátozás
nem érvényesül a CISG-ben.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Ktk. 410. § szabálya diszpozitív. Így
a szerződéskötő felek olyan szerződést is, amelyet egyébként az adásvételi szerződés
rendelkezései alapján kellene megítélni, alávethetik a vállalkozási szerződést szabályozó
rendelkezések hatályának, s ugyanez érvényes fordítva is. Értelemszerűen tisztán tevékenység
végzésére irányuló szerződés nem tekinthető adásvételi szerződésnek; az adásvételi szerződés
kötelező tartalmi elemeinek tilalomfái nem kerülhetők meg a diszpozitivitás mezsgyéjén.
A felek választási lehetőségének jelentősége abban rejlik, hogy ha az áru tulajdonának
átruházása adásvételi szerződés alapján történik, a vevő az áru elkészítésének folyamatát nem
befolyásolhatja.
Érdemes megemlíteni, hogy a Ktk. 536. § (2) bekezdése értelmében épület vagy annak
részének építésére, szerelésére, karbantartására, javítására vagy átalakítására a vállalkozási
szerződés rendelkezései az irányadók.
A szlovák polgári jogban az elhatárolás során hiába keresnénk a Ktk. fentebb említett
rendelkezéseihez hasonló részletszabályokat, így a szerződés tartalmára kell támaszkodnunk.
Abban az esetben, ha a kötelezett a szerződéskötés időpontjában létező dolog szolgáltatására
vállal kötelezettséget, a felek jogviszonyát az adásvételi szerződés szabályai alapján kell
elbírálni. Ettől eltérően, ha a szolgáltatandó dolog tulajdonságait a jogosult előre
meghatározza, a szerződéskötő felek vállalkozási szerződést kötöttek.

1998. 244. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 912.
o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1313. o., nem
foglal állást: Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2005. 233. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/,
2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2008. 284. o., „gazdasági kritériumot“ helyezi előtérbe: Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný
zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 588 o.
111 Pelikánová, Irena (szerk.): Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. 244. o.
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4. Az adásvételi szerződés hibás teljesítésének jogi fogalma és jogi
szabályozása. A hibás teljesítés helye a szerződésszegés rendszerében

A dolgozat központi részét megkezdő fejezet élén egy módszertani megjegyzést
tennénk: álláspontunk szerint bármely jogi kérdés vizsgálatához nemcsak annak szűk
értelemben vett beható elemzése tartozik. Nem kevésbé fontos, hogy a vizsgálódás
rámutasson a górcső alá vont kérdések szélesebb összefüggéseire, kiszabadulva a tételes jog
kalodájából – mintegy madártávlatból – felrajzolja a jogrendszer térképén a bemutatni kívánt
intézmények határvidékét. A rendszertani kérdések boncolgatása semmiképp sem öncélú, sőt,
nem elhanyagolható gyakorlati jelentőséggel bír. Az egyes szerződésszegési tényállásokhoz
jogkövetkezmények más-más sora kapcsolódik, így a szerződésszegés jogkövetkezményeinek
rendezésénél elsőként azt kell eldönteni, hogy az adott szerződésszegési esetet miképp kell
minősíteni. Például egyáltalán nem mindegy, hogy a szerződésszegést hibás teljesítésnek vagy
késedelemnek minősítjük112, hiszen az igényérvényesítés feltételrendszere, a sérelmet
szenvedett fél részére rendelkezésre álló igények mindkét esetben eltérően alakulnak.
A rendszertani kérdések fontosságát felerősíti, hogy a jog élő organizmusként működik,
a gazdasági, műszaki, ill. a társadalmi fejlődés az ítélkezési gyakorlatot és a törvényalkotót
mind újabb és újabb feladatok elé állítja. Szemléltetésként egy példa: a magyar polgári jogi
judikatúrában az elmúlt évtizedekben szemtanúi lehettünk a szerződésszegéssel okozott kárért
való helytállási kötelezettség beálltához megkövetelt felelősségi fokozat értelmezésében
történt folyamatos szigorodási tendenciának, amely a szerződésszegési rendszer egészére
kiható hullámokat vetett. Nemcsak a kártérítés szűk értelemben vett körébe vonható jogi
normák átgondolása vált elkerülhetetlenné, az alkotó jogi munkálatok ugyanígy elérték a
szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb jogintézmények mezsgyéjét, ahol a szerződésszegéssel
okozott hátrány kártérítéssel történő rendezése szóba jöhetett. Ebből adódóan az érintett
jogintézmények összehangolt újragondolása elkerülhetetlen volt.
Nyilvánvaló tehát, hogy az adásvételi szerződés hibás teljesítésének a magánjogi
felelősségi rendszerből történő kiragadása éppen a hibás teljesítés és jogkövetkezményeinek
komplex értelmezését tenné homályossá, ezért a következő pontokban a szerződésszegés
fogalmával és jogi szabályozásával foglalkozunk. Ebben a rendszerben keressük a hibás

112 A késedelem és a hibás teljesítés közti elhatárolás jelentősége az aliud-szolgáltatás esetében domborodik ki. Az aliud-szolgáltatás
kérdésével a fizikai hiba fogalmát vizsgáló pontban foglalkozunk.
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teljesítés szerződésszegési tényállásának a helyét. A dolgozat bemutatja a hibás teljesítésre
vonatkozó tételes jogi szabályokat, s ebben a körben kitér az új magyar polgári jogi kódex
szerkezeti és tartalmi változtatásaira is. Abból, hogy az adásvételi szerződést kétféleképpen
lehet hibásan teljesíteni, fakad az a körülmény, hogy a jogszabály különbséget tesz a fizikai és
a jogi hiba esetei közt. A dolgozat a hiba fogalmának értelmezését megelőzően kitér a
közösségi jogalkotás vizsgálatára, hiszen ebben a körben a nemzeti jogalkotásnak
figyelemmel kell lennie a brüsszeli legiszlatíva eredményeire is. A tanulmány a tárgyi
pontban az Európai Parlament és Tanács a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó
jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 1999/44/EK Irányelvéhez fűződő, kodifikációs jellegű
kérdésekre fókuszál. Ebben a pontban a dolgozat a szlovák polgári jogi kódex és a hozzá
kapcsolódó, napjainkban is folyó rekodifikáció kritikai értékelésére is kitér. A hiba jogi
fogalmának vizsgálata során tudatosítani kell, hogy a hiba köznapi értelmezése és jogi
megítélése nem feltétlenül esnek egybe. A különbség lényege abban rejlik, hogy a hiba csak
azokban az esetekben vált ki jogkövetkezményt, amikor jog megítélése szerint is hibának
minősül. Az adásvételi szerződés hibás teljesítését vizsgáló fejezet záró pontjai a hiba egyes
eseteiről szólnak.
A dolgozat további pontjaiban sem kívánunk a fentebb vázolt módszertani
csapásirányon változtatni: folyamatosan igyekszünk a hibás teljesítéssel okozott érdeksérelem
orvoslásának kérdéseit rendszertani összefüggéseiben vizsgálni, amelyeket mindig az adott
problémakört elemző pontban kísérlünk meg kidomborítani. Előrebocsátjuk, hogy az
adásvételi szerződés hibás teljesítésének dogmatikai kérdései közül legharsányabban
a kontraktuális kártérítési igény és a szavatosi jogok „csatája“ jelentkezik.

4.1. A szerződésszegés fogalma és a szerződésszegés szabályozásának rendszere
4.1.1 A szerződésszegés fogalma
Az adásvételi szerződés jogi fogalmának vizsgálata során arra a következtetésre
juthatunk, hogy az adásvételi szerződés tartalmi szempontból a vétel tárgyának pénzre történő
cseréjét jelenti. Így az ügylet kapcsán mindkét szerződéskötő fél egyidejűleg bizonyos
előnyhöz jut – a vevő tulajdonába olyan áru kerül, amelyre szüksége van, az eladó pedig a

74

vételárral gazdagodik113. Ennek megfelelően, ha a kötelezett szerződésszerűen teljesít, a
szerződés gazdasági és jogi szempontból kiteljesedik, és teljesítés által megszűnik114.
A mindennapi élet valóságában sajnos éppen az említett ideális eset gyakori ellenpéldájával
szembesülünk, amikor az egyik vagy másik szerződéskötő fél magatartása vagy éppen
mulasztása a szerződéses viszonyokban zavart kelt. Szerződésszegésnek nevezzük azokat az
eseteket, amikor a szerződés teljesítése nem a szerződésben vagy a törvényben foglalt
feltételeknek megfelelően történik115. A szerződésszegés fogalmát (új magyar Ptk. 6:137. §),
ill. az egyes nevesített szerződésszegési tényállásokat szabályozó polgári jogi normák
vizsgálata révén rögzíthetjük, hogy a szerződésszegés objektív kategória. A szerződésszegés
ténye független a szerződésszegő félnek a szerződésszegéshez, ill. a szerződésszegés
eredményéhez fűződő belső, pszichikai viszonyától, a szerződésszegő fél jó- vagy
rosszhiszeműségétől, tudati körülményeitől, magatartásának vétkességétől, felróhatóságától.
Önmagában a szerződés vagy a jogszabály feltételeinek megfelelő teljesítés elmaradása
eredményezi a szerződésszegés tényállásának beálltát.
Az 1959-es magyar polgári jogi kódex megoldásával párhuzamosan sem a szlovák
Ptk., sem a Ktk., ill. a nemzetközi adásvétel egyezménye sem definiálja a szerződésszegés
általános fogalmát; megelégszenek a tipikusnak mondható szerződésszegési esetek
szabályozásával. Ennek ellenére mégis egyértelmű, hogy a fenti jogszabályokban kifejezetten
nem nevesített szerződésszegési esetek is tilosak, és nem maradnak jogkövetkezmények
nélkül. Ez a következtetés a szerződések teljesítésének alapelveit kimondó116 1959-es magyar
Ptk. 277. §-ából, ill. a szlovák Ptk. 559. § (2) bekezdéséből, ill. a Ktk. 324. § (1) bekezdéséből
vezethető le. Az iménti, szlovák magánjogi szabályok egyöntetűen azt állapítják meg, hogy a
szerződés „rendes és időben történt” teljesítés által szűnik meg. Míg a törvény „időben
történt” fordulata a magyar polgári jogi szabályok tükrében teljesen egyértelmű, a „rendes

113 Az adásvételi szerződés teljesítése során megvalósuló kölcsönös előnyszerzés elemzéséről lásd: Kisfaludi András: Az adásvételi
szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 21. o.
114 Kötelmek szintjén: szlovák Ptk. 559. § (1) és (2) bek., kereskedelmi jogi kódex 324. § (1) bek., új magyar Ptk. 6:3. § (közvetlenül nem
követeli meg, hogy a teljesítés megfeleljen a szerződés és a jogszabály követelményeinek, viszont a kódex a teljesítésnek csak a jogszabály
és a szerződés követelményeit kielégítő magatartást tekinti, így erre nincs is szükség), az 1959-es Ptk.-ban erre vonatkozó kifejezett szabály
nem volt, viszont a jogirodalomban egyértelműen megjelenik: Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti
Kiadó Kft., 2003. 201. o.
115 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 201. o., új magyar polgári jogi kódex
6:137. §
116 Mindenekelőtt a fenti szabályokban testet öltő, a szerződés reális teljesítésének és a jogosulti érdek kielégítésének alapelveit kell
megemlíteni. A szerződések teljesítésének további alapelve az együttműködési kötelezettség.
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teljesítés” fordulata magyarázatot igényel. A szerződés teljesítése akkor megy végbe
„rendesen”, ha a teljesítés a szerződéskötő felek, a szerződés tárgya, a teljesítés módja, helye,
minősége stb. viszonylatában a szerződésben és a törvényben rögzített követelményeknek
megfelelően történik117. A szerződés és a jogszabály tartalmának megfelelő teljesítés
kötelezettségének megszegése szerződésszegést jelent, függetlenül attól, hogy a konkrét
szerződésszegési eset beletartozik-e a törvényben rögzített szerződésszegési tényállások közé.
Így szerződésszegésnek minősül, ha az egyik szerződő fél megszegi az együttműködési vagy
tájékoztatási kötelezettségét118. A CISG az eladó és a vevő szerződésszegésének
jogkövetkezményeit összefoglaló szabályainak fordulatából (45., 61. Cikk) nyilvánvaló, hogy
a szerződésszegés miatt sérelmet szenvedett szerződéskötő fél rendelkezésére álló igények
nyitva állnak valamennyi szerződésszegés – tehát nemcsak az egyezményben nevesített
szerződésszegési tényállások – esetére. Az új magyar Ptk. mélyreható változtatásokat
eszközöl a korábbi magyar polgári jogi kódex szerződésszegési szabályainak körében.
Szerkezeti és tartalmi újítás, hogy a szerződésszegés általános szabályai élén rögzíti
a szerződésszegés fogalmát (6:137. §), mégpedig azonos módon, mint a hatályon kívül
helyezett kódex 277. §-ának „kerülőútja“ tette: „A szerződés megszegését jelenti bármely
kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása“. A szabály fordulatából nyilvánvaló,
hogy nemcsak a jogszabály által nevesített szerződésszegési alakzatokhoz kapcsolódnak
a szerződésszegés jogkövetkezményei, hanem a szerződés bármely elemének megszegése
szerződésszegést jelent. Ugyancsak egyértelmű, hogy a szerződésszegés objektív kategória,
ill. az is, hogy szerződésszegést aktív és passzív magatartás egyaránt megvalósíthat.
A

szerződésszegés

fogalmához

illeszkedve

a

szerződés

megszegésének

jogkövetkezményei (szankciói) is – a kártérítési felelősség korábbi magyar119 és a hatályos
szlovák polgári jogi kódex tételes szabályaitól eltekintve – objektív jellegűek. Ez annyit
jelent, hogy a kötelezettnek a szerződésszegés esetére a jogszabályban vagy a szerződésben

117 Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 85-89. o., Lazar, Ján
(szerk.): Občianske právo hmotné, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 91-95. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník.
Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2005. 104. o., Ovečková, Oľga (szerk.):
Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2008. 125. o., Ovečková,
Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017.
256 o., Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó
jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 511. o.
118 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 201. o.
119 A jelen pontban a tételes jogi normákról szólunk. Az 1959-es magyar polgári jogi kódex kontraktuális kártérítési felelősségről szóló
szabályaihoz fűződő judikatúra bemutatására a kártérítést elemző pontban térünk ki.
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rögzített helytállási kötelezettségének eleget kell tennie, kivéve, ha a kimentésnek a törvény
szerint helye van, azaz bizonyítja a jogszabály által megfogalmazott kimentő körülményeket.
Az 1959-es magyar polgári jogi kódex hatálya alá rendelt szerződések esetében a
szerződésszegés – elvben – szubjektív jogkövetkezményeit a szerződésszegő fél akkor
kerülhette el, ha bizonyította, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az
az adott helyzetben általában elvárható volt. Újra megjegyezzük, hogy az utóbbi csaknem
három évtized bírói gyakorlata indukálta az új kódex kontraktuális károkért való felelősség
körében

végrehajtott

változtatásait.

A paradigmaváltás

dogmatikai

indokait

a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősséget vizsgáló pontban elemezzük.
4.1.2. A szerződésszegés szabályozásának rendszere
Az 1959-es magyar Ptk.-ban a szerződésszegések kérdéseit a szerződések általános
szabályai közt helyet foglaló XXV. fejezet taglalta. A korábbi kódex szerkezeti szempontból
a szerződésszegésről szóló fejezet élén a nevesített szerződésszegési esetek szabályait
rögzítette (a kötelezett késedelme, a jogosult késedelme, a hibás teljesítés, a teljesítés
lehetetlenné válása, a teljesítés megtagadása), ezt követően sorakoztatta fel a szerződésszegés
közös szabályait. A szerződésszegés eseteire az új magyar polgári jogi kódex szerződésekről
szóló általános szabályai térnek ki (Hatodik Könyv, X. Cím: A szerződésszegés). A fejezet
élén a szerződésszegés általános szabályai helyezkednek el, ezután kerülnek sorra a nevesített
szerződésszegési tényállások: a kötelezett késedelme, a jogosult átvételi késedelme, a hibás
teljesítés, a teljesítés lehetetlenné válása, a teljesítés megtagadása és a jognyilatkozat tételének
elmulasztásának szabályai. A szerződésszegések általános szabályai éppúgy vonatkoznak
a nem nevesített szerződésszegési tényállásokra mint a nevesített szerződésszegési esetekre
azokban az esetekben, ha az utóbbiak szabályai nem rendelkeznek másképp.
A szlovák Ptk. nem tartalmaz a szerződésszegésről szóló önálló szerkezeti egységet,
ehelyett a szerződésszegésre vonatkozó szabályokat a kötelem egyes létszakaszainak
szabályai közé integrálja. A hibás teljesítés általános szabályait (szlovák Ptk. 499-510. §-ai)
a kötelmi jogról szóló általános rendelkezések első fejezete (amelyet a törvényalkotó címmel
nem látott el) tartalmazza, amely a hibás teljesítés általános szabályainak rögzítése mellett
kitér a kötelmi jogviszony definíciós szabályára, melyet a kötelem keletkezésének szabályai,
ill. a kötelem tartalmáról szóló szabályok követnek. A kötelezetti (szlovák Ptk. 517-521. §-ai)
és a jogosulti (szlovák Ptk. 522-523. §-ai) késedelem szabályai a szlovák polgári jogi kódex
kötelmi jogi részének általános szabályait felsorakoztató szerkezeti egysége „Változások
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a kötelmek tartalmában“ címet viselő harmadik fejezetében kapnak helyet. A teljesítés
lehetetlenné válása nevesített tényállásának szabályait (szlovák polgári jogi kódex 575-577. §ai) a kódex kötelmek megszűnéséről szóló – a kötelmek általános szabályait tartalmazó
szerkezeti egység hatodik – fejezete tartalmazza.
A kereskedelmi jogi kódex szakít a szlovák Ptk. megoldásával: a szerződésszegés
eseteit egységesen, önálló fejezetben, „A szerződéses kötelezettségek megszegése és ennek
jogkövetkezményei”

címmel

ellátott

szerkezeti

egységében

szabályozza.

A fejezet

a kötelezetti késedelem (365-369d §-ok), a jogosulti késedelem (370-372. §-ok) és a kártérítés
intézményeivel (373-386. §-ok) foglalkozik. Első látásra úgy tűnhet, hogy a szlovák
kereskedelmi jogi kódexben a hibás teljesítés nem tartozik a nevesített szerződésszegési
tényállások körébe, azonban ez mégsincs így. E kérdéssel a jelen pontban lentebb
foglalkozunk.
A CISG elhagyja az egyes szerződésszegési esetek nevesítését, a nemzetközi
adásvételi szerződés megszegésének jogkövetkezményeit a tartalmi kérdéseket taglaló III.
Része szabályozza (II. Cím III. Fejezet: Az eladó szerződésszegésének jogkövetkezményei,
III. Cím III. Fejezet: A vevő szerződésszegésének jogkövetkezményei, továbbá az eladó és a
vevő kötelezettségeire vonatkozó közös rendelkezéseket tartalmazó V. Cím /I. Fejezet: A
teljesítést megelőző szerződésszegés és részletekben történő teljesítésre vonatkozó szerződés,
II. Fejezet: Kártérítés, III. Fejezet: Kamat, IV. Fejezet: Mentesítő okok, V. Fejezet: Az elállás
jogkövetkezményei, VI. Fejezet: Az áru megőrzése/).
Bár a vizsgált nemzeti magánjogi kódexek a szerződésszegés nevesített eseteit és
jogkövetkezményeit (késedelem, hibás teljesítés, a teljesítés lehetetlenné válása, ill.
megtagadása, az új magyar polgári jogi kódexben a jognyilatkozat tételének elmulasztása) az
egyes szerződések szabályozási körétől elszakítva tárgyalja, esetenként a szerződéstípusok
szabályai is tartalmazhatnak szerződésszegéssel kapcsolatos jogi normákat. A szlovák Ptk.
hibás teljesítésről szóló általános szabályait – egyéb szerződéstípusok mellett – a nem
kereskedői és a fogyasztói adásvételi szerződés normái módosítják, ill. egészítik ki. A
kereskedelmi jogi adásvételi szerződés hibás teljesítésének részletes szabályait a kódex a
szerződéstípus rendelkezései körében rögzíti. Ezek a szabályok a kötelezetti késedelem
általános szabályait konkretizálják. E törvényalkotói megoldás azzal áll összefüggésben, hogy
a szlovák jog a kötelezetti késedelmet nemcsak a teljesítési idő viszonylatában értelmezi,
hanem késedelemnek minősül a teljesítés egyéb törvény vagy szerződés által kikötött
attribútumainak megszegése is. Ennek okán a hibás teljesítés a szlovák jogban jogi értelemben
késedelemnek minősül. A kötelezetti késedelem fogalmát rögzítő szabályok /szlovák Ptk. 517.
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§ (1) bek., kereskedelmi jogi kódex 365. § (1) bek./ a kötelezetti késedelem esetei közé
sorolják a „rendes teljesítés“ elmaradását is. Az 1959-es magyar Ptk.-ban a jogszavatossági
szabályok az adásvételi szerződés szabályai között találhatók. Ennek oka a jogintézmény
csökkent jelentősége és az egyes szerződéstípusoknál jelentkező eltérések120.
A hibás teljesítés miatt elszenvedett érdeksérelem orvoslására nemcsak a
szerződésszegés esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazhatók. Ha az adott hátrány
kompenzálása más jogintézmény segítségével is lehetséges, a sérelmet szenvedett fél döntésén
múlik, hogy mely jogintézményt alkalmazza. A jogosultnak meg kell jelölnie a jogcímet –
például a szerződés megtámadása tévedés miatt vagy szavatosság alkalmazása, s a bíróság az
ügyet a választott jogcím körében rögzített jogszabályok alapján bírálja el 121. A nemzetközi
adásvétel egyezményében a kifogásolás elmaradása miatt elmulasztott szavatosi igény helyett
a vevő megtámadási jogát kizárt122. A szlovák joggyakorlat részleteiben ki nem fejtett
álláspontja

szerint

a szavatossági

intézménye

megelőzi,

kizárja

a szerződés

megtámadhatóságának alkalmazhatóságát, még abban az esetben is, ha a szolgáltatás
hibátlanságára vonatkozó kötelezetti nyilatkozat valótlannak bizonyul123.
Nem tévesztendő szem elől, hogy a non-cumul elve az új polgári jogi kódexben
érvényesülni fog a kontraktuális és a deliktuális kártérítési kötelezettség viszonyában. Ezzel
a kérdéssel a kontraktuális kártérítési kötelezettség újragondolt szabályait vizsgáló pontban
foglalkoztunk.

4.2. A hibás teljesítés
Az eladó kötelezettségeit rögzítő szabályok alapján elmondható, hogy a korábbi és az
új magyar Ptk., a szlovák polgári jogi kódex, a szlovák Ktk. és a CISG egyaránt az eladót a

120 A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve. Az 1959. évi IV. törvény és a törvény javaslatának miniszteri indokolása, továbbá a
Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. számú törvényerejű rendelet, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1963. 410. o.
121 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 601. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1525. o.
122 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 245. o.
123 Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 26 Odo 1503/2005 sz. határozata
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vétel tárgyának szolgáltatására124 és tulajdonának átruházására kötelezi. Az eladó
kötelezettségének kettős jellege125 azt eredményezi, hogy az adásvételi szerződést
kétféleképpen lehet hibásan teljesíteni. Egyrészt a szerződés közvetett tárgya fizikailag lehet
hibás, másrészt hibás teljesítésről beszélünk akkor is, ha az eladó nem tesz eleget
tulajdonátruházási kötelezettségének126. Mindkétféle hibás teljesítés következménye az eladót
terhelő kötelezettségben ölt testet: az eladó köteles a hibás teljesítéssel a vevőnek okozott
vagyoni

érdeksérelmet

jogkövetkezményei

orvosolni.

Az

a kellékszavatosság,

adásvételi
a

szerződés

jogszavatosság,

hibás

teljesítésének

a kártérítés,

a jótállás,

a termékszavatosság az új magyar Ptk. alapján, a termékfelelősség, ill. a kötbér, ha az utóbbi
szankciót a szerződéskötő felek kikötötték.
A szlovák jogban is teljes mértékben igaz a magyar jogi irodalomban kifejtett
megállapítás, mely szerint az adásvételi szerződés hibás teljesítése az eladó „kiváltsága”. A
vevő fizetési kötelezettségét nem teljesítheti hibásan, még akkor sem, ha hamis pénzzel fizet.
Ebben az esetben ugyanis fizetésről egyáltalán nem beszélhetünk, tehát ezt az esetkört nem a
hibás teljesítés szabályai alapján kell megítélnünk127.
A hibás teljesítés jogi szempontból akkor releváns, ha a jogosult oldalán vagyoni
jellegű érdeksérelmet okoz, „a polgári jog eszközeivel ugyanis a minőségi hiba kiváltotta
vagyoni érdeksérelem orvosolható.”128 Az említett érdeksérelem megnyilvánulhat:


a szolgáltatás hibás teljesítés következtében csökkent értékében (tapadó kár129);



a jogosult egyéb vagyonában a hibás teljesítéssel okozati összefüggésben keletkezett
értékcsökkenésben (következménykár);



a hibás teljesítéssel okozott károk csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez és további károk
kialakulásának megakadályozásához szükséges költségekben (indokolt költségek);

124 Az eladót terhelő kötelezettségekről az adásvételi szerződés jogi fogalmával foglalkozó pontban szóltunk. A jelen pontban ezért a dolog
feletti hatalom átruházásával részletesen nem foglalkozunk.
125 A frappáns és lényegretörő megfogalmazást Kisfaludi Andrástól kölcsönöztük: Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–
KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 212. o.
126 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 212-213. o., Pelikánová, Irena (szerk.):
Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. 264. o.
127 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 212. o.
128 Kemenes István: A szavatosság, a jótállás és a kártérítés egyes kérdéseinek újraszabályozásához. Magyar Jog, 1992. évi 1. sz., 14. o.,
Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 14. o.
129 A tapadó kár fogalmi tartalmának elemzését lásd: Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. 165169. o.
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a hibás teljesítéssel okozati összefüggésben elmaradt vagyoni előnyben (elmaradt haszon).

4.2.1. Az adásvételi szerződés hibás teljesítésének tételes jogi háttere
4.2.1.1. A hibás teljesítés magyar polgári jogi szabályai
A szerződésszegés jogi szabályozását bemutató pontban utaltunk rá, hogy az 1959-es
magyar Ptk. szerződésszegésről szóló szabályai a szerződések általános szabályai közé
illeszkedtek. Kivételt képzett a jogszavatosságot szabályozó normacsoport, amely az
adásvételi szerződés előírásai közt foglalt helyet. A hibás teljesítés nevesített szerződésszegési
esetét az új magyar Ptk. a szerződésszegésről szóló Cím XXIV. Fejezetében szabályozza. Az
új kódex elsőként a hibás teljesítés általános szabályait rögzíti, majd ezt követően
következnek a kellékszavatosság szabályai, amelyeket a termékszavatosság és a jótállás
intézményének szabályai követnek. A hibás teljesítésről szóló fejezetben helyt kapnak a hibás
teljesítéssel okozott kár megtérítésére vonatkozó különös szabályok, s a fejezetet pedig
a jogszavatosság szabályai mögött a hibás teljesítés különös szabályai zárják le. Az utóbbiak
az eredmény létrehozására és használatra vagy hasznosításra irányuló szerződések hibás
teljesítéséről szólnak.
Az új magyar polgári jogi kódex a jogszavatosság szabályai körében tehát szerkezeti
változtatást eszközöl: a jogi szempontból történő hibás teljesítés szabályai „lecsepegnek“
a hibás teljesítés általános szabályai közé. A változás oka, hogy „a jogszavatosság szabályai
nemcsak a tulajdonjog, hanem bármely – akár dologhoz kapcsolódó, akár immateriális –
jogosultság átruházása esetén alkalmazásra kerülnek.“130
4.2.1.2. A hibás teljesítés szlovák polgári jogi szabályai
A szlovák Ptk. a hibás teljesítésről és jogkövetkezményeiről többrétegű szabályozást
tartalmaz. A hibás teljesítés általános szabályait a szlovák Ptk. kötelmi jogról szóló Nyolcadik
Részének 499-510. §-aiban találjuk, míg a következő szinten az egyes szerződések
rendelkezései tartalmazhatnak a szavatosi helytállási kötelezettségről szóló különös
szabályokat. Ilyen esetben a hibás teljesítés általános szabályai akkor kerülnek alkalmazásra,

130 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 641. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1612. o., hasonlóan: Vékás Lajos
(szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 839. o.
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amikor a különös szabályok segítségével egy adott kérdés nem válaszolható meg. A polgári
jogi adásvételi szerződésre kivetítve a szavatosi helytállási kötelezettség különös szabályai
a szlovák Ptk. 596-600. §-aiban, ill. a fogyasztói adásvételi szerződés altípusa esetében a 619627. §-okban találhatók. Vizsgáljuk meg, milyen viszonyban állnak egymással a hibás
teljesítés általános szabályai, a polgári jogi adásvételi szerződés körében rögzített szavatosi
szabályok, ill. a fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén fennálló szavatosi
helytállási (ill. kötelező jótállási) kötelezettséget szabályozó normák! A fogyasztói adásvételi
szerződés hibás teljesítésének esetkörében háromszintű szabályozással szembesülünk:
amennyiben a fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítésének szabályai alkalmazásával
nem jutunk eredményre, akkor kerül sor a „klasszikus” polgári jogi adásvételi szerződés hibás
teljesítését tárgyaló normáinak az alkalmazására (szlovák Ptk. 596-600. §). Ha egy probléma
még így sem oldható fel, akkor a fogyasztói adásvételi szerződésre is a hibás teljesítés
általános szabályai (szlovák Ptk. 499-510. §) lesznek – a szubszidiaritás elvét követve – az
irányadók. Az általános és a különös normák viszonyát a lex specialis derogat legi generali
elve határozza meg, azaz a különös normák az általános szabályokkal szemben előnyt
élveznek. A jogszavatosságot a szlovák Ptk. 503. §-a szabályozza. Ebben a körben a szlovák
Ptk. sem az adásvételi szerződés, sem a fogyasztói adásvételi szerződés kapcsán nem
tartalmaz semmilyen különleges szabályt. A szlovák Ptk. hibás teljesítést szabályozó általános
rendelkezései közül a jótállásra az 502. és az 505. §-ok vonatkoznak. Az említett
szabályegyüttest akkor alkalmazzuk, ha a törvény (a szlovák Ptk. a fogyasztói adásvétel
esetén tesz így), ennek végrehajtó szabálya, a szerződéskötő felek vagy a kötelezett egyoldalú
nyilatkozata jótállási kötelezettséget rögzít.
4.2.1.3. A hibás teljesítés szlovák kereskedelmi jogi szabályai
A szlovák kereskedelmi jogi kódex – a szlovák Ptk. és a már hatályon kívül helyezett
Gazdasági

Törvény

rendszerétől

eltérően

–

a

szerződés

hibás

teljesítését

és

jogkövetkezményeit az egyes nevesített szerződéstípusok szabályozási körében különállóan
szabályozza; a kötelezetti késedelem általános szabályai között szűk értelemben vett szavatosi
szabályokat hiába keresnénk. A kereskedelmi jogi adásvételi szerződés fizikai és jogi
értelemben történő hibás teljesítésére és jogkövetkezményeire a Ktk. 422-442 §-ait131 kell

131 A Ktk. 412-442. §-ai az eladó a Ktk. 411. §-ában feltüntetett alapvető kötelezettségeit (az áru szolgáltatása, az áru okmányainak átadása,
tulajdonátruházás) taglalja. A szóban forgó szabályok a következők:
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alkalmazni. Jogirodalmi állásfoglalás szerint a hibás teljesítés kereskedelmi jogi szabályainak
részletességére való tekintettel a hibás teljesítés polgári jogi normáit figyelmen kívül
hagyhatjuk132. Ezt a körülményt pozitívan kell értékelnünk, hiszen a két kódex összehangolt
alkalmazása – amint a dolgozat bevezető részében utaltunk rá – nem kevés ellentmondással
terhelt, különös odafigyelést, gondosságot igénylő jogalkalmazói feladat.
4.2.1.4. A nemzetközi adásvétel egyezményének hibás teljesítésről szóló szabályai
Az áru hibátlanságával a CISG tartalmi kérdésekkel foglalkozó III. Részében, a II.
Fejezet (35-44. Cikkek) foglalkozik. A fizikai tekintetben történő hibás teljesítést és a
kellékszavatossági helytállást a CISG 35-40. és a 44. Cikkei szabályozzák. Az eladó
jogszavatossági kötelezettségének szabályait a 41-43. Cikkek és a 44. Cikk rögzítik. Abban az
esetben, amikor az eladó e tekintetben szerződésszegést követ el és a vevő a szerződésszegést
kellő formában és időben kifogásolja, a vevő a 45. és a következő Cikkekben feltüntetett
igényeket támaszthatja az eladóval szemben. Előrebocsátjuk, hogy az igényérvényesítés
előfeltételeit – megvizsgálási és értesítési kötelezettség – a vevőnek maradéktalanul
teljesítenie kell, ugyanis ezek elmulasztásához a CISG – eltérően a nemzeti jogi kódexek
szellemiségétől – súlyos jogkövetkezményeket fűz. A polgári jogi kódexektől még egy
további eltérést figyelhetünk a CISG-ben, ill. általa ihletve a szlovák kereskedelmi jogi
kódexben is. A fogyatékos szolgáltatással elkövetett szerződésszegésnek két kategóriája

a) az áru szolgáltatása: 412-416. §;
b) az árut kísérő okmányok: 417-419. §;
c) az áru mennyisége, minősége és csomagolása: 420-421. §;
d) fizikai hibákért való szavatosi helytállási kötelezettség: 422-428. §;
e) a jótállás: 429-432. §;
f) az áru jogi hibái: 433-435. §;
g) szavatosi igények: 436-441. §; megjegyezzük, hogy a szavatosi igényekről szóló szabályokat kell alkalmazni a kötelezett fizikai hibákért
való törvényes helytállási kötelezettsége, a jótállás és a jogszavatosság körében egyaránt;
h) a többletszolgáltatásra vonatkozó különleges szabály: 442. §.
132 Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 32. o., Lazar, Ján
(szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 33. o. Máshol olyan – véleményünk szerint
téves – állásfoglalást tettek közzé, mely szerint a polgári jogi kódex szubszidiáris hatálya elvben sem érvényesül: Jamrišková, Mária:
Zodpovednosť predávajúceho za vady z kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka /A kereskedelmi jogi adásvételi szerződés hibás
teljesítéséért való felelősség/. Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, 5, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Univerzity Mateja Bela, 2001. 85. o.
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jelenik meg: a közönséges és az alapvető szerződésszegés. Annak eldöntése, hogy az eladó
szerződésszegése melyik kategóriába tartozik, különleges jelentőséggel bír, ugyanis
a szerződésszegés súlyának minősítése a szerződésszegés jogkövetkezményeinek és egyben a
hibás teljesítés miatti igényérvényesítés feltételrendszerének fontos elemét képezi. Az áru
szerződésszerűségének szabályozási köre hézagmentes, tehát e szabályok tekintetében a
kollíziós jog alapján meghatározott nemzeti jog alkalmazása kizárt133.
4.2.2. A fogyasztói adásvételről szóló EK-irányelv134 tartalma és implementációja
a nemzeti jogrendszerekbe
Igaz ugyan, hogy a magánjogi törvényalkotás súlypontja jelenleg országhatárokon
belül található, azonban az európai egységesítő jogi hatások elérték a nemzeti magánjogi
rendszerek legbelsőbb magját, a kötelmi jogot135. A jogegységesítés irányába mutatnak a
nemzetközi egyezmények, amelyek közül elsősorban a nemzetközi adásvétel egyezményét
kell megemlíteni. A magántervezetek egységesítő hatása sem hagyható figyelmen kívül. A
brüsszeli jogalkotás elsősorban a fogyasztóvédelem égisze alatt avatkozik be a nemzeti
törvényhozás „magánügyébe”. A fogyasztó – vevő hibátlan teljesítéshez fűződő érdekének
védelmét az Európai Parlament és Tanács a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó
jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 1999/44/EK Irányelvében foglalt szabályok
szolgálják. Az irányelvekkel kapcsolatban a tagállamok a fogyasztóknak implementációs
kötelezettséggel tartoznak, ezért a hibás teljesítés vizsgálatának egyik fő gondolati vonulata
szükségképpen a különleges alany, a fogyasztó mentén húzódik. Ebből az okból célszerűnek
tartjuk, hogy külön címben tekintsük át a fogyasztót a hibás teljesítéssel szemben védő
magánjogi eszköztár „ősforrását“, a fogyasztói adásvételről szóló irányelv főbb gondolati
csomópontjait és a nemzeti jogokba történő beültetéséhez kapcsolódó jogtechnikai
kérdéseket. Előre bocsátjuk, hogy a dolgozat az irányelv implementációjának tartalmi
kérdéseit szervesen az adott jogosultságot vizsgáló pontban bontja ki. A vizsgált jogrendek
magánjogát érintő rekodifikációs intézkedések a fogyasztó magánjogi védelmét biztosítani
hivatott jogintézmények jelentőségét felerősítik, hiszen a jogalkotóknak választ kell adniuk:

133 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 200-201. o.
134 Európai Parlament és Tanács 1999/44/EK Irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak
egyes vonatkozásairól
135 A nemzeti jogi normaalkotást ért egységesítő hatásokról lásd Vékás Lajos monográfiáit: Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv
elméleti előkérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001., Vékás Lajos: Parerga. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008.
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milyen legyen a fogyasztóvédelmi magánjog és a készülő polgári jogi kódexek viszonya136.
Számunkra az 1959-es magyar polgári jogi kódex és az új magyar Ptk. megoldása különleges
tanulsággal szolgált, amelyet a készülő szlovák polgári törvénykönyvhöz kapcsolódó
közzétett szakmai vélemények, állásfoglalások kapcsán, a jelen fejezet további részében
kívánunk kidomborítani.
4.2.2.1. Az irányelv célkitűzéseiről és tartalmáról
Az irányelv mindenekelőtt azt a törekvést szolgálja, hogy a fogyasztók az
országhatároktól függetlenül éljenek a közös piac adta előnyökkel. A határokon átnyúló
fogyasztói ügyleteknek elsősorban a fogyasztó bizonytalansága vet gátat, hiszen a fogyasztó
számára általában ismeretlenek az idegen ország jogszabályai. A fogyasztói ügyletek
általában „gyors lefolyásúak”, nem előzi meg a szerződéskötést hosszas egyeztetés, így a
tájékozódás meglehetősen szűk keretek közé szorul. Mindezt szem előtt tartva az irányelv a
hibás teljesítés terhes jogkövetkezményei elhárításának jogi eszköztárát szabályozza oly
módon, hogy kógens jelleggel minimum-szabályokat állít fel, amelyeket valamennyi tagállam
köteles a jogrendjébe beültetni. Ennek eredményeként a fogyasztó biztos lehet benne, hogy
bármely tagállam területén is köt fogyasztói adásvételi szerződést, élhet az irányelvben foglalt
igényekkel. Az irányelv célja tehát a „… tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítése a fogyasztóvédelem egységes minimális szintjének biztosítása
érdekében…”137.
Az Irányelv tartalma a következő főbb kérdéskörökre terjed ki:
-

a hibás teljesítés fogalmi határai;

-

a bizonyítási teher megfordítása;

-

a szavatosi jogok rendszere;

-

igényérvényesítési határidő;

-

jótállás;

-

kógencia kimondása.

136 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 75. o.
137 Az Európai Parlament és Tanács 1999/44/EK Irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak
egyes vonatkozásairól, 1. cikk, (1) bek.
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4.2.2.2. A fogyasztó és a fogyasztási cikk fogalma az irányelvben
Az irányelv a fogalommeghatározó rendelkezéseiben leszögezi, hogy a fogyasztó csak
olyan természetes személy lehet, aki az irányelv hatálya alá tartozó szerződések tekintetében
gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból jár el. Megjegyezzük, hogy
ennek ellenére, a korábbi magyar Ptk. biztosította fokozott védelem nem korlátozódott
természetes személyekre. A tárgyi hatály tekintetében az irányelv rögzíti, hogy a fogyasztási
cikk csak ingó dolog lehet, kivéve a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján
értékesített árukat, továbbá kivéve a vizet és a gázt, feltéve, hogy nem korlátozott térfogatban
vagy meghatározott mennyiségben ajánlják fel adásvételre, ill. kivéve a villamos energiát. E
tekintetben a szlovák polgári jogi kódex és az új magyar Ptk. vétenek az irányelv ellen,
ugyanis a fogyasztói szerződések tárgyi hatályát megszorító szabályt nem tartalmaznak.
4.2.2.3. A hibás teljesítés fogalmi határai
A szerződésszerűségről szóló cikk (2. cikk) felsorolja azokat az eseteket, amikor
a fogyasztói adásvételi szerződés tárgyát képező dolog – ellenkező bizonyításig – hibátlannak
minősül. A fogyasztási cikk szerződésszerűségét vélelmezni kell, ha az
-

megfelel az eladó által adott leírásnak, és rendelkezik az eladó által a fogyasztónak
bemutatott próba vagy minta tulajdonságaival;

-

alkalmas a fogyasztó által meghatározott sajátos célra, amelyet a fogyasztó a
szerződéskötéskor az eladó tudomására hozott, és az eladó elfogadott;

-

alkalmas minden olyan célra, amelyre az azonos fajtájú árukat szokásosan használják;

-

felmutatja az azonos fajtájú áruk tekintetében szokásos minőséget és teljesítményt,
amelyet a fogyasztó ésszerűen elvárhat, figyelembe véve a fogyasztási cikk természetét, és
ha van ilyen, az eladó, a gyártó vagy annak képviselője által a fogyasztási cikk konkrét
tulajdonságai tekintetében különösen a reklámozás során tett vagy a címkén megjelenő
nyilvános kijelentéseket.

Nem minősül a megfelelés hibájának, ha a szerződés megkötésének időpontjában a fogyasztó
a hibáról tudott vagy arról ésszerűen eljárva tudnia kellett, illetve ha a megfelelés hibáját a
fogyasztó által adott anyag okozta.
Az eladót nem kötik az irányelv 2. cikk (2) bekezdés d) pontjában említett nyilvános
kijelentések, ha bizonyítja, hogy
-

kijelentésről nem tudott és arról ésszerűen eljárva nem is kellett tudnia;
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-

a szerződéskötés időpontjáig a kijelentést helyesbítették; vagy

-

a fogyasztási cikk megvételére vonatkozó elhatározást a kijelentés nem befolyásolhatta.

Az irányelv továbbá kiemeli, hogy a fogyasztási cikk szakszerűtlen összeszereléséből eredő
hiba egy tekintet alá esik az áru hibájával, ha az összeszerelés az adásvételi szerződés részét
képezi, és azt az eladó végezte vagy az ő felelősségével végezték. Ugyanez vonatkozik arra az
esetre is, ha a fogyasztó által összeszerelendő árut a fogyasztó szerelte össze, és a
szakszerűtlen összeszerelés a szerelési utasítások hibájára vezethető vissza.
Az eladó helytállási kötelezettsége az irányelv szabálya szerint a dolgot a szerződés
teljesítésének időpontjában terhelő hibákra terjed ki. Az az ésszerű, hogy a kötelezett azokért
a hibákért legyen köteles helytállni, amelyek a dolgot abban az időpontban terhelik, amikor
a kockázati köréből átkerül a fogyasztó kockázati körébe.
4.2.2.4. Az irányelvben rögzített szavatosi igények rendszere
Az irányelv az érvényesíthető szavatosi jogokat két csoportba osztja, az első csoportba
a szerződés reális teljesítés elvét szolgáló a kijavítás és a kicserélés tartozik, a második
halmazt az árleszállítás és az elállás alkotják138.
A fogyasztó az eladótól először a fogyasztási cikk térítésmentes kijavítását vagy kicserélését
követelheti, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan. Az orvoslást aránytalannak kell
tekinteni, ha az az eladónak más orvoslási módszerrel összehasonlítva ésszerűtlen költséget
okoz, figyelembe véve
-

a fogyasztási cikk hibátlan állapotbani értékét,

-

a hiba jelentőségét, és

-

azt, hogy az alternatív orvoslási módszer a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül végrehajtható-e.

A kijavítást vagy kicserélést ésszerű határidőn belül, a fogyasztót érő jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni, figyelembe véve a fogyasztási cikk természetét és a
fogyasztó által megkívánt célját.
A „térítésmentesség" fogalma magában foglalja a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota
helyreállításának szükséges költségeit, különösen a postaköltséget, a munkadíjat és az
anyagköltséget.

138 A szlovák magánjog példáján rögzíthetjük, hogy a kétlépcsős szavatosi igényrendszert rendező irányelvi szabályok a római jogból ismert
szavatosi igényekre (árleszállítás, elállás) épülő polgári jogi kódexek átdolgozásánál jelenthetnek némi fejtörést.
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A fogyasztó a vételár megfelelő csökkentését kérheti vagy elállhat a szerződéstől, ha
-

nem jogosult sem a fogyasztási cikk kijavítására, sem a kicserélésére, vagy

-

az eladó a hibát ésszerű határidőn belül nem orvosolta, vagy

-

az eladó a hibát nem a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül orvosolta.

Az irányelv nyilvánvalóvá teszi, hogy csekély mértékű hiba esetén a fogyasztó nem állhat el a
szerződéstől.
4.2.2.5. A közlési és igényérvényesítési határidő. A hibás teljesítés mellett szóló vélelem
Az irányelv kulcsfontosságú szabálycsoportját rögzítő 5. cikk kiköti, hogy az eladó
helytállási kötelezettségének jogvesztő határideje legalább két év, illetve ha a nemzeti jog
a szavatosi igények érvényesítésére elévülési határidőt ír elő, az nem járhat le a szerződés
teljesítésétől számított két éven belül. Használt dolgok esetében a jogvesztő határidő
egyévesre csökkenthető. Az Irányelv szerint előírható, hogy a fogyasztó a hiba tényleges
felismerésétől számított 2 hónapos határidőben köteles a kötelezettet a hibáról tájékoztatni.
A hibás teljesítés mellett szóló hathónapos megdönthető vélelem a hibás teljesítés tényéhez
fűződő bizonyítási kötelezettséget módosítja a fogyasztó javára.
4.2.2.6. Az irányelv jótállásról szóló szabályai
Az irányelv szerint a jótállás a jótállási nyilatkozatban és a kapcsolódó reklámban
meghatározott feltételekkel köti annak vállalóját. A jótállásnak utalni kell arra, hogy
a fogyasztót a törvényen alapuló jogok a jótállástól függetlenül megilletik. A szabály
indokoltsága abban rejlik, hogy az önként vállalt jótállással a kereskedők gyakran a fogyasztót
megillető törvényben rögzített igényeket kurtították meg. „A cél a fogyasztó korrekt
tájékoztatásának biztosítása; mindenekelőtt annak megakadályozása, hogy a törvényes
szavatossági jogokat jótállásként tüntessék fel.“139 Az irányelv azt is leszögezi, hogy
világosan és közérthetően meg kell határoznia a jótállás tartalmát és igénybevételének lényegi
feltételeit, különösen a jótállás időtartamát és területi hatályát, valamint a jótállásra kötelezett
nevét és címét. A fogyasztó kérésére a jótállást írásban a rendelkezésére kell bocsátani vagy

139 Bártfai Judit – Bozzay Erika – Kertész Ágnes – Wallacher Lajos: Új szavatossági és jótállási szabályok (Fogyasztóvédelmi
jogharmonizáció a polgári jogban és a polgári eljárásjogban), HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2004. 46 o.
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olyan más tartós adathordozón megjeleníteni, amely a fogyasztó rendelkezésére áll és számára
hozzáférhető.
4.2.2.7. A fogyasztói joglemondás tilalma, a jogválasztás korlátozása és a kógencia
Az irányelv továbbá rögzíti, hogy a fogyasztó a hiba ismeretének hiányában
érvényesen nem mondhat le az irányelv által biztosított jogokról. A fogyasztói joglemondás
tilalomfája megkerülhető lenne olyan – nyilván nem tagállam – ország jogának kikötésével,
amelyben a fogyasztó alacsonyabb szintű jogvédelemben részesül. Ebből a megfontolásból az
Irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy akadályozzák meg az Irányelv biztosította védelem
harmadik ország jogának kikötésével történő megkerülését. Az Irányelv kiköti, hogy az
implementáció során az Irányelv szabályaitól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.
4.2.2.8. A regresszigény
A szigorított fogyasztóvédelem képzeletbeli érmének másik oldala a kereskedői
pozícióban álló eladó érdekkörében szükségképpen nemcsak a fogyasztó irányában testesít
meg súlyosabb helytállási kötelezettséget, hanem hátrányt okoz a szerződéses láncolat többi
résztvevőjével szemben is. A kereskedő a fogyasztónak továbbértékesített áru beszerzésére
vonatkozó szerződés relációjában nem minősül fogyasztónak, így a szerződéses partnerével
szemben „csak” az általános szabályok biztosította jogvédelemben részesül. Tehát a fogyasztó
fokozott védelme azt eredményezheti, hogy a kereskedő a fogyasztói igényérvényesítés miatti
érdeksérelmét a szerződéses partnerére nem tudja áthárítani. Előfordulhat tehát, hogy
a fogyasztó igényérvényesítésének a kötelezettnek az után kell helyt adnia, hogy a kötelezett
a vele szerződéses viszonyban álló személlyel szemben bárminemű igényt érvényesíthetne,
hiszen a fogyasztó igényérvényesítésére nyitva álló határidők hossza meghaladja a nem
fogyasztói szerződések körében az igényérvényesítésre megállapított határidők hosszát. Így
ilyen esetben a fogyasztói szerződés kötelezettjének nem nyílik lehetősége a hibás teljesítés
miatti terheit továbbgördíteni, ami különösen abban az esetben lenne ésszerű, ha a hibás
teljesítés éppen a szerződési láncolat korábbi résztvevőjének kockázati körében felmerült
körülményekre vezethető vissza. Nem véletlen tehát, hogy az irányelv méltányolja
a fogyasztói szerződések kötelezettjére a hosszabb igényérvényesítési határidők miatt rótt
fokozott terheket. Azt, hogy a regresszigény kivel szemben és milyen feltételekkel
érvényesíthető, az Irányelv a nemzeti jogalkotó kompetenciájába utalja (4. Cikk).
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4.2.2.9. Az irányelv implementációjának törvényszerkesztési kérdései
Az irányelv szabályai a nemzeti jogrendekbe történő beültetéssel kelnek életre,
közvetlen hatályuk nincs. Az implementáció kapcsán két kérdés megválaszolása válik
elkerülhetetlenné: Az egyik a beültetés technikájának a kiválasztása, a másik: tartalmi kérdés,
azaz az irányelv által biztosított minimum-szabályok konkretizálása.
Az irányelv átvételére a technika szempontjából több megoldás is kínálkozik: Külön
törvényalkotási aktus (ill. a meglévő kódexben önálló normacsoport létrehozása) mellett a
jogalkotó kényelmén túl (amelyet a nagyszámú brüsszeli jogalkotási termék is igazol) a
magánjogi autonómia elvének sérthetetlensége is szól140. Nyilvánvaló hátránya, hogy a hibás
teljesítés orvoslására szolgáló jogintézmények magánjogi szabályait további réteggel
„gazdagítja”, amit aligha értékelhetünk pozitív előjellel. Kérdéses, hogy ezzel a megoldással a
törvényalkotó mennyire teszi könnyebbé a szabályozás címzettjeinek, a fogyasztók számára a
jogalkalmazását. Álláspontunk szerint a lehetséges megoldások közötti hierarchia
felállításánál a fogyasztó érdekeinek elsőrendű helyet kell biztosítani. Elsősorban arra
gondolunk, hogy a fogyasztó csak logikus, átlátható, nem jogász szakemberek számára is
érthető jogszabályokból tud megfelelően tájékozódni. Szem előtt kell tartani, hogy a
fogyasztói ügyletekből fakadó gyakori súrlódások rendezése során a fogyasztó csak akkor
léphet fel a kereskedővel egyenrangú félként, ha a hibás teljesítés jogkövetkezményeit érintő
jogszabályokat és a joggyakorlatot megfelelő szinten ténylegesen ismeri.
Az irányelv jogvédelmi eszköztárának nemzeti jogi „munícióit” – tehát elsősorban a
hibás teljesítés mellett szóló vélelmet, hosszabb kifogásolási, elévülési és jogvesztő határidőt
(az utóbbi határidőt az új magyar polgári jogi kódex a kellékszavatosság körében elhagyja) –
az 1959-es és az új polgári jogi kódex egyaránt a hibás teljesítés általános szabályai között, a
főszabály melletti kivételként szabályozza. Ezzel szemben a szlovák polgári jogban az
irányelv implementációja nem a magyar törvényalkotó által választott megoldáshoz hasonlóan
– szerves beültetéssel – valósult meg. A szlovák Ptk. az adásvételi szerződés nevesített
altípusaként szabályozza a fogyasztói adásvételi szerződést, amelynek szabályai az adásvételi
szerződés szabályozási körében rögzített szavatosi szabályrendszertől eltérő tartalommal
rögzítik a fogyasztót védendő szavatosi szabályokat. Tehát az általános polgári jogi adásvételi
(azaz a nem fogyasztói adásvételi) szerződés szabályai is külön kitérnek a vevő hibás
teljesítés okozta érdeksérelmének rendezésére, beleértve a szavatosi igényeket és az

140 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 76-77. o.
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igényérvényesítési határidőket is141. A legáltalánosabb szinten pedig a szlovák Ptk.-ban is
megtalálhatók a hibás teljesítés általános szabályai. Ennek a törvényszerkesztési megoldásnak
– amelynek okai, amint a csehszlovák magánjog történetét vizsgáló pontban láttuk, a
történelmi hagyományokban keresendők, nem pedig dogmatikai megfontolásokban –
köszönhetően a szlovák polgári jogi kódexben a hibás teljesítés kérdésének háromszintű
szabályozásával szembesülünk (fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítésének szabályai,
adásvételi szerződés hibás teljesítésének szabályai, hibás teljesítés általános szabályai),
amelyek a különös-általános szabályok viszonyában állnak egymással. A jogalkalmazásban
felmerülő hátrányok közül példaként megemlíthető, hogy a „kötelező jótállási határidő”
hosszát a fogyasztói adásvételi szerződés szabályai között találjuk, míg a hiba felfedezését
követően a kifogásolásra nyitva álló határidőt a hibás teljesítés általános szabályai rögzítik. A
helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az adásvételi szerződés helyet kap a kereskedelmi jogi
kódexben is (ráadásul, e szerződéstípus szabályai a hibás teljesítés kérdését a polgári jogi
kódexben rögzített szabályrendszertől eltérő tartalommal rendezik), tehát a magánjog egysége
alanyi alapon törik meg. Megismételjük, hogy ennek a berendezkedésnek az indokai nem
mély dogmatikai eszmefuttatásban gyökereznek, hanem teljesen máshol, a politika és a jog
kapcsolódási pontjának forrásvidékén kell a megoldás kulcsát keresnünk. Vajon ez a
törvényalkotói megoldás a jövőben követendő példa? A dualista rendszeren nyugvó magánjog
(és a polgári jogi kódexen belül a szerződéskötő felek jellege alapján eltört szerződéstípus)
történelmi gyökereinek felkutatása, valamint a történelmi hagyományok felvillantása
értékelhető eredményekkel szolgálhat a készülő szlovák polgári jogi kódex megalkotásánál:
álláspontunk szerint a szlovák jogban elkerülhetetlen a hibás teljesítés okozta vagyoni hátrány
kiküszöbölésére szolgáló jogintézmények újragondolása. Az alanyok mentén kettéhasadt
szerződési jog kialakulásához vezető körülményeket a csehszlovák magánjog történetét
bemutató pontban vizsgáltuk.
4.2.2.10. Az implementáció tartalmi oldala
Az implementáció módszerének megválasztása mellett nem kevésbé fontos kérdés,
hogy az irányelv által előírt minimális jogvédelem miként öltsön testet a nemzeti jogokban. A
kérdés nem kerülhető meg, hiszen az irányelv szabályaitól – igaz, csak a fogyasztó javára – a

141 A nem fogyasztói és a fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén a jogosult rendelkezésére álló szavatosi igények és az
érvényesítésükre nyitva álló határidők eltérően alakulnak.
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jogalkotó az implementáció során eltérhet. A minimum-jogvédelem követelménye elvben két
irányban túlszárnyalható: a törvényalkotó megteheti, hogy nemcsak a megkerülhetetlen
irányelvi feladatot hajtja végre, hanem még ettől is szigorúbb oltalomban részesíti a
fogyasztót. A másik csapásirány az irányelv szabályainak a nem fogyasztói szerződések
körére történő kiterjesztése felé mutat. A következő sorokban az irányelv implementációjának
tartalmi kérdéseinek jelentőségét – néhány önkényesen kiragadott példa segítségével –
szeretnénk felvillantani. Megismételjük: a fogyasztó részére nyitva álló eszköztárat és
felhasználásának

feltételeit,

ahol

ez

a

megoldás

az

ésszerűség

és

átláthatóság

követelményeinek figyelembe vételével lehetséges, a tanulmány szervesen a nem fogyasztói
szerződésekkel egységes szerkezetben vizsgálja.
Az igényérvényesítésre előírt minimális kétéves jogvesztő határidőt a szlovák polgári
jogi kódex kétéves jótállási határidővé „nemesíti”, amely gyorsan romló és használt árukat
kivéve valamennyi árutípusra vonatkozik, feltéve, hogy az fogyasztói adásvételi szerződés
tárgyát képezi. A szlovák magánjogban tehát a kötelező jótállás a polgári jogi kódexben
rögzített jogintézmény, amelynek keretein belül a jogalkotó nem foglalkozott érték- illetve
tárgyi határ megvonásával. A szlovák polgári jogi kódex kihúzza az irányelv által előírt 6
hónapos hibás teljesítés mellett szóló vélelem méregfogát, pontosabban az intézmény lényegét
megsemmisíti a fogyasztói adásvételi szerződés keretében: ebben a körben érvényesül a
kötelező kétéves jótállás, amely teljes hossza alatt a bizonyítási teher megfordul. Említést
érdemel, hogy a hathónapos hibás teljesítés mellett szóló vélelem nem korlátozódik a
fogyasztói szerződések körére, ahol egyébként is – a fenti okokból – értelmét veszti.
Mindemellett a kötelező jótállási határidőben a hiba közlésére a hiba felfedezésétől számított
6 hónapos határidő vonatkozik, amelynek elmulasztásához egyedül az elvben szubjektív
felelősségi fokozaton felépülő kártérítés szankciója fűződik. Ez azért sem kiegyensúlyozott
szabály, mert a vevőnek tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy a hibás dolgot hónapokig (sőt,
akár két évig!) használja, így nyilvánvalóan megnő a dolog károsodása mellett további hibák
keletkezésének a veszélye. A szlovák Ptk. általános adásvételi szerződése a római jogból
ismert142 szavatosi igényrendszert állítja fel: a vevő árleszállítást és elállást érvényesíthet,

142 Actio redhibitoria a szerződéstől való elállást jelenti, amelyre a szerződés megkötésétől számított 6 hónapos határidőben kerülhetett sor,
ill. a vevő az actio quanti minoris keresettel a szerződésben rögzített vételár csökkentését követelhette. Az utóbbi igényérvényesítésre
egyéves határidő állt a vevő rendelkezésére. In: Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Nemzeti Tankönyvkiadó,
2011. 519. o. A hasonlóság a szlovák jogirodalomban nem merült fel; azt gondoljuk, hogy a szlovák adásvételi szerződés körében felállított
szavatosi igényrendszer gyökerei nem a régmúltba, hanem a múlt század derekát követő időszak áruhiánnyal fémjelzett korszakába nyúlnak
vissza.
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feltéve persze, hogy a szerződésben eltérő igényeket nem rögzítettek. A teljesség kedvéért
kiemelendő, hogy a szlovák magánjogban a bírósági keresetindítás élesen elválik az
igényérvényesítési határidőktől. A bírósági keresetindítás szubjektív jognak minősül, amely
az általános elévülési időben évül el. A keresetindításra nyitva álló elévülési idő kezdő
időpontja a hiba kifogásolása, amely a szavatosi igények kötelezettel szembeni
érvényesítésére rendelkezésre álló határidők eltelte után sem szakad meg. Ennek megfelelően,
a kereskedő, feltéve, hogy a fogyasztó a kötelező jótállási határidőben a kifogásolási
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a teljesítést követő ötéves határidőben számolhat
a bírósági keresetindítással.
4.2.2.11. Összefoglaló gondolatok a szlovák polgári jog kodifikációjának margójára
Az összehasonlító jogi megközelítés célja nem pusztán az adatközlés: nem lehet
megállni azon a ponton, hogy milyen megoldást választott az egyik vagy másik jogrendszer,
hanem ezen túlmenően, a rendelkezésre álló megoldások közül ki kell választani a lehető
legalkalmasabbat. Az alkalmassági szűrő kritériuma sokféle lehet, a vizsgálódás
szemszögének függvényében. Nyilvánvaló, a kereskedő és a fogyasztó – önző érdeküktől
vezérelve – merőben mást képzel el az iménti fogalom alatt. Úgy gondoljuk, a magánjogi
szabályoknak a felek között ésszerű egyensúlyhelyzetet kell teremtenie, ami annyit jelent,
hogy az ellentétes érdekek közül az érdemel jogvédelmet és olyan mértékben, amely az
ésszerű kockázatelosztás követelményét kielégíti.
Az ésszerűség posztulátuma tükrében megválaszolható a kérdés: az Irányelv a magyar
vagy a szlovák magánjogba történő beültetése a következetesebb, a jövő számára követendő
példa. Álláspontunk szerint a magyar jogalkotó által választott szerves beültetés a jogalkotó
szemszögéből ugyan igényesebb feladatot testesít meg, mégis ez a következetesebb megoldás,
sőt a fogyasztói igényeket a jogkeresés és jogalkalmazás szempontjából is jobban kielégíti,
mint a többi rendelkezésre álló lehetőség. Úgy gondoljuk, hogy a szlovák polgári jogi kódex
megoldása

nem

felel

meg

a

polgári

törvénykönyvekkel

szemben

támasztott

követelményeknek, különösen az átláthatóság, tisztaság, egyszerűség parancsát nem teljesíti.
Tartalmi szempontból szintén kérdéses, hogy indokolt-e a fogyasztót még az
irányelvvel összehasonlítva is szigorúbb magánjogi védelemben részesíteni. A jogvédelem
árát, a kötelező biztosítás modelljéhez hasonlóan, végső soron a jogosultak összessége fizeti
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meg. Mégha a hibás teljesítés terhes jogkövetkezményeinek elhárítására szolgáló eszközök
„ára” nehezen is mutatható ki, rögzíthetjük, hogy a szlovák magánjog megoldása a dogmatika
nézőpontjából sem mondható következetesnek. Aligha indokolható például, hogy a
fogyasztónak miért kell hathónapos kifogásolási határidőt biztosítani, amely ráadásul a
fogyasztói adásvételi szerződések körében a gyakorlatban elveszti jelentőségét. Szintén nem
sorolható a kiegyensúlyozott megoldások körébe, hogy a bírósági keresetindítás kiválik a
szavatosi és kötelező jótállási határidőből. Mindennek ellenére a készülő szlovák polgári jogi
kódex koncepciója a jelenlegi megoldáson nem kíván változtatni143.
4.2.3. A hibás teljesítés jogi kategória
A Legfelsőbb Bíróság a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről szóló 1/2004.
(XII. 2.) PK véleményének144 igazságtartalma nem korlátozódik a magyar polgári jog
„felségterületére“. A vélemény 1. pontjához kapcsolódó indokolás kifejti, hogy „a hibás
teljesítés jogi fogalom, amely mindig csak egy adott szerződés keretei között, annak
tartalmához viszonyítva értelmezhető. A szolgáltatott dolog materiális értelemben vett hibája
és a hibás teljesítés jogi fogalma nem feltétlenül esnek egybe, hiszen lehet, hogy a felek
szerződése eleve hibás (pl. használt, értékcsökkent) dolog szolgáltatására irányul, de az is
lehetséges, hogy az amúgy hibátlan dolog sem felel meg az adott szerződésben meghatározott
többletkövetelményeknek. A hibás teljesítésért való felelősség szabályai tehát nem általában
a minőséghibát, hanem a konkrét szerződés hibás teljesítését szankcionálják.“ A vélemény
arra utal, hogy a köznapi értelemben vett fizikai hiba a konkrét szerződés körében nem
feltétlenül minősül hibának, hiszen ha a szerződés követelményeinek a szolgáltatás megfelel,
nem lehet szó hibás teljesítésről. Az érem másik oldala, hogy a köznapi értelemben hibátlan
dolog

szolgáltatása

adott

esetben

szerződésszegésnek

minősülhet,

ha

a szerződés

követelményeit nem elégíti ki maradéktalanul. A jogirodalom is hasonló véleményt fogalmaz

143 Lazar, Ján (szerk.): Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva (A Magánjog Kodifikációjának Koncepciója),
Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008. 100. o.
144 Igaz ugyan, hogy a Legfelsőbb Bíróság a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről szóló 1/2004. (XII. 2.) PK véleményének
fenntartása a Kúria 1/2014. számú PJE határozata indokolásának V. pontja szerint szükségtelen, mivel az iránymutatás „szövegszerűen vagy
tartalmilag beépült az új Ptk.-ba”, ám a jogegységi határozat indokolásának tanúsága szerint az új polgári jogi kódexbe „beépültnek tekintett
iránymutatásokkal kapcsolatban a jogegységi tanács hangsúlyozza, hogy ezen iránymutatások indokolásában foglalt – az új Ptk. szabályai
szellemével nem ellentétes – jogi okfejtések, érvek, elvi megállapítások a továbbiakban is figyelembe vehetők, időzhetők, hiszen azok sok
esetben a normaszöveget magyarázzák, kiegészítik, a rendelkezés tartalmát részletesen kibontják. Az új Ptk. normaszövegének
értelmezésében, a jogi érvelés alátámasztásában ezek tehát felhasználhatók.”
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meg: a jog tükrében hibás dologról, termékről beszélni értelmetlen dolog, a polgári jog
ugyanis hibás teljesítést ismer145. A szerződés tárgyának funkcionális szempontból történő
megítélése elválhat a jog által támasztott követelményektől. Csupán a jogi szabályokon és a
szerződés feleinek megállapodásán múlik, mit tekintenek hibátlan teljesítésnek. Előfordul,
hogy a felek olyan dolog adásvételében állapodnak meg, amelynek minőségi attribútumai
elmaradnak egy hasonló dologtól elvárt tulajdonságoktól, mégis jogi értelemben a kötelezett
teljesítése hibátlan – hisz erről szólt a felek megállapodása. Éppúgy a köznapi értelemben vett
hibátlan dolog szolgáltatása is jelenthet hibás teljesítést, ha az nem felel meg a szerződés által
előírt követelményeknek. A hibás teljesítés tehát nem fizikai, hanem jogi kategória: azokat az
eseteket öleli fel, amikor a szerződés jogosultja nem jut a jogszabályok vagy a szerződés által
előírt tulajdonságokkal rendelkező szolgáltatáshoz. A Fővárosi Bíróság a BDT 2007.1530.
számú eseti döntésében kifejtette, hogy a hibás teljesítésért való felelősség szabályai nem
általában a minőséghibát, hanem konkrét szerződés hibás – nem szerződésszerű – teljesítését
szankcionálják. Használt házasingatlan adásvétele esetén ezért mindazon köznapi értelemben
vett hibák, amelyek a használtság következményei, a vevő terhére esnek, mivel azokra
számítania kell. A hibás teljesítés használt dolog adásvétele esetén jogi értelemben csak akkor
állapítható meg, ha a hiba független a használtságtól, illetőleg az elhasználódás számítható
mértékét jelentősen túllépi146.
4.2.4. A fizikai hiba fogalma a magyar polgári jogban
A korábbi magyar polgári jogi kódex a hiba fogalmát a 305. § (1) és (2) bek.-eiben
állapította meg. Eszerint

olyan szerződés

alapján, amelyben a

felek kölcsönös

szolgáltatásokkal tartoztak, a kötelezett hibásan teljesített, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés
időpontjában nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott
tulajdonságoknak. Az új kódex a hibás teljesítés fogalmán annyiban változtat, hogy nem köti
a visszterhes szerződésekhez, ill. nem szűken szolgáltatott dologról, hanem szolgáltatásról

145 Kemenes István: A szavatosság, a jótállás és a kártérítés egyes kérdéseinek újraszabályozásához. Magyar Jog, 1992. évi 1. sz., 13. o.,
Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 13. o., ugyanígy: Vékás
Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008.
825. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013.
623. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.) Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1571. o.
146 Ugyanígy: Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 26 Odo 1503/2005 sz. határozata
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szól147 – így a hibás teljesítés szabályai mindenfajta szolgáltatásra (nemcsak dolgokra
vonatkozó tulajdonátruházási szerződések hibás teljesítésére) vonatkoznak /új Ptk. 6:157. §
(1) bek./. Az új normaszöveg szerint ingyenes és visszterhes szerződést a kötelezett akkor
teljesíti hibásan, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy
a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Az új polgári jogi kódex kapcsán
előre

bocsátjuk,

hogy

a hibás

teljesítés

nevesített

szerződésszegési

tényállásához

a kellékszavatosság jogkövetkezményét csak a visszterhes szerződések esetén köti, ingyenes
szerződések hibás teljesítése a kötelezett oldalán enyhébb kártérítési kötelezettséget von maga
után (új magyar Ptk. 6:147. §).
A hibás teljesítés fogalmát rögzítő jogszabály fordulatának tükrében a bírói gyakorlat
is leszögezi, hogy ha a felek a szerződésben a szolgáltatás valamely tulajdonságát
meghatározzák, a szolgáltatás akkor is hibás, ha a rendeltetésszerű használatra alkalmas,
a szerződésben kikötött tulajdonsággal viszont nem rendelkezik (BH 2009.324., BH
2011.280.).

A múltban

törvényes

kellék

fogalomkörébe

tartozott

a szabvány

követelményeinek történő megfelelés (EBH 2002.629.), ám a joggyakorlat – miképp az imént
említettük – arra is kitér, hogy a szabványnak megfelelő szolgáltatás is lehet hibás, ha
a rendeltetési célnak nem felel meg (BH 1980.26., BH 1988.148., BH 1983.457.)148.
A szabvány fogalmával kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy a szabvány arra
törekszik, hogy a fontos értékmérő tulajdonságok tekintetében határértéket adjon, és
természetesen csak azokat az értékeket határozhatja meg, amelyek mérésére megbízható
vizsgálati módszer rendelkezésre áll. Ebből következik, hogy a szabványnak megfelelő
minőségű termék átadása önmagában még nem jelent egyidejűleg hibátlan teljesítést is. A
szabvány azt a minőségi minimumot jelenti, amelynek ha nem felel meg a szolgáltatott
termék, akkor a hibás teljesítés minden további vizsgálat nélkül megállapítható. A hibás
teljesítésre hivatkozónak azonban lehetősége van annak a bizonyítására, hogy a szabványnak
megfelelő termék egyéb, a szabvány által nem vizsgált és nem deklarált tulajdonságnak nem
felel meg, és emiatt hibás. Minden terméknek ugyanis rendelkeznie kell a teljesítéskor
a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal, és azzal a törvényes kellékkel, amely az adott

147 A régi polgári jogi kódexhez fűződő joggyakorlatban nem kis nehézségeket okozott a nem dolgok átruházására vonatkozó szerződések
hibás teljesítésének megítélése. A vagyoni értékű jogok átruházásáról szóló szerződések hibás teljesítésének kérdései – terjedelmi okok miatt
– kívül esnek a dolgozat keretein, ezért ezzel a problémával tudatosan nem foglalkozunk.
148 Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 14. o.
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terméktől

átlagos

körülmények

között

elvárható

(BH

1983.457.)149.

A

nemzeti

szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 6. §-ának hatályos állapota szerint a
nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes. Jogszabály 2002. január 1-től nem teheti kötelezővé
a szabvány alkalmazását.
Emellett, az 1959-es magyar Ptk. 305. § (2) bek.-e hibás teljesítésnek minősítette a
szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelését is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és
azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős.
A normaszöveg szerint a kötelezett felelt akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a
szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati
útmutató hibájára vezethető vissza. A norma tartalmának indokoltságához nem fér kétség,
megjegyezzük viszont, hogy kifejezett szabály hiányában sem jutnánk más eredményre.
Egyértelmű, hogy ha a kötelezett a dologszolgáltatáson kívül tevékenység végzésére is
kötelezettséget vállal, hibás teljesítésnek minősül az az eset is, ha a szerelési munka
maradéktalanul nem felel meg a szerződéskötő felek megállapodásának vagy a jogszabály
követelményeinek150. Amint az alábbi pontokban látni fogjuk, a polgári jogi kódexekben a
fogyasztóvédelmi indíttatású szabályok közt „logikailag, dogmatikailag nélkülözhető”
szabályok megléte nem ritka jelenség. Az új magyar polgári jogi kódex a fenti szabály
fordulatát – Kisfaludi András kifejtett álláspontjával azonos érveléssel – nem tartja meg151.
Alighanem lehetetlen lenne az összes létező szolgáltatás minőségi posztulátumait
mindenre kiterjedően összefoglalni, amelyre már csak terjedelmi okokból sem lenne ésszerű
kísérletet tenni, nem beszélve a kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatások, dolgok
körének, ill. a minőségi követelmények folyamatos változásáról. Ezért csak a lehető
legabsztraktabb megközelítés lehet alkalmas arra, hogy a szolgáltatások teljes spektrumát
felölelje és a jogalkalmazónak a szolgáltatástól elvárható minőségi követelmények kérdésében
támaszt adjon. Lássuk, melyek ezek152. Mindenekelőtt az új kódex pacta sunt servanda elvét

149 Hasonlóan: Kemenes István: A szavatosság, a jótállás és a kártérítés egyes kérdéseinek újraszabályozásához. Magyar Jog, 1992. évi 1.
sz., 13. o., Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 14. o.
150 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 214. o.
151 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 625. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1575. o.
152 A korábbi magyar Ptk. a szolgáltatás minőségi követelményeit a 277. §-ban foglalta össze: A szerződéseket tartalmuknak megfelelően,
a megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség, minőség és választék szerint kell teljesíteni. A szolgáltatásnak a teljesítés
időpontjában
a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat rendszerint használnak, és
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kimondó 6:34. §-át kell megemlíteni, amely a szerződésekre is kiterjedő hatállyal leszögezi,
hogy a szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. Ezáltal nem válik
szükségessé az új kódexben kimondani a régi Ptk. 277. § (1) bek.-ének első fordulatát (azaz
a szerződés tartalmára, megszabott helyre, időre, mennyiségre, minőségre és választékra
történő hivatkozást). Ezzel kapcsolatban utalunk a szerződés fogalmát vizsgáló pontban tett
megállapításra, hogy a szerződés megszűnését csak a szerződésszerű teljesítés vonja maga
után. A szolgáltatás minőségével az új kódex 6:123. §-a foglalkozik. Eszerint a
szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra,
így
a) alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a
szerződéskötés előtt a kötelezett tudomására hozta /eltérően a korábbi kódex 277. § (1) bek. c)
pontjától az új szabály nem követeli meg, hogy a kötelezett a jogosult által meghatározott
célba beleegyezzen/;

b) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és
amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek
képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó - különösen reklámban vagy az áru címkéjén megjelenő - nyilvános
kijelentését, és
c) alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés időpontjában a kötelezett tudomására
hozta, és abba a kötelezett beleegyezett, valamint
d) rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő, és az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásban lévő
tulajdonságokkal.
Az 1959-es magyar polgári jogi kódex 277. § (2) bekezdése kivételeket állapított meg a kötelezett javára, amikor a szolgáltatásnak nem
kellett megfelelnie a magyar Ptk. 277. § (1) bekezdés b) pontjában említett nyilvános kijelentésnek. Erre akkor került sor, ha
a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie, vagy
b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették, vagy
c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
A korábbi magyar Ptk. 277. § (3) bek.-e kifejtette, hogy gyártónak minősül az a személy is, aki a dolgon elhelyezett nevével, védjegyével
vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát gyártóként tünteti fel.
Az 1959-es kódex 277. § (6) bek.-e szerint a kötelezett, dolog szolgáltatására irányuló szerződés esetén, köteles a dolgot - a jogszabályok
rendelkezéseinek és a szakmai szokásoknak megfelelően - azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni és a dologról a rendeltetésszerű
használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megadni. Ha a kötelezett gazdálkodó szervezet, a dolog minőségének tanúsítására
is köteles. Ezáltal, az iménti kötelezettségek megszegése szintén hibás teljesítésnek minősült, függetlenül attól, hogy a főszolgáltatás
esetleg hibátlan volt. A szabály részletes indokolását lásd: A Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogértelmezési kérdésekről szóló
1/2012 (VI. 21.) PK véleménye 1. pontjának indokolása. A véleményt a Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új kódex alkalmazási
körében is megfelelően irányadónak tekinti. A Legfelsőbb Bíróság a BH 2006.410. sz. eseti döntésében is hibás teljesítésnek minősítette
azt az esetet, amikor a termék csomagolásához tartozó címke nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
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b) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetésű
szolgáltatásokat rendszerint használnak /a régi Ptk. azonos módon rendelkezett: 277. § (1)
bek. a) pont/;
c) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, és nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos
rendeltetésű szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a
kötelezettnek vagy – ha nem a kötelezett állítja elő a szolgáltatás tárgyát – a szolgáltatás
előállítójának és ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó
nyilvános kijelentését /lényegében azonos tartalmú szabályt a régi kódex 277. § (1) bek. b)
pontja tartalmazott/;
d) rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő vagy az általa a jogosultnak
mintaként bemutatott szolgáltatásra jellemző tulajdonságokkal /az új normaszöveg az „és“
kötőszót alternatív viszonyt kifejező „vagy“ kötőszóra váltotta fel: régi kódex 277. § (1) bek.
d) pontja/; és
e) meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek /az 1959-es
kódex 305. § (1) bek.-e és a 277. § (1) bek.-e alapján is megállapítható volt/.
Az új kódex a korábbi normaszöveggel azonos módon leszögezi, hogy a szolgáltatásnak nem
kell megfelelnie a 6:123. § (1) bek. c) pontjában említett nyilvános kijelentésnek, ha a
kötelezett bizonyítja, hogy
a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon
helyesbítették; vagy
c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
A korábbi magyar Ptk. 277. § (3) bekezdésének párja az új kódex 6:123. § (3) bekezdése,
amely kimondja, hogy a /6:123. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában/ a szolgáltatás
előállítójának minősül a gyártó, a szolgáltatás importálója és forgalmazója, valamint az a
személy is, aki a dolgon nevét, védjegyét vagy egyéb megkülönböztető jelzését feltünteti.
Új szabály, hogy a szolgáltatásnak a rendeltetés szerinti célra való alkalmassága
szempontjából a minőségi előírásokat is figyelembe kell venni /új Ptk. 6:123. § (4) bek./.
A nyilvános kijelentés tartalma a törvény akarata által válik a szerződés részévé.
A szabály indoka jogirodalmi állásfoglalás szerint az, „hogy a gazdasági verseny társadalmi
hasznának eléréséhez elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a piaci szereplők döntéseiket
helyes

tájékoztatások

alapján

hozhassák

meg,

megbízhassanak

a szerződéskötési
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elhatározást szükségképpen befolyásoló nyilvános kijelentésekben“153, hiszen a modern
gazdaságban egy áru piacra jutásában több szereplő is közreműködik, s a fogyasztók
tudatában, döntéseik kialakításában nem lehet elkülöníteni azt, hogy melyik szereplő közlése
volt az, ami őt a szerződés megkötésére indította154. Az iménti megfontolásból indokolt
a szerződéses viszonyok relatív szerkezetének áttörése, amelynek köszönhetően harmadik
személyek nyilatkozataiért is a szerződéskötő fél tartozik helytállási kötelezettséggel. Az
elsőként idézett szerzőnek abban is igaza van, hogy helytelen tájékoztatás esetén a vásárló
károsul, ill. a vele szerződéses kapcsolatban álló személy pedig jogtalan előnyhöz jut.
Ahhoz, hogy a nyilvános kijelentés szavatosi helytállási kötelezettséget keletkeztessen, nem
elég a reklámokban megszokott általános öndicséret, viszont tényszerű információk közlése
már megalapozza a kereskedő szavatosi helytállási kötelezettségét155.
A magyar Ptk. nem állapítja meg kifejezetten, mely tulajdonságok hiánya minősül hibának, ha
a szolgáltatás tárgya használt vagy csökkent értékű dolog. Ebből következik, hogy használt
dolgok adásvétele esetén is fennállnak a szavatosi helytállási kötelezettségből fakadó
követelmények, tehát a szolgáltatásnak egyaránt meg kell felelnie a jogszabály és a szerződés
rendelkezéseinek. Használt dolgok adásvételénél ügyleti kikötés hiányában a szolgáltatás
jellegéből kell az elvárható minőségi követelmények körét megállapítani. Nyilvánvaló, hogy
a minőségi követelmények elbírálásánál nem az új dolgoktól elvárható minőség a mértékadó.
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint „az eladó helytállási kötelezettsége használt dolog
eladása esetén is fennáll azokért a hibákért, amelyek annak figyelembevételével is hibásnak
minősülnek, hogy a szolgáltatás tárgya használt, de üzemképes dolog.” Törvényes kelléknek
minősül, hogy a szolgáltatás a rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. A használt
dolgoknál (a perbeli esetben motoros permetezőgép) különbséget kell tenni a természetes
elhasználódásból eredő és egyéb hibák között. Nyilvánvaló, hogy a vevőnek számítania kell
a természetes elhasználódás során keletkező hibákra, viszont olyan hibák, amelyek ebbe
a körbe nem sorolhatók, már megalapozzák a kötelezett szavatosi helytállási kötelezettségét
(BH 1983.233., ugyanígy: BDT 2001.538.). Logikus az a következmény, hogy használt dolog
adásvétele esetén az eladót – külön kikötés hiányában nem terheli szavatossági felelősség
a dolog olyan hibáiért, amelyek a természetes elhasználódással általában együtt járnak, illetve

153 Bacher Gusztáv: A reklámban tett kijelentések és a hibás teljesítés. Magyar jog, 2005. évi 11. sz., 651. o.
154 Petrik Ferenc (szerk.): Polgári jog. Kommentár a gyakorlat számára, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2011. 468/1. o.
155 Bacher Gusztáv: A reklámban tett kijelentések és a hibás teljesítés. Magyar jog, 2005. évi 11. sz., 652. o.
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amelyek a megtekintéskor vagy a kipróbáláskor felismerhetők voltak (BH 1984.490.). Ehhez
hasonlóan, ha az épületnek az építési idejének és állapotának megfelelő elhasználódásán
túlmenően olyan hibája is van, amely meghaladja a szokásos elhasználódás fokát és az épület
általános állapotához képest is rendkívülinek tekinthető, különösen pedig ha a hiba folytán az
épület használhatatlanná vált, ezért az eladó szavatossággal tartozik (BH 1981.453.,
hasonlóan: BH 1995.92., BH 1999.500.). Az iménti körben a legfelsőbb bírói fórum egy
másik ítéletében megállapította, hogy használt dolog vétele esetén hibás teljesítés csak akkor
állapítható meg, ha a hiba független a használtságától, illetve az elhasználódás számítható
mértékét jelentősen túllépi (BH 2012.172., BDT 2007.1530., BDT 2016.3444. ). Az ítélet az
említett körülmények bizonyítási terhét az erre hivatkozó jogosult vállára helyezi (BH
2012.172.). Mivel a vevő a használtság ismeretében vette meg a dolgot, számítania kell arra,
hogy abban a természetes elhasználódásból származó hibák lehetnek156. Ha az adásvételi
szerződés tárgya csökkent értékű dolog, amely nem felel meg a szerződéskötő felek
megállapodásának vagy a jogszabály által felállított követelményeknek, a szolgáltatást hibás
teljesítésnek kell minősíteni (BH 1987.19.). A cseh és a szlovák judikatúra kutatása is hasonló
eredményre vezetett: a Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 26 Odo 1503/2005 sz.
határozata szerint olyan tulajdonságok hiánya minősül hibának, amelyek megléte az adott
fajtájú és korú dologtól általában elvárható, és amelyek hiánya a dolog használhatóságát nem
elhanyagolható mértékben csökkenti. A Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a 23 Cdo
1847/2009 sz. ítéletében hibának minősítette azt az esetet, amikor a gépjármú gyártási éve
nem egyezett a szerződésben feltüntetett gyártási évvel. Az üzembehelyezési időpont téves
feltüntetése és a hamisított szervizkönyv átadása az adásvételi szerződés hibás teljesítésének
minősül (BH 2000.95.)
A fajta és mennyiség szerint meghatározott dologra vonatkozó minőségi követelményt
a korábbi magyar Ptk. 288 §-a, s vele azonos módon az új kódex 6:123. § (5) bek.-e rögzíti.
Nyilvánvaló, hogy mindenekelőtt a szerződéskötő felek megállapodásából kell kiindulni. Ha a
minőség kérdését a felek a szerződésükben nem rendezték, akkor a szerződést a forgalomban
szokásos jó minőségű dolgokkal kell teljesíteni. Az iménti minőséget a szerződés célja, azaz
az általa biztosított vevői érdek alapján lehet megállapítani157. Ha a fentebb említett módon a

156 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1406. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 734. o., Gellért György (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 1088. o.
157 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 177. o.
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minőség nem állapítható meg egyértelműen, fogódzó lehet a szerződésben megállapított
vételár is, a felek személye, korábbi üzleti kapcsolata, a jogügylet természete is158. Ha a
minőség így sem azonosítható, a polgári jogi szabály alapján az eladó jó minőségben (azaz
nem közepes minőségben) köteles teljesíteni159.
Az új Ptk. 6:124. §-a szerint a kötelezett köteles a jogosultnak átadni a szolgáltatásról
szóló tájékoztató leírásokat és egyéb dokumentumokat. Ezáltal a kísérő okmányok hibái is a
szolgáltatás minőségi hibájának minősülnek.
A mennyiségi hiány akkor minősül hibás teljesítésnek, ha a szerződés tárgya több
olyan dolog, amelyek maguk dologösszességként funkcionálnak160. Egyéb esetben
a mennyiségi hiba nem a hibás teljesítés jogkövetkezményeit vonja maga után, hanem
késedelemnek minősül.
Az aliud szolgáltatás, azaz a szerződésben kikötöttől eltérő áru szolgáltatásának jogi
minősítése kétféle lehet. Ha abból a szemszögből vizsgáljuk a kötelezett szolgáltatását, hogy
nem a szerződésben kikötött árut szolgáltatta vagy szolgáltatást nyújtotta, hibás teljesítésről
nem beszélhetünk, hiszen nem valósult meg az a szolgáltatás, amelyre a kötelezett a szerződés
alapján vállalkozott. A másik nézőpontból a kötelezett a szerződés alapján szolgáltatott, amely
igaz ugyan, hogy nem felel meg a szerződésben kikötött szolgáltatásnak, mégis teljesítésnek
minősíthető, ezért nem beszélhetünk a teljesítés elmaradásáról.
Jogirodalmi állásfoglalás szerint „abban a kérdésben, hogy történt-e teljesítés,
a szerződés tartalma alapján igazodhatunk el, s ennek fényében kell megvizsgálni azt, hogy
a kötelezett magatartása megfelel-e a szerződésben kikötött szolgáltatásnak, s alkalmas-e
a másik fél szerződési érdekének akár részbeni kielégítésére.“161 A szerző a hiba fogalmát
elemző pontban kifejti, hogy más áru szolgáltatásával e tekintetben teljesítés nem történt, így
a szerződés teljesítésének elmaradása miatt a jogi helyzetet például késedelemnek
minősíthetjük162, hibás teljesítésnek semmiképp. A jogirodalom egy része részleteiben nem
fejti ki álláspontját az aliud-szolgáltatás szerződésszegési tényállásának hovatartozása

158 Petrik Ferenc (szerk.): A szerződések joga, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1993. 187. o.
159 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 177. o., Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk.
magyarázata V/VI., HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. 250. o.
160 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 217. o., Salamonné Dr. Solymosi Ibolya:
Hibás teljesítés a gazdálkodó szervezetek egymás közti szerződései körében (I. rész). Magyar jog, 1985. évi 7. sz., 618. o.
161 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 167. o.
162 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 217. o.
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kérdésében163 – mások annyiban foglalnak állást, hogy lehetségesnek tartják, hogy a más áru
szolgáltatása is hibás teljesítésnek minősüljön, ugyanis a kötelezett nem a szerződés által
előírt minőségben teljesít. Az elhatárolásnál segítséget nyújthat, hogy a kötelezett legalább
a szerződésben foglalt fajtájú dolgot teljesítette-e vagy sem. Ha nem, nem is beszélhetünk
hibás teljesítésről164. Az iménti álláspont a szlovák jogi irodalomban is rögzült: hibás
teljesítésről csak akkor lehet beszélni, ha a szolgáltatás a hibák ellenére megfelel
a szerződésben

kikötött

tulajdonságoknak,

egyéb

esetben

szavatossági

helytállási

kötelezettség nem áll be165. A jogirodalomban megjelenik olyan nézet is, amely az aliudszolgáltatást a polgári jogi kódexben nem szabályozott sajátos szerződésszegésnek tekinti.
Teljesítésről csak akkor lehet szó, ha a szolgáltatás legalább a fajta szempontjából megfelel
a szerződés követelményeinek, eltérő esetben a teljesítés elmulasztásának sajátos esetéről
beszélünk – hibás teljesítés tehát nem jöhet számításba. A szerző ezt a megoldást tartja
dogmatikailag tisztának166. Közzétettek olyan álláspontot is, amely hibás teljesítésnek tekinti
az aliud szolgáltatást a gazdasági ügyszakban167. A más áru szolgáltatásának hibás
teljesítésként ill. késedelemként történő minősítésének jelentősége a gyakorlatban abban
rejlik, hogy míg a hibás teljesítésnek történő kvalifikáció esetén a jogosultnak be kell tartania
a szavatosi igények érvényesítésére nyitva álló határidőket, addig késedelem ill. a
nemteljesítés esetén kedvezőbb, általános elévülési határidőben követelheti a szerződésszerű
állapot megteremtését.

163 Török Gábor (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 3. kötet, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, év nélkül, 627. o., Petrik Ferenc
(szerk.): Az új Ptk. magyarázata V/VI., HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. 340. o. Az utóbbi kommentárban közölt álláspont
szerint a más áru szolgáltatása nem minősülhet hibás teljesítésnek, ugyanis nem történt teljesítés. Az elhatárolási kérdésekkel nem
foglalkozik.
164 Benedek Károly – Világhy Miklós: A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. 303. o., Eörsi
Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1409. o., Gellért György
(szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 736. o., Gellért György (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 1091. o.
165 Dulaková, Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna
zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és csereszerződés, fogyasztói adásvételi
szerződés, ajándékozási szerződés. Kommentár/, C. H. Beck, 2011. 262. o.
166 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1409. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 736. o.
167 Salamonné Dr. Solymosi Ibolya: Hibás teljesítés a gazdálkodó szervezetek egymás közti szerződései körében (I. rész). Magyar jog,
1985. évi 7. sz., 620. o.
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4.2.5. A fizikai hiba fogalma a szlovák polgári jogban
A hatályos szlovák Ptk. 499. §-a értelmében, „aki másnak ellenérték fejében valamely
dolgot átenged, felel azért, hogy a dolog a teljesítés időpontjában a kifejezetten kikötött vagy
szokásos tulajdonságokkal rendelkezik, továbbá hogy a dolog a szerződés céljának és
jellegének vagy a felek megállapodásának megfelelően felhasználható, és hogy nincsenek jogi
hibái.“ Jogi hibáknak olyan hibákat tekintünk, amelyek gátolják, hogy a dolgot megszerző személy
a dologgal kapcsolatban korlátozásmentes jogi pozícióba lépjen (pl. az adásvételi szerződés tárgyát
zálogjog terheli). A kötelezettség teljesítésével kapcsolatban fontos rámutatni a szlovák Ptk.
496. §-ának (2) bekezdésére. Abban az esetben, ha a minőségről a szerződéskötő felek
kifejezetten nem állapodnak meg, a kötelezett köteles a fajlagosan meghatározott dolgot
átlagos közepes minőségben szolgáltatni. Az átlagos minőséget az eset körülményeinek
figyelembe vételével kell megállapítani, adott esetben akár szakértői véleményre
támaszkodva. Kétségkívül a szolgáltatásnak a kötelező érvényű műszaki normáknak meg kell
felelnie.
A szlovák polgári jogi adásvételi szerződés szabályai közt a hibátlan teljesítést taglaló
általános szabályoktól eltérő különleges normákat hiába keresnénk, viszont a szlovák polgári
jogi kódex 616-618. §-ai a fogyasztói adásvételi szerződés hibátlan teljesítésének
követelményeit tovább árnyalja. A 616. § a fogyasztói szerződés körében érvényesülő
különleges minőségi követelményeket és az ezzel kapcsolatos eladói kötelezettségeket rögzíti.
A 617. § a dolog használatára vonatkozó szabályokkal és az eladó tájékoztatási
kötelezettségével foglalkozik. A 618. § a hibás áru fogyasztói adásvételi szerződés körében
történő értékesítésének kérdését rendezi.
A kódex leszögezi, hogy a szolgáltatásnak maradéktalanul rendelkeznie kell a vevő
által kikötött vagy jogszabályok által meghatározott minőséggel, mennyiséggel, mérettel és
súllyal. A szolgáltatásnak hibátlannak kell lennie, így különösen a kötelező érvényű műszaki
előírásoknak kell megfelelnie. A normaszöveg vélhetően a fogyasztói szerződések körében
különlegesen érzékeny jellegük miatt emeli ki, hogy az árunak a szerződéskötő felek vagy
jogszabály által megállapított mérettel és tömeggel kell rendelkeznie. Az élelmiszereken a
fogyaszthatóság vagy a minőség megőrzésének legrövidebb időtartamát fel kell tüntetni.
Abban az esetben, ha az áru jellege lehetővé teszi, a vevő követelheti, hogy számára az áru
működését bemutassák, ill. megvizsgálhatja az árut (szlovák Ptk. 616. §). A szerződés eltérő
rendelkezésének hiányában a fogyasztói szerződések körében a kötelezett olyan dolgot
köteles a vevőnek átadni, amelyre a vevő igényt tartott, és amely megfelel az eladó vagy
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a gyártó, ill. képviselőjük által bármilyen formában nyilvánosan közzétett leírásnak /szlovák
Ptk. 496. § (1) bek./. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya fajlagosan
meghatározott dolog, az árunak legalább átlagos közepes minőségűnek kell lennie /szlovák
Ptk. 496. § (2) bek./. Az iménti szabály hatóköre nem szűkül le a fogyasztói szerződések
körére.
Ha a dolog használata során különleges szabályokat kell betartani, különösen, ha az
áru használata használati utasítás alapján történik vagy a használatát műszaki norma
szabályozza, az eladó köteles e szabályokkal a vevőt megismertetni, kivéve, ha ezek
közismertek. Közismerteknek tekinthetjük a jogszabályokban foglalt normákat. Bár a szlovák
Ptk. nem írja elő, hogy az eladó a tájékoztatási kötelezettségének csak írásban tehet eleget,
ennek ellenére számára elsősorban a bizonyítási kötelezettség teljesítése kapcsán felmerülő
nehézségek elkerülése érdekében tanácsos, hogy így tegyen. A részletszabályokat a szlovák
Ftv. bontja ki. Ha az eladó a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, meg kell
térítenie a vevőnek a mulasztásából eredő kárát. Ebben az esetben a kártérítési igény
érvényesítésének feltételrendszeréből kikerül a kötelezett vétkessége, felróhatósága. Ez a
következtetés levezethető a Ptk. 617. § utolsó mondatából168, ennek megfelelően a bírói
gyakorlat a kötelezettet a felróhatóság vizsgálata nélkül kötelezi kártérítésre169.
A szlovák Ptk. kifejezetten lehetővé teszi, hogy a fogyasztói adásvételi szerződés
tárgya hibás dolog is lehet, anélkül, hogy a kötelezettet a jogosult tudomására hozott hibák
tekintetében szavatosi helytállási kötelezettség terhelné (szlovák Ptk. 618. §). A hibának nem
szabad a dolog használhatóságát korlátoznia, tehát a fogyasztói szerződés tárgya csak olyan
hibás áru lehet, amely használható. A szabály továbbá leszögezi, hogy hibás, ám használható
áru a hibátlan áru szokásos vételárához képest csökkentett ellenérték fejében értékesíthető.
Mindenesetre a jogosultat az áru konkrét hibájára figyelmeztetni kell, ha az adott hiba a
szerződés jellegéből nem nyilvánvaló. Ha a kötelezett a tájékoztatási, ill. a vételár
csökkentésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett, a jogosult tudomására hozott hibákért a

168 Ha az eladó a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a vásárló ebből eredő kárát megtéríteni. Ugyanígy: Dulaková, Denisa –
Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva.
Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és csereszerződés, fogyasztói adásvételi szerződés, ajándékozási
szerződés. Kommentár/, C. H. Beck, 2011. 253. o., Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/,
Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 695. o., Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári
Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 563. o.
169 Plzeň Kerületi Bíróság 8 Co 21/68 sz. határozata, Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj
39/88 sz. állásfoglalása. A jogirodalomban felmerül – indokolással nem alátámasztott – ellentétes nézet is: Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky
zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 777. o.
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kötelezett helytállási kötelezettséggel nem tartozik. Ellenben, ha a kötelezett az említett
kötelezettségek közül akár egyiket is (ill. mindkettőt) megszegte, maradéktalanul köteles az
áru hibáiért helytállni170. A jogirodalomban megjelenik olyan álláspont is, amely szerint ha a
kötelezett a jogosultat a dolog hibájára figyelmeztette, ám a vételárat nem csökkente, a hiba
miatt helytállási kötelezettség nem terheli, ám a szerződés vételárról szóló szabályát a
megtámadhatóság szankciója sújtja (szlovák Ptk. 40a §)171. Álláspontunk szerint ez az érvelés
annak ellenére helytálló, hogy a szlovák Ptk. 618. §-ának megszegése nem szerepel az imént
említett 40a §-ban, amelyben a szlovák Ptk. a megtámadhatóság esetköreiről taxatív
felsorolást tartalmaz. Szerepel viszont az a rendelkezés, amely azt mondja ki, hogy a vételárat
a jogszabályokkal összhangban kell megállapítani (szlovák Ptk. 589. §). Nyilvánvaló, hogy
a szlovák Ptk. 618. §-a is ebbe a normacsoportba tartozik. A szerző véleménye szerint, ha az
eladó sem a tájékoztatási, sem a vételár csökkentésére vonatkozó kötelezettségének nem tett
eleget, szintén – adott esetben – a szerződés megtámadhatóságának jogkövetkezményét
vonhatja maga után a megtévesztés szabályai alapján172 (a teljesség kedvéért megjegyezzük,
hogy az iménti jogkövetkezmény beálltához a kötelezettnek a tévedésre vezető körülményt
meg kellett teremteni vagy erről a körülményről tudnia kellett, ellenkező esetben szó sem
lehet a szerződés megtámadásáról). Úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben is helyes a szerző
érvelése.
Értelemszerűen a hibás teljesítés körében nem vonható az ún. „akciós termékek” értékesítése,
ugyanis önmagában az a körülmény, hogy egy adott dolgot csökkentett vételár ellenében
értékesítenek, még nem eredményezi minden kétséget kizáróan, hogy a szolgáltatás hibás.
Jogirodalmi álláspont szerint olyan hibák által terhelt dolgok, amelyek gátolják a dolog
rendeltetésszerű használatát, üzlethelyiségben egyáltalán nem árusíthatók (argumentum a
contrario a Ptk. 618. § szabályából – lásd feljebb)173, ill. az ilyen dolgok adásvétele csak a
„nem fogyasztói” adásvételi szerződés feltételrendszerében történhet 174. A hivatkozott
állásfoglalásokat

aggályosnak

tartjuk,

mert

a

magánjogi

autonómia

ily mértékű

170 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 695. o.
171 Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s
r.o., 2008. 777. o.
172 Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s
r.o., 2008. 777-778. o.
173 Eliáš, Karel (szerk.): Občanský zákoník. Velký akademický komentář /Polgári Törvénykönyv. Nagy akadémiai kommentár/, 2. kötet,
Linde Praha, a.s., 2008. 1831. o.
174 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 695. o.
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korlátozásának indokoltsága kérdéses. Az sem elképzelhetetlen, hogy éppen a fogyasztó
javaslatára jött létre a szerződés, amelynek tárgya a hibás, és akár használhatatlan dolog.
Figyelmet érdemel az a körülmény is, hogy a Ptk. 53. §-ának főszabálya értelmében a
szolgáltatás fő tárgya és az ellenérték nem tartoznak az elfogadhatatlan feltételek körébe. Az
utóbb említett megoldás kivitelezhetősége azért kétséges, mivel a fogyasztóvédelem
magánjogi eszköztára szabályainak klaudikáló kógenciáját kimondó norma nem kerülhető
meg.
4.2.6. A fizikai hiba fogalma a szlovák kereskedelmi jogban és a nemzetközi adásvételi
szerződés egyezményében
A szlovák kereskedelmi jogi kódex az áru fizikai hibáinak fogalmát a 422. § utaló
szabályával ragadja meg: az áru hibás, ha az eladó megszegi a Ktk. 420. §-ában rögzített
kötelezettségeit. A szabály második mondatában az áll, hogy aliud-szolgáltatást és az áru
kísérő okmányainak hibáit is az áru hibáinak kell tekinteni. A CISG 35. Cikke az áru fizikai
tulajdonságainak (az áru fajtája, mennyisége, minősége és csomagolása) kapcsán határozza
meg az eladó kötelezettségeit. A nemzetközi adásvételi szerződéshez kapcsolódó jogirodalom
uralkodó álláspontja szerint az aliud-szolgáltatás a hibás teljesítés körébe tartozik175. Ezen a
helyen is nyomatékosítjuk, hogy – különösen a polgári jogi szabályokhoz képest a vevő
mulasztásait drákói szigorral megítélő szabályainak tükrében – az aliud-szolgáltatássá
minősítésnek gyakorlati jelentősége van: a vevő a hibás teljesítésből eredő jogait nem
érvényesítheti, ha a CISG 38. és 39. Cikkeivel összhangban a megvizsgálási és értesítési
kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget. Mivel a jogirodalom kiterjeszti az áru
megvizsgálási körét az okmányokra is176, azt gondoljuk, hogy a CISG kifejezett szabálya
hiányában is az okmányok hibáit az áru hibáinak tekinthetjük, legalábbis a vevőnek
ugyanazokat a kötelezettségeket kell teljesítenie, mint az áru hibás teljesítése esetén, ha az
eladó szerződésszegése miatt az őt megillető jogokat érvényesíteni kívánja.
Az áru tulajdonságaira elsősorban a felek megállapodása, a szerződés vonatkozik /Ktk.
420. § (1) bekezdés, CISG 35. Cikk (1) bekezdés/. A 35. Cikk (2) bekezdésében és a Ktk.
420. § (2), (3), (4) bekezdéseiben taglalt minimum-követelmények szerint ügyleti kikötés
hiányában kell az áru posztulátumait megítélni.

175 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 202. o.
176 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 225. o.
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A fenti meghatározásnak megfelelően a szlovák kereskedelmi jogi és a nemzetközi
adásvételi szerződés tárgyát képező áru fizikai hibáinak a következő esetek minősülnek:
a) mennyiségi hiba;
b) minőségi hiba;
c) az áru csomagolásának és „szállítási kiszerelésének” hibája;
d) aliud-szolgáltatás;
e) az áru kísérő okmányainak hibái.
A következő pontokban a fizikai hibák egyes esetköreivel foglalkozunk.
4.2.6.1. A mennyiségi hiba
Az áru mennyiségének rögzítése az adásvételi szerződés lényeges tartalmi kelléke. Ez
annyit jelent, hogy ha a felek az áru mennyiségében nem állapodtak meg, szerződés
egyáltalán nem jön létre. A mennyiség meghatározása történhet pontosan, mértékegységek
segítségével (pl. hosszúság, súly, stb.), vagy megközelítőleges pontossággal, ún. toleranciával.
Az iménti fogalmat a CISG szabályai nem ismerik, erre vonatkozóan nem adnak a
szerződéskötő feleknek támpontot, ellenben a mennyiségi tolerancia a szlovák kereskedelmi
jog tudománya által elfogadott és használt fogalom, amely alatt a felek által megállapított
mennyiség és a ténylegesen szolgáltatott mennyiség közötti, a szerződés vagy a Ktk. által
megengedett különbséget értjük (Ktk. 421. §). Értelemszerűen ilyen esetben nincs szó
szerződésszegésről, hibás teljesítésről. A felek pozitív vagy negatív mennyiségi toleranciában
is megállapodhatnak, ill. abban is, hogy a ténylegesen szolgáltatott áru mennyisége a
szerződésben meghatározott mennyiségtől mindkét irányban eltérhet. A tolerancia mértékének
megállapítása is a felek kizárólagos hatáskörébe tartozik, a Ktk. által maximalizált 5%-os
eltérés csak abban az esetben érvényes, ha a felek eltérően nem állapodtak meg. A feleknek
nem kell kifejezetten kikötniük, hogy az áru mennyiségét megközelítőleges pontossággal
állapították meg, ez a körülmény következhet az áru jellegéből is.
Ha a szerződésből következik, hogy az áru mennyiségének meghatározása
megközelítőleges pontossággal történt, a Ktk. 421. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatott
áru mennyiségét véglegesen az eladó szabhatja meg, kivéve, ha a szerződés ezt a jogot a
vevőnek biztosítja. A felek eltérő megállapodásának hiányában ebben az esetben is érvényes a
Ktk. által legfeljebb 5%-ban megszabott eltérés.
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Azt az esetet, amikor az áru jellegéből (tömeges jellegű áruról van szó ebben az
esetben) következik, hogy a szerződésben megszabott mennyiség megközelítőleges, a fentebb
említett kereskedelmi jogi norma (2) bekezdése szabályozza. A főszabály értelmében a
szolgáltatandó áru mennyiségét az eladó határozza meg. A Ktk. kifejezetten ezt a lehetőséget
a vevő számára nem hagyja nyitva, de mivel a Ktk. vonatkozó szabálya diszpozitív, a felek
ettől eltérő megállapodása is érvényes. Természetesen az 5%-os küszöb csak akkor
mértékadó, ha a szerződéskötő felek eltérően nem állapodtak meg, ill. egyéb a felek között
kialakult gyakorlatból vagy a kereskedelmi szokásokból nem következik. Érdekes dilemmával
állunk szemben, ha feltesszük a kérdést, hogy szerződésszegést követ-e el az eladó, ha a felek
a szerződésben a tömeges jellegű áru mennyiségét pontosan meghatározták, a kötelezett
mégis eltérő mennyiségű árut szállít – természetesen a Ktk. által megengedett eltéréstől nem
nagyobb mértékben. A szlovák kereskedelmi jogi irodalom ebben a kérdésben nem jutott
nyugvópontra: a jogirodalom egy része a kérdést nemmel válaszolja meg177, míg más
állásfoglalás szerint a szerződésben rögzített mennyiségi tolerancia és az áru jellegéből
következő mennyiségi tolerancia fogalmilag kizárják egymást 178, s olyan kommentárok is
vannak, melyek a kérdésben nem foglalnak állást179.
A mennyiségi toleranciával teljesíthető szerződés alapján egyaránt előfordulhat, hogy
az eladó a szerződésben megállapított mennyiségtől jogszerűen több, ill. kevesebb árut
szolgáltat. Felmerül tehát a kérdés, hogy a mennyiségi tolerancia miképp hasson ki a vevő
vételárfizetési kötelezettségére. A Ktk. igyekszik mindkét szerződéskötő fél érdekeit
figyelembe venni, ezért kifejezetten – és helyesen – úgy rendelkezik, hogy a vevő csak a
ténylegesen szolgáltatott áru vételárát köteles megfizetni.
A

fenti

pontokban

áttekintettük,

mennyiségi

szempontból

mely

esetekben

szerződésszerű az eladó teljesítése. Nem igényel bővebb magyarázatot, hogy az eladó
teljesítése mennyiségi szempontból akkor hibás, ha az a szerződésben rögzített mennyiségtől
– figyelembe véve a megközelítőleges pontossággal meghatározott mennyiség esetkörét –

177 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 244. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 298. o.
178 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy kommentár/, 2. kötet, Wolters
Kluwer s.r.o., 2017. 606. o.
179 Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/. C. H. Beck, 2010., Patakyová,
Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/. C. H. Beck, 2016.
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eltér. A jogkövetkezmények annak függvényében alakulnak, hogy a megkívánt mennyiségtől
az eladó többet, vagy kevesebbet szolgáltatott.
A szerződésben kikötöttől kisebb mennyiségű áru szolgáltatása esetében különbséget
kell tenni aközött, hogy szándékos és az áru okmányaiban megjelölt mennyiségről van-e szó,
vagy nem. Ugyanis ha a fuvarlevélből, az áru átadási okmányából vagy az eladó
nyilatkozatából nyilvánvaló, hogy a szerződésben kikötött mennyiségtől kevesebbet vagy az
áru részét szolgáltatja, nem a hibás teljesítés, hanem a kötelezetti késedelem szabályai szerint
kell eljárni /Ktk. 422. § (2) bek./. Igaz, a Ktk. 329. §-ából következik, a vevő csak akkor
köteles a részteljesítést elfogadni, ha a részteljesítés nem ellenkezik a kötelem jellegével vagy
a vevő szerződéskötés időpontjában követett gazdasági céljával, ha ezt a felek a szerződésben
kifejezték

vagy

a

szerződéskötés

időpontjában

az

eladó

számára

ismert

volt.

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a szerződésben feltételezett mennyiségtől kisebb
mennyiségű áru, ill. az áru része szolgáltatásának megítélése attól függ, hogy az eladó a vevőt
a részleges teljesítés tényéről tájékoztatta-e (késedelem), vagy sem (mennyiségi hiba)180. Nem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szerződő felek akarata vagy a törvény által
engedélyezett mennyiségi „tolerancia” mértékét meg nem haladó mennyiségi eltérés nem
testesít meg szerződésszegést.
A mennyiségi szempontból hibás teljesítés jogkövetkezményei szempontjából
lényeges leszögezni, hogy bár a többletszolgáltatást a Ktk. fizikai hibának minősíti, erre a
hibatípusra a hibás teljesítés szabályait nem alkalmazzuk. Erre a következtetésre e hiba
jellegéből juthatunk, valamint abból, hogy szabályozását a kereskedelmi jogi kódex az eladó
kötelezettségeit taglaló szerkezeti egységének végére, a szavatosi igényekről szóló
rendelkezések mögé sorolja. Ugyanígy, a nemzetközi adásvétel egyezményének körébe vont
szerződések „túlteljesítésének“ szabálya az eladói szerződésszegés jogkövetkezményeiről
szóló fejezetet lezáró rendelkezésben kap helyet. Ezért a jogosulatlan többletszolgáltatás
jogkövetkezményeit nem a szavatosi igények körében, hanem a dolgozat következő
pontjában, a szlovák kereskedelmi jogi kódex és a CISG szabályait egységes szerkezetbe
foglalva tárgyaljuk.

180 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 246. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 300. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 608. o.
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4.2.6.2. A jogosulatlan többletszolgáltatás jogkövetkezményei
A jogosulatlan többletszolgáltatás jogkövetkezményeit a kereskedelmi jogi kódex
közvetlenül a szerződésszegési tényállást szabályozó 442. §-a, ill a CISG 52. Cikk (2) bek.-e
vonja le: a vevő az eladó által szolgáltatott árutöbbletet egészében vagy részben elfogadhatja,
ill. visszautasíthatja.
A szlovák kereskedelmi jogi kódex szerint a szerződésben meghatározott mennyiséget
meghaladó áru elfogadását az adásvételi szerződés alakjától és tartalmától függően
kétféleképpen értékelhetjük. Ha a szerződést a felek nem írásban kötötték, az árutöbblet
elfogadásával a vevő ráutaló magatartással elfogadja az eladó szerződésmódosítási javaslatát.
Abban az esetben, amikor az adásvételi szerződést írásban kötötték, ám a szerződés
kifejezetten nem rögzíti, hogy a szerződés kizárólag írásban módosítható, az árutöbblet
elfogadása szintén ráutaló magatartással történő szerződésmódosítást eredményez (Ktk. 272.
§)181. Akkor viszont, ha az írásban kötött szerződés kifejezett rendelkezése a szerződés
módosítását kizárólag írásban teszi lehetővé, a többletszolgáltatás elfogadásával az eredeti
adásvételi szerződés nem módosul, hanem a felek ráutaló magatartással új adásvételi
szerződést kötnek – amelynek tárgya a vevő által elfogadott árutöbblet 182. A vételárra az
eredeti adásvételi szerződés rendelkezései a mérvadóak183, tehát nem az áru szolgáltatásának

181 A Ktk. idézett szabálya szöges ellentétben áll a szlovák Ptk. 40. § (2) bek.-ében foglalt szabállyal. A polgári jogi kódex szerint, írásban
kötött szerződés kizárólag írásban tett nyilatkozattal módosítható ill. szüntethető meg.
182 A jogirodalomban megjelenik olyan álláspont is, hogy az árutöbblet elfogadása a szlovák Ptk. 570. §-a értelmében privatív novációt
testesít meg: v.ö.

pl.: Jamrišková, Mária: Zodpovednosť predávajúceho za vady z kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka /A

kereskedelmi jogi adásvételi szerződés hibás teljesítéséért való felelősség/. Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli
Neosolii, 5, Banská Bystrica, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001. 86. o. Az idézett polgári jogi szabály kimondja, hogy az
írásban kötött szerződés új szerződéssel történő felváltása kizárólag írásbeli formában lehetséges. A szerző így arra a következtetésre jut,
hogy írásban kötött adásvételi szerződés a többletszolgáltatás elfogadásával nem módosul, hanem a felek ráutaló magatartással az
árutöbbletre új adásvételi szerződést kötnek. Véleményünk szerint ezzel az állítással csupán abban az esetben lehet egyetérteni, amikor a
szerződés a módosítását csupán írásbeli formában teszi lehetővé, ám még ebben az esetben sem a privatív nováció polgári jogi szabályai
alapján lehet ehhez az eredményhez eljutni. A szerzővel ellentétben úgy gondoljuk, hogy az árutöbblet elfogadásával az eredeti adásvételi
szerződés a kereskedelmi jogi kódex alapján módosul (Ktk. 272. §) – kivéve persze, ha az írásban kötött adásvételi szerződés kifejezetten
úgy rendelkezik, hogy csak írásos formában módosítható –, így nem a Ptk.-ban szabályozott privatív novációval állunk szemben, hanem a
Ktk. szabályai által rendezett szerződésmódosítással.
183 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 265. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 324. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 641. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi
Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 937. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi
Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1341. o.
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időpontjában érvényes piaci árat kell megfizetni. A CISG 52. Cikk (2) bekezdése az eladó
többletszolgáltatásának következményeit rendezi. A többletszolgáltatás jogfenntartás nélküli
átvétele a szerződés módosítását eredményezi. Az elfogadás – amely lehet részleges is – azt a
következményt vonja maga után, hogy a vevő a többletmennyiséget a szerződéses (tehát nem
az aktuális piaci) áron köteles kifizetni. E tekintetben a bizonyítási teher az eladót sújtja, tehát
neki kell bizonyítania, hogy a szerződésben meghatározott mennyiségnél többet
szolgáltatott184.
A CISG

hatálya

alá

rendelt

szerződések

körében

a

többletszolgáltatás

visszautasításának az a feltétele, hogy a vevő a megvizsgálási és kifogásolási
kötelezettségének eleget tegyen. Az iménti kötelezettség elmulasztása a szerződés
módosítását vonja maga után. A többletmennyiséget nem kell kifogásolni, ha az eladó a
többletmennyiségről tudott, vagy az nem lehetett előtte ismeretlen (40. Cikk). Ha
a mennyiségi eltérés jelentős, vélelmezni lehet, hogy a többletmennyiség az eladó előtt nem
lehetett ismeretlen. A jóhiszeműség és tisztesség követelménye ebben az esetben is
korlátozhatja a vevőt a visszautasítási jogában (pl. elenyésző mennyiségi túllépés esetén).
Figyelembe kell venni a 9. Cikk (2) bekezdésében említett az adott kereskedelmi ágban
használatos szokásokra. Az 52. Cikk nem köti a visszautasítási jog érvényesítését az alapvető
szerződésszegés tényéhez. Elállásra a vevőnek azonban csak akkor van joga, ha az eladó a
többletszolgáltatással alapvető szerződésszegést követ el. Az egész szolgáltatást a vevő akkor
utasíthatja vissza, ha a szolgáltatás megosztása lehetetlen185.
Érthető, hogy a Ktk. és a CISG egyaránt terhelik a vevőt az áru megőrzésének
kötelezettségével, ha az árut visszautasította. Az áru megőrzésére vonatkozó szabályok186
hátterében a visszautasított árun keletkező károk elkerülésének gondolata húzódik meg.
A szlovák kereskedelmi jogi kódex 463. §-a és a CISG 86. Cikk (1) bekezdése szerint, ha a
vevő az árut megkapta és a szerződés vagy a CISG szerint őt megillető jogok alapján az árut
vissza kívánja utasítani, köteles az áru megőrzése érdekében a körülményeknek megfelelő
ésszerű intézkedéseket megtenni. Az eladó köteles a vevőnek az áru állagmegőrzésével

184 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 322. o.
185 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 323 o.
186 Az áru megőrzésével foglalkozó szabályokat a kereskedelmi jogi kódex az adásvételi szerződésről szóló részben önálló szerkezeti
egységben (462-468. §) sorakoztatja fel. Ennek a törvényalkotói megoldásnak az lehet az oka, hogy az áru megőrzésére az eset konkrét
körülményei között nemcsak a vevő, hanem a másik szerződéskötő fél is köteles lehet.
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kapcsolatos indokolt költségeit megtéríteni. Ha erre nem hajlandó, a vevő élhet visszatartási
jogával, mindaddig, amíg az eladó a vevő indokolt költségeit meg nem téríti.
A kereskedelmi jogi kódex 464. §-a értelmében akkor, ha az eladó köteles az áru
elküldéséről gondoskodni, és a vevőnek fuvarozást követően lehetősége nyílik az áruval
rendelkezni, és élni kíván a visszautasítás jogával, az árut át kell vennie és az eladó
költségeire magánál tartania, ha az átvételre sor kerülhet a vételár megfizetése nélkül, ill. ha a
fenti kötelezettség nem jelent a vevőnek indokolatlanul nagy terheket és költségeket. Ennek a
kötelezettségnek a vevő nem köteles eleget tenni, ha az áru szolgáltatásának helyén az eladó –
vagy az áruról történő gondoskodással az eladó által megbízott személy – jelen van.
Természetesen ebben az esetben is, ha a vevő az árutöbbletet átvette, köteles a
körülményeknek megfelelő mértékben az áru megőrzéséhez szükséges intézkedéseket
megtenni. Nyitva áll számára a visszatartási jog is abban az esetben, ha az eladó nem téríti
meg az áru megőrzésével kapcsolatos indokolt költségeit. Igaz, eltérő szövegezéssel, de
lényegében azonos szabály tartalmaz a CISG 86. Cikk (2) bekezdése.
Az áru megőrzése kötelezettségének a vevő eleget tesz azzal is, ha az árut az eladó költségére
harmadik személy raktárában helyezi el. Természetesen ebben az esetben is követelheti az áru
állagának megőrzésével kapcsolatos indokolt költségeinek megtérítését (Ktk. 465. §,
hasonlóan: CISG 87. Cikk). A CISG 87. Cikke kiegészíti a 86. Cikket azzal, hogy lehetővé
teszi a vevőnek az áru annak megőrzése céljából harmadik személy raktárában az eladó
költségére történő letétbe helyezését, hacsak nem ésszerűtlen az így felmerülő költség.
A vevő jogosult a birtokában lévő, visszautasított árut eladni, ha az eladó az áru
átvételével vagy az őrzési költségek megtérítésével késedelembe esett, és a vevő az eladót
erről a szándékáról értesítette, az eladót az áru átvételére felszólította, és erre megfelelő
hosszúságú határidőt biztosított. A Ktk. normaszövege nem követeli meg, hogy az eladó
felszólítása és az átvételre megállapított határidő tűzése, ill. az eladási szándékról szóló
nyilatkozat megtétele egyidőben történjen. Az utóbbi nyilatkozat az eladó részére tűzött
határidő alatt bármikor megtehető187. A szabály párja a CISG 88. Cikk (1) bek.-e.
Ha az adásvételi szerződés tárgya gyorsan romló áru, vagy az áru megőrzése a
vevőnek aránytalan (CISG fogalomhasználatában: ésszerűtlen) többletköltséget okoz, a vevő
köteles a birtokában lévő áru eladása érdekében megfelelő intézkedéseket tenni, és ha az
ügylet halaszthatatlan jellegének ellenére mégis lehetséges, az áru eladásának szándékáról a

187 Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 951. o.,
Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1356. o.
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másik szerződéskötő felet értesíteni. A vevő nem felel azért, ha az árut nem sikerül eladni,
feltéve, hogy ebből a célból a megfelelő intézkedéseket megtette. A vevő a befolyt vételárból
az áru megőrzésével és eladásával kapcsolatos indokolt költségeinek megfelelő összeget
megtarthatja. A fennmaradó összeget természetesen indokolatlan késedelem nélkül köteles az
eladó rendelkezésére bocsátani /szlovák kereskedelmi jogi kódex 467. és 468. §-ai, CISG 88.
Cikk (2) és (3) bek./.
A gyakorlatban

nem

kizárt

az

az

eset,

amikor

a vevőnek

a jogosulatlan

többletszolgáltatás miatt kára keletkezik. A szlovák kereskedelmi jog hatálya alá tartozó
szerződés alapján, jogirodalmi állásfoglalás szerint a vevő a szerződésben feltételezett
mennyiségtől nagyobb mennyiségű áru szolgáltatásából eredő kárigényét csak akkor
érvényesítheti, ha az árutöbbletet indokolatlan késedelem nélkül visszautasította188. Ha a vevő
jogosultan utasítja vissza a többletszolgáltatást, a nemzetközi adásvételi szerződés
egyezménye alapján is követelheti a többletszolgáltatással okozott kára megtérítését az
eladótól /vagy a 86. Cikk vagy a 45. Cikk (1) bekezdése b) pontja szerint/. Ha a vevő
a többletszolgáltatást elfogadta, az ezzel okozott kárát csak akkor követelheti az eladótól, ha
jogfenntartó nyilatkozatot tett189.
4.2.6.3. A minőségi hiba
A szlovák és cseh nevezéktanban használatos minőség ill. minőségi hiba kifejezések
tartalma eltér a magyar polgári jogban megszokott fogalmi határoktól. Az utóbbitól eltérően a
szlovák és cseh kereskedelmi jogi „minőség” fogalmát a „kikészítés” fogalma egészíti ki, így
együttesen töltik ki a magyar polgári jogi „minőség” tartalmi határait. A Ktk. az említett
fogalmakat megkülönbözteti, de róluk bővebb magyarázatot nem ad. Mindkét fogalom az áru
tulajdonságaival, azok kvalitatív oldalával kapcsolatos. A minőség fogalma az áru
használhatóságához fűződik, míg a kikészítés fogalma alatt olyan tulajdonságokat kell
értenünk, amelyek nem az áru használhatóságával állnak összefüggésben, hanem annak

188 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 265. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 324. o., a kérdést nem válaszolja meg: Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár
/Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy kommentár/. Wolters Kluwer s.r.o., 2017.
189 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 322. o.
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esztétikai megjelenése, külalakja szempontjából van jelentőségük (pl. szín)190. Mivel a
gyakorlatban az áru minősége és kikészítése közötti határvonal meglehetősen homályos, a
Ktk. az áru minőségét és kikészítését egységesen szabályozza.
A szerződéskötő felek az áru minőségét természetesen a szerződésben rögzíthetik, sőt
tanácsos is, ám a szerződés az áru minőségét taglaló szabályok nélkül is érvényes lesz. Ilyen
megállapodás hiányában az eladó a kereskedelmi jogi adásvételi szerződésben meghatározott
célnak megfelelő „minőséggel és kikészítéssel” rendelkező árut köteles szolgáltatni.
Amennyiben a felek a szerződésben ilyen célt nem állapítottak meg, az árunak olyan célnak
kell megfelelnie, amelyre az árut rendszerint használják /Ktk. 420. § (2) bek./; a CISG 35.
Cikk (2) bek. a) pontja értelmében a rendszerinti használatnak megfelelő célokra való
alkalmasság követelményét nem előzi meg a szerződésben rögzített célnak megfelelő minőség
követelménye, ilyet a CISG nem ismer. Ehelyett – eltérő tartalommal – a 35. Cikk (2)
bekezdése b) pontjában a szokásostól eltérő célra való alkalmasság követelménye jelenik
meg./. A pontosság kedvéért érdemes megjegyezni, hogy a Ktk. fogalomhasználatában a
rendszerinti használatnak megfelelő célra való alkalmasság követelményét nem elégíti ki,
pontosabban mondva vele nem azonos a szlovák Ptk. 496. § (2) bekezdésébe foglalt minőségi
követelmény, amely értelmében – értelemszerűen a felek eltérő megállapodásának hiányában
– a szerződés tárgyának átlagos közepes minőséggel kell rendelkeznie. Ugyanúgy,
a nemzetközi adásvétel egyezményének hatálya alá vont szerződések körében sem
azonosítható a rendszerinti használatnak megfelelő célokra való alkalmasság követelménye az
átlagos minőséggel191. A CISG 35. Cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében az árunak
formális kikötés hiányában is alkalmasnak kell lennie bármely olyan meghatározott (különös,
a szokásostól eltérő) célra, amelyet a szerződés megkötésének időpontjában kifejezetten vagy
hallgatólagosan az eladó tudomására hoztak, kivéve, ha a körülmények arra utalnak, hogy a
vevő nem bízott, vagy ésszerűtlen lett volna, hogy bízzon az eladó szakismeretében és
ítéletében. A bizonyítási teher a felek között a következőképpen oszlik meg: a vevőnek kell
bizonyítania, hogy az eladó az áru különleges rendeltetését ismerte, az eladó viszont

190 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 242. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 296. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/,
C. H. Beck, 2010. 919. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H.
Beck, 2016. 1321. o., Pelikánová, Irena (szerk.): Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. 248. o.
191 A kérdés elemzéséhez lásd: Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 204-205.
o.
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bizonyíthatja, hogy a vevő ésszerűen nem bízhatott az eladó szakismeretében és ítéletében.
Lényegtelen, hogy az eladó ténylegesen tudomást szerzett-e az áruval kapcsolatos különleges
követelményekről. Azt kell vizsgálni, hogy az eladónak objektíve módja volt-e a
tudomásszerzésre. A CISG a meghatározó időpontot azért köti a szerződéskötés időpontjához,
mert a szerződéssel együtt járó – adott esetben a különleges elvárásokból fakadó – kockázatot
a felek a szerződéskötéskor mérhetik fel. Későbbi tudomásszerzés nem vehető figyelembe. A
szabály utolsó fordulatában megnevezett kivétel célja a nem szakember eladó védelme.
Uralkodó álláspont szerint az eladó akkor köteles helytállni az áru különleges
tulajdonságaiért, ha a szakismereti szintje meghaladja a vevőét192. Helytállási kötelezettség
nem keletkezik, ha a vevőnek is fel kellett ismernie, hogy az általa követelt tulajdonságoknak
az áru nem felel meg.
A tulajdonságok definiálására sor kerülhet műszaki normákra való utalással, ill. – a
Ktk. 273. § (1) bekezdésének keretei közt – szakmai vagy érdekképviseleti szervezetek által
kidolgozott kereskedelmi feltételekre, esetleg egyéb kereskedelmi feltételekre való utalással
is. Az utóbbira példa az egyik szerződéskötő fél által kidolgozott kereskedelmi feltételek.
Végezetül a szerződéskötő felek az áru tulajdonságait minta vagy modell alapján is
meghatározhatják. Mintának a szolgáltatandó áru példányát, modellnek olyan segédeszközt
tekintünk, amely az áru tulajdonságait, vagy azok részét meghatározza (pl. katalógus, ábra)193.
A szerződéskötő felek érdekében áll, hogy az áru mintáját vagy a modellt a szerződés,
különösen az eladó szavatosi helytállási kötelezettsége fennállásának ideje alatt megőrizzék.
Ellenkező esetben a szerződéskötő felek között súrlódások léphetnek fel, s a jogosult helyzete
meglehetősen nehézkessé válik, ha azt kívánja bizonyítani, hogy az áru tulajdonságai nem
felelnek meg a mintának vagy modellnek, és ezek már nem állnak rendelkezésre.
Értelemszerűen, ha az áru tulajdonságait minta vagy modell alapján kell meghatározni, az
eladó olyan árut köteles a vevőnek szolgáltatni, amely minőségi szempontból a vevőnek
bemutatott mintának vagy modellnek megfelel. A nemzetközi adásvételi szerződés esetében
véleményünk szerint helyes a jogirodalomban megjelenő álláspont, amely szerint ha a minta
vagy modell minőségi tulajdonságai és a szerződésben kikötött tulajdonságok között ellentét

192 A CISG 35. Cikk (2) bek. b) pontjának kimerítő magyarázatát lásd: Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC
Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 205-208. o.
193 Pelikánová, Irena (szerk.): Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. 249. o., Patakyová, Mária
(szerk.): Obchodný zákonník. Komentár, C. H. Beck, 2010. 920. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár
/Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1321. o.
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áll fenn, az áru minőségét a felek akaratának vizsgálata alapján kell megítélni, hiszen a minta
vagy modell alapján történő minőség-meghatározásnak is szerződéses jellege van194. Ezzel
szemben a Ktk. 420. § (3) bekezdése kimondja, hogy a szerződés kifejezett rendelkezései a
minta vagy modell segítségével történő meghatározással szemben előnyt élveznek. Ha a minta
vagy modell, ill. a szerződésben meghatározott minőségi követelmények megférnek egymás
mellett, akkor az árunak egyidejűleg meg kell felelnie mind a minta vagy modell
tulajdonságainak, mind a szerződés követelményeinek. Mivel minta vagy modell kikötését a
felek megállapodásának kell tekinteni, ezért az ilyen kikötés kizárja a Ktk. 420. § (2)
bekezdése második fordulatának és a CISG 35. Cikk (2) bekezdése a) pontjának az
alkalmazását, ezért a szolgáltatott áru akkor is szerződésszerű, ha ugyan nem alkalmas azokra
a célokra, amelyekre más azonos fajtájú árukat rendszerint használnak, ám tulajdonságai a
mintával vagy modellével megegyeznek. A CISG 35. Cikk (2) bekezdése b) pontjában és a
Ktk. 420. § (2) bekezdése első fordulatában szabályozott különleges tulajdonságoknak az
árunak függetlenül minta vagy modell tulajdonságaitól meg kell felelnie.
A Ktk. 452. §-a és a CISG 65. Cikke a szerződéskötő felek megállapodásaként értékeli
ha – a jogszabály feltételeinek megfelelően – az eladó határozza meg az áru tulajdonságait195.
A Ktk. a felek szerződéses autonómiájának minőségi korlátok felállításával gátat szab.
A Ktk. 759. §-a értelmében a Ktk. személyi hatályának körében az áru minőségének a

194 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 208. o.
195 Ktk. 452. § -a:
(1) Ha a szerződés alapján a vevőnek kell az áru formáját, nagyságát vagy tulajdonságait utólagosan meghatározni és ennek a
kötelezettségének a felek által kikötött határidőben, ennek hiányában az eladó felszólításának megérkezését követően megfelelő határidőben
nem tesz eleget, ezeket az eladó határozhatja meg. Az eladó a meghatározás során köteles a vevő szükségleteit figyelembe venni,
amennyiben ezek számára ismertek. Ez a rendelkezés az eladó egyéb igényeit nem érinti.
(2) Ha a meghatározást az eladó végezte el, köteles a részletes adatokat a vevővel közölni és számára megfelelő hosszúságú határidőt
biztosítani, amíg a vevő eltérő meghatározásról az eladót tájékoztathatja. Ha a vevő az eltérő meghatározásra nyitva álló határidőben erről az
eladót nem tájékoztatja, az eladó meghatározása kötelező érvényűvé válik.
CISG 65. Cikke:
(1) Ha a szerződés szerint az áru formáját, méretét vagy más jellemzőjét a vevőnek kell meghatároznia, és ő ennek meghatározását akár a
kölcsönösen megállapított időpontban, akár az eladó vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő ésszerű időn belül elmulasztja, az eladó
ezt az őt megillető bármely más jog sérelme nélkül maga is megteheti, összhangban a vevő mindazon követelményeivel, amelyekről
tudomást szerezhetett.
(2) Ha a fenti jellemzők meghatározását az eladó maga végzi el, annak részleteiről tájékoztatnia kell a vevőt és ésszerű határidőt kell
biztosítania számára eltérő jellemzők meghatározására. Ha ezt a vevő a közlést követően a megjelölt határidőn belül elmulasztja, az eladó
által meghatározott jellemzők az irányadók.
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műszaki előírásokban felállított minimum-követelményeknek mindenképpen meg kell
felelnie. Ez annyit jelent, hogy a szerződéskötő felek, akikre az említett rendelkezés hatálya
kiterjed, a műszaki előírásokban rögzített minőségi követelményektől alacsonyabb
minőségben érvényesen nem állapodhatnak meg. A Ktk. 759. §-a rögzíti, hogy az említett
korlátozás exportkapcsolatokban nem érvényesül, azaz akkor, ha az árut a Szlovák
Köztársaság területéről elszállítják. A szabály nem szerepel a kereskedelmi jogi kódex kógens
szabályait rögzítő felsorolásban.
Érdemes egy pillanatra megállni annál a kérdésnél, hogy az áru tulajdonságait a felek
meghatározhatják-e a Ktk. 420. § (2) bekezdésében feltüntetett kritériumok kombinációjával
(szerződésben meghatározott

tulajdonságok,

szerződésben kikötött cél,

rendszerinti

használatnak megfelelő cél). Az említett szabályból nem következik, hogy erre ne kerülhetne
sor. Így például abban az esetben, ha a szerződéskötő felek a szerződésben az árunak csak
bizonyos tulajdonságaiban vagy az áru csupán egy részének tulajdonságaiban állapodtak meg,
a szerződésben érintetlenül hagyott tulajdonságok tekintetében a szerződésben kikötött cél, ill.
a rendszerinti használatnak megfelelő cél pótolja a felek akaratát. Nyilvánvaló, hogy a
szerződésben meghatározott cél és a rendszerinti használatnak megfelelő cél egy
tulajdonságra történő alkalmazására nem kerülhet sor. Rendszerinti használatnak megfelelő
célt csak akkor tudjuk meghatározni, ha a szerződés alapján semmilyen más cél nem
állapítható meg.
Az eladó teljesítése minőségi szempontból akkor hibás, ha az áru minősége (és
kikészítése) a szerződés vagy a jogszabály rendelkezéseitől eltér. Ha az adásvételi szerződés
az áru minőségét nem szabályozza, minőségi hibás teljesítést a Ktk. 420. § (2), (3), (4)
bekezdéseinek és a CISG 35. Cikke (2) bekezdésének megszegése jelenti.
4.2.6.4. Az áru csomagolásának és „szállítási kiszerelésének” hibája
Különösen a kereskedelmi viszonyokban gyakran fordul elő, hogy az eladó és a vevő
telephelyei nagy távolságra találhatók egymástól, így az áru védelmére a rendeltetési helyre
történő eljuttatása során nagy hangsúlyt kell fektetni. Ebből a megfontolásból a Ktk. és a
CISG az áru csomagolásáról kifejezett szabályokat tartalmaz, amelyek megszegésének a
jogosult rendelkezésére álló szavatosi igények a jogkövetkezményei. Az áru és a
csomagolásának hiányosságai tehát jogi szempontból egy tekintet alá esnek.
Mindenekelőtt a felek érdekében áll, hogy a szerződésben az áru csomagolásáról és
szállítási kiszereléséről a szerződésben állapodjanak meg. Ellenkező esetben az áru
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csomagolását vagy szállításra történő előkészítését az eladónak a kereskedelmi viszonyokban
az adott árutípus esetében megszokott módon kell elvégeznie. Ha a fenti kritériumot az adott
árutípus tekintetében nem lehet meghatározni, akkor az árut annak megóvására és
megőrzésére alkalmas módon kell becsomagolni /Ktk. 420. § (4) bek., CISG A 35. Cikk (2)
bekezdése d) pontja/. Belföldi kereskedelemben az áru csomagolásának is meg kell felelnie a
műszaki előírásokban meghatározott minimum-követelményeknek (Ktk. 759. §). Úgy
gondoljuk, hogy a felek eltérő kikötése hiányában a csomagolás költségei az eladót terhelik.

4.2.6.5. Az aliud-szolgáltatás
A hibás teljesítés szabályozásának egyik alapvető rendelkezése, a Ktk. 422. §-a és a
CISG-hez fűződő joggyakorlat az „aliud pro alio invito creditori solvi non potest” elvéből
indul ki, tehát az aliud-szolgáltatást az áru fizikai hibájának tekinti. Ebből adódóan a vevőnek
aliud-szolgáltatás

esetén

is

teljesítenie

kell

a

szavatosi

helytállási

kötelezettség

érvényesítésének jogszabályi, ill. a szerződésben rögzített feltételeit.
4.2.6.6. Az áru kísérő okmányainak hibái
A szlovák kereskedelmi jogi és a nemzetközi kereskedelmi jogi adásvételi szerződés
megkötése esetén az eladó az áru szolgáltatása mellett az áruhoz fűződő okmányok
szolgáltatására is köteles (Ktk. 417-419. §-ai, CISG 34. Cikk). A Ktk. az okmányokat terhelő
hibákat is az áru hibáinak tekinti /Ktk. 422. § (1) bek./, tehát okmányhibák megléte is
megnyitja a vevő részére szavatosi igények érvényesítésének útját. Az eladó ugyanígy,
a CISG hatókörébe tartozó adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruhoz tartozó
okmányok hibái miatt is érvényesítheti a CISG 45. Cikke alapján az őt megillető igényeket.
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5. A szavatosi helytállási kötelezettség

A jelen

pontban

a hibás

teljesítés

szerződésszegési

tényállásának

objektív

jogkövetkezményét, a szavatosi helytállási kötelezettség fogalmát vonjuk vizsgálat alá. Arra
teszünk kísérletet, hogy megindokoljuk a jogintézmény létjogosultságát, a tételes jogi
szabályok

és

a

a szerződésszegések

jog

funkcióinak

rendszerében,

ösvényén
rávilágítsunk

megtaláljuk
a fogalom

a szavatosság
tartalmára,

helyét
jellegére,

jelentőségére, rögzítsük alanyait, s nem utolsó sorban megvonjuk a szavatossági helytállási
kötelezettség által védett vagyoni érdekkör kontúrjait. Leszögezhetjük, hogy a hibás
teljesítéssel okozott vagyoni csorba rendezése során is érvényesül a szerződő felek
autonómiája. Központi jelentőségű kérdés, hogy a szavatosság térfelén meddig terjed
a szerződéskötő felek szabadsága, melynek határait, azaz a magánautonómia tilalomfáit
megkíséreljük felrajzolni a jog térképén. A szavatosság körében további megválaszolandó
kérdés, hogy e helytállási kötelezettség mely időpontban fennálló hibákra terjedjen ki.
A megoldási variációk közüli választásnál a racionalitás követelményét szem előtt kell tartani,
s a kérdésről szóló pontban mi is az ésszerűség optikáján keresztül vizsgáljuk a szavatosi
helytállási kötelezettség meghatározó időpontját. A szavatosi helytállási kötelezettségről szóló
fejezet záró pontja is az ésszerűség követelményével kapcsolatos, amely a vevő hibára
vonatkozó

tudati

körülményei

és

a szavatosi

helytállási

kötelezettség

keletkezése

viszonylatában jut szerephez.

5.1. A szavatosi helytállási kötelezettség jogi fogalma, jogi szabályozása, alanyai,
az általa védett vagyoni érdek és jogi jellege
A szerződés hibás teljesítése nem maradhat következmények nélkül. Nem szabad
szemet hunyni a szerződésszegéssel a másik félnek okozott érdeksérelem fölött, hiszen ha ez
történne, a szerződések kockázatelosztó funkciója – s egyúttal a létjogosultsága – semmisülne
meg. Ugyanez nemcsak a szerződésekre érvényes, elmondható általában a jogról is.
Amennyiben

a szerződésellenes

állapot

rendezésére

a felek

nem

tértek

ki,

nem

eredményezheti, hogy a szerződésszegéssel okozott vagyoni csorba helyreállítására ne
kerülhetne sor. A jog egyik fontos funkciója a szerződések körében éppen abban rejlik, hogy
a felek megállapodásának hiányában helyettesíti feltehető akaratukat, azaz kötelező érvénnyel
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teret biztosít a szerződés megvalósulásának. Arra az esetre, ha a szerződés teljesítésében
rendellenességek lépnek fel, a jognak lehetőséget kell adnia a vagyoni érdeksérelem
reparálására, végső esetben a szerződés felszámolására. A szerződés által elérni kívánt
vagyoni egyensúlyhelyzet (amit nyilvánvalóan nem kívülállók, beleértve a törvényt is, hanem
maguk a szerződéskötő felek definiálnak a szerződésben) helyreállítása céljából a hibás
teljesítés helytállási kötelezettséget von maga után: a szavatosságot, ami a hibás teljesítés
törvényen alapuló objektív jogkövetkezménye. Jogszabályi szinten a CISG 36. Cikke vonja le
a hibás teljesítés tényének jogkövetkezményét: az eladó felel, ha az áru nem szerződésszerű.
Hasonlóan, a nemzeti magánjogi kódexek is helytállási kötelezettséggel terhelik az eladót
/1959-es magyar Ptk. 305. § (3) bek., új magyar Ptk. 6:159. §, szlovák Ptk. 499. §, az
adásvételi szerződés körében a kereskedelmi jogi kódex 422. §-a/. Visszterhes szerződések
körében a kötelezett a korábbi magyar Ptk. 305. § (3) bek.-e értelmében a hibás teljesítésért
felelősséggel tartozott, s ezt a felelősséget a kódex kellékszavatosságnak nevezte196. Míg
a korábbi polgári jogi kódex a hibás teljesítést szankcionáló felelősségről szólt, az új Ptk. az
emberi hibát „megrovó“ fogalmat tudatosan elhagyja: a hibás teljesítésért való helytállási
kötelezettséget kellékszavatosságnak nevezi. Az új magyar Ptk. a hibás teljesítés tényállását
kiterjeszti ingyenes és visszterhes szerződésekre egyaránt, ami viszont nem jelenti azt, hogy a
hibás

teljesítés

jogkövetkezményeit

is

egységesen

rendezi.

A

kellékszavatosság

jogkövetkezménye a visszterhes szerződésekhez kapcsolódik, az ingyenes szerződések hibás
teljesítése enyhébb kártérítési kötelezettséget von maga után (új magyar Ptk. 6:147. §). A
kötelezett hibás teljesítés következtében keletkező helytállási kötelezettségét a szlovák polgári
jog szintén a visszterhes szerződések megszegéséhez kapcsolja (szlovák Ptk. 499. §). A
szlovák kereskedelmi jogi kódex hatókörében is a hibás teljesítés jogkövetkezményei a
visszterhes szerződések körében valósulnak meg, ugyanis a kérdést a kódexnek az egyes

196 A felelősség kifejezés használata ebben az esetben nem a legmegfelelőbb, ugyanis a kötelezett szavatosi helytállási kötelezettsége akkor
is beáll, ha a hibás teljesítésben nem volt vétkes, neki a hibás teljesítés ténye nem felróható. Nyilvánvalóan ebből a megfontolásból az új
magyar polgári jogi kódex a kellékszavatosság fogalmát következőképpen határozza meg: Olyan szerződés alapján, amelyben a felek
kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Hozzátesszük, hogy a magyar elméleti
jogirodalom élesen elkülöníti a jogi felelősséget az emberi magatartás értékelése képzeletbeli spektrumának többi pontjától. Felelősségről
csak akkor beszélhetünk, ha a jogi norma az emberi magatartáshoz fűződő belső, pszichikai oldal befolyásolására is alkalmas. Korunkban a
szerződések körében az emberi magatartás értékelése mindinkább az erkölcsi kritériumok elhagyásával valósul meg. A felelősség
fogalmának elemzése kívül esik a jelen tanulmány keretein. A hibás teljesítéshez kapcsolódó jogirodalomban a terminológiai
következetesség követelményére Kisfaludi András hívta fel a figyelmet. In: Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV
Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 217. o. A felelősség és az objektív helytállási kötelezettség közötti feszültségről: lásd pl.: Eörsi Gyula:
A Polgári Törvénykönyv tervezetének felelősségi rendszeréről. Magyar Jog, 1957. évi 12. sz., 311. o., Bauer Miklós: A polgári jogi
helytállás formái. Felelősség és kártérítés. Jogtudományi Közlöny, 1988. évi 4. sz., 197. o.
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visszterhes szerződésekre vonatkozó szabályai rendezik. A kellékszavatosság a hibás teljesítés
által a szolgáltatásban okozott értékcsökkenés (tapadó kár) orvoslását szolgálni hivatott
jogintézmény. A jogosult egyéb vagyonában okozott károk kompenzálására a kártérítés
szolgál.
A kellékszavatosság elválik az emberi magatartás szubjektív elemeinek értékelésétől:
nem az emberi mulasztást szankcionálja, nem a szerződéskötő fél „magaviseletét” kívánja „jó
irányba” terelni azzal, hogy a felróható, ill. vétkes magatartást torolja meg. Előterében a
teljesítési érdek kielégítése áll. A gazdasági élet bonyolult viszonyaiban a hibás teljesítés okai
közül az emberi mulasztást felkutatni szinte lehetetlen és felesleges. A kötelezett azért tartozik
szavatosi helytállási kötelezettséggel, mert a hibás teljesítés hátrányos következményeinek
viselése szükségképpen az ő kockázati körébe tartozik. Más kérdés, hogy talán a
kellékszavatosság intézménye ettől függetlenül mégis alkalmas arra, hogy a kötelezett
magatartását befolyásolja. A szlovák bírói gyakorlat is elfogadja azt az álláspontot, hogy a
szavatosi helytállási kötelezettség prevenciós és reparációs funkcióval rendelkezik197.
Rögzíthetjük, hogy a dolgozat által elemzés alá vont magánjogi kódexek és a
nemzetközi adásvétel egyezménye is egyaránt kifejezésre juttatják a reális teljesítésének elvét
/1959-es magyar polgári jogi kódex 277 §, új magyar Ptk. 6: 34. §, szlovák Ptk. 517. § (1)
bek., Ktk. 366. §, CISG 46. Cikk/: eszerint a kötelezett szerződésszegése esetén (beleértve a
hibás teljesítést is/ a jogosult követelheti a kötelezettség szerződésszerű teljesítését, feltéve,
hogy a törvény eltérően nem rendelkezik. A szerződés reális teljesítése a jogosulti oldalon
azonban nemcsak lehetőséget teremt: a jogosult a szolgáltatást köteles akkor is elfogadni, ha a
teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt. A szavatosi igények tekintetében elmondhatjuk, hogy
(az árleszállítás és az elállás kivételével) a szerződés reális teljesítésének (és a jogosulti érdek
kielégítésének) alapelvét szolgálják, hiszen a szerződésben foglalt szolgáltatás szerződésszerű
teljesítésének eszközei. Felmerül a kérdés: miért van szükség arra, hogy a jog lehetővé tegye
a szerződésben foglalt szolgáltatások kikényszerítését, miért nem elegendő, ha a jog
a szerződésszegő felet a szerződésszegése miatti érdeksérelem „árának“ megfizetésére
kötelezi? Mi indokolja a szavatosság jogintézményének létét? Nos, ezekre a kérdésekre
a magánjogi irodalom már rég választ adott: „A szerződés a jogosult érdekeinek kielégítésére
irányul. Ennélfogva a szerződés szabályozása mindenekelőtt azt a célt szolgálja, hogy
eszközeivel biztosítsa a szerződésben megállapított magatartást. A szerződésben megállapított

197 Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 39/88 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása
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magatartás véghezvitele a teljesítés. ... Ez az elv (a reális teljesítés elve – megj.) azt fejezi ki,
hogy a szerződéseket pontosan olyan módon kell teljesíteni, ahogyan azt a megállapodás,
illetőleg a jogszabályok előírják –, különösen nem lehet helye az előírt szolgáltatás
természetben való teljesítés helyett pénzben való megváltásának. A reális teljesítés elvének
eszerint van egy szűkebb és egy tágabb értelme. ... Szűkebb értelme az, hogy a szerződéseket
... természetben kell teljesíteni és a természetbeni teljesítéssel korántsem egyenlő értékű
a kikötött szolgáltatás pénzben való megváltása. Tágabb értelme pedig az, hogy
„a szerződéseket tartalmuknak megfelelően, a megszabott helyen és időben, a megállapított
mennyiség, minőség és választék szerint kell teljesíteni.”198 Szladits szerint a „teljesítés
tényállása

nem

más,

mint

a kötelem

programszerű

megvalósulása,

befejezése,

„Programmverwirklichung“; tehát tiszta objektív tényállás.”199 Hozzátesszük, hogy a polgári
jog nem ragaszkodik öncélúan a reális teljesítés elvének maradéktalan érvényesüléséhez,
számos kivételt állapít meg, amikor az elv érvényesülése ésszerűtlen (pl. a korábbi Ptk. 289.
§-a). Az angol jog a szerződés természetbeni kikényszerítésének eszközeire bizalmatlanul
tekint. Alapállásnak azt tekinti, hogy a piaci viszonyok között a jogosult a szerződésben
kikötött szolgáltatást nemcsak a kötelezettől szerezheti meg, ezért a jogosult érdekeit sértő
kötelezetti szerződésszegés miatt beállott érdeksérelem helyreállítására csak a kártérítést
rendeli alkalmazni. Természetbeni teljesítés csak akkor biztosítható a jogosultnak, ha
a kártérítés nem képes a szerződésszegéssel okozott érdeksérelmének kompenzálására.
A szerződés természetbeni teljesítésére vonatkozó igény angol terminus technicusa is arra
utal, hogy a kártérítés mellett csak különleges esetekben alkalmazható (specific performance).
Szólni kell arról is, hogy milyen viszonyban áll egymással a szerződés és a szavatosi
helytállási kötelezettség. Jogelméleti szempontból a szerződés hibás teljesítését kétféleképpen
értékelhetjük. Értelmezhetjük úgy, hogy a hibás teljesítés nem eredményezi a szerződés
megszűnését, másrészt úgy, hogy bár a szerződés megszűnését vonja maga után, de egyúttal
egy új kötelezettséget is keletkeztet – szavatosi helytállási kötelezettséget. Az egykori
csehszlovák Gazdasági Törvénykönyv a hibás teljesítésnek szerződésmegszüntető hatályt
tulajdonított. A jelenleg hatályos szlovák Ptk.-ban és Ktk.-ban az elsőként említett felfogás
jelenik meg, ugyanis a szlovák Ptk. már említett 559. § (2) bekezdése és a Ktk. 324. §
értelmében a szerződés csak a kötelezett „rendes és időben“ történt teljesítése által szűnik

198 Világhy Miklós – Eörsi Gyula: Magyar Polgári Jog, 1. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1965. 441. o.
199 Szladits Károly (szerk.): Magyar magánjog, 3. kötet, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1941. 402. o.
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meg. A főszabály a szavatosi helytállási kötelezettség fókuszában úgy ölt testet, hogy csak a
kötelezett hibátlan teljesítése szünteti meg a szerződést200. A Ktk. 324. § (2) bekezdése
kifejezetten a hibás teljesítéshez a jogosult igényeiben megtestesülő kötelemmódosító hatályt
fűz. Mindkét szlovák magánjogi kódex hatálya alá rendelt szerződések esetében a szerződés
tehát akkor szűnik meg, ha a kötelezett a módosult kötelezettségét maradéktalanul teljesíti.
Ettől az értelmezéstől a felek nem térhetnek el. Értelemszerűen, ha a jogosult él az elállási
jogával, a szerződés nem módosul, hanem megszűnik201. A fentebb bemutatott magyar polgári
jogi normák alapján rögzíthetjük, hogy a magyar polgári jogi is ezt a felfogást teszi magáévá.
A szlovák joggyakorlat is kimunkálta, hogy semmis szerződés hibás teljesítéséből
szavatosság jogkövetkezménye nem ered (Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 57/75 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása, Cseh
Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 39/88 sz.
állásfoglalása). Hasonlóan foglal állást a magyar jogirodalom is202.
A szerződés hibás teljesítése relatív jellegű jogviszonyt keletkeztet, ami annyit jelent,
hogy a szavatosi helytállási kötelezettségből eredő jogok és kötelezettségek a szerződéskötő
feleket illetik meg, ill. terhelik, tehát a szerződés relatív szerkezetéből a szavatosság
intézményével nem lehet kitörni203. A szavatosi igények a jogosulttal szerződéses

200 Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 33. o., Lazar, Ján
(szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 34. o., Ovečková, Oľga: Zodpovednosť
v obchodnom práve (Inauguračná prednáška) /Felelősség a kereskedelmi jogban (inaugurációs előadás)/. Právny obzor, 1995. évi 4. sz., 273.
o.
201 A magyar polgári jogi szabályozásban is hasonló hatálya van az elállásnak, tehát az elállás a szerződés megkötésének időpontjára
visszamenő hatállyal történő megszűnését eredményezi /1959-es magyar Ptk. 320 § (1) bek., 319. § (3) bek., új magyar Ptk. 6:212. § és
6:213. §/ Lásd még: CISG 81. Cikke
202 Petrik Ferenc (szerk.): Szavatosság, jótállás és fogyasztóvédelem, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. 28-29. o.
203 Dulaková, Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna
zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és csereszerződés, fogyasztói adásvételi
szerződés, ajándékozási szerződés. Kommentár/, C. H. Beck, 2011. 264-267., 290-291. o., Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár
/Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 697. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári
anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 35-36. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2.
kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 37. o., Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári
Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 566. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 627. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter
(szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1578-1579. o., Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník –
stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 779. o., Cseh Szocialista Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári
Jogi Kollégiumának Cpj 39/88 sz. állásfoglalása, Ostravai Kerületi Bíróság 10 Co 70/77 sz. ítélete
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kapcsolatban álló kötelezettel szemben érvényesíthetők, és a szavatosi igényt kizárólag
a kötelezettel szerződéses kapcsolatot teremtő személy érvényesítheti. A bírói gyakorlat
a szavatosi igények érvényesítését nem tapasztja az eladó és a vevő között létrejött kötelmi
jogviszony fennállásához, ill. a vevő tulajdonosi jogállásához. Így az eredeti adásvételi
szerződés jogosultja részére a joggyakorlat fenntartja a szavatosi jogok igénybe vételének
lehetőségét arra az esetre is, ha a dolog tulajdonjogát időközben másra átruházta. Az
adásvételi (beleértve a fogyasztói adásvételi szerződést is) szerződés hibás teljesítése
következtében létrejövő szavatossági jogviszony jogosulti pozíciója tehát elválaszthatatlanul
kötődik a vevő személyéhez, ugyanis a bírói gyakorlat egy újabb adásvételi szerződés
megkötésével nem teszi kötelezővé, hogy a kötelezett helytállási kötelezettsége az újabb
szerződés jogosultjával szemben is fennálljon, ám az elsőként megkötött adásvételi szerződés
jogosultja a dolog tulajdonának harmadik személyre történő átruházása esetén is
érvényesítheti szavatosi jogait a vele szerződést kötő kötelezettel szemben. Harmadik személy
kizárólag meghatalmazás alapján léphet fel a kötelezettel szemben, a dolog új tulajdonosának
nincs saját nevében történő igényérvényesítésre lehetősége, kivéve, ha a dolog tulajdonjogát
öröklés jogcímén szerezte meg204. A bírói gyakorlatban és a jogirodalomban rögzült, hogy a
szavatosság jogintézménye jogosultjának csupán azt a házastársat minősíti, aki a szerződést
kötötte, még akkor is, ha a vételárat a házastársi vagyonközösségbe tartozó pénzzel fizette
meg205. A jogosult halála esetén azonban – ha a haláleset a szavatosi helytállási kötelezettség
fennállása alatt következik be – a hibás teljesítés jogkövetkezményeként megnyíló igények
átszállnak a jogosult örököseire. Ezen az eseten kívül a szavatosi jogviszony relatív jellege
még akkor sem bomlik fel, ha a vevő a megvásárolt dolog tulajdonát a kötelezett szavatosi
helytállási kötelezettségének fennállása alatt harmadik személyre átruházza. A Cseh
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a 32 Odo 111/2005 sz. határozatában arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a szavatosi jogok engedményezéséről szóló megállapodás nem ütközik
sem a Ptk., sem pedig a Ktk. szabályaiba (szlovák Ptk. 39 §, Ktk. 263 §), ugyanis az
engedményezés tartalmi határaiból a szavatosi igényeket egyik magánjogi kódex sem szorítja
ki206. Ugyanezt az eredményt munkálta ki a magyar joggyakorlat is (BH 1990.139., BDT

204 Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 39/88 sz. állásfoglalása
205 Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 39/88 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása
206 A szavatosi igények engedményezésének nem látja akadályát: Vojčík, P. (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár, IURA
EDITION, spol. s r.o., 2008. 780. o.
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2000.202.). A tanulmány készítése során vizsgált lízingszerződések egy része a szavatosi
igényeket – az elállás kivételével – engedményezi. Említést érdemel, hogy az engedményezés
a lízingbeadó szempontjából a lízingbevevő szerződésszegése esetén hátrányos is lehet, hiszen
ha a lízingbeadó a lízingtárgyat visszaköveteli, a lízingtárgy birtokának visszaszerzésével nem
feltétlenül szerzi vissza a korábban engedményezett szavatosi jogokat. Annak viszont nincs
akadálya, hogy az eredeti jogosult a dolog tulajdonosát a szavatosi igények érvényesítésére
meghatalmazza207.
Az adásvételi szerződés hibás teljesítéséért nem a dolog tulajdonosa köteles helytállni,
ha a tulajdonos a dolog értékesítését bizományosra bízta (szlovák Ptk. 737. §), hanem a
bizományos. Ettől a szabálytól a szerződéskötő felek nem térhetnek el, tehát a szavatosi
helytállási kötelezettség nem hárítható át a megbízóra. A főszabály nem változik abban az
esetben, amikor a szerződéskötő felek megállapodása alapján a hiba kijavítását harmadik
személy végzi, hiszen ez a személy nem a szavatosi jogviszony alanyaként szerepel, hanem a
szavatosi jogviszony kötelezettjének megbízottjaként jár el.

5.2. A magánautonómia érvényesülése a szavatosság körében
A szerződéskötő felek érdekei gyakran a jogszabályban rögzített alapmodelltől eltérő
szabályozást kívánnak meg. A jog általában nem állja annak útját, hogy a felek egyedi
igényeiket a szerződésben kifejezésre juttassák. Különösen ez akkor lenne indokolatlan, ha
az eltérés mindkét szerződéskötő fél érdekében áll. A szerződéses autonómia tilalomfáiról
a szerződés jogi szabályozásának lényegét és módszerét vizsgáló pontban röviden szóltunk,
most tekintsük át, hogy a tételes jog milyen keretek között teszi lehetővé a felek akaratának
érvényesülését a hibás teljesítés jogkövetkezményei szerződéses rendezésének körében.
A hibás

teljesítés

okozta

érdeksérelem

orvoslására

alkalmas

általunk

vizsgált

jogintézmények (szavatosság, jótállás, kártérítés,) esetében azokat a szerződéses kikötéseket
kell vizsgálni, amelynek eredményeképp a hibásan teljesítő fél helytállási kötelezettsége a
jogszabályi mértékhez képest korlátozódik vagy teljes mértékben megszűnik. A jelen
pontban, az ismétlések elkerülése céljából a fogyasztói szerződések körében érvényesülő

207 Dulaková, Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna
zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és csereszerződés, fogyasztói adásvételi
szerződés, ajándékozási szerződés. Kommentár/, C. H. Beck, 2011. 267. o.
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korlátozásokról nem szólunk, ezekkel a fogyasztói szerződés fogalmát és a fogyasztót
megillető magasabb szintű jogvédelmi eszköztárat áttekintő pontban foglalkoztunk.
A korábbi magyar Ptk. 314. § (1) bek.-e leszögezte, hogy a szándékosan, súlyos
gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget,
egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget érvényesen nem lehetett
kizárni. A normaszöveg logikai értelmezéséből az a következtetés volt levonható, hogy a
szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet,
testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kizárni nem,
viszont korlátozni lehetett. Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy azok a körülmények,
amelyek

a

felelősség

kizárását

elfogadhatatlanná

teszik,

indokolják

a felelősség

korlátozásának tilalmát is, hiszen a felelősség korlátozása tulajdonképpen a felelősség
részleges kizárását jelenti. Különösen, ha a felelősség korlátozása a felelősséget jelképessé
teszi208. Az iménti korlátozáson túl az 1959-es magyar polgári jogi kódex előírta, hogy a
szerződésszegésért való felelősséget – ha jogszabály másként nem rendelkezett – nem
lehetett kizárni és korlátozni, kivéve, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő
csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlítette. A szabály méregfogát az a körülmény húzta
ki, hogy máig nem létezik olyan előírás, amely a piaci forgalomban előforduló
legkülönbözőbb jellegű és minőségű szolgáltatások ellenértékét meghatározza. Éppen ezért,
jogirodalmi állásfoglalás szerint „arra a kérdésre, hogy milyen mértékű az az
ellenszolgáltatás, amely a felelősség kizárásával, illetőleg korlátozásával okozott hátrány
egyensúlyozására alkalmas, a bírósági gyakorlatnak kell az adott tényállás alapján választ
adnia. Annyit azonban már most ki lehet mondani, hogy a szerződésben biztosított előnynek
arányban kell lenni azzal a hátránnyal, amelyet a felelősség kizárása, illetőleg korlátozása
okoz. Az árengedmény például nem kompenzálhatja a minőségi hiba folytán előállt olyan
értékű csökkenést, amelynek mértéke azt jóval meghaladja.”209 Mindkét szabály, tehát az
1959-es magyar Ptk. 314. § (1) és (2) bekezdése kapcsán felmerült a kérdés, hogy

208 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1461. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 768-769. o., Gellért György (szerk.):
A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 134-1135 o.
209 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1460. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 768. o., Gellért György (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 1134 o., hasonlóan: Kisfaludi András:
Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 247. o.
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a korlátozás csak a felelősség felségterületén állt fenn, vagy kiterjedt a szerződésszegés
objektív jogkövetkezményeire is, beleértve a szavatosságot is. A dilemmát a magyar
jogirodalomban Kisfaludi András vetette fel, s a jogirodalomban közölt állásfoglalása
szerint a „felelősség alatt ebben az esetben is nagy valószínűséggel a szerződésszegés
minden következményét – beleértve a hibás teljesítés miatti szavatosságot is – kellene
érteni, s nem csupán a vétkességi alapú kártérítési felelősséget.”210 Nem kevésbé fontos
kérdés a szabály jellegének eldöntése: a jogszabályra való utalásból az következtethető,
hogy

kógens,

a

szerződéskötő

felek

nem

állapodhatnak

meg

szerződésszegésért való felelősség korlátozásának és kizárásának

eltérően 211.

A

további fontos

mérföldköve a diszpozitivitás kérdése a fogyasztói szerződések körében. Igaz ugyan, hogy
a korábbi magyar Ptk.-ban a fogyasztási cikkek adásvételére vonatkozó irányelv normái a
főszabályok mellett rögzített kivételekben öltöttek testet, s esetenként rögzítették, hogy az
adott szabálytól eltérő megállapodás semmis, viszont egyetlen kifejezett szabály sem szólt
arról, hogy a fogyasztói szerződések körében a szerződésszegésért való felelősséget ne
lehetne kizárni vagy korlátozni. Megemlítjük, hogy az 1959-es magyar Ptk.-hoz kapcsolódó
joggyakorlat a jogszabályok diszpozitív jellegére való hivatkozással nem állta útját a
szavatosi helytállási kötelezettség korlátozásának. Korábbi jogirodalmi állásfoglalás szerint
a szolgáltatás ellenértéke, ill. az ellenérték megfelelő mértékű csökkentése a jogszabályi
rendelkezésektől történő eltérés elbírálásánál nem játszott szerepet212.
A Legfelsőbb Bíróság gyakorlata nem minősíti a szerződésszegésért való helytállási
kötelezettség korlátozásának ill. kizárásának azokat az eseteket, amikor a szerződéskötő
felek a szerződésben kizárják a kötelezett bizonyos hibatípusért való felelősségét. A BH
1990.343. sz. ítélet indokolása szerint az iménti szerződéses kikötéssel a szerződéskötő felek
a szerződés tárgyában állapodnak meg, és nem a felelősség korlátozásának ill. kizárásának
az eszköze. Ezért a szerződéses kikötés érvényességének nem feltétele, hogy a kötelezett
a korlátozásból eredő hátrányt megfelelően kiegyenlíti-e. Abban az esetben sem a felelősség
korlátozásáról van szó, ha a jogosult a teljesítést követően, a hiba ismeretének birtokában
lemond az őt megillető szavatosi jogokról (BH 1993.567.). A felelősség korlátozását és
kizárását tiltó szabály alkalmazása rugalmas mérlegelést igényel. Az elhatárolási probléma

210 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 246. o.
211 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 246. o.
212 Benedek Károly – Világhy Miklós: A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. 138-139. o.
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gyökere abban rejlik, hogy a felelősségkizáró- és korlátozó rendelkezések és a felek jogait és
kötelezettségeit rendező szabályok egyaránt a felelősség határainak megvonásához
vezetnek.
Az új kódex a szerződésszegésért való felelősség korlátozásának és kizárásának
körében azt a gondolatot követi, hogy a szerződéses viszonyokban a felek akaratának
a lehető legnagyobb teret kell biztosítani. Az új Ptk. csak a szándékosan okozott, továbbá
emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való
felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötést minősíti semmisnek (új magyar Ptk.
6:152. §). Az új normaszöveg elhagyja az 1959-es kódex „bűncselekménnyel okozott
szerződésszegés“

és

a

„súlyosan

gondatlan

szerződésszegés“

miatti

felelősség

korlátozásának és kizárásának a tilalomfáját. A diszpozitivitás terrénumán ugyancsak nem
hagyhatók figyelmen kívül a kódex fogyasztói szerződések körében előírt kógens szabályai.
A diszpozitivitás

kérdésébe

beleszólnak

szerződésszegés

jogkövetkezményei

a kódex

akkor

sem

alapelvi

rendelkezései

korlátozhatóak,

ha

is.

„A

a korlátozás

a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeivel ellentétes.“213
A szlovák polgári jogban az uralkodó álláspont szerint a hibás teljesítésért való
helytállási kötelezettség a szerződéskötő felek megállapodásával sem zárható ki, ill. nem
korlátozható214. Az idézett jogirodalmi állásponttal nem összeegyeztethetetlen a szlovák Ptk.
501. §-a alapján „tel quel” klauzulával kötött szerződések (a jogszabály szó szerinti
fordításban annyit jelent, hogy a kötelezett a dolgot úgy engedi át, ahogy áll és fekszik).
Ugyan ebben az esetben az idézett polgári jogi norma szerint a kötelezettet nem terheli
helytállási kötelezettség, ám a joggyakorlat arra az álláspontra helyezkedett, hogy az „ahogy
áll és fekszik“ fordulattal a szavatosi helytállási kötelezettség csak dologösszességgel
kapcsolatosan zárható ki (Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 25 Cdo 1741/1998 sz.
ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 2884/2012 sz. ítélete, Cseh
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 32 Odo 441/2003 sz. ítélete). Akkor, ha a felek fajlagosan
vagy egyedileg meghatározott

dologra kötöttek szerződést,

a szavatosi

helytállási

213 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 615. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1557. o., hasonlóan: Vékás Lajos
(szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 818. o.
214 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 546. o.,
Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó
jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 459. o., Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának
Cpj 39/88 sz. állásfoglalása
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kötelezettség nem zárható ki (Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 1430/2010 sz.
ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 2641/2012 sz. ítélete).
A kereskedelmi jogi adásvételi szerződés hibás teljesítésének valamennyi szabálya
diszpozitív, a felek a törvényi standardtól eltérhetnek. Ennek a körülménynek messzemenő
következményei vannak. A szlovák kereskedelmi jogi gyakorlat és elmélet egyáltalán nem
gátolja a feleket abban, hogy olyan szerződést kössenek, amelyben a kötelezett hibátlan
teljesítésért való helytállási kötelezettségét teljesen kizárják. Hasonló hatállyal bír pl. a „tel
quel” klauzula. Ilyen szerződés esetében a szerződés jogosultja elveszti a törvény által
biztosított szavatosi jogait, ám az aliud-szolgáltatást kifogásolhatja215.
A CISG 4. Cikk a) pontja kifejezetten kizárja az egyezmény szabályozási köréből a
szerződés érvényességi kérdéseit, ezért az áru hibátlanságáért egyébként fennálló helytállási
kötelezettséget és jogkövetkezményeit az eladó akkor zárhatja ki ill. korlátozhatja, ha ezt a
kollíziós jog által megjelölt nemzeti jog lehetővé teszi. Mindenesetre a kizárás és a korlátozás
elvi lehetőségének az „ősforrása” a vevőt a CISG alapján megillető igényekre vonatkozó
szabályok diszpozitív jellege. A felelősség korlátozásának és kizárásának a CISG 7. Cikkébe
foglalt jóhiszeműség és tisztesség követelményének medrében kell maradnia. Az iménti
követelménnyel összeegyeztethetetlen a felelősség kizárása szándékos és súlyosan gondatlan
károkozások esetén216. A nemzeti jogi korlátok nem érik el a „tel quel” klauzulával kötött
nemzetközi adásvételi szerződések körét, ugyanis ilyen esetben a szerződés tárgyának el kell
érnie a „kereskedelmi minőségű forgalomképesség” szintjét217. Ezeket a szerződéseket a
CISG autonóm értelmezésével, a nemzeti jogi korlátokat figyelmen kívül hagyva kell
értékelni, ugyanis a nemzetközi adásvétel körében nemcsak gyakori, hanem indokolt is az
áruk megtekintett állapotban történő adásvétele (természetesen az árunak kereskedelmi
minőségű forgalomképesség követelményének meg kell felelnie), amikor az eladót a „tel
quel” klauzulához kapcsolódó minőségi követelményt nem sértő fogyatékosságért nem terheli
helytállási kötelezettség.

215 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 14., 249. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet,
IURA EDITION, spol. s r. o., 2008. 19., 303. o. Az aliud-szolgáltatás és a tel-quel klauzulával kötött szerződés kapcsolatát nem vizsgálja:
Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer
s.r.o., 2017. 612. o.
216 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 211. és 275. o.
217 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 210. o.
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5.3. A szavatosi helytállási kötelezettség meghatározó időpontja
Az eladó szavatosi helytállási kötelezettségéről hagyományos értelemben218 akkor
beszélünk, ha a szavatosi helytállási kötelezettség a dolgot egy meghatározott időpontban
terhelő hibák tekintetében áll fenn. A szavatosi helytállási kötelezettséget keletkeztető hibák
időbeni korlátozásával a jogalkotó a szerződéskötő felek jogai és kötelezettségei közt
egészséges egyensúlyhelyzetet kíván teremteni. Erre több megoldás kínálkozik: a
jogszabályok a szavatosi helytállási kötelezettség keletkezése szempontjából meghatározó
időpontot többségében az áru átadásának, a tulajdon átruházásának vagy a kárveszély
átszállásának időpontjára teszik. A helytállási kötelezettség meghatározó időpontjának
megválasztásánál arra kell törekedni, hogy a jogosult szerződésszerű teljesítéshez fűződő
érdeke kellően érvényesüljön. Az ésszerű kockázatelosztás gondolata azt követeli meg, hogy
a jogosult hibátlan szolgáltatáshoz jusson, hiszen egyrészt ő a szerződés alapján ezt jogosan
várja el, másrészt pedig a kötelezett erre tudatosan vállal kötelezettséget. Az ellentétes
oldalról nézve pedig ügyelni kell arra, hogy a kötelezett ne kényszerüljön olyan hibák miatt
helytállni, amelyek már nem az ő kockázati körébe tartoznak. Ez esetben aligha vitathatóan
a gazdasági törvényszerűségek működésének köszönhetően a túlzott mértékű helytállási
kötelezettség költségei a szolgáltatás árában megjelennének, így a jogosult előnyének
ellensúlya a mérleg másik serpenyőjében a szolgáltatás ellenértékének növekedésében öltene
testet. Hozzátesszük, hogy a piaci résztvevők nem ritkán „önkéntesen” is vállukra veszik a
fokozott helytállási kötelezettség terhét, hiszen a szolgáltatáshoz gyakran a törvényen nyugvó
szavatossággal összehasonlítva szigorúbb helytállási kötelezettséget megtestesítő jótállást is
biztosítanak. A szlovák és a magyar polgári jogi kódexek, a Ktk. és a CISG egyaránt az imént
tárgyalt gondolati ívet követik: az eladó szavatosi helytállási kötelezettségét egy konkrét
időpontban fennálló hibákra korlátozzák /korábbi magyar Ptk. 305. § (1) bek., új magyar
polgári jogi kódex 6:157. § (1) bek., szlovák Ptk. 499. §, a kereskedelmi jogi adásvételi
szerződés körében a Ktk. 425. §-a, CISG 36. Cikk/. További alternatívaként előfordulhat,
hogy az ún. törvényes szavatosi helytállási kötelezettség nem korlátozódik egy meghatározott
időpontban fennálló hibákra, hanem a teljesítést követően keletkezett hibákra is kiterjed. Ezt a
megoldást választotta a múltban érvényes Gazdasági Törvénykönyv. Abban az esetben
viszont, ha a jogi szabályozás a törvényes szavatosi helytállási kötelezettséget kizárja, a
kötelezett hibátlan teljesítésért való helytállási kötelezettségét csak a felek megállapodása

218 Pelikánová, Irena (szerk.): Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. 265. o.
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keletkezteti. Előre bocsátjuk, hogy a magyar polgári jogi fogalomtól eltérően a szlovák jogban
a kötelező és az önként vállalt jótállás hatálya kiterjed minden olyan hibára, amely a jótállási
időtartama alatt keletkezett. Ezzel a tanulmány jótállást elemző pontjában foglalkozunk.
A dolgozatban elemzett jogszabályok a szavatossági helytállási kötelezettség
szempontjából meghatározó időpontot a teljesítés /1959-es magyar Ptk. 305. § (1) bek., új
magyar Ptk. 6:157. § (1) bek., szlovák Ptk. 499. §/, ill. a kárveszélyátszállás (Ktk. 425. §,
CISG 36. Cikk) időpontjára teszi. A bizonyítás kérdéseivel az igényérvényesítést vizsgáló
pontokban foglalkozunk. Az eladó köteles azokért a meghatározó időpontot követően
felmerülő hibákért is helytállni, amelyek az eladói kötelezettségek megszegése következtében
keletkeztek /Ktk. 425. § (2) bekezdés, CISG 36. Cikk. (2) bekezdés/. Az eladó
kötelezettségszegését a vevőnek kell bizonyítania. Sikeres bizonyítás esetén az eladó
bizonyíthatja, hogy a hibát nem a saját kötelezettségszegése okozta219.
A polgári jogi kódexek hatálya alá vont szerződések hibátlan teljesítésére vonatkozó
meghatározó időpont különösebb nehézségek nélkül megállapítható, ezért ezzel a kérdéssel
a jelen tanulmány keretein belül nem foglalkozunk. Ezzel ellentétben a kereskedelmi jogi és a
nemzetközi kereskedelmi adásvételi szerződések szerződésszerű teljesítésének meghatározó
(kárveszélyátszálláshoz kötődő) időpontja bővebb magyarázatot igényel. Azt gondoljuk, hogy
a polgári jogi szabályoktól való eltérésben a kereskedelem különleges igényeinek tükörképét
láthatjuk. A kárveszélyátszállás időpontját mindenekelőtt a felek döntik el. Ügyleti kikötés
hiányában kell a kárveszély átszállásának időpontját CISG és a Ktk. szabályai alapján
megállapítani. Ezzel a kérdéssel a Ktk. a 455-461. §-ai ill. a CISG 67-69. Cikkei
foglalkoznak. A szlovák kereskedelmi jogi kódex kárveszélyátszállásról szóló szabályaitól – a
Ktk. 458. és a 459. § kivételével – a felek eltérhetnek.
A főszabály /Ktk. 455. §, CISG. 69. Cikk (1) bekezdés/ értelmében a kárveszély abban
az időpontban száll át a vevőre, amikor a vevő az árut az eladótól átveszi (Ktk.) vagy az árut
az eladó telephelyén átveszi (CISG), ill. ha az átvétellel késlekedik, abban az időpontban,
amikor az eladó lehetővé tette, hogy a vevő az áruval rendelkezzen és a vevő az átvétellel való
késlekedéssel szerződésszegést követ el. Érdemes rámutatni, hogy a Ktk. alapján kötött
szerződések esetén az áru tulajdona a vevőre az átvétel pillanatában száll át /Ktk. 443. § (1)
bek./. Látjuk, hogy a kárveszély- és a tulajdonátszállásra ugyanabban az időpontban kerül sor,
tehát a Ktk. abból indul ki, hogy a kárveszélyt a tulajdonos köteles viselni (res perit domino).

219 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 216. o.
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Abban az esetben, ha a vevő az árut nem az eladótól köteles átvenni (Ktk. 456. §) ill. a
vevő az eladó telephelyétől eltérő helyen köteles átvenni az árut /CISG 69. Cikk (2)
bekezdés)/, a veszély a vevőre az áru szolgáltatására meghatározott időpontban száll át,
feltéve, hogy ebben az időpontban az áruval rendelkezhetett, és erről a lehetőségről tudott.
A veszélyátszálláshoz mindkét feltétel egyidejű teljesülése szükséges. Ha a vevő a
rendelkezési lehetőségről csak későbbi időpontban szerzett tudomást, vagy az áruval
ténylegesen csak későbbi időpontban rendelkezhetett, a veszélyátszállás ezekben a későbbi
időpontokban történik meg. Az áru átvételét meg kell különböztetni attól az esettől, amikor a
vevő az árut a Ktk. vagy a CISG normái alapján csupán felelős őrzésbe veszi át.
Távolsági kereskedelemben, helyközi vétel esetében, a Ktk. és a CISG egyaránt a
szerződéskötő felek eltérő akaratának hiányában a kárveszély átszállásáról két szabályt
tartalmaz /Ktk. 457. §, CISG 67. Cikk (1) bekezdés/. Az első esetben, amikor az eladó a
szerződés alapján az árut meghatározott helyen elfuvarozás céljából fuvarozónak köteles
átadni, a kárveszély a vevőre az áru fuvarozónak történő átadásával az átadás helyén száll át.
Ez annyit jelent, hogy az árunak a fuvarozásra történő átadásra meghatározott helyre történő
eljuttatása az eladó kockázati körébe tartozik. Ettől eltérően akkor, amikor az adásvételi
szerződés értelmében az eladó köteles az árut fuvarozónak átadni, de ennek helyét a felek nem
kötötték ki, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor az eladó az árut elfuvarozás céljából
az első fuvarozónak átadja. Ebben az esetben a vevő viseli a kárveszélyt a szállítás teljes
szakaszán. Mindkét esetben a kárveszély átszállásának időpontja szempontjából lényegtelen,
hogy az eladó a fuvarozás ideje alatt rendelkezik-e az áru okmányaival.
Kógens a Ktk. 458. §-a, amely kizárja a veszélyátszállást fajlagosan meghatározott és
a vevő által át nem vett áru esetében egészen addig az időpontig, amíg az árut a felek
megfelelően nem különítik el. A fajlagos áru konkretizálását a CISG is megköveteli /67. Cikk
(2) bekezdés, 69. Cikk (3) bekezdés/.
A felek a Ktk. 459. §-át sem módosíthatják. Így a felek a veszélyátszállás időpontjának
diszpozitív szabályaitól a jogosult hátrányára nem térhetnek el (tehát a Ktk. 455-458. §-aiban
meghatározott időponttól korábbi időpontban nem állapodhatnak meg) abban az esetben, ha a
fajlagosan meghatározott árut a veszélyátszállás időpontjában megfelelően nem különítik el.
Természetesen ez a korlátozás egyedileg meghatározott áru esetében nem áll fenn.
A gyakorlatban – különösen a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban – nagy
számban fordul elő, hogy a felek olyan árura kötnek szerződést, amelyet a szerződéskötés
időpontjában éppen fuvaroznak. Ilyen fajtájú szerződés esetében az áru állagának ellenőrzése
rendkívül nehézkes és ezáltal a felek közötti súrlódások valószínűsége különösen magas. A
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Ktk. 460. §-a és a CISG 68. Cikke az „úton lévő áru” veszélyátszállása kérdésének
megválaszolásánál a kockázat ésszerű elosztását igyekszik szem előtt tartani. Abban az
esetben, ha az árut a szerződéskötés időpontjában már fuvarozzák, a Ktk. a
kárveszélyátszállás időpontját az áru első fuvarozónak történő átadásának időpontjára teszi.
Azonban ha az eladó a szerződéskötés időpontjában tudott vagy az eset körülményeit
figyelembe véve tudnia kellett, hogy az árun kár keletkezett, a kárt neki kell viselnie. A CISG
hatálya alá vont szerződések esetében az úton levő áru eladása esetén a kárveszély a szerződés
megkötésének időpontjában száll át a vevőre. Ha azonban a körülményekből ez következik, a
kárveszély az áru azon fuvarozónak való átadás időpontjában száll át a vevőre, amelyik a
fuvarozási szerződést megtestesítő okmányokat kiállította. Mindazonáltal, ha a szerződés
megkötésének időpontjában az eladó tudott vagy tudnia kellett arról, hogy az áru
megsemmisült, megsérült, elveszett vagy ellopták és ezt nem tárta fel a vevő előtt, a
megsemmisülés vagy sérülés veszélyét az eladó viseli.
A Ktk. 461. §-a és a CISG 66. Cikke a vételár kifizetésének és a veszélyátszállásnak a
viszonyát szabályozza. A vevő vételárfizetési kötelezettsége fennáll abban az esetben is, ha az
árun a veszélyátszállás időpontját követően keletkezett kár. Az iménti szabály a lehetséges
károk teljes spektrumát átfogja, tehát vonatkozik megsemmisült, megsérült, elveszett és
ellopott árura egyaránt. Viszont ha a káresemény az eladó magatartására vagy mulasztására
vezethető vissza, a vevőnek nem kell kifizetnie a vételárat (pl. azért keletkezett az árun kár
vagy azért semmisült meg, mert az eladó az árut nem csomagolta be a törvénynek vagy a
felek megállapodásának megfelelően). Abban az esetben viszont, ha a jogosult elállt a
szerződéstől vagy az áru cseréjét követelte, a vételár kifizetése és a veszélyátszállás
viszonyának főszabálya nem érvényesül /Ktk. 461. § (2) bekezdés/. A CISG az iménti
szabályt nem tartalmazza, mégis a 66. Cikk fordulatából arra a következtetésre jutunk, hogy a
vevő nem köteles a vételárat megfizetni, ha a vételár meg nem fizetése „kompatibilis” a vevő
által választott joggal (pl. árleszállítás, elállás, kicserélés, kártérítés).

5.4. A vevő tudati körülményei és a szavatosi helytállási kötelezettség viszonya
Az 1959-es magyar Ptk. 305/A § (1) bek.-e mentesítette az eladót a szavatosi
helytállási kötelezettség alól, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,
vagy azt ismernie kellett. Az eladó továbbá mentesült a helytállási kötelezettség alól akkor is,
ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára volt visszavezethető, feltéve, hogy az anyag
alkalmatlanságára a vevőt figyelmeztette. A szabályhoz fűződő joggyakorlatban rögzült, hogy
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ha a jogosult az adásvétel tárgyát képező ingatlant előzetesen szakértővel vizsgáltatja meg,
a szakértő által megállapított hibával kapcsolatban utóbb szavatossági igényt nem
érvényesíthet

(BH

2012.120.).

Azt

gondoljuk,

hogy

az

ingatlan-nyilvántartásból

megismerhető adatokról való tudomásszerzés elmulasztásának terhes jogkövetkezményeit a
vevőnek kellett viselnie. A joggyakorlat a polgári jogi szabályt akképp pontosítja, hogy a
szavatosi helytállási kötelezettség kizárásához a hibajelenség okának ismeretét követeli meg.
A Legfelsőbb Bíróság nem értett egyet az alacsonyabb szintű bíróság álláspontjával, amely
szerint az ingatlan repedései a hibák, és ezek ismerete megalapozzák a szavatosi helytállási
kötelezettség kizárását. A perbeli esetben a hiba oka a nem megfelelő alapozás elkészítése
volt, a repedések csupán a hiba jelei, amelyekből nem lehetett következtetni a hiba eredetére,
okára. A Legfelsőbb Bíróság helytállónak találta a felperes felülvizsgálati kérelemben
feltüntetett érvelését, hogy a hiba jelei és maga a hiba közé nem lehet egyenlőségjelet tenni.
Álláspontja szerint a szavatosi helytállási kötelezettség akkor nem keletkezik, ha a jogosult a
hiba okát ismeri, önmagában a hibajelenség ismerete nem eredményezi a szavatossági
kötelezettség elmaradását (BH 2005.211.). Utalunk rá, hogy a Kúria a hibás teljesítéssel
kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 1/2012 (VI. 21.) PK véleménye 220 is –
ugyan az elévülés nyugvása kapcsán – hasonló érvelést fogalmaz meg. Ezzel a kérdéssel a
hatályon kívül helyezett polgári jogi kódex 308/A § (1) bek.-e és a 326. § (2) bek.-e elemzése
kapcsán foglalkozunk. Az 1959-es magyar Ptk. 367. § (1) bek.-e arra kötelezte az eladót, hogy
a vevőt a dolog lényeges tulajdonságairól és a dologgal kapcsolatos fontos követelményekről,
különösen a dologra vonatkozó esetleges jogokról és a dologgal kapcsolatos terhekről
tájékoztassa. Az eladó köteles volt az ilyen körülményekre, illetőleg jogokra és terhekre
vonatkozó okiratokat a vevőnek átadni. A felek együttműködési és tájékoztatási
kötelezettségét az új kódex alapelvi szinten a szerződések általános szabályai közt (új magyar
polgári jogi kódex 6:62 §-a) fogalmazza meg. Ebből adódóan az új magyar Ptk. nem tartja
szükségesnek az adásvételi szerződés szabályai körében megismételni a korábbi
törvénykönyv fenti szabályában kikötött tájékoztatási kötelezettséget. Az új magyar Ptk.
normatív szintre emeli, hogy a tájékoztatási kötelezettség megszegésének szankciójával a
másik fél nem orvosolhatja a hanyagságának terhes következményeit. Az ésszerűség
követelményét követve az új normaszöveg leszögezi, hogy a fél nem hivatkozhat a
tájékoztatási kötelezettség megsértésre olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban,

220 A Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti az 1/2012. PK vélemény 1-11.
és 15. pontjait.
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amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismerni kellett /új
magyar Ptk. 6:62 § (2) bek./. Fentebb utaltunk rá: az 1959-es magyar polgári jogi kódexhez
fűződő joggyakorlat is ezt a felfogást tette magáévá. A jogfejlődés szempontjából érdemes
felvillantani, hogy a múlt század első felében a jótállás kötelezettjét csak a hiba vevő általi
tényleges ismerete mentesítette a helytállási kötelezettség alól. A kötelezett helytállással
tartozott még abban az esetben is, ha a vevő a hibát súlyos gondatlansága miatt nem
ismerte221.
Az 1959-es magyar Ptk. 305/A § (1) bek.-ével kapcsolatos jogértelmezési kérdésekkel
a Legfelsőbb Bíróság a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről szóló 1/2004. (XII.
2.) PK véleménye foglalkozott. A vélemény figyelmét nem kerülte el, hogy az 1959-es
polgári jogi kódex normaszövege felelősség alóli mentesülésről szólt, valójában azonban nem
ez történt. A kötelezett azt bizonyította, hogy a szerződéskötő felek akarata valójában hibás
dolog szolgáltatására irányult, ugyanis a jogosult annak tudatában kötötte meg a szerződést,
hogy a dolog hibával terhelt. Ebből adódóan nem a felelősség alóli mentesülésre került sor,
hanem a fenti esetekben helytállási kötelezettség nem is keletkezett. A kötelezett bizonyítása
arra irányult, hogy nem is történt hibás teljesítés. Abból a körülményből, hogy a korábbi
magyar polgári jogi kódex 305/A § (1) bek.-e esetkörében hibás teljesítésről nem is lehetett
szó, fakadt a következő jogértelmezési kérdés: a hibás teljesítés tényállásának hiánya csak a
szavatosság jogkövetkezményére sugárzott ki, vagy a hibás teljesítés valamennyi
jogkövetkezményét kizárta. A hibás teljesítés abszenciájának logikai következménye az, hogy
szükségszerűen a hibás teljesítés egyetlen jogkövetkezménye sem keletkezhetett, így – hibás
teljesítés hiányában – a kötelezett nem tartozott sem jótállási, sem kártérítési kötelezettséggel.
A PK vélemény megjegyezte, hogy az Európai Parlament és Tanács 1999/44/EK a fogyasztási
cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló irányelve is a
hiba szerződéskötéskori ismeretéhez a hibás teljesítés kizárását köti /2. cikk (3) bek./. Ha tehát
a jogosult bizonyítja a hibás teljesítés tényét és azt, hogy a hiba vagy annak oka a
meghatározó időpontban megvolt, a kötelezett részére nyitva áll az ellenbizonyítás lehetősége.
A PK vélemény kitért az „ismerni kellett” fordulat elemzésére is. Az ismernie kellett fordulat
tekintetében le kell szögezni, hogy a szerződéskötés időpontjában a jogosultat nem terhelte
megvizsgálási kötelezettség /az 1959-es Ptk. 283. § (1) bek.-e szerint a megvizsgálási
kötelezettség a teljesítéshez kapcsolódott/, ezért kérdéses, a szerződéskötés időpontjában

221 Benedek Károly – Világhy Miklós: A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. 246. o.
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milyen esetekben kellett ismerni a hibát. Abban az esetben, ha a szerződés megkötésére úgy
került sor, hogy a jogosultnak módja volt a dolog megvizsgálására, akkor azt kellő
körültekintéssel és gondossággal meg kellett tennie. Az „ismerni kellett” fordulat azt
jelentette, hogy a jogosult azon hibák miatt, amelyek a szerződéskötés időpontjában elvárható
gondosság mellett felfedezhetők voltak, szavatosi igények nem voltak érvényesíthetők. A PK
vélemény kiemelte, hogy ebbe az esetkörbe tartoztak megtekintett állapotban történő vétel
esetében a nyílt hibák (olyan hibák, amelyek elvárható gondosság mellett elvégzett vizsgálat
során felfedezhetők), illetve a használt dolgok azon hibái, amelyek a használtságnak
megfelelő hibák körét nem lépik túl. Az iménti álláspontot továbbra is iránymutatónak tekinti
a Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 1/2012 (VI.
21.) PK véleménye, melyet a Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új Ptk.-ba beépültnek
tekint és ezért annak alkalmazási körében nem tartja irányadónak. A Kúria a 17/2013. számú
polgári elvi határozatában rögzítette, hogy a korábbi „Ptk. 305/A. § (1) bekezdésének
alkalmazása során az ismert hibák körébe azok a hibák tartoznak, amelyekről a jogosultnak a
szerződéskötéskor ténylegesen tudomása volt. Felismerhető hibának pedig az ún. nyílt, tehát
az egyszerű észleléssel megállapítható hibák minősülnek, továbbá azok a hibák, amelyeket a
jogosultnak a kötelezett tájékoztatása, a szerződéskötés körülményei, illetőleg a dolog
életkora, állapota és használtsági foka alapján egyébként számításba kell vennie, valamint
azok a hibák is, amelyek fennállása, illetve jelentkezése a ténylegesen ismert, illetve a nyílt
hibákra tekintettel a szerződéskötéskor alappal feltételezhető, előrelátható /Ptk. 305. § (1)
bek., 305/A. § (1) bek./”. A Kúria a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről szóló
1/2004. (XII. 2.) PK véleményre utalva ítélkezett a BH 2012.36. számú eseti döntésében is. A
Legfelsőbb Bíróság a BH 2011.221. sz. ítéletében rögzítette, hogy nem alapos az adásvételi
szerződés tévedésre, megtévesztésre való hivatkozással történt megtámadása, és a hibás
teljesítésből eredő jogok sem gyakorolhatók, ha a vevők a szerződés megkötését megelőzően
megismerték a megvásárolni kívánt ingatlan fennálló hibáit. Előfordulhat olyan eset, hogy a
szerződéskötő felek a szerződésben kifejezetten hibátlan dolog szolgáltatását kötötték ki, a
kötelezett hibás dolgot szolgáltat, és a jogosult a hibát a meghatározó időpontban ismerte
vagy ismernie kellett. Ebben az esetben a jogirodalomban közölt álláspont szerint a
szerződéskötő felek kifejezett akarata és a jogosult tudati körülményei közötti feszültséget a
jogosultra kedvezőtlenül kell feloldani222. Az új magyar polgári jogi kódex az 1959-es Ptk.

222 Bártfai Judit – Bozzay Erika – Kertész Ágnes – Wallacher Lajos: Új szavatossági és jótállási szabályok (Fogyasztóvédelmi
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305/A § (1) bek. első mondatán tartalmi változást nem hajt végre, viszont kiemeli, hogy nem
a hibás teljesítés terhes jogkövetkezményei alóli mentesülésről van szó, hanem hibás
teljesítésre sor sem kerül /6:157. § (1) bek./. A fentebb bemutatott bírói jogértelmezést az új
kódex indokolása is elfogadja: „A törvény nem önmagában a minőséghibát, hanem
a szerződés hibás teljesítését szankcionálja. A kötelezett valójában nem a hibás teljesítés
egyik jogkövetkezménye alól menti ki magát, hanem azt bizonyítja, hogy jogi értelemben
nem történt hibás teljesítés, ezért nemcsak a szavatosság, hanem a hibás teljesítés bármely
más jogkövetkezménye alól is mentesül.“223 Az indokolás ugyanott leszögezi, hogy az
„ismerni kellett“ fordulatot objektíve kell értelmezni, azaz azt kell vizsgálni, hogy a hibás
„egy kellő gondossággal eljáró személy felismerhette-e“.
Az 1959-es magyar Ptk. 283. §-a szerint a vevő köteles volt a dolgot a körülmények
által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni. A megvizsgálási kötelezettség nem
terjedt ki azokra a tulajdonságokra, amelyeknek a minőségét tanúsították, illetőleg, amelyekre
jótállás vonatkozott. Az új polgári jogi kódex is leszögezi (6:127. §), hogy a jogosult
késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége
megfelelő-e. A dolog átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek
a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás vonatkozik. Új szabály, hogy a szolgáltatás
minőségének és mennyiségének megvizsgálásával járó költségek a jogosultat terhelik.
Rögzíthetjük, hogy a megvizsgálási kötelezettség teljesítésének a szavatosi igények
érvényesíthetőségének viszonylatában van nagy jelentősége (1959-es magyar Ptk. 316. §, ill.
az iménti szabály új Ptk. általi mellőzésének indoka). Abban az esetben, ha a jogosult a
teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta, a szerződésszegésből igényt utóbb csak akkor
támaszthatott, ha erre irányuló jogait fenntartotta /1959-es magyar Ptk. 316. §/. A kötelezett
szavatosi helytállási kötelezettségét csak a hiba teljesítéskori ismerete zárta ki, az
a körülmény, hogy a jogosult a hibát a teljesítéskor kellő körültekintéssel felismerhette volna,
a kötelezettet a hibás teljesítésének jogkövetkezményei alól nem mentesítette (BH 2000.543.).
Az utóbbi esetben tehát a tudati körülmények meghatározó időpontja a teljesítéshez fűződött,
és nem a szerződés megkötéséhez. A Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében megállapította,
hogy a kémény belső felületének gondatlan kivitelezése nem olyan hiba, amelyet az
jogharmonizáció a polgári jogban és a polgári eljárásjogban), HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2004. 19. o.
223 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 623. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1572. o., ugyanígy: Vékás Lajos
(szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012.
406. o.
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építtetőnek a tőle elvárható gondosság mellett az átadás során kifogásolnia kell, ugyanis a
megrendelőtől elvárható gondosság mellett az átadáskor nem lehet felismerni (BH 1987.447.).
Ugyan az idézett eset nem adásvételi szerződésről szól, viszont a jogszabály lényegét kiválóan
érzékelteti és a mondanivalója lényegében alkalmazható az adásvételi szerződés körében is.
Az új kódex tudatosan mellőzi a korábbi magyar Ptk. 316. §-ának szabályát. Kiindulópontnak
azt tekinti, hogy a szerződésszegés kockázatát a szerződésszegő félnek kell viselnie, ebből
a megfontolásból

a szerződésszegésből

eredő

igény fenntartását

indokolatlan

külön

nyilatkozathoz kötni, még akkor sem, ha az új polgári jogi kódexet áthatja a szigorú piaci
szemlélet. Az új Ptk.-hoz fűződő jogirodalom magyarázata szerint: „az igény elvesztéséhez
kell külön joglemondó nyilatkozat. Ha pedig a teljesítés elfogadása adott esetben
a szerződésnek ráutaló magatartással történő módosításaként fogható fel, a követelést ezen
a címen el lehet utasítani. Egészen kivételesen elképzelhető az is, hogy a jogosult magatartása
a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközik, és akkor erre hivatkozva lehet
a jogosult követelését elutasítani.“224
A felek jogaira és kötelezettségeire a szlovák jogban is erőteljesen rányomja bélyegét
az együttműködési, ill. tájékoztatási kötelezettség. Ha a dolognak olyan hibája van, amelyről
az eladónak tudomása van, köteles erre a vevő figyelmét az adásvételi szerződés megkötése
előtt felhívni (Ptk. 596. §), ellenkező esetben beáll a szavatosi helytállási kötelezettség.
Mindez azt jelenti, hogy ha az eladó időben – tehát a szerződés megkötése előtt – felhívja a
vevő figyelmét, hogy a dolog hibás, szavatosi helytállási kötelezettség egyáltalán nem áll be.
Értelemszerűen az eladónak pontosan meg kell jelölnie a dolog hibáit, ugyanis a dolog hibás
mivoltára történő általános utalás nem eredményezi a kötelezett szavatosi helytállási
kötelezettségének kizárását (Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 3 Cdo 4/2005 sz.
ítélete). Hasonlóan alakul a helyzet abban az esetben, ha a vevő – még ha nem is az eladótól –
a szerződéskötés előtt tudomást szerez a hibáról, és megköti az adásvételi szerződést (Szlovák
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 5 Cdo 133/2003 sz. ítélete). A bíróság az ítélet
indokolásában rögzítette, hogy a jogvitában az eladónak kell bizonyítania, hogy a vevő
számára a hiba nem lehetett ismeretlen. A bemutatott bírói gyakorlat tartalmi szempontból

224 Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 393. o., ugyanígy: Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és
Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 624. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters
Kluwer Kft., 2014. 1575. o.
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azonos az új magyar polgári jogi kódex 6:157. § (1) bek.-ének második mondatában foglalt
szabállyal.
A fentebb bemutatott ítéletekhez szorosan kapcsolódik a szlovák Ptk.-nak azon
szabálya, amely kimondja, hogy nyilvánvaló hiba vagy olyan hiba esetében, amely az
ingatlan-nyilvántartásból megállapítható, szavatossági jogok nem érvényesíthetők, kivéve, ha
a dolgot átengedő személy a dolog hibátlanságáról nyilatkozatott tett /szlovák Ptk. 500. § (1)
bek./. A szabály alapján rögzíthetjük: annak ellenére, hogy a szlovák polgári jogi kódex
kifejezetten nem kötelezi a vevőt az eladó szolgáltatásának minőségvizsgálatára, nem
mondhatjuk, hogy a minőségvizsgálat elmaradása jogkövetkezmények nélkül maradna.
A szlovák Ptk. 500. §-ában foglalt szabály szisztematikus értelmezése útján juthatunk arra
a következtetésre, hogy ha a jogosult nem fedezi fel a nyílt hibát, tehát ha ebből a célból nem
végez vizsgálatot, a polgári jogi kódex elzárja előle az igényérvényesítés lehetőségét.
A szabályból az is következik, hogy a vizsgálatnak nem kell megtörténnie akkor, ha
a kötelezett úgy nyilatkozik, hogy a dolog hibátlan. A nyilatkozat tartalmát a jogosultnak kell
bizonyítania. A fenti szabály fordulatából az is következik, hogy a jogosult még az egyébként
közhiteles ingatlan-nyilvántartásból megállapítható hibák tekintetében is érvényesítheti
szavatosi jogait, ha a kötelezett a hibátlan teljesítést kifejezetten megerősítette. A hibátlan
teljesítés, ill. bizonyos tulajdonságok kifejezett megerősítésének esetét kivéve tehát a polgári
jog a jogosultat arra kényszeríti, hogy az adásvételi szerződés tárgyának legalább szokásosnak
mondható figyelmet szenteljen, más szóval a súlyos gondatlanság eseteiben testet öltő
mulasztását a törvény szavatosi jogainak megtagadásával szankcionálja. Nyilvánvaló hibának
az a hiba minősül, amelyet a jogosult a dolog megvizsgálása során szokásos figyelemmel,
szakmai hozzáértés nélkül felfedezhet. A hiba jellegének elbírálásánál a dolog jellegét és a
jogosult képességeit kell figyelembe venni. A dologra vonatkozó terhekért viszont a kötelezett
korlátozás nélkül köteles helytállni, tehát ilyen esetben a kötelezett még a fentebb említett két
esetben sem mentesül a helytállási kötelezettség alól. A bírói gyakorlat szokásos gondosság
mellett felfedezhető hibának minősítette azt az esetet, amikor a megvásárolt családi házas
ingatlan nem rendelkezik vízvezeték-csatlakozással, ezért a bíróság arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a kötelezettet nem terheli helytállási kötelezettség (Cseh Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 670/2012 sz. ítélete). Ellentétes oldalról megközelítve hasonló
gondolatmenetet tartalmazó ítélet a magyar joggyakorlatban is közzétételre került BH
2010.271. szám alatt. Míg az elsőként említett ítélet arról az esetről szól, amikor a
szerződésben a felek a víz minőségéről nem tettek említést, a jogosult a szerződéskötés során
ezirányú igényét nem fejtette ki, s a kötelezett sem tett nyilatkozatot az ingatlan
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közműcsatlakozásáról, ill. az ingatlanhoz tartozó telken álló kútból nyerhető víz minőségéről,
addig a magyar bírói fórum ítéletében az eladó a szerződésben rögzített kötelezettségét szegte
meg. A cseh ítélet indokolásában az ingatlan korára vonatkozóan adat nem szerepel. Az
ingatlan az erdő szélén, magányosan állt. A Cseh Legfelsőbb Bíróság ítéletét azzal is
indokolta, hogy családiházas ingatlanok ivóvíz-forráshoz való csatlakoztatását jogszabály
nem teszi kötelezővé, s a kútból nyerhető víz emberi fogyasztásra történő felhasználásra való
alkalmassága nem szokásosan elvárható tulajdonság. Az indokolás azt is kifejti, hogy
ivóvízforrás-csatlakozás hiánya ugyan az ingatlan komfortját csökkenti, tartós használatának
(állandó lakhelyként történő használatának) lehetőségét azonban érdemben nem befolyásolja.
A szlovák polgári jogi kódex hatálya alá vonható szerződések körében
dologösszességet átengedő személyt nem terheli helytállási kötelezettség (szlovák Ptk. 501.
§), kivéve, ha a dolog nem rendelkezik a kötelezett által közölt tulajdonságokkal, ill. olyan
tulajdonságokkal, amelyeket a jogosult kifejezetten kikötött. A szabályból következik, hogy
a kötelezett nyilatkozatának ebben az esetben is kifejezetten kell megtörténnie, ellenkező
esetben a kötelezettet nem terheli szavatosi helytállási kötelezettség – ráutaló magatartással
megtett – tulajdonságokra vonatkozó – megerősítés tehát jogilag közömbös. Ehhez hasonlóan,
a jogosult általi kikötésnek is kifejezetten kell megtörténnie, ám a kikötést a kötelezett ráutaló
magatartással is elfogadhatja. A kódex 501. §-a abból a premisszából indul ki, hogy a
szerződés közvetett tárgya nem minőségi szolgáltatás, azaz nem teljesíti a törvénykönyv 499.
§-ában rögzített követelményeket, s erről a körülményről a jogosult tudomással bír225.
Az adásvételi szerződés körében a kereskedelmi jogi kódex is rögzíti azokat az
eseteket, amikor a kötelezett helytállási kötelezettsége nem áll be. A Ktk. 423. és 424. §-a
szerint ezek a következők:
a) Az áru hibái a vevő által az áru elkészítése céljából az eladó rendelkezésére bocsátott
dolgok felhasználásának következtében keletkeznek, és az eladó szakmai gondosság

225 Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 25 Cdo 1741/1998 sz. ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 2884/2012 sz.
ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 32 Odo 441/2003 sz. ítélete. Akkor, ha a felek fajlagosan vagy egyedileg meghatározott
dologra kötöttek szerződést, a szavatosi helytállási kötelezettség nem zárható ki: Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 1430/2010
sz. ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 2641/2012 sz. ítélete. A jogirodalom is így foglal állást: Fekete, Imrich: Občiansky
zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 548. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske
právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 35. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári
anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 37. o., Števček, Marek (szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári
Törvénykönyv II. 451-880. §. Kommentár/, C. H. Beck, 2015. 1735-1736. o., Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár
/Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 679. o. Álláspontunk szerint téves az a nézet, amely szerint
a tárgyi polgári jogi norma vonatkozhat egyedileg meghatározott dologra is: Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a
súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 461. o.
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mellett sem fedezhette fel, hogy ezek a dolgok az áru elkészítésére alkalmatlanok.
Álláspontunk szerint az eladó által tanúsított szakmai gondosság megítélése során objektív
mércét kell alkalmazni226, ám a jogirodalom többsége eltérő álláspontra helyezkedett, azaz
az eladó szubjektív szakmai hozzáértését, műszaki lehetőségeit tekintik a mérvadónak227.
A törvény kifejezetten kizárja az eladó szavatosi helytállási kötelezettségét akkor is, ha az
eladó a vevőt a dolgok alkalmatlanságára figyelmeztette, a vevő ennek ellenére
felhasználásukhoz mégis ragaszkodott.
b) Az eladó akkor sem köteles az áru hibáiért helytállni, ha a vevő ezekről a meghatározó
időpontban, a szerződéskötés időpontjában tudott – pl. ha az eladó a hibákról a vevőt
tájékoztatta, vagy ha a vevő a hibákat felfedezte. Nem kell közvetlenül a vevő tudati
körülményeit bizonyítani, elegendő olyan körülmények létét igazolni, amelyekből nagy
valószínűséggel levezethető a vevő tudomása, mégpedig a szerződéskötés időpontjában228.
Az eladó helytállási kötelezettsége akkor sem áll fenn, ha a szerződéskötés
körülményeiből adódóan a vevőnek a hibáról tudnia kellett. Eszerint a szabály szerint
ítélhető meg az az eset, amikor az eladó az árut a hibátlan áru piaci árával összehasonlítva
lényegesen alacsonyabb ellenérték fejében hajlandó eladni. Az eset elbírálásánál
különösen óvatosnak kell lenni, ugyanis ha az eladó üzleti megfontolásból állapít meg
alacsonyabb vételárat, az áru esetleges hibái és a csökkentett vételár között aligha
fedezhető fel összefüggés, nem kerül tehát sor az eladó helytállási kötelezettségének
kizárására. A szavatosi helytállási kötelezettség akkor is beáll, ha az áru nem rendelkezik
a szerződésben megállapított tulajdonságokkal (Ktk. 424. § második fordulatának
kifejezett szabálya). A bizonyítási teher az eladót vállán nyugszik. A jogszabály
egyértelművé teszi, hogy a szerződésben kikötött tulajdonságokért az eladónak akkor is
helyt kell állnia, ha a vevő a hibáról a szerződéskötés időpontjában tudott vagy tudnia

226 ugyanígy: Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy kommentár/, 2. kötet,
Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 611. o.
227 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 248. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 302. o., hasonlóan: Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv.
Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 923. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv.
Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1324. o.
228 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 249. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 303. o.
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kellett. A CISG 35. Cikk (3) bek.-e az iménti fordulatot nem tartalmazza. Az ebből fakadó
értelmezési kérdésekkel az érintett szabály kapcsán lejjebb foglalkozunk.
Úgy gondoljuk, hogy a fentebb tárgyalt eseteken túl az eladónak helytállási
kötelezettsége nem keletkezik a kereskedelmi jogi kódex kötelezett késedelmét szabályozó
365. § (4) bek.-e szerint sem, hiszen a kötelezetti késedelem általános szabálya szerint –
amely hatálya nemcsak a szűk értelembe vett késedelemre terjed ki, hanem alkalmazni kell
a szavatosság körében is – a kötelezett késedelmét kizárja az a körülmény, amikor a
kötelezettségét a jogosult kötelezettségeinek megszegése miatt nem tudja teljesíteni.
A CISG a kereskedelmi jogi kódexhez hasonló esetekben zárja ki az eladó helytállási
kötelezettségét. A CISG 35. Cikk (3) bekezdése kizárja az eladó (2) bekezdés szerinti
helytállási kötelezettségét, ha a vevő a hibát a szerződéskötéskor ismerte vagy a hiba számára
nem lehetett ismeretlen. A „nem lehetett ismeretlen” formula a súlyos gondatlanság esetét is
átfogja229. Adott esetben a vételárból is megállapítható, hogy az áru minősége nem éri el az
egyébként elvárható minőséget. Ebben az esetkörben a bizonyítási teher az eladót sújtja. A
CISG nem tartalmaz arról kifejezett szabályt, hogy kizárt-e az eladó a 35. Cikk (3) bek.-e
szerint a helytállási kötelezettsége, ha az áru nem felel meg a szerződésben kikötött
követelményeknek230.
A Ktk. 365. §-ának (a 376. §-a mellett) a tartalmi párja a CISG 80. Cikke, amely
kimondja, hogy egyik fél sem hivatkozhat a másik fél szerződésszegésére, amennyiben azt
saját cselekvése vagy mulasztása okozta. Dogmatikai szempontból a különbség abban rejlik,
hogy míg a fenti kereskedelmi jogi norma szerint a kötelezett nem követ el szerződésszegést,
a CISG 80. Cikke „elismeri“ a szerződésszegés tényét, a sértett felet viszont megfosztja
a szerződésszegésből fakadó igények alkalmazásától. A szabály nem korlátozódik a kártérítés
alóli mentesülésre, hanem felöleli a szerződésszegés valamennyi jogkövetkezményét. A 80.
Cikk előnye abban nyilvánul meg, hogy a fél akkor is mentesül a szerződésszegésének
jogkövetkezményei alól, ha a másik fél a 79. Cikk alapján sikeresen kimentette magát a
felelősség alól. A bizonyítási teher a kötelezettet sújtja.

229 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, 211. o. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005
230 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 211. o.: a szerződésben
meghatározott tulajdonságokért a szerzők véleménye szerint akkor köteles az eladó helytállni, ha „a vevő okkal indulhatott ki abból, hogy az
általa ismert hibát az eladó a teljesítésig kijavítja, vagy ha az eladó csalárd volt, valamint akkor is, ha a vevő előtt nem lehetett ugyan
ismeretlen a hiba, de ténylegesen mégsem ismerte azt. Ha viszont a vevő a hibát ténylegesen ismerte, és nem volt oka abban bízni, hogy az
eladó azt a teljesítésig kijavítja, az eladó nem tartozik helytállni a hibáért.“
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6. Az önként vállalt és a kötelező jótállás

Rögzíthetjük, hogy a jótállás a szavatossághoz hasonlóan a hibás teljesítéssel szemben
védő eszköztár eleme, s – eltérő ügyleti kikötés hiányában – ugyanazon igényeket fakasztja a
jogosult részére, mint amelyek őt a szavatosi helytállás körében megilletik (BH 2015.62.), s a
két jogintézmény rokon vonásokat mutat az igényérvényesítés kérdésében is. A jótállás
részletszabályai kidomborítják, hogy hatókörében a hibás teljesítéssel okozott vagyoni
érdeksérelem orvoslása „kisebb közegellenállásba” ütközik. A jótállás lényege a hibás
teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezmények rendszerösszefüggései körében ragadható meg:
értelmét az adja, hogy a szavatossághoz képest a hibás teljesítés okozta vagyoni
érdeksérelemmel sújtott fél részére magasabb szintű védelmet biztosít. A jelen pontban a
jótállás fogalmát, jogi szabályozását, a hibás teljesítéshez kapcsolódó intézményrendszerben
elfoglalt helyét, keletkezését, az általa védett vagyoni érdekkört, a benne testet öltő fokozott
helytállási kötelezettséget, ill. a bizonyítás hatókörét és a kötelező jótállás intézményét
vizsgáljuk. A jótállás szlovák és magyar jogi értelmezésének közös nevezőjét a
szavatossághoz képest magasabb szintre helyezett jogvédelem adja, azonban a jogintézmény
fogalmának értelmezésében lényeges különbségek mutatkoznak. A következő pontokban az
eltérő vonásokat is megkíséreljük kimutatni. A jótállásból eredő igények érvényesítésével (és
a bennük rejlő fokozott helytállás értékelésével) egységesen, a szavatosi és jótállásból eredő
igényérvényesítésről szóló fejezetben foglalkozunk.

6.1. A jótállás jogi szabályozása és helye a szerződésszegéshez kapcsolódó
jogkövetkezmények körében
A jótállás önálló jogintézmény. A kötelező jótállás esetköreit kivéve a jótállás körében
a szerződéskötő

felek

szerződésalakító

autonómiája

korlátlan,

ezért

a gyakorlatban

megfigyelhető volt olyan törekvés, hogy az eltérést csak korlátok közt biztosító szavatossági
helytállási kötelezettséget többletjogokat csak látszólag biztosító jótállással kurtítsák meg. Azt
gondoljuk, ezért mondta ki az 1959-es magyar polgári jogi kódex, hogy a jótállás a
jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti /1959-es magyar Ptk. 248. § (1) bek./.
A szabály fordulatán az új magyar Ptk. annyiban módosít, hogy a jogosult törvényből eredő
jogait kiterjeszti a jogszabályból eredő jogokra /6:171. § (2) bek./. A jogosult választhat, hogy
a jótállásból eredő jogait érvényesíti, vagy a törvényen alapuló szavatosi igényeivel lép fel
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a kötelezettel szemben. A múltban ilyen választási lehetősége azonban nem volt, ha a jótállást
jogszabály kötötte ki231. Az 1959-es kódex szerint törvénynek a szavatossági jogok
gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál megfelelően alkalmazni
kellett /248. § (5) bek./. A szabályon az új Ptk. tartalmilag nem módosít /6:173. § (2) bek./.
Így a jótállás alapján ugyanazon jogok érvényesíthetők, mint a szavatosi helytállási
kötelezettség alapján, érvényesül a jus variandi szabálya stb.
A szlovák Ptk. a jótállás szabályait integrálja a hibás teljesítés szabályai közé, így
a jótállást érintő különleges szabály hiányában a hibás teljesítés szabályait kell alkalmazni.
A szlovák kereskedelmi jogi kódex rögzíti, hogy azokra a hibákra, amelyekre a jótállás
hatóköre kiterjed, a következő szabályok vonatkoznak (Ktk. 432. §):
a) Ktk. 426. § – az áru hibáinak orvoslása előszállítás esetén;
b) Ktk. 427. § – megvizsgálási kötelezettség;
c) Ktk. 428. § – közlési kötelezettség;
d) Ktk. 436-441. § – szavatossági igények.
A felsorolás alapján rögzíthetjük, hogy a kereskedelmi jogi kódex szigorít a polgári
jogi szabályok engedékenységén, ugyanis a 432. § utaló szabálya alapján a jótállás körében
is teljesíteni kell a megvizsgálási kötelezettséget. Ha ezt a jogosult nem teszi meg, viselnie
kell a mulasztása terhes jogkövetkezményeit. Ezekről a szavatosi igények érvényesítését
bemutató pontban szólunk.
Álláspontunk szerint a Ktk. azzal, hogy kifejezetten rögzíti azokat a szabályokat,
amelyeket a jótállás körében is alkalmazni kell, elkerül egy sor értelmezési és
jogalkalmazási problémát.

6.2. A jótállás keletkezése és a jótállási nyilatkozat tartalmi kellékei
A korábbi magyar Ptk. 248. § (2) bek.-e szerint a jótállás a kötelezettet a jótállási
kötelezettséget keletkeztető szerződésben vagy jogszabályban, továbbá a szolgáltatásra
vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint terhelte. Az új polgári jogi kódex szerint
jótállás szerződés vagy jogszabály erejénél fogva keletkezhet /6:171. § (1) bek./. Sem az
1959-es Ptk., sem pedig az új kódex nem állapítja meg, hogy a szerződésen alapuló jótállás
milyen formában jöhet létre. Ebből adódóan a joggyakorlat sem követelte meg a jótállást

231 Petrik Ferenc (szerk.) Polgári jog. Kommentár a gyakorlat számára, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2011. 431. o.
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eredeztető szerződés írásba foglalását (BH 1990.346.: Jótállás szóban is kiköthető). Vita
esetén azt, hogy a kötelezett jótállással tartozik, a jogosultnak kell bizonyítani (BH
1991.404.). Megjegyezzük, hogy az 1959-es kódex 248. § (2) bek.-e csupán a reklámot
említi, eltérően a 277. § (1) bek.-e fordulatától, nem szerepel benne a „nyilvános kijelentés“
kifejezés. Ebből adódóan, a jótállási kötelezettséget az 1959-es kódex szerint nem minden
nyilvános kijelentés keletkeztetett, csupán azok, amelyek reklámban szerepeltek. Szintén
megemlítendő, hogy a reklámban tett kijelentéssel a jótállási kötelezettsége az eladónak
keletkezett. Nem kizárt, hogy a reklámban tett nyilatkozat alapján a jótállás közvetlenül
a gyártóval, importálóval szemben lehetett érvényesíthető, feltéve, hogy a gyártó vagy
importáló kötelezettségvállaló szándéka a nyilatkozatból átlagos fogyasztó számára
megállapítható volt232. Az új polgári jogi kódex normaszövege nem tartalmaz reklámra
történő utalást.
A szlovák Ptk. 502. § (1) bekezdésében foglalt főszabály értelmében törvény,
törvény végrehajtó rendelete, a szerződéskötő felek megállapodása vagy a kötelezett
egyoldalú nyilatkozata233 meghatározhatja, milyen esetekben terheli a kötelezettet a
teljesítést követő időben keletkező hibákért való helytállási kötelezettség, tehát jótállás.
A szlovák kereskedelmi jogi kódex hatálya alá vont szerződések körében ha a jótállásra a
kötelezett egyoldalúan nem vállal kötelezettséget, ill. ha a szerződés sem állapít meg
jótállást, a kötelezettnek a törvényből fakadóan nem keletkezik jótállási kötelezettsége.
Ebből az a körülmény is következik, hogy a jótállás a kötelezett szavatosi helytállási
kötelezettségét nem helyettesíti, hanem kiegészíti234. A kereskedelmi jogban a jótállási
nyilatkozatot /Ktk. 429. § (1) és (2) bek./ írásban kell rögzíteni, és kötelező tartalmi kelléke
a jótállási határidő megállapítása. Az eladó jótállási kötelezettsége eredhet a kötelezett
egyoldalú

jognyilatkozatából

(pl.

jótállási

jegy)

vagy

a

szerződéskötő

felek

megállapodásából. Az eladó akkor is jótállásra vállal kötelezettséget, ha az áru
csomagolásán

megjelöli

a jótállás

időtartamát

vagy

az

áru

tartósságának,

ill.

használhatóságának idejét. Abban az esetben, ha a szerződés és a jótállási nyilatkozat

232 Bacher Gusztáv: A reklámban tett kijelentések és a hibás teljesítés. Magyar jog, 2005. évi 11. sz., 658. o.
233 A kötelezett egyoldalú nyilatkozatát konstitutív hatályú nyilatkozatként értékeli: Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný
komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 635. o. Nem zárható ki olyan vélemény sem,
hogy ebben az esetben is a szerződéskötő felek megállapodásával keletkezik a jótállási kötelezettség, ugyanis a kötelezett egyoldalú
nyilatkozatát a jogosultnak el kell fogadnia, akár ráutaló magatartással, egyébként jótállás nem keletkezik.
234 Pelikánová, Irena (szerk.): Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. 267. o.
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a jótállási idő tekintetében eltér, a jótállási nyilatkozatban megállapított idő a mérvadó.
A jótállás tényét a szlovák jogban is a jogosultnak kell bizonyítania.
A CISG 36. Cikk (2) bek.-ében foglalt szabály fordulatából következik, hogy a jótállás
csak a szerződéskötő felek megállapodásával vagy az eladó külön nyilatkozata alapján
keletkezik, esetleg hallgatólagos kötelezettségvállalás alapján. Jogvita esetén a jótállás tényét,
időtartamát és tartalmát szintén a jogosultnak kell bizonyítania235. A CISG hatálya alá rendelt
szerződések körében sem kerülhet tehát kötelező jótállás szóba.
Ami a jótállási nyilatkozat tartalmi kellékeit illeti, a korábbi magyar polgári jogi
kódex 248. § (3) bekezdése a kötelező irányelvi236 minimum-követelménynek tett eleget:
fogyasztói szerződés esetében a jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kellett a jótállás
kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát és a belőle
eredő jogok érvényesítésének módját; utalnia kellett továbbá arra, hogy a jótállás a
fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érinti. Az 1959-es kódex kimondta, hogy a
jótállási nyilatkozatot a fogyasztó kérésére írásban vagy más maradandó eszközzel rögzíteni
kellett, és a fogyasztó rendelkezésére kellett bocsátani. Tartalmazta viszont azt a fordulatot
is, hogy a jótállási nyilatkozat kapcsán meghatározott feltételek nemteljesülése nem érintette
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A szabály az Európai Parlament és Tanács
1999/44/EK a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes
vonatkozásairól szóló irányelvének 6. Cikkéhez kapcsolódott, amely szerint a jótállásnak
utalni kell arra, hogy a fogyasztót a fogyasztási cikkek adásvételét szabályozó hatályos
nemzeti jog szerint törvényen alapuló jogok illetik meg, és nyilvánvalóvá kell tennie, hogy
ezeket a jogokat a jótállás nem érinti. A szabály céljára az irányelv implementációját
vizsgáló pontban tértünk ki. Az új magyar Ptk. elhagyja az 1959-es kódex 248. § (3)
bekezdésében foglalt szabályt, ugyanis a szabály megszegéséhez a régi kódex semmilyen
jogkövetkezményt nem fűzött (lex imperfecta)237.
A szlovák Polgári Törvénykönyv alapján a jótállásról szóló megállapodásról a
kötelezett a jogosultnak írásos igazolást (jótállási nyilatkozatot) ad ki. A jótállási
nyilatkozatnak a szlovák polgári jogi kódex alapján tartalmaznia kell kereskedő adatait

235 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 217. o.
236 Európai Parlament és Tanács 1999/44/EK Irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak
egyes vonatkozásairól
237 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 637. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1601. o.

147

(kereskedő magánszemély esetén annak vezetéknevét, keresztnevét, cégnevét; jogi személy
esetében a gazdasági társaság megnevezését), kereskedési helyét magánszemély kötelezett
esetén, székhelyét, ha a jótállás kötelezettje jogi személy, a jótállás tartalmát, feltételeit és
időtartamát, ill. a jótállás érvényesítéséhez szükséges egyéb adatokat. Fogyasztóvédelmi
indíttatásból a szlovák Ptk. 502. §-a kifejezetten rögzíti, hogy a jótállási nyilatkozat kötelező
tartalmi kellékeinek hiánya nem vonja maga után a nyilatkozat érvénytelenségét. A szlovák
jogban törvényből eredő (tehát kötelező) jótállási kötelezettség érvényesítéséhez nem
szükséges jótállási nyilatkozatot felmutatni, erre elegendő a vételt igazoló okmány
bemutatása. A fenti szlovák polgári jogi szabály nem szűkül le a fogyasztói szerződések
esetére.

6.3. A jótállás által védett vagyoni érdek
Az 1959-es magyar polgári jogi kódex a jótállást szerződésen vagy jogszabályon
alapuló szerződést biztosító mellékkötelezettségnek tekintette. A jótállás tehát – elvben –
bármilyen szerződésszegési tényállás elleni védekezés eszköze lehetett, a hibátlan teljesítésért
vállalt jótállás ennek csupán „tipikus esete“ volt238. Ezért – bár a korábbi magyar polgári jogi
kódexben a jótállás szabályai a szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályai közt
foglaltak helyet – a jogirodalomban többször kifejtett nézet szerint éppen gyakorlati
jelentőségének megfelelően indokolt lenne a szavatosi helytállás körében szabályozni239. A
teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a korábbi kódex alkotói munkái során is tudatosult a
jótállás gyakorlati jelentősége, ellenben szerkezeti megoldása az önkéntesség mezsgyéjén
valósult meg: a kódex miniszteri indokolása szerint „Jótállás kiköthető késedelem esetére,
bármifajta szerződésszegés következményei alóli kimentésnek előre történő lemondására stb.
Mindezt a 248. § szövege nem zárja ki, mint ahogy lehetővé teszi azt is, hogy valaki (főleg a
külkereskedelmi gyakorlatban) ne a saját, hanem más szolgáltatásáért vállaljon jótállást.
Ennek ellenére kétségtelen, hogy a jótállás túlnyomórészt valamely dolog hibátlanságáért való

238 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1224. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázataKözgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 625. o., Gellért György (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 933 o., Osztovics András (szerk.): A
Polgári Törvénykönyv magyarázata, OPTEN informatikai Kft., 2011. 768. o., Zoltán Ödön: Adásvétel és csere, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1962. 183. o.
239 Zoltán Ödön: A hibás teljesítéssel okozott kárért való felelősség és a jótállás új szabályozásáról. Jogtudományi Közlöny, 1970. évi 9. sz.,
482. o. Hasonlóan: Kemenes Béla: A jótállási rendszer néhány időszerű elvi kérdése. Jogtudományi közlöny, 1973. évi 2. sz., 66. o.
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majdnem feltétlen helytállást jelenti. Ebből következően sok vonatkozásban a szavatossághoz
áll közel. A javaslat mégis a szerződés biztosítékai körében szabályozza; ezzel juttatja
kifejezésre azt a különbséget is, hogy – szemben a törvényen alapuló szavatossággal – a
jótállás megállapodás eredménye.”240 A Magánjogi Törvénykönyv Javaslata is a szavatosság
körébe történő integráció megoldását választotta241. Az új Ptk. változtat a jótállás rendszertani
elhelyezésén. A jótállás kikerül a szerződést biztosító mellékkötelezettségek köréből, a hibás
teljesítés jogkövetkezményeinek szabályai között kap helyet. A módosítás indoka, hogy
a jótállás „szinte kizárólag a hibás teljesítés orvoslásának egyik eszközévé vált.“242
A szlovák Ptk. a jótállás intézményét a hibás teljesítésért való helytállási kötelezettség
általános rendelkezései közt szabályozza, a fogyasztói adásvételi szerződés körében
érvényesülő kötelező jótállásra vonatkozó speciális szabályokat a kódex a fogyasztói
adásvételi szerződés szabályai közé ékeli. A jótállás intézményének kereskedelmi jogi
szabályai a Ktk. adásvételi szerződésről szóló szabályai között foglalnak helyet (Ktk. 429432. §). A jótállás szabályainak rendszertani elhelyezéséből következik, hogy a szlovák
jogban a jótállás a hibás teljesítés által okozott vagyoni érdeksérelem orvoslását hivatott
szolgálni, s nincs ez másképp a CISG hatálya alá rendelt szerződések körében sem /36. Cikk
(2) bek./.

6.4. A jótállásban rejlő fokozott helytállási kötelezettség
A jelen fejezet bevezető részében előre bocsátottuk, hogy a jótállás és a szavatosság
egyaránt a hibás teljesítés által ejtett vagyoni csorbát hivatott orvosolni. Ebből adódóan
a jótállásnak a vagyoni érdeksérelem kiküszöbölése során a jogosultat a szavatosság

240 A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve. Az 1959. évi IV. törvény és a törvény javaslatának miniszteri indokolása, továbbá a
Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. számú törvényerejű rendelet, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1963. 274. o.
241Petrik Ferenc (szerk.): Szavatosság, jótállás és fogyasztóvédelem, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. 147. o.
242 Vékás, Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató
Kft., 2008. 835. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 408. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 636. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft.,
2014. 1600. o., ugyanígy: Kemenes István: A szavatosság, a jótállás és a kártérítés egyes kérdéseinek újraszabályozásához. Magyar Jog,
1992. évi 1. sz., 18. o., Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 20. o.
A korábbi jogirodalomban közölt állásfoglalás is arra utal, hogy a jótállás a hibás teljesítéssel szemben védő eszköztár eleme: Benedek
Károly: A minőségvédelem korszerűsítése polgári jogunkban. Magyar Jog, 1969. évi 1. sz., 7. o.
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intézményéhez képes előnyösebb helyzetbe kell hoznia, hiszen ha nem így lenne, a két
jogintézmény egyike értelmét vesztené. Ráadásul, mindkét jogintézmény ugyanazon
igényeket biztosítja a jogosultnak, tehát a jótállás lényege a szavatossághoz képest óhatatlanul
a kötelezett szigorúbb helytállási kötelezettsége mentén értékelhető. A magyar jogalkotó
ugyan törölte a jótállás fokozottabb felelősséggé történő kifejezett minősítését, viszont a
részletszabályokkal ezt az elképzelést nyilvánvalóvá teszi. Nos, lássuk, miképp könnyíti meg
a jótállás a jogosult hibátlan teljesítéshez fűződő megcsorbult érdekének helyreállítását.
A jótállás szavatossághoz képest magasabb szintű védelmének kulcsa a bizonyítási teher
megfordulásában rejlik. A jótállási kötelezettség beálltához a jogosultnak elegendő azt
bizonyítania, hogy a szolgáltatás nem szerződésszerű, azaz a bizonyítási teher nem terjed ki a
szerződésellenesség meghatározó időpontban való fennállására. A szerződésellenes állapot
sikeres bizonyítása esetén, a kötelezett a jótállás időtartama alatt a helytállási kötelezettség
alól csak akkor szabadulhat, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett /1959es Ptk. 248. § (1) bek., új magyar Ptk. 6:171. § (1) bek., BH 2012.99./. Ez az eset forog fenn
akkor, ha a hiba okának keletkezése harmadik személy vagy a jogosult magatartására
vezethető vissza, sőt a vis maior esetei is ide sorolandók. Ennek megfelelően a Legfelsőbb
Bíróság a BH 1980.252. számú ítéletében rögzítette, hogy a hiba felfedezése után tovább
folytatott üzemeltetés folytán szükségessé vált további kijavítási költségek nem tartoznak
a jótállási helytállás körébe, ezért a kötelezett az utóbbiak megtérítését követelheti.
Természetesen az imént felsorolt tényeket és azt, hogy a teljesítés után merültek fel, a jótállás
kötelezettjének kell bizonyítania243. A Legfelsőbb Bíróság a jótállásra vonatkozó bizonyítás
szabályainak kapcsán kifejtett álláspontja szerint a jótállás kötelezettjét terheli annak
bizonyítása, hogy az adott hiba nem garanciális jellegű (BH 1999.381.).
Már a korábbi magyar polgári jogi kódexhez fűződő joggyakorlatban rögzült, hogy a
jótállás a dologra vonatkozik, de a szerződéskötő felek eltérő megállapodásának hiányában a
jótállás akkor is érvényesíthető, ha a dolgot a jótállás jogosultja értékesítette, és az új
tulajdonos a jótállási jog jogosultjával szemben szavatossági jogát a bíróság előtt keresettel
érvényesíti, vagy legalább erre irányuló igénybejelentést tett, illetőleg a jogosult a hibás
teljesítésből eredően egyébként hátrányt szenvedett. Az ítélet indokolása szerint ilyen
esetekben nem lehet elzárni a jótállási jog jogosultját attól, hogy a jogszabályi rendelkezésen
vagy szerződésen alapuló jogait ő is érvényesítse, és ily módon hárítsa el hibás teljesítésének

243 Zoltán Ödön: Adásvétel és csere, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1962. 183. o.
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jogkövetkezményeit (BH 1989.228.). Az új magyar polgári jogi kódex 6:172. §-a leszögezi,
hogy a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben244.
A jótállás a szlovák jogban is (a polgári és a kereskedelmi jog hatályában egyaránt)
a szavatosi helytállási kötelezettséghez képest fokozott helytállási kötelezettséget hordoz
magában. A szavatossági helytállási kötelezettség a meghatározó időpontban – csakúgy, mint
a magyar polgári jogban – (a polgári jogban a teljesítés időpontja, a kereskedelmi jogban
a kárveszélyátszállás időpontja a mérvadó) fennálló hibákra vonatkozik. A szlovák jogban a
jótállási kötelezettség alapján azonban a kötelezett mindazon hibáért helytállni tartozik, amely
a teljesítést (szlovák Ptk.) vagy a veszélyátszállást (Ktk.) követően, a jótállás időtartama alatt
keletkezett. A jótállási idő a kereskedelmi jogban az áru szolgáltatásának időpontjában veszi
kezdetét – természetesen a felek eltérő megállapodásának hiányában. Abban az esetben, ha az
eladónak az árut el kell küldenie, a jótállási határidő kezdete az áru meghatározott helyre
történő szolgáltatásának időpontjára tolódik. A jótállás időtartamába nem számít bele az az
idő, amíg a vevő az árut olyan hibák miatt, amelyekért az eladó tehető felelőssé, nem
használhatta. Mivel a jótállás törvényi szabályozása diszpozitív, a felek a Ktk.
rendelkezéseitől eltérhetnek. A Ktk. 429. § (1) bek.-e szerint a jótállási kötelezettség tartalmi
szempontból arra terjed ki, hogy az áru bizonyos ideig alkalmas lesz a felek által rögzített, ill.
ügyleti kikötés hiányában a megszokott célnak megfelelő használatra, vagy a felek által
meghatározott, ill. ennek hiányában a megszokott tulajdonságait megőrzi. A szabályból
nyilvánvaló, hogy a „megszokott” kritérium alapján az áru felhasználásának célját vagy
tulajdonságait akkor kell megállapítani, ha e tekintetben a felek a szerződésben nem
állapodtak meg. Értelemszerűen a jogosultnak a szlovák jogban sem kell bizonyítania, hogy a
hiba vagy annak oka a jótállás meghatározó időpontjában fennállt245, sőt a jótállás fogalmának
szlovák jogi értelmezéséből egyenesen következik, hogy ebben a körben a meghatározó
időpont fogalma jogilag közömbös. A kötelezett helytállási kötelezettségének beálltához
elegendő azt bizonyítani, hogy a hiba a jótállási időben keletkezett. Ebbe a körbe tartoznak

244 A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 1. § (2) bek.-e értelmében a
jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
245 Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 2281/2008 sz. ítélete
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azok a hibák, amelyek a rendeltetésszerű használat következményeként léptek fel246. Látjuk,
a jótállás szlovák jogi értelmezésében nemcsak a hibás teljesítést szankcionálja, hatókörében
beletartoznak a meghatározó időpontot követően felmerülő hibák is. A magyar polgári joghoz
képest további – legalábbis a tételes jogi normák alapján megállapítható – különbség
a kötelezett rendelkezésére álló ellenbizonyítási lehetőség tartalmából adódik. A szlovák
polgári jog hatálya alá vont szerződések esetén, ha a kötelezett a jótállási kötelezettség alól
mentesülni kíván, azt kell bizonyítania, hogy a hiba oka külső körülmények befolyása alatt
keletkezett. Megismételjük, hogy a magyar jogban ehhez a hiba vagy a hiba oka teljesítés
időpontját követő keletkezésének bizonyítására van szükség. A terhes jogkövetkezmények
elkerüléséhez szükséges bizonyítás tételes jogi szabályok alapján megállapítható tartalma
a két magánjogban eltérő ugyan, mégis úgy gondoljuk, hogy a bizonyítás a gyakorlatban
ugyanazon körülmények meglétére terjed ki: nehezen képzelhető el ugyanis, hogy a hiba oka
„csak úgy”, minden ok nélkül keletkezzen. Álláspontunk szerint érvelésünket alátámasztja a
korábbi magyar polgári jogi kódex miniszteri indokolása is, amely kifejti, hogy „A javaslat a
jótálláshoz majdnem feltétlen felelősséget kapcsol; a kimentésre csak akkor kerülhet sor, ha a
hiba oka az átadás után következett be. A szöveg egyértelművé teszi, hogy a helytállást nem
az dönti el, hogy a hiba mikor mutatkozik; a mentesülés szempontjából az a döntő, hogy a
hibát eredményező ok keletkezzék az átadás után, azaz a rongálódást a dolog megszerzője
vagy harmadik személy okozza (pl. rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés által
stb.), vagy pl. a dolog az átadás után bekövetkező vis maior következtében pusztuljon el
stb.”247 Az ellenbizonyítás tartalmát a kereskedelmi jogi kódex pontosan meghatározza. A
Ktk. 431. §-a értelmében a jótállás nem vonatkozik olyan hibákra, amelyek a veszélyátszállás
időpontját követően külső körülmények befolyása alatt keletkeztek, és ezeket nem az eladó
vagy teljesítési segédei okozták. A fenti szabály alapján kell megítélni azt az esetet, amikor a
vevő megszegi a „jótállási feltételeket”. A mentesülési körülményeket az eladónak kell
bizonyítania, ellenkező esetben a jótállási kötelezettségét teljesítenie kell.
A CISG a jótállási kötelezettséget a 36. Cikk (2) bekezdésében említi. Eszerint az
eladó helytállási kötelezettsége kiterjed a kárveszélyviselés időpontját követően felmerült

246 Dulaková, Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna
zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és csereszerződés, fogyasztói adásvételi
szerződés, ajándékozási szerződés. Kommentár/. Komentár, C. H. Beck, 2011. 269. o.
247 A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve. Az 1959. évi IV. törvény és a törvény javaslatának miniszteri indokolása, továbbá a
Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. számú törvényerejű rendelet, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1963. 274. o.
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olyan fogyatékosságra is, amely az áru szokásos rendeltetéséért vagy valamely különös célnak
való megfeleléséért, illetve maghatározott minőségéért vagy jellemzőiért meghatározott ideig
vállalt jótállás megsértésével keletkezett. A CISG hatálya alá vont adásvételi szerződések
esetén is érvényes, hogy jótállásnak a jogszabályon alapuló helytállási kötelezettségtől többet
kell nyújtania, egyébként jótállásról nem is beszélhetünk. A jótállás a CISG normáin nyugvó
szavatosi helytállási kötelezettséget kiválthatja, ám a felek megállapodásának (a szavatosi
helytállási kötelezettség kizárása kérdésében) érvényességét az irányadó nemzeti jog alapján
kell megítélni. A jótállás körében a Ktk. 431. § szabályának a párja a CISG 80. Cikke, amely
szerint egyik fél sem hivatkozhat a másik fél szerződésszegésére olyan mértékben, amilyen
mértékben azt saját cselekvése vagy mulasztása okozta. Ha az eladó bizonyítja, hogy a hiba a
vevő mulasztásának vagy cselekvésének a következménye, mentesül szerződésszegésének
jogkövetkezményei alól. A jótállás tényét, tartalmát és annak időtartamát a vevőnek kell
bizonyítania. Az eladó a jótállási kötelezettség alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az áru
hiányosságát a vevő (vagy egy olyan harmadik személy, akiért az eladó nem felel)
szakszerűtlen cselekedetével okozta248.
A szlovák jog és a nemzetközi adásvétel egyezménye kapcsán elmondottakat
követően utalunk rá, hogy a magyar polgári jogban a jótállás nem közvetlenül a tartós
használat biztosításának eszköze, mégha eredményét tekintve esetleg ebbe az irányba is
mutat. A törvényes szavatosi helytállási kötelezettség és a jótállás meghatározó időpontja
a teljesítéshez kötődik, mégsem azt jelenti, hogy a szolgáltatásnak csak ebben az időpontban
kell „jónak“ lennie. Ha bizonyos szolgáltatás a teljesítés időpontjában rendelkezik
a törvényben és a szerződésben foglalt tulajdonságokkal, azt eredményezi, hogy
a szolgáltatás bizonyos ideig alkalmas lesz a megfelelő használatra. A szavatosi helytállási
kötelezettségben is benne rejlik a használat tartósságának a követelménye, csupán
a bizonyítás kényszere terheli a jogosultat249.

248 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 217. o.
249 Kemenes Béla: A jótállási rendszer néhány időszerű elvi kérdése. Jogtudományi közlöny, 1973. évi 2. sz., 66. o., Zoltán Ödön: A hibás
teljesítéssel okozott kárért való felelősség és a jótállás új szabályozásáról. Jogtudományi Közlöny, 1970. évi 9. sz., 482-483. o. A
jogirodalomban kifejtett állásfoglalás a jótállás tartós hibátlanságot biztosítani hivatott szabályozását tartotta kívánatosnak: Szabó Emil: A
jótállásról. Magyar jog és külföldi jogi szemle, 1973. évi 4. sz., 215-216. o.
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6.5. A bizonyítás hatóköre és a jótállás
A közelmúlt magyar jogirodalmában rögzült, hogy a jótállás felelősségfokozó hatása
nemcsak a jótállási igények érvényesítésének területére terjed ki, hanem megkönnyíti
a jogosult valamennyi, a hibás teljesítéssel okozott érdeksérelem elhárítására szolgáló igény
érvényesítését,

tehát

a kártérítési

igény

is

a jótállás

időtartama

alatt

bármikor

érvényesíthető250. Még korábbi jogirodalmi állásfoglalás szerint a jótállás felelősségfokozó
hatása nemcsak a határidő tekintetében érvényesül, hanem a bizonyítási teher, illetőleg
a felelősségi fokozat kérdésében is kifejti hatását, ha a jogosult kártérítési igényét olyan
szerződésszegési tényállás alapján érvényesíti, amelyre jótállás vonatkozik. A kötelezett
eszerint nem mentesült a felróhatóság hiányának bizonyításával, csak akkor, ha sikerült
bizonyítania, hogy a hiba vagy annak oka a teljesítés időpontját követően keletkezett251.
Hasonlóan rendelkezett a Legfelsőbb Bíróság a hibás teljesítés egyes jogértelmezési
kérdéseiről szóló 1/2004. (XII. 2.) PK véleményének időközben megszüntetett 5. pontja is.
Indokolásában az állt, hogy az 1959-es magyar Ptk. nem adott megfelelő eligazítást abban a
kérdésben, hogy a bizonyítási teher jótállás körében érvényesülő megfordulása kihat-e a
szavatosság jogcímén történő igényérvényesítésre, valamint a hibás teljesítés miatti
kártérítésre. A vélemény indokolása szerint „nem állhat elő olyan helyzet, hogy a jótállási
jogok szempontjából a hibás teljesítés ténye elfogadást nyer, az okozott kár szempontjából
viszont a jogosult azt nem tudja bizonyítani”. Ebből adódóan a vélemény következtetése az
volt, hogy a fogyasztói szerződések körében megforduló bizonyítási teher valamennyi
jogkövetkezményre kisugárzó hatásához hasonlóan a jótállás kötelezettje a szavatosság
jogcímén történő igényérvényesítés és a hibás teljesítéssel okozott kárért való felelősség
körében a helytállási kötelezettség alól csak akkor mentesülhetett, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett. A bíróság a BDT 2001.522. sz. ítéletében kifejtette, hogy a

250 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1227. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 629. o., Gellért György (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 936. o., Petrik Ferenc (szerk.):
Szavatosság, jótállás és fogyasztóvédelem, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. 154. o., Török Gábor (szerk.): A Polgári Törvénykönyv
magyarázata, 3. kötet, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, év nélkül, 355. o.
251 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1227-1228. o.,
Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 627. o., Gellért György (szerk.):
A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 934. o., Osztovics András
(szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, OPTEN informatikai Kft., 2011. 769. o., Zsembery István: Szavatosság kötelező jótállás – és
a kártérítés. Magyar jog és külföldi jogi szemle, 1975. évi 12. sz., 725-726. o.
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„jótállás a hibás teljesítés valamennyi jogkövetkezményére kiterjed és szigorúbb helytállási
kötelezettség elvállalását jelenti, ezért a hibás teljesítéssel okozott kárét való felelősség
tekintetében is irányadók a Ptk. 248. § (2) és (3) bekezdésében foglalt – bizonyítási teherrel
kapcsolatos – rendelkezések”. A fenti vélemény 5. pontját és ahhoz kapcsolódó indokolást a
Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 1/2012 (VI.
21.) PK véleménye nem tartotta fenn (15. pont)252. Lássuk ennek okait. A jótállás hatóköre a
szolgáltatásra terjed ki, ami annyit jelent, hogy a kötelezett a szolgáltatás hibátlanságát
garantálja. A hibás teljesítés miatti károk viszont kívül esnek a jótállás által védett vagyoni
érdek körén, ezért a kártérítésre a jótállás – jogszabályi kötelezettség vagy a szerződéskötő
felek megállapodásának hiányában – nem terjed ki. A Kúria álláspontját az új kódex
jogszabályi szinten módosítja. Az új Ptk. rögzíti, hogy a kötelezett a jótállás időtartama alatt a
jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles a
hibás teljesítésért helytállni /6:171. § (1) bek./. Akkor, ha a jótállás hatókörét a jognyilatkozat
vagy a jogszabály nem állapítja meg, a jótállás nemcsak a hibás teljesítés következtében
érvényesíthető szavatosi igényekre terjed ki, hanem a bizonyítási teher megfordulása
ugyanígy érvényesül a kártérítés és a kötbér esetében is. A módosítás indoka, hogy a
bizonyítási teher megfordulása a hibás teljesítés tényéhez kapcsolódik, így a szerződésszegési
tényálláshoz kapcsolódó jogkövetkezmények ipso facto beállnak. A módosítás indokolása a
BH 2012.99. sz. ítéletet hívja fel: „Nem állhat elő olyan helyzet, hogy a kötelezett a jótállási
jogok szempontjából a hibás teljesítés vélelmét megdönteni nem tudja, az okozott kár
szempontjából viszont a bizonyítási teher eltérő telepítése folytán a jogosult nem tudja a hibás
teljesítés tényét bizonyítani.”253 A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2004. (VI. 17.)
számú kollégiumi ajánlása a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről 2. pontjának
indokolása kifejti, hogy „a jótállás körében is irányadó, hogy a bizonyítási teher
megfordításából eredő szigorúbb felelősség nemcsak a szavatossági jogokra, hanem – a hibás
teljesítés tényét illetően – a kártérítésre is kihat: mivel a bizonyítási teher megfordítása

252 A Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti az 1/2012. PK vélemény 1-11.
és 15. pontjait.
253 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 637. o.,
ugyanígy: Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, 2. kötet, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1601-1602. o.
Ellentétes véleményt fogalmaz meg a szerző egy korábbi tanulmányában: Vékás Lajos A fogyasztói adásvételről szóló EK-irányelv és
átültetése a magyar polgári jogba. Magyar jog, 2000. évi 11. sz., 655. o. Vékás Lajos a tanulmányban felhívja Kemenes István ellentétes
álláspontját tartalmazó dolgozatát: Kemenes István: A szavatosság, a jótállás és a kártérítés egyes kérdéseinek újraszabályozásához. Magyar
Jog, 1992. évi 1. sz., 14. o., Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz.,
13-22. o.
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általában a hibás teljesítés tényére vonatkozik, nem állhat elő olyan helyzet, hogy a jótállási
jogok szempontjából történt hibás teljesítés, az okozott kár szempontjából viszont a jogosult
azt nem tudja bizonyítani.”

6.6. A kötelező jótállás a magyar és a szlovák polgári jogban
A jog a fogyasztó érdekében számos esetben megtöri szerződéses autonómia és
a diszpozitivitás polgári jogi alapelveit. Ezen irányvonal ölt testet a kötelező jótállás
intézményében is, amely mind a magyar, mind a szlovák polgári jogban egyaránt ismert
jelenség. A magyar polgári jogban a kötelező jótállás tartalmát, időtartamát és az
igényérvényesítéssel kapcsolatos részletszabályokat kormányrendeletek rögzítik254, míg
a szlovák jogban a kötelező jótállás a polgári jogi kódex hatókörébe került. A vizsgált nemzeti
jogi szabályok közötti további különbség abban keresendő, hogy a szlovák Ptk. egységesen,
valamennyi szolgáltatásra kiterjesztve, az egyes szerződések körében rögzíti a kötelező
jótállás időtartamát, s kötelező jótállás hatálya alá vont szolgáltatások körében értékhatárt sem
szab.
A szlovák jogban, abban az esetben, ha a jogi norma kötelező jótállást ír elő, a szerződéskötő
felek a kötelező jótállástól csak szigorúbb, ill. hosszabb ideig fennálló jótállásban
állapodhatnak meg (szlovák Ptk. 502. §). Természetesen, nincs ez másképp a magyar jogban
sem255.
A szlovák polgári jogban a kötelező jótállás az adásvételi szerződés tekintetében a fogyasztói
adásvételi szerződés körében kerül szóba, s szabályai is a fogyasztói adásvételi szerződés
altípusának szabályozási körében foglalnak helyet (Ptk. 619-621. §). A szavatossági
helytállási kötelezettségtől eltérően a szlovák Ptk. nem követeli meg a visszterhes szerződés
megkötését a kötelező jótállásból eredő jogviszony létrejöttéhez, ám ennek a szabálynak a
fogyasztói adásvételi szerződés vizsgálatánál nincs jelentősége. A fogyasztói adásvételi
szerződés esetében a szlovák polgári jogi kódex 619. §-a értelmében meg kell különböztetni:

254 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, 181/2003. (XI. 5.) Korm.
rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra
vonatkozó kötelező jótállásról
255 Lásd a kötelező jótállást előíró rendeletek szabályait.
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-

Helytállási kötelezettséget olyan hibákért (ill. azok okaiért), amelyek a vétel tárgyát már
az átvétel időpontjában terhelték. Az ilyen hibákért való helytállási kötelezettség nem
vonatkozik

használt

áru

olyan

hibájára,

amely

az

áru

használatával

vagy

elhasználódásával kapcsolatban keletkezett. Csökkentett vételár ellenében értékesített
hibás áru esetében a kötelezettet nem terheli helytállási kötelezettség olyan hibáért, amely
miatt az alacsonyabb árat megállapították. Ha a fogyasztói adásvételi szerződés tárgya
használt áru, a kötelezett csak – a fenti kivételtől eltekintve – a teljesítés időpontjában
fennálló hibákért köteles helytállni. Hasonló a helyzet abban az esetben, ha a fogyasztói
adásvételi szerződés tárgya gyorsan romló áru – tehát a kötelezett helytállási
kötelezettsége mindkét esetben csak a szerződés teljesítése időpontjában fennálló hibákra
korlátozódik.
-

Helytállási kötelezettséget olyan hibákért, amelyek a dolog átvételét követő törvényben
rögzített kötelező jótállási időben merülnek fel. Jogirodalmi állásfoglalás szerint
a megoldás indoka bizonyítási nehézségek elkerülésében keresendők, hiszen a vevőnek
„kellene bizonyítania, hogy a dolog a vétel időpontjában hibás volt. Ez nehézkes, gyakran
kivitelezhetetlen volt.“256 Ebből a megfontolásból a gyorsan romló dolgokat és használt
árut kivéve az eladó köteles minden olyan hibáért helytállni, amely a dolog átvétele után a
törvényes jótállási időben nyilvánul meg /Ptk. 619. § (2) bek./. A szabályból az
következik, hogy a használt dolgokra és a gyorsan romló árukra a kötelező jótállás nem
terjed ki. Természetesen a kötelező jótállás nem vonatkozik a hibás áru olyan hibáira sem,
amelyek kapcsán a felek az alacsonyabb vételárat megállapították, ill. amelyről a
kötelezett a jogosultat tájékoztatta. Szezonjellegű termékek alacsonyabb vételáron történő
árusítása nem korlátozza a kötelezett helytállási kötelezettségét, a fogyasztói adásvételi
szerződés esetén a kötelező jótállást sem (Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb
Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása). A vevő kérésére az
eladó köteles a jótállást írásos formában igazolni (jótállási nyilatkozat). Ha ezt az áru
jellege lehetővé teszi, jótállási nyilatkozat helyett elegendő a vételt igazoló okmányt
kiadni. A jótállási nyilatkozat kötelező tartalmi elemeit a szlovák Ptk. hibás teljesítés
általános szabályai között helyet foglaló fentebb említett 502. § felsorolása tartalmazza.
A szlovák polgári jogi kódex 620. § (1) bek.-e szerint a jótállási idő egységesen –

256 Havrilco, Peter: Zodpovednosť za vady plnenia v československom práve /Hibás teljesítésért való felelősség a csehszlovák jogban/.
Socialistické súdnictvo (časopis pre právnu prax), 1969. évi 9-10. sz., 27. o.
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főszabály szerint – 24 hónap. A jótállási idővel részletesebben a hibás teljesítés miatti
igények érvényesítését bemutató pontban foglalkozunk.
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7. A szavatossági és a jótállásból eredő igények

A szavatosi helytállási kötelezettség fogalmát vizsgáló pontban utaltunk rá, hogy a
hibás teljesítés puszta ténye a szavatosi és a jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének
lehetőségét vonja maga után: rögzíthetjük, hogy a polgári jogi szerződések körében, a
kereskedelmi jogi kódex hatálya alá tartozó szerződések esetén és a nemzetközi adásvétel
egyezményében egyaránt a szavatossági igényekben a hibás teljesítés objektív szankciói
öltenek testet257.
A jogszabály felállítja a szavatosi igények feltételrendszerét, arról viszont hallgat,
hogy sor kerülhet-e több szavatosi igény egyidejű érvényesítésére. Ugyanakkor azt sem
rögzíti, hogy csak egy szavatosi igény támasztását tenné lehetővé. Előfordul, hogy a hibás
teljesítéssel

okozott

vagyoni

érdeksérelem

egy

szavatosi

igény

érvényesítésével

maradéktalanul nem orvosolható, ezért indokolatlan a szavatosi igények kumulációjának útját
állni. Ezt a gondolatot támasztja alá a szavatosság intézményének célja is, amelynek
célkeresztjében a hibás teljesítés által megbomlott vagyoni egyensúlyhelyzet reparálása áll.
Így például az árleszállítás és a kijavítási igény egyidejű érvényesítésének nincs akadálya, ha
a kijavítás önmagában nem kompenzálja a hibás teljesítésben rejlő vagyoni érdeksérelmet
(BH 1985.320.)258. A legfelsőbb bírói fórum egy eseti döntésének indokolásában arra utal,
hogy a javítási munkálatok elvégzése után a szolgáltatás nem maradt csökkent értékű, ezért
a jogosult árleszállításra vonatkozó igényét az alacsonyabb szintű bíróságok okkal,
jogszabálysértés nélkül utasították el (BH 2002.434.). Következésképpen argumentum
a contrario leszögezhető, ha a hiba által okozott értékcsökkenés teljes mértékben nem
orvosolható kijavítás útján, nincs törvényes akadálya annak, hogy a fennmaradó
értékcsökkenés kompenzálására a jogosult további szavatosi igényt támasszon. A Kúria a
hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 1/2012 (VI. 21.) PK
véleménye is kitér több szavatosi igény egyidejű érvényesítésének kérdésére. Erre – kijavítás

257 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 217. o.
258 Ugyanígy: Petrik Ferenc (szerk.): Szavatosság, jótállás és fogyasztóvédelem, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. 41-42. o., Vékás
Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 629. o., Vékás
Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1583. o.
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mellett árleszállítás követelésére – akkor kerülhet sor (7. pont259), ha a szolgáltatás értéke és
ellenértéke közötti egyensúly csak így állítható helyre. Előfordulhat ugyanis, hogy a dologban
a javítást követően is marad hiba („amely a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát,
az élettartamát vagy az értékét csökkenti, illetve hátrányosan befolyásolja a küllemét, az
esztétikai hatását”), illetve az sem kizárt, hogy a hibák egy része javítható, míg a másik része
objektíve nem javítható vagy a javítás nem lenne gazdaságos. Az elállás azonban minden
egyéb szavatosi igényt kizár. Bizonyos logikai korlátozások a hiba jellegéből is adódnak.
Abban az esetben, ha a dolgot mennyiségi hiba terheli, a vevő a hiányzó mennyiség
szolgáltatását, árleszállítást követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Minőségi hiba által
terhelt dolog a kijavítási igény érvényesítésének, csere, árleszállítás követelésének vagy az
elállás lehetőségét nyitja meg a vevő számára.
Az 1959-es magyar Ptk. 306/A. §-a a jogosult részére megnyitotta a jus variandi
lehetőségét. Az áttéréssel okozott kárt a jogosult köteles volt a kötelezettnek megtéríteni,
kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (szakszerűtlen kijavítás, késlekedés
stb.), vagy az áttérés egyébként indokolt volt (a dolog nem javítható, csere nem lehetséges
stb.). Az áttérés csak az egyes kategóriákon belül volt lehetséges. A jus variandi lehetőségét
az új kódex is biztosítja a jogosultnak (új Ptk. 6:160. §). Az új polgári jogi kódex
a bíróságokat felhatalmazza arra, hogy a jogosult által érvényesített szavatosi jog helyett más
szavatosi igény teljesítésére kötelezze a szerződésszegő felet. Az eltérés lehetőségének
határait a kódex ott húzza meg, amikor az adott szavatosi igény ellen mindegyik fél tiltakozik
(új Ptk. 6:161. §). A szabály indoka, hogy a jogosultnak meg kell adni a hiba orvoslásának
lehetőségét akkor is, ha olyan igényt választott, mely nem illetné meg, s bírói gyakorlat eddig
is vizsgálta a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének érvényesülését. A tárgyi szabály
hiányában abban az esetben, ha a jogosult olyan igényt választ, amely nem illetné meg, a
bíróságnak a keresetet el kellene utasítania, és a jogosult érdeksérelmének orvoslása céljából
új per indítására kényszerülne260.
A jus variandi szabálya nem szerepel egyik szlovák magánjogi kódexben sem.
A jogirodalom arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha a hibás teljesítéssel sérelmet
szenvedett fél szerződő partnerével szemben bizonyos szavatosi igényt érvényesített, másik

259 A Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti az 1/2012. PK vélemény 1-11.
és 15. pontjait.
260 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 629630. o.
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szavatosi igényre a kötelezett hozzájárulása nélkül nem térhet át, kivéve, ha az adott szavatosi
igény elenyészik, pl. a teljesítésének lehetetlenné válása okán, vagy a hiba minősítése
módosul (jogi szempontból orvosolhatatlanná válik: erre akkor kerül sor, ha a kötelezett
a hiba kijavításáról az erre nyitva álló határidőben nem gondoskodik, ezáltal a hiba jogi
szempontból kijavíthatatlanná válik). Erre a következtetésre megengedő szabály hiányában
juthatunk – és érvényesül minden esetben, amikor ugyanazon hiba miatt a jogosult számára
több igény is kínálkozik261.
A következő pontokban elsőként az 1959-es és az új magyar polgári jogi kódex
szavatosi igényrendszerét egységes szerkezetben vizsgáljuk, amelyet a szlovák polgári jogi
szabályok elemzése követ. Kutatásunk eredményeképp arra a következtetésre jutottunk, hogy
a magyar polgári jogi tudomány hasznos ismeretekkel szolgálhat a küszöbön álló szlovák
polgári jogi kodifikáció számára, jobbító indíttatású kritikai észrevételek a magyar polgári jog
térfeléről fogalmazhatók meg. Következtetéseinket a szlovák polgári jogi szabályokkal
foglalkozó pontok előtt mondjuk ki, abból a megfontolásból, hogy a szlovák polgári jogi
tételes szabályokat a szavatosi igények magyar polgári jogi szabályozását átszövő
törvényszerkesztési és tartalmi elvek optikáján keresztül vizsgálhassuk. A szlovák
kereskedelmi jogi kódex léte – s az általa nevesített adásvételi szerződéstípus, amelynek
körében a hibás teljesítés és a szavatosság kérdését hézagmentesen szabályozza – kapcsán azt
gondoljuk, hogy a kereskedelmi jogi nemzeti törvénykönyvek ideje lejárt. A magyar polgári
jog tanulmányozása során arra az álláspontra jutottunk, hogy az adásvételi szerződés belföldi
szabályozásának maradéktalanul megfelel a monista elven felépülő törvénykönyv, azaz ebben
a körben a kereskedőknek nincsenek olyan különleges igényei, amelyeket az egységes polgári
jogi szabályok ne tudnának kielégíteni. Ugyanezt az álláspontot képviseljük a szavatosság
intézményének az egyes szerződések szabályozási körétől történő szerkezeti függetlenítése
kapcsán is. Álláspontunkat a szlovák kereskedelmi jogi kódexben szabályozott adásvételi
szerződés hibás teljesítése esetén rendelkezésre álló vevői igényeket bemutató pontban
kíséreljük meg alátámasztani, s egyúttal itt utalunk a kereskedelmi jog kérdését vizsgáló
pontban tett megállapításainkra, jogirodalmi állásfoglalásokra. Tudatosan döntöttünk
a nemzetközi adásvétel egyezményében rögzített vevői igények önálló szerkezeti egységben

261 Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó
jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 570. o., Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának
Cpj 40/82 sz. állásfoglalása
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történő kifejtése mellett. Ezt a megoldást a részletszabályok közötti eltérések teszik
indokolttá.

7.1. A szavatosi és a jótállásból eredő igények a magyar polgári jogban
A magyar polgári jogban a jótállásból és a kellékszavatosságból eredően ugyanazon
igények állnak a hibás teljesítéssel sérelmet szenvedett fél rendelkezésére /1959-es magyar
Ptk. 306. §, új magyar polgári jogi kódex 6:159. § (2) bek./. Az új Ptk. fenntartja az
érvényesíthető szavatosi igények két csoportra történő felosztását, azonban részben változtat
a

szavatosi

igényrendszeren.

A részletszabályokkal

a jelen

szerkezeti

egységben

foglalkozunk, oly módon, hogy az 1959-es kódex szabályait követően az új Ptk.
kellékszavatossági igényrendszerét mutatjuk be, s kitérünk a bírói gyakorlat vizsgálatára is.
Önálló pontban a bővebb magyarázatot megkövetelő kérdéseket fejtettük ki.
Az 1959-es kódex 306. § (1) bek.-e szerint hibás teljesítés esetén a jogosult
elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhetett, kivéve, ha a
választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen volt, vagy ha az a kötelezettnek a másik
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezett,
figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott
kényelmetlenséget. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nem volt joga, vagy ha a kötelezett
a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az 1959-es
törvénykönyv 306. § (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tudott eleget tenni – választása
szerint – megfelelő árleszállítást igényelhetett vagy elállhatott a szerződéstől. Az 1959-es
kódex 306. § (2) bek.-e így szólt: A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a
jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a
jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A korábbi Ptk. is
rögzítette, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye /306. § (2) bek./, ill. a kódex
320. § (3) bek.-e kimondta, hogy nem gyakorolhatja a szerződésen alapuló elállási jogot az a
fél, aki a már megkapott szolgáltatást nem, vagy csak tetemesen csökkent értékben tudja
visszaszolgáltatni. Az iménti szabály a korábbi polgári jogi kódex 320. § (1). bek.-éhez
kapcsolódott, amelynek utolsó mondata leszögezte, hogy az elállás a szerződést felbontja.
A korábbi Ptk. 319. § (3) bek.-e szerint a szerződés felbontása esetében a szerződés
megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnt meg, és a már teljesített szolgáltatások
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visszajártak. Az 1959-es polgári jogi kódex 306. § (3) bek.-e szerint, ha a kötelezett a dolog
kijavítását megfelelő határidőre nem vállalta, vagy nem végezte el, a jogosult a hibát
a kötelezett költségére maga kijavíthatta vagy mással kijavíttathatta.
Az új kódex szerint a jogosult a kellékszavatossági igénye alapján választása szerint
kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény
teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a
kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a
kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvénykönyv 6:159. § (4)
bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlást a jogosultnak kell bizonyítania.
Jogirodalmi állásfoglalás szerint „a természetbeni teljesítéshez fűződő érdek megszűnése nem
feltétlenül abszolút. A jogosultnak nem általában szűnik meg valamely szolgáltatásra
(dologra) vonatkozó szükséglete, hanem az érdekmúlás relatíve, az adott szerződés konkrét
kötelezettjével szemben is bekövetkezhet, mivel a jogosult részéről éppen a hibás teljesítés
körülményei, a kötelezett hozzáállása, magatartása miatt lép fel indokoltan nagyfokú
bizalomvesztés... Az érdekmúlás gyakori esete, amikor a hiba a szolgáltatás természetétől
függő megfelelő, indokolt határidőn belül értékcsökkenés és a jogosulti érdekek jelentős
sérelme nélkül nem hárítható el.“262 Az új kódex 6:159. § (4) bek.-e szerint a kijavítást vagy
kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel –
megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. Az új polgári jogi kódex
is leszögezi, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye /6:159. § (3) bek./. Az 1959es kódex 320. § (3) bek.-ének párja az új törvénykönyv 6:213. § (1) bek.-e, amely az elállás
feltételéül szabja, hogy a jogosult az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadását felajánlja.
Az új kódex 6:212 § (3) bek.-e szerint a szerződés felbontása esetén a már teljesített
szolgáltatások visszajárnak. Az új kódex eltérően az 1959-es Ptk.-tól rögzíti, hogy ha az
eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződés felbontásának nincs helye.

262 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 628. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1580. o., ugyanígy: Vékás Lajos
(szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 828. o.
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Láthatjuk, hogy a régi és az új magyar polgári jogi kódex szabályai egyaránt
lehetőséget adnak arra, hogy a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést
igényeljen, ám a választást – a kötelezett méltányolandó érdekeit figyelembe véve –
korlátok közé szorítja. A bírói gyakorlatban a kicserélési igény – az elálláshoz hasonlóan –
akkor alapos, ha a hiba a többszöri javítás ellenére gyakran ismétlődik, így a jogosultnak
időveszteséget, kényelmetlenséget okoz. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy egy
sikertelen kijavítás általában nem alapozza meg a jogosult kicserélési és elállási igényét (BH
2008.116.). A joggyakorlatban ugyancsak rögzült, hogy ha a hibás teljesítést követően
a hiba kijavítása megfelelően, műszaki értékcsökkenés nélkül megtörtént, a jogosult
ugyanezen hiba miatt kicserélést már nem igényelhet (Legfelsőbb Bíróság 1305/2005.
számú polgári elvi határozata, ugyanígy: BH 2013.188.).
A korábbi magyar polgári jogi kódex 306. § (4) bek.-e leszögezte, hogy a jogosult a
kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatta. Az új kódex
a visszatartási jogról a 6:139. §-ban szól, ezért a szabály a szavatosi jogok körében történő
ismételt megfogalmazása felesleges lenne.
Az 1959-es kódex kifejtette, hogy a fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés,
amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó
hátrányára tér el /1959-es Ptk. 306. § (5) bek./. Az új polgári jogi kódex nem ismétli meg
a szabályt, ugyanis a 6:157. § (2) bekezdése szerint a szerződéskötő felek ilyen irányú
megállapodását a semmisség szankciója sújtaná.
7.1.1. A rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye a szavatosi és a jótállásból fakadó
igények körében
A Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló
1/2012 (VI. 21.) PK véleményének 4. pontja263 és indokolása leszögezi, hogy az 1959-es
Ptk. 306. § (1) bek. a) pontjában foglalt arányossági feltétel vizsgálatánál /új Ptk. 6:159. §
(2) bek./ valamennyi szavatossági jogot figyelembe kell venni, és érvényesül a második
lépcsőbe tartozó szavatosi jogok közötti választás során is264. Ennek megfelelően, a
vélemény indokolása szerint, a jogosult nem kérhet kijavítást akkor, ha ez a kötelezettnek az

263 A Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti az 1/2012. PK vélemény 1-11.
és 15. pontjait.
264 hasonlóan: BDT 2005.1201.
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árleszállításhoz képest aránytalan többletköltséget eredményezne. A rendeltetésszerű
joggyakorlás követelményére figyelemmel kijavítási költség címén ugyancsak nem
követelhető aránytalanul nagyobb összeg annál, ami árleszállítás címén megállapítható lenne
és fordítva. Mindemellett mind a korábbi mind pedig az új Ptk. kifejezetten előírja, hogy
jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye /régi Ptk. 306. § (1) bek. b) pont, új polgári
jogi kódex 6:159. § (3) bek./. A vélemény 3. pontjának indokolása kitér arra, hogy a
második lépcsőbe tartozó szavatosi jogok érvényesítésének nem szükségképpeni előfeltétele
az, hogy a jogosult előzetesen eredménytelenül felhívja a kötelezettet a dolog kijavítására
vagy kicserélésére. A jogosult ugyanis ilyen előzetes felhívás hiányában is bizonyíthatja,
hogy a kötelezett a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének a korábbi kódex 306. § (2)
bekezdésében /új Ptk. 6:159. § (4) bek./ írt feltételekkel nem tudna eleget tenni.
7.1.2. Árleszállítás
Az árleszállítást a kijavítás költségeinek követeléséhez az rokonítja, hogy a jogosult
mindkét esetben pénzbeli követelést foganatosít. A különbség abban rejlik, hogy az
árleszállítás mértéke nem azonos a kijavítás költségeivel, ugyanis az árleszállításhoz azt kell
alapul venni, hogy a hibák a szerződésben kikötött vételárhoz (és nem a forgalmi értékhez
képest) milyen értékcsökkenést eredményez (EBH 2006.1505.). A Legfelsőbb Bíróság GK
47. számú állásfoglalása is rögzíti – amelyet a Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új
polgári jogi kódex alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekint –, hogy „az
árleszállítás alapja a szolgáltatás ellenértéke, ha azonban a hiba a szolgáltatás egészének
rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a hibás rész értéke. Az árleszállítás
megállapításánál a bíróságnak arra kell törekednie, hogy a megbomlott értékegyensúly az
ellenszolgáltatás csökkentésével helyreálljon.“ A Legfelsőbb Bíróság egy másik ítéletének
indokolásában kifejtette, hogy „az árleszállítás mértéke általában nem azonos a kijavítás
költségeivel, de az utóbbi az árleszállítás mértéke megállapításának egyik számításba vehető
tényezője. Különös jelentősége van a kijavítás összegének olyan esetben, amikor a hiba a
dolog rendeltetésszerű használatát meghatározó módon befolyásolja. Kisebb súlya van viszont
a kijavítás költségének – az árleszállítás mértéke megállapítása kapcsán – akkor, amikor a
hiba ellenére a dolog rendeltetésszerűen használható és a gazdaságossági szempontok is a
kijavítás ellen szólnak” (BH 1988.182.). Az imént idézett ítéletekhez hasonlóan foglalnak
állást a BH 1995.92., BH 1995.212., BH 1989.62. számon közzétett eseti döntések.
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7.1.3. Kijavítási költség megtérítése iránti igény
A Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló
1/2012 (VI. 21.) PK véleményének 8. pontja265 szerint a jogosult kijavítási költség
megtérítése iránti igényt érvényesíthet akkor is, ha a hibás teljesítés körülményei, illetve a
kötelezett magatartása miatt alappal rendül meg a bizalma abban, hogy a kötelezett a javítást
az ő méltányos érdekeinek sérelme nélkül, megfelelő határidőn belül el tudja végezni. A
vélemény szerint – tekintettel az 1959-es kódex szabályaira /306. § (3) bek./, amelyek
kifejezetten nem rendezték a kijavítási költség követelésének a kellékszavatosi
igényrendszerben elfoglalt helyét – a kijavítási költség követelése a második csoportba
tartozó szavatosi jognak minősül, az árleszállítás ill. az elállás alternatívájaként a kijavítás
helyett választható. A jogosult a hiba kijavíttatásának várható költségeit követelheti akkor is,
ha a kijavíttatás még ténylegesen nem történt meg. „Nem ritka eset ugyanis (különösen
házasingatlan, lakások adásvételénél), hogy a jogosult a hiba kijavítását nem végezteti el
azonnal, hanem csak későbbi időpontban, akár felújítási vagy bővítési munkákkal
együttesen tervezi; vagy pedig egyszerűen nem rendelkezik megfelelő fedezettel, hogy a
kijavítást mással elvégeztesse és a költségeket a kötelezett helyett megelőlegezze. Ilyenkor a
kötelezett a hiba kijavíttatásával felmerülő, előrelátható és indokolt költségekben
marasztalható, a jövőbeli kiadás esedékességének pedig a kamatfizetés kezdő időpontjára
van kihatással.”266 Abban az esetben, ha a jogosult a kijavítást másra bízza, vagy maga végzi
el, és erre a kötelezettet nem szólította fel, ill. számára a kijavításra lehetőséget nem
biztosított (pl. a határidő, amelyet a kijavítás elvégzésére állapított meg, nem megfelelő),
a kötelezett megkerülése jogszerűtlen, ha a kijavítás ellenértéke meghaladja azt a költséget,
amelyért a kötelezett a hiba kijavításáról gondoskodott volna. Másként kell megítélni azt az
esetet, amikor a jogosult a hiba kijavításáról a kötelezett mulasztása miatt gondoskodik.
Ilyenkor a jogosult követelheti, hogy a kötelezett térítse meg a kijavítás indokolt költségeit.
Az indokolt költségek köre az eset valamennyi körülményeinek figyelembe vétele mellett
lehetséges267.

265 A Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti az 1/2012. PK vélemény 1-11.
és 15. pontjait.
266 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 629. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1582. o.
267 Petrik Ferenc (szerk.): Szavatosság, jótállás és fogyasztóvédelem, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. 42-43. o.
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7.1.4. Elállás
Az elálláshoz fűződően a Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási
kérdésekről szóló 1/2012 (VI. 21.) PK véleményének 9. pontja268 kimondja, hogy a jogosult
elállása esetén a kölcsönösen teljesített szolgáltatások visszatérítése is főszabályként csak
kölcsönösen és egyidejűleg történhet. Erre figyelemmel nem gyakorolhat elállás szavatossági
jogot a jogosult akkor, ha a dolgot nem hajlandó visszaszolgáltatni. A vélemény indokolása
szerint ezt követeli meg a jóhiszeműség és tisztesség követelménye is. A vélemény továbbá
leszögezi, hogy nem akadálya azonban az elállási jog gyakorlásának az, ha a jogosult a dolgot
a hibás teljesítés miatt vagy a kötelezett érdekkörébe tartozó bármely más okból csak
lényegesen értékcsökkent állapotban vagy egyáltalán nem tudja visszaszolgáltatni. A
vélemény indokolása szerint ez nem valósít meg joggal való visszaélést, s szintén nem
ütközik a magyar Ptk. 320. § (3) bek.-ébe, ugyanis az kizárólag a szerződésen alapuló elállási
jog gyakorlására vonatkozik. „Az elállás jogkövetkezményeként ilyen esetben nem a
szerződéskötést megelőző állapot helyreállítására kerül sor, hanem a jogalap nélküli
gazdagodás elve alapján rendeli el a bíróság az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás
ellenértékének pénzbeli megtérítését.” A vélemény továbbá leszögezi, hogy az alperesnek
visszajáró szolgáltatásról a bíróság az alperes ellenkérelmének, illetve viszontkeresetének
előterjesztése nélkül is köteles dönteni (ugyanígy: BH 2012.94.). A bírói gyakorlatban
rögzült, hogy a vevő elállhat a szerződéstől, ha a technikai berendezés üzemeltetése során
rendkívül nagyszámú meghibásodás következett be, és a jövőben is sorozatos – bár javítható –
hibák előfordulásával kell számolnia (BH 1982.522., ugyanígy: BDT 2000.152., BDT
2001.539., BDT 2014.3233. ), ha a kötelezett ismételten hosszú időn át eredménytelen
kijavításokat végzett (BH 1992.263.), és ilyen esetben az elállás akkor is alapos, ha
a kötelezett a kijavítást továbbra is vállalja (BH 2010.214.). A másik oldalról nézve, ha a hiba
kijavítható, és a kötelezett vállalja a kijavítást, érdekmúlás nem állapítható meg, ezért
a jogosult az elállás jogával nem élhet (BH 2003.496.). A Legfelsőbb Bíróság a BH 1994.664.
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körülményeinek, az eredeti állapot helyreállítása miatti esetleges vagyoni veszteségnek. Az

268 A Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti az 1/2012. PK vélemény 1-11.
és 15. pontjait.
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ítélkezési gyakorlat kimunkálta, hogy a jogszerű elállást követően a jogosult a szerződés
tárgyát csak felelős őrzőként tarthatja magánál, azt nem használhatja (BH 1993.568.).
7.1.5. A szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek
A korábbi és az új kódex a szavatosi igények érvényesítésével kapcsolatos költségeket
a szavatosság intézményéhez kapcsolja, és „azokkal egy tekintet alá esnek.”269 Az 1959-es
magyar polgári jogi kódex 309. § (1) bek.-e értelmében a szavatossági kötelezettség
teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve
különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a kötelezettet terhelik. Ennek
megfelelően, a kötelezett nem követelheti a jogosulttól a szavatosi igény teljesítése kapcsán
megszerzett vagyoni előnyt (amelyet például új alkatrész beépítése, évekig használt épület
kijavítása vagy kicserélt fűtőtestek beszerelése során szerzett (BH 1982.341., BH 1985.320.,
BH 1987.448., BH 1990.186.). A szabály azt is rögzíti, hogy fogyasztói szerződés esetében a
felek ettől eltérő megállapodása semmisnek minősült. Az új kódex 6:166. § (1) bek.-e
tartalmilag azonos a korábbi kódex 309. §-ának szabályával (az új normaszöveg elhagyja
a példák felsorolását). A fentebb említett okból az új kódex ebben a körben sem ismétli meg
a fogyasztói

szerződések

körében

érvényesülő

kógenciát

kimondó

szabályt.

A kellékszavatossági igények érvényesítéséhez fűződő költségek megítélésénél a jogosult
szempontjából nyilvánvalóan méltánytalan lenne, ha ezeket a költségeket kártérítési igénynek
tekintenénk, hiszen ebben az esetben megnyílna a kötelezett részére a mentesülés lehetősége.
Ebből a megfontolásból sorolja a törvény a szerződésszerű helyzet megteremtésével
kapcsolatos költségeket a szavatosi jogok körébe270. A joggyakorlat is lehetővé teszi, hogy
a jogosult a hibás teljesítés miatti költségeinek (például más gépjármű bérleti díjának)
megtérítését követelje a kötelezettől (BH 1987.120.). A perbeli esetben a Legfelsőbb Bíróság
véleménye szerint indokolt költségnek kell tekinteni mindazon kiadásokat, amelyek
társadalmilag elismert célok megvalósítása érdekében merülnek fel. Ilyennek minősülnek pl.

269 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 633. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1594. o., ugyanígy: Baranyai
János: A szavatossági intézmények korszerűsítéséről. Magyar jog, 1976. évi 8. sz., 682. o., Kemenes Béla: A fogyasztó érdekvédelmének
egyes polgári jogi kérdései hibás teljesítés esetén. Jogtudományi közlöny, 1974. évi 11. sz., 615-616. o., Kemenes István: A szavatosság,
a jótállás és a kártérítés egyes kérdéseinek újraszabályozásához. Magyar Jog, 1992. évi 1. sz., 15. o., Kemenes István: A gazdasági
szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 16. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új
Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 832. o.
270 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1140-1441. o.
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a szükséges gépkocsihasználattal kapcsolatos kiadások. E körön belül az indokoltság
tekintetében szerepe lehet annak, hogy e célok elérésére tömegközlekedési eszközök
rendelkezésre állnak-e, s azok igénybevétele hátrányt jelent-e a vevőnek. Tömegközlekedési
eszközök igénybevétele ugyanis a vevőtől elvárható abban az esetben, ha ezek használata
részére hátrányt nem jelent. Az új Ptk. a szavatosi igények teljesítéséhez kapcsolódó
költségek körében is a szerződéskötő felek közötti ésszerű kockázatelosztás követelményét
igyekszik szem előtt tartani. Az iménti megfontolásból következetes az az új szabály, amely
értelmében, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség
elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket
közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó
ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének
eleget
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lenne
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szerződésszegésének, hanyagságának terhes jogkövetkezményeit a vele szerződést kötő félre
hárítani. Az új szabály háttérgondolata, hogy „egyre több olyan termék, berendezés kerül
forgalomba, amelyeket éppen a tartós rendeltetésszerű használatuk érdekében folyamatosan
vagy időszakonként ellenőrizni és karbantartani szükséges; a karbantartás elmulasztása a
termék élettartamát jelentősen megrövidítheti, idő előtti tönkremenetelét okozhatja és ez a
dolog hibájaként jelenik meg. Az ilyen eredetű hibák az üzemeltető (tulajdonos) terhére
esnek.”271
7.1.6. Az értékcsökkenés és a használati díj megtérítése
Az 1959-es kódex 309. § (2) bek.-e és az új törvénykönyv 6:167. § (2) bek.-e
egybehangzóan kimondják, hogy kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a
dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat
következménye (ugyanígy: BH 1988.41.). A szabályból az is következik, hogy a jogosult
a rendeltetésszerű használat idejére semmiféle használati díjat nem köteles fizetni272.
7.1.7. Az értéknövekedés kérdése az új magyar polgári jogi kódex körében

271 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 633. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1594. o.
272 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 633. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1596 o.
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A szavatosi igények érvényesítésére nyitva álló határidőket bemutató pontban szó
lesz róla, hogy az új törvénykönyv hatálya alá rendelt szerződések körében megszűnnek
a jogvesztő határidők, így a kötelezettnek a korábbi szabályokhoz képest hosszabb ideig
tartó helytállási kötelezettséggel kell számolnia. A kötelezettre súlyosabb terheket rovó
határidők okán az új magyar Ptk. szavatossági intézményrendszerében a szerződések ésszerű
kockázatelosztó funkciója éles kontúrokat ölt. Szem előtt kell tartani, hogy a kötelezett arra
vállal kötelezettséget, hogy a szavatosi helytállási kötelezettsége a szolgáltatása szakmailag
elvárható élettartamához igazodik, így a jognak választ kell adnia arra a kérdésre, hogy
kinek a kockázati körébe terelje azt az értéknövekedést, amely a szolgáltatás elvárható
élettartama végén a kicserélés révén áll be. Az új kódex a kérdést jogszabályi szinten
válaszolja meg. A 6:167. § (1) bek.-ben kiköti, hogy ha a dolog kicserélésére az elévülés
nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a
jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás
megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést
nem lehet alkalmazni.

7.2. A szavatosi és a jótállásból eredő igények a szlovák polgári jogban
A szavatosi és jótállásból fakadó igények szlovák polgári jogi szabályai a magyar
polgári jogi kódexhez képest nemcsak tartalmi, hanem szerkezeti szempontból is lényeges
eltéréseket mutatnak. A szlovák Ptk. hibás teljesítésének általános rendelkezései körében kap
helyet a szavatosságból és a jótállásból eredő igényeket megállapító szabály, amelyhez – mint
már többször kifejtettük – a hibás teljesítés miatti igények egyes szerződések szabályozási
körében rögzített normái kapcsolódnak. Külön említés érdemel a fogyasztói adásvételi
szerződés hibás teljesítésének esetére előírt igényrendszer, ugyanis ebben a körben
a jogalkalmazó háromszintű szabályozással szembesül. Ebből a körülményből pedig egy sor
jogalkalmazási gond fakad, amelyeknek a jövőben mindenképp elejét kell venni. Semmiképp
sem fogadható el, hogy önmagában a jogszabályok bonyolultsága, belső tartalmi
ellentmondásai miatt merüljenek fel súlyos értelmezési nehézségek. Erre – nem egyedülálló –
példa az árleszállítás kérdése a fogyasztói adásvételi szerződés körében, amellyel
tüzetesebben a jogosultat a fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén megillető
igényeket vizsgáló pontban foglalkozunk. Álláspontunk szerint ugyancsak a szabályok belső
feszültségei lehetnek az okai annak, hogy a szlovák Ptk.-t kommentáló irodalom nem jutott
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nyugvópontra a hibás teljesítés általános szabályai alapján rendelkezésre álló igények
értelmezése tekintetében sem273. Előre bocsátjuk, hogy a jogosult részére nyitva álló
igényeket vizsgáló pontban saját magunk által helyesnek tartott értelmezést közöljük,
s mindig felhívjuk a figyelmet, ahol értelmezési nehézségek merülnek fel. A szavatosság és a
jótállás szlovák polgári jogi szabályozása kapcsán leszögezhetjük, hogy a társadalmi realitás
messze hátrahagyta a jogszabályokat, nézetünk szerint az utóbbiak az előbbieknek csupán torz
tükörképei.

Ugyanakkor

azt

gondoljuk,

hogy

az

értelmezésnek

nem

szabadna

a törvényszerkesztési hiányosságokban gyökereznie, azaz nem a jogalkalmazó feladata, hogy
a jogalkotó hiányosságait kiigazítsa. Ilyen esetben már mindenképpen indokolt a jogszabály
módosítása. A csehszlovák magánjog történetét vizsgáló pontban kifejtettük, hogy a jelenlegi
fogyasztói adásvételi szerződéstípus gyökerei a rendszerváltást megelőző korba, a bolti
adásvételi szerződés talajába nyúlnak vissza, s álláspontunk szerint ésszerű indokokat
nélkülözve a készülő szlovák polgári jogi kódex sem kíván az évtizedek óta taposott
ösvényről letérni. Azt gondoljuk, hogy a kérdés jelenlegi szabályozása alapos átgondolást
igényel. Az ismeretek rendelkezésre állnak, gondoljunk csak a fogyasztói adásvételi
szerződésről szóló irányelv beültetéséhez kapcsolódó páratlanul gazdag jogirodalomra.
Véleményünk szerint a paradigmaváltást az új kódex elfogadása előtt kell megtenni, hiszen
aligha életszerű elvárás, hogy a kódexen munkálkodó jogtudósok a végleges, a jogalkotó
szentesítésének

ajtaján

kopogtató

normaszövegen

pálfordulással

felérő,

alapjaiban

megrengető módosításokat hajtsanak végre.
A magyar polgári joghoz képest szerkezeti szempontokon túl nem kevésbé fontos
különbség, hogy a szlovák polgári jog hatálya alá tartozó szerződések hibás teljesítése esetén

273 Példaként megemlítjük, hogy a szlovák Ptk. 507. §-ához kapcsolódó kommentárok kapcsán egyes szerzők a normaszövegből nem
következő, logikailag sem helytálló korlátozásokat vezetnek be, emiatt a jogirodalomban közölt állásfoglalások szembe kerülnek egymással
(az eltérő állásfoglalásokról lásd pl.: Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav
Mračko – EPOS, 2007. 553. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o.,
2010. 37-38. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 39-40. o.,
Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó
jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 465. o., Števček, Marek (szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári
Törvénykönyv II. 451-880. §. Kommentár/, C. H. Beck, 2015. 1744-1745. o., Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár
/Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 640. o.). A jogirodalom abban sem egységes, hogy a
fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén sor kerülhet-e az adásvételi szerződés szabályozási körében rögzített szavatosi
igények, ill. a hibás teljesítés általános szabályaiban foglalt igények kiegészítő jellegű alkalmazására. Tulajdonképpen arról a kérdésről van
szó, hogy a fogyasztói adásvételi szerződés szabályai által előírt igényrendszert hézagmentesnek tekinthetjük-e vagy sem. Erről a kérdésről
még szó lesz. Nem tartjuk feladatunknak, hogy a szlovák Ptk. 507. §-át magyarázó kommentárirodalomban közölt állásfoglalásokat
összefoglaljuk, ugyanis a dolgozat érdemi mondanivalója szempontjából közömbösek. Elegendőnek tartjuk újra felhívni a figyelmet
a következetes szabályok alkotásának elengedhetetlenségére.

171

a szerződések reális teljesítésének elvén csorba esik, s arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy
a szlovák bírói gyakorlat sem követeli meg a szavatosi igényeknek a reális teljesítés elve
mentén történő két csoportba osztását. Ennek okán – a hibás teljesítés általános szabályai
körében rögzített 507. § értelmében – kijavítható hiba esetén is érvényesíthető csereigény, s
a jogosult árleszállítást is követelhet. Mindezt kiegészíti, hogy az adásvételi szerződés hibás
teljesítése esetén a jogosultat csak az árleszállítás és az elállás igényei illetik meg, melynek
okait az iménti igényeket bemutató pontban kísérlünk meg felkutatni és bemutatni.
Ésszerűtlen az a korlátozás is, amely szerint a fogyasztó abban az esetben, ha a dolgot olyan
kijavíthatatlan hiba terheli, amely nem akadályozza a dolog rendeltetésszerű használatát,
kicserélést nem követelhet. Ugyancsak vitatható, hogy a hibás teljesítés általános
szabályainak körében rögzített igényrendszer nem teszi lehetővé, hogy a jogosult olyan
kijavíthatatlan hibák miatt, amelyek akadályozzák a dolog rendeltetésszerű használatát,
kicserélést követeljen, holott ezen esetkörön kívül eső hibák körében erre lehetősége van.
A korlátozásnak elvileg indoka lehet, hogy a kereskedelmi forgalmon kívül a kicserélés
igényének teljesítése akadályokba ütközhet, viszont ez az érv két okból is megdönthető.
Egyrészt, az arányosság és a lehetetlenség szűrőjének bevezetése kellően rugalmas megoldást
kínálna, másrészt az sem maradhat figyelmen kívül, amint fentebb rögzítettük, hogy a szlovák
polgári jogi kódex a kötelezettre a kijavítással összehasonlítva elvileg súlyosabb terheket rovó
kicserélés igényének követelését lehetővé teszi kijavítható hibák, ill. kijavítással
orvosolhatatlan, ám a rendeltetésszerű használatot nem kizáró hibák esetében. Hozzátesszük,
hogy a fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén a helyzet éppen fordított:
a jogosultnak

kicserélés

követelésére

lehetősége

nyílik

kijavítással

orvosolhatatlan,

a rendeltetésszerű használatot kizáró hibák esetében is, egyéb hibák körében viszont nem.
A szerződés reális teljesítése elvének az új kódexben érvényt kell szerezni. Emellett azt
gondoljuk, hogy a szavatosi igényeket nem a hiba jellege mentén kellene csoportosítani. Az
1959-es és az új magyar polgári jogi kódex és a szavatosi igényekhez fűződő judikatúra
tanulmányozása során arra a következtetésre jutottunk, hogy az új szabályok fókusztávolságát
nem a hiba jellegéhez kellene igazítani, hanem az érdeksérelem lehető legteljesebb
kompenzációját kellene célkeresztbe állítani. Nem értünk egyet azzal a korlátozással, hogy az
elállás csak olyan kijavítással orvosolhatatlan hiba okán érvényesíthető, amely a dolog
rendeltetésszerű használatát akadályozza. A magyar polgári jogtudomány kimunkálta, hogy az
arányossági teszt és az igény teljesítésének lehetetlenségét méltányoló szabály jogszabályi
szintű rögzítése kellően rugalmas mérlegelést tesz lehetővé. Ennek megfelelően álláspontunk
szerint nem indokolt útját állni, hogy a jogosult súlyos esztétikai hiba miatt is elálljon
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a szerződéstől, ill. ez az eset okot adhat a dolog kicserélésére is. Ugyanez mondható el az
egyéb ésszerűtlen korlátozások kapcsán is. Hangsúlyozzuk, hogy a választott igényhez
kapcsolódó lehetetlenségi, ill. aránytalansági tényezők jogszabályba történő beemelésével
elkerülhetővé válnának a hatályos szlovák Ptk. szavatosi szabályrendszerét terhelő
életszerűtlen korlátozások, következetlen, rugalmatlan, a társadalmi valóságot, a vagyoni
forgalom igényeit figyelmen kívül hagyó szabályok. Úgy véljük tehát, hogy a hibás teljesítés
szlovák polgári jogi szabályai nemcsak szerkezeti szempontból igényelnek jogalkotói
beavatkozást, hanem ugyancsak megérettek mélyreható tartalmi változtatásokra is.
A következő pontokban a jogosult részére a szlovák polgári jogi kódex alapján nyitva
álló igényeket mutatjuk be. Az vizsgálódásunkat azon körülmények feltérképezésére
összpontosítjuk, melyek megléte miatt a fentebb leírt álláspontra jutottunk.
7.2.1. A hibás teljesítés általános szabályai körében rögzített szavatosi és a jótállási
igények
A szlovák Ptk. 507. § (1) bekezdése – csakúgy, mint a magyar polgári jogi kódex – a
szavatossági, ill. a jótállásból eredő jogokat egységesen rendezi. A magyar polgári jogtól
eltérően azonban az iménti általános szabály által megállapított igények akkor illetik meg a
jogosultat, ha az egyes szerződések körében a kódex vagy a szerződéskötő felek nem
rendelkeznek másképp. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a szlovák Ptk. a szavatosi
igényeket az alábbi szerződések körében rendezi az 507. § (1) bekezdésében rögzített
általános szabálytól eltérően:
-

adásvételi szerződés (597. §);

-

fogyasztói adásvételi szerződés (622-624. §-ok);

-

dolog előállításáról szóló szerződés (648. §);

-

dolog javításáról szóló szerződés (655. §);

-

bérleti szerződés (668. §, 673. §, 674. §, 679. §, 698. §);

-

ingó dolog kereskedelmi célú bérletéről szóló szerződés (721. §).
Értelemszerűen a felsorolt speciális szabályok alkalmazása a szavatosi igények

általános szabályával szemben előnyt élveznek. A szlovák Ptk. 507. § (1) bek.-ének szabálya
diszpozitív. Lényeges azonban, hogy a felek megállapodása tartalmilag a szavatosi helytállási
kötelezettséget ne korlátozza, ill. ne zárja ki.
A szavatosi és a jótállásból eredő igényrendszer általános szabálya szerint a jogosulti
igények a hiba jellegének függvényében állnak rendelkezésre. Mindenekelőtt azt kell
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eldönteni, hogy a hiba javítható-e, s a kijavíthatatlan hibák között különbséget kell tenni
aközött, hogy a kijavítással orvosolhatatlan hiba
-

akadályozza-e a dolog „rendes“, azaz rendeltetésszerű használatát, vagy

-

amely megléte ellenére a dolog rendeltetésszerűen használható.
Abban az esetben, ha a dolgot olyan hiba terheli, amely nem javítható, és emiatt a

dolog a felek által megállapított módon vagy rendeltetésszerűen nem használható, a jogosult
egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetheti a szerződést (ezt a fordulatot a szlovák Ptk. tárgyi
szabálya tartalmazza; tartalmát tekintve az elállás esete forog fenn).
Kijavíthatatlan hiba fogalma alatt olyan hibát kell érteni, amely kijavítása műszakilag
kivitelezhetetlen. Kijavíthatatlan hibának kell tekinteni olyan hibát is, amely ugyan műszaki
szempontból kijavítható, ám a jogosult a hiba javítás utáni ismételt megjelenése vagy nagyobb
számú hiba miatt a dolgot rendeltetésszerűen vagy a felek által megállapított módon huzamos
ideig nem tudja használni, s nem várható el, hogy a jogosult ilyen korlátozást eltűrjön
(Szlovák Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 42/77
sz. állásfoglalása). A Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi
Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása kimondja, hogy nagyobb számú hibának legalább
3 hibát kell tekinteni, amelyek külön-külön is akadályozzák a dolog rendeltetésének
megfelelő használatát, ill. a hiba javítás utáni ismételt előfordulása pedig ugyanazon hiba
ismételt előfordulását jelenti két megelőző javítás után. A használhatatlanságot az eset
konkrét körülményei alapján kell megítélni. Ettől eltérően, a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb
Bírósága 4 Cdo 10/2009 sz. ítélete a hiba kijavítás utáni ismételt előfordulásának azt az esetet
is elegendőnek tartja, amikor ugyanazon hiba, amelyet a kötelezett kijavított, újra előfordul
(ugyanígy: Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának
Cpj 39/88 sz. állásfoglalása). Kijavíthatatlannak kell tekinteni azokat a hibákat is, amelyeknek
kijavítása a dolog értékére vagy a javítás költségére való tekintettel aránytalan lenne (Cseh
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 4423/2009 sz. ítélete). Továbbá (szubjektíve)
kijavíthatatlan hibának minősül az a hiba, amelyet a kötelezett vagy teljesítési segédje a
jogszabály, a kötelezett nyilatkozata, a felek által megállapított határidőben vagy olyan
határidőben, amely a hiba jellege alapján a kijavításra elegendő, nem javított ki (Cseh
Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz.
állásfoglalása).
Az elállási nyilatkozat megérkezéséhez a szlovák Ptk. a szerződés megkötésére
visszamenő hatállyal történő megszűnésének jogkövetkezményét fűzi. A hatályossá vált
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jognyilatkozat jogkövetkezményeit a jogosult egyoldalúan nem vonhatja vissza, sőt
megegyezéssel sem módosítható. Természetesen a szlovák Ptk. nem zárja ki, hogy a
felbontott szerződés tárgya tekintetében a szerződéskötő felek egy új szerződést kössenek, ám
az új szerződés – mivel közvetett tárgya használt dolog – eltérő jogi megítélés alá esik, mint
az eredeti szerződés. Az elállási nyilatkozat megérkezése egyúttal egy új jogviszonyt is
keletkeztet. A szerződéskötő felek kötelesek – a jogalap nélküli gazdagodás szabályai alapján
– az eredeti állapotot helyreállítani. Így a vevő köteles a vétel tárgyát, az eladó pedig a
szerződésben kikötött vételárat visszaszolgáltatni. A kötelezettnek tudomásul kell vennie,
hogy a kicserélési, ill. az elállási igény teljesítése kapcsán visszaszolgáltatott áru
használatából fakadó értékcsökkenés megtérítését a jogosulttól nem követelheti, s használati
díjat sem követelhet (Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi
Kollégiumának Cpj 57/75 sz. állásfoglalása, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Odo
1372/2005 sz. határozata, Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi
Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása, Szlovák Szocialista Köztársaság Legfelsőbb
Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 42/77 sz. állásfoglalása)274. Akkor viszont, ha az
elhasználódás túllépi a rendeltetésszerű használat mértékét, a kötelezett a vevőtől a túlzott
értékcsökkenés kártérítés jogcímén történő megtérítését követelheti. A bíróság az elállási
igénynek helyt adó ítéletében köteleznie kell a jogosultat a dolog visszaszolgáltatására, tehát
az ítélet rendelkező része nem korlátozódhat csupán az eladó vételár visszafizetésére
vonatkozó kötelezettségének kimondására. Ellenkező esetben az elállás jogintézménye nem
érné el célját, amelynek lényege, hogy mindkét fél a szerződés alapján kapott szolgáltatást
a másik szerződő félnek visszaszolgáltatja. Az ítéletnek tehát tükröznie kell az elállásban rejlő
kötelezettségek kölcsönös jellegét (Szlovák Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 42/77 sz. állásfoglalása). A Kúria a hibás teljesítéssel
kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 1/2012 (VI. 21.) PK véleményének 9.
pontja275 ugyanezt az elvet fogalmazta meg.

274 A jogirodalom is azonos eredményre jutott: Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári
Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 465. o.
275 A Kúria 1/2014. számú PJE határozata az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti az 1/2012. PK vélemény 1-11.
és 15. pontjait.
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Álláspontunk szerint nem kizárt, hogy a jogosult olyan kijavíthatatlan hiba miatt is,
amely miatt a dolog rendeltetésszerűen nem használható, a jogosult árleszállítást követeljen
(argumentum a maiori ad minus)276.
A szlovák Ptk. 507. § (1) bek.-ének második fordulata szerint abban az esetben,
amikor nem áll nyitva az elállás lehetősége, (azaz a hiba kijavítással orvosolható, vagy ugyan
a hiba kijavíthatatlan, ám a dolog rendeltetésszerű használatában a jogosultat nem gátolja), a
jogosult
-

megfelelő mértékű árleszállítást,

-

kicserélést,

-

kijavítást,

-

vagy a mennyiségi hiány pótlását követelheti.

A szabály az elállás érvényesítésén kívül eső esetköröket egységesen kezeli, s nem veszi
figyelembe a hiba jellegéből fakadó logikai korlátozásokat. Így abban az esetben, ha a dolgot
olyan kijavíthatatlan hiba terheli, amely a dolog rendeltetésszerű használatát nem
akadályozza, a jogosult
-

árleszállítást, vagy

-

kicserélést követelhet.

Akkor, ha a hiba kijavítással orvosolható, a jogosult részére
-

árleszállítás,

-

kicserélés,

-

kijavítás,

-

vagy a hiányzó mennyiség pótlásának

igényei állnak rendelkezésre.
Az árleszállítás kapcsán a szlovák polgári jog körében is rögzíthető, hogy az
árleszállítás a vételárnak a hiba által okozott érdeksérelemmel arányos mértékű csökkentését
testesíti meg. Az árleszállítás mértéke a hibában rejlő értékcsökkenés valamennyi elemének
vizsgálata során állapítható meg, azaz az árleszállítás mértéke és a kijavítás költségei közé
egyenlőségjel nem tehető. Az árleszállításnak a hiba által okozott vagyoni érdeksérelem
értékét kell kifejeznie, s az árleszállítás mértékének megállapítása során figyelembe kell venni
a hiba jellegét és terjedelmét, a dolog vételárát, használhatóságának csökkenését, esztétikai

276 Števček, Marek (szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári Törvénykönyv II. 451-880. §. Kommentár/, C. H. Beck,
2015. 1745. o.
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értékének megromlását, a dolog használata során felmerülő komplikációkat és korlátozásokat,
a várható élettartam elmaradását, s ebbe a körbe vonhatók a javítás költségei is (Cseh
Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz.
állásfoglalása, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Odo 557/2004 sz. ítélete, Cseh
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 2641/2012 sz. ítélete, Cseh Szocialista Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 39/88 sz. állásfoglalása). Ezen a helyen
rögzítjük, hogy a magyar jogirodalomban közzétett állásfoglalásban a fenti felsorolás szinte
tételesen szerepel, s azzal az ott idézett legfelsőbb bírói fórum határozatára való utalással is
maradéktalanul egyetértünk, hogy „nem tagadható meg az árleszállítás olyan indokkal, hogy
a vételár a hibás áru ellenértékének is megfelelt. “277
Csereigény érvényesítése esetén a kötelezett az időközi értéknövekedés megtérítését
nem követelheti, s a jogosult részére sem áll nyitva annak lehetősége, hogy abban az esetben,
ha a dolog piaci ára időközben lecsökkent, az eredeti vételár és a piaci ár közötti különbséget
követelje (Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj
57/75 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi
Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása).
A kötelezett a kijavítást ellenérték nélkül köteles elvégezni. Mivel a hibás teljesítés
a kötelezett kockázati körében tartozik, a kijavítással szerzett vagyongyarapodás értékét
a jogosult nem tartozik megtéríteni.
A

hibás

teljesítéssel

okozott

vagyoni

érdeksérelem

orvoslására

szolgáló

jogintézmények szabályai elsősorban a vevő érdekeit tartják szem előtt. Ez a jogi alapállás
azonban nem azt jelenti, hogy a vevő ölbe tett kézzel várhatja a polgári jogi szabályok
nyújtotta védelmet. A szerződéskötő felekre háruló kötelezettségek, ill. kockázati tényezők
ésszerű elosztásának követelményéből fakad, hogy a jogosultra a törvény az eladó hibás
teljesítésével összefüggésben is telepít kötelességeket. Így ha a jogosult a dolgon hibát fedez
fel, köteles a dolgot megőrizni, s a jogszabály értelmében az őrzési kötelezettség időtartamát
az eladó jogosult megállapítani. Gyorsan romló dolog esetében a jogosult az eladó
figyelmeztetését követően a dolgot késlekedés nélkül eladhatja (Ptk. 506. §). A kötelezett
fentebb említett joga nem parttalan: az őrzési kötelezettség időtartamát az eset körülményei
alapján kell megállapítani, ami azt jelenti, hogy egyik fél jogos érdekeit sem szabad figyelmen
kívül hagyni. Az időtartam nem lehet sem túlságosan rövid (hiszen így a kötelezett

277 Molnár Ambrus: Az árleszállítás – mint szavatossági igény. Magyar jog, 1991. évi 6. sz., 352. o.
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méltányolandó érdekeit sértené), sem pedig túlságosan hosszú – ezt az esetet joggal való
visszaélésnek minősíthetnénk.
7.2.2. Az adásvételi szerződés szabályozási körében rögzített igények
A hibás teljesítés általános szabályai körében rendezett szavatosi igények előző
pontban bemutatott rendszerétől eltérően a polgári jogi (nem fogyasztói) adásvételi szerződés
hibás teljesítése esetére a szlovák Ptk. 597. § (1) bek.-e rögzíti, hogy ha a teljesítést követően
olyan hiba merül fel, amelyre az eladó a vevőt nem figyelmeztette, a vevő a hiba jellegének és
terjedelmének megfelelő árleszállításra tarthat igényt; olyan hiba esetében, amely a dolgot
használhatatlanná teszi, a jogosult elállhat a szerződéstől. Az eladó hibához kapcsolódó tudati
körülményei jogilag közömbösek. A vevőnek joga van elállni a szerződéstől akkor is, ha az
eladó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a dolog bizonyos tulajdonságokkal, különösen a vevő
által kikötött tulajdonságokkal rendelkezik, vagy a dolog hibátlanságát állító nyilatkozata,
valótlannak bizonyul.
Leszögezhetjük, hogy a szlovák polgári jogi adásvételi szerződés hibás teljesítése
esetén a szavatosság általános szabályaival ellentétben a vevő részére még kijavítható hiba
esetében sem áll rendelkezésre kicserélés, kijavítás vagy a hiányzó mennyiség pótlásának
igényei. A jogirodalomban arra a kérdésre magyarázatot nem találtunk, hogy miért zárja el
a szlovák polgári jogi kódex a vevő elől a szerződés reális teljesítése irányába mutató
szavatosi igényeket. Azt gondoljuk, hogy ennek egyik oka a kiskereskedelem ruházatába
bújtatott szerződési modell alapul vételében keresendő. Emellett az sem hagyható figyelmen
kívül, hogy a hibás teljesítés szabályainak születése korában a tartós nyersanyaghiány,
a termelés

mennyiségi

oldalát

előtérbe

helyező

gazdaságpolitikai

célkitűzésekkel

összeférhetetlenek voltak a szolgáltatás későbbi orvoslását megcélzó igények, ugyanis
a szerződés reális teljesítésének elvét szolgáló igények a termelési kapacitás egy részét
elvonták volna az új szolgáltatások megteremtésétől. Ugyanebbe az irányba mutat az
a körülmény is, hogy ha az adásvételi szerződés egyik szerződő fele sem minősült
kereskedőnek, ill. a rendszerváltás megelőző időszakban szolgáltatónak, vélhetően az eladó
a kicserélési, ill. kijavítási igényt nem is tudta volna teljesíteni.
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7.2.3. A fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítéséből fakadó szavatosi és jótállási
igények
A fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítésének különleges szabályai a hibás
teljesítés általános szabályaitól, ill. a „klasszikus”, azaz a nem fogyasztói polgári jogi
adásvételi szerződés szabályai által megállapított szavatosi jogoktól eltérően kezelik a
fogyasztói adásvételi szerződés jogosultja rendelkezésére álló igényeket. A három
normacsoport egymáshoz való viszonyát a szubszidiaritás elve határozza meg. A fogyasztói
adásvételi szerződés hibás teljesítésére vonatkozó szabályok által nem rendezett kérdésekben
az általános szabályok felé haladva (az adásvételi szerződés hibás teljesítésének
rendelkezései, ill. a hibás teljesítés általános szabályai) kell útmutatást találni. Bár a szlovák
Ftv.-t jellegéből eredően közigazgatási jellegű jogszabálynak kell tekintenünk, a fogyasztói
adásvételi szerződés körében a hibás teljesítés által okozott vagyoni érdeksérelem
helyreállításának polgári jogi szabályait kiegészíti. A fogyasztói adásvételi szerződés
kötelezettjét a szlovák polgári jogi kódex kötelező jótállással terheli, kivéve azokat az
eseteket, amikor a fogyasztói adásvételi szerződés közvetett tárgyát
-

használt dolog,

-

gyorsan romló dolog teszi ki, és

-

értelemszerűen a kötelező jótállás a fogyasztói adásvételi szerződéssel értékesített hibás
áruk vevővel közölt hibái tekintetében sem áll fenn.
A szavatosság és a kötelező jótállás tövéről a fogyasztói adásvételi szerződés

jogosultja részére alapvetően azonos igények fakadnak, a különbség az igényérvényesítési
határidő jellegében és hosszában, ill. a bizonyítási teher telepítésében keresendő. Ezekkel
a kérdésekkel a kellékszavatossági és a jótállásból eredő igények érvényesítését bemutató
pontban foglalkozunk. A jogosult igényeit a kódex csupán a hibás278, ill. használt áru
adásvétele esetében módosítja.
A szavatosi igényrendszer általános szabályaival azonos módon a fogyasztói
adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén a jogosulti igények a hiba jellegének
függvényében

alakulnak.

Ugyanúgy

az

a mértékadó,

hogy

a hiba

javítható-e,

278 Ebben az esetkörben a szerződő felek akarata eleve hibás áru adásvételére irányul. Ezért a fogyasztóval szemben időben közölt hibák
tekintetében hibás teljesítés esete nem forog fenn.
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s a kijavíthatatlan hibák között különbséget kell tenni aközött, hogy a kijavítással
orvosolhatatlan hiba
-

akadályozza-e a dolog rendeltetésszerű használatát, vagy

-

amely megléte ellenére a dolog rendeltetésszerűen használható.
Abban az esetben, ha a hiba javítható, a jogosult a hiba kijavítását követelheti.

A normaszöveg leszögezi, hogy a kötelezett a kijavítást indokolatlan késedelem és
ellenszolgáltatás nélkül köteles elvégezni. A szavatosi igény teljesítésének határidejét rögzíti
a szlovák Ftv. is. Nem célunk, hogy valamennyi részletszabály vizsgálatára kitérjünk, csupán
azokat a szabályokat kívánjuk bemutatni, amelyek a vevő részére rendelkezésre álló igények
érvényesítésével szoros kapcsolatban állnak. A szlovák Ftv. leszögezi, hogy a reklamációt a
kötelezett az igényérvényesítés napjától számított 30 napon belül köteles elintézni. A
„reklamáció elintézése” fogalma alatt a szlovák Ftv. a következő lehetőségek egyikét érti
/szlovák Ftv. 2. § m) pontja/:
-

a kijavított termék átadása;

-

a termék cseréje;

-

a vételár teljes összegének visszatérítése;

-

árleszállítás összegének kifizetése;

-

szolgáltatás esetében a szolgáltatás elfogadására felszólító írásbeli nyilatkozat;

-

a reklamáció megindokolt elutasítása.

A „reklamáció elintézése” a kijavítási igény fényében úgy jelenik meg, hogy ha a kötelezett
az igényérvényesítés napjától számított 30 napos határidőben nem áll készen a kijavított áru
átadására, a jogosult részére olyan igények követelésének útja is megnyílik, amelyekkel
egyébként csak a kijavíthatatlan hibák esetében fordulhatna a kötelezettel szemben (kicserélés
az arányossági feltétel vizsgálata nélkül, elállás)279, ill. álláspontunk szerint argumentum
a maiori ad minus elve alapján árleszállítást is követelhet a jogosult. A jogkövetkezmény
szempontjából közömbös, hogy a kötelezett kötelezettségeinek milyen okból nem tett eleget.
A szlovák Ptk. „indokolatlan késedelem nélkül” fordulatának megszegését a joggyakorlat
a szlovák Ftv. fentebb említett jogkövetkezményeivel azonos módon szankcionálja (Cseh
Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz.
állásfoglalása). Ettől függetlenül, a jogosult továbbra is követelheti a kijavítási igény

279 szlovák Ftv. 18. §. (4) bek.-e
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teljesítését, tehát a jogosultat az ún. szubjektíve kijavíthatatlan hibák esetében – a
joggyakorlat, ill. a szlovák Ftv. által egyöntetűen – megillető többletjogok követelése nem
kötelesség, hanem lehetőség. A kijavítás módját alapvetően a kötelezett állapítja meg, ám
a bírói gyakorlat nem állja útját annak, hogy a jogosult kérelmére a kötelezettet konkrét
kijavítási módra kötelezze (Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi
Kollégiumának Cpj 39/88 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb
Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása). Az állásfoglalás szerint
abban az esetben, ha a jogosult a hiba kijavítását általa megjelölt módon követeli, a kereseti
kérelemben a kijavítás módját olyan mértékű pontossággal kell rögzíteni, hogy ha a kötelezett
az ítéletben megszabott kötelezettségét nem teljesíti, a kijavítási kötelezettség teljesítése a
megállapított módon végrehajtás útján is kikényszeríthető legyen.
A jogosult kijavítás helyett kicserélést is követelhet (ill. az alkatrész cseréjét, ha csak az áru
alkatrésze hibás), azzal a feltétellel, hogy a kicserélési igény teljesítése nem okoz a
kötelezettnek indokolatlan költségeket. Hozzátesszük, hogy – bár ezt nem a normaszöveg
rögzíti – ez a lehetőség csak akkor áll fenn, ha a kicserélési igény teljesítése nem lehetetlen.
Az indokolatlan költségek megállapításánál az áru vételárát és a hiba súlyát rendeli a szlovák
Ptk. figyelembe venni. A kicserélés követelésének lehetősége akkor is nyitva áll a jogosult
részére, ha az árut már használta. Az érem másik oldala, hogy a kötelezett is orvosolhatja a
hibát kicseréléssel, még akkor is, ha a jogosult kijavítási igényt támasztott. Természetesen
a szlovák Ptk. figyelembe veszi a jogosult méltányolandó érdekeit – a kötelezett e
lehetőségével csak akkor élhet, ha ezzel nem okoz a vevőnek súlyos nehézségeket /szlovák
Ptk. 622. § (3) bek./.
Olyan hiba esetében, amelyet nem lehet kijavítani, és amely gátolja a dolog „hibátlan
dologként való rendes“ (azaz rendeltetésszerű) használatát, a vevő
-

kicserélést,

-

árleszállítást követelhet280,

280 Az árleszállítási igény kapcsán újra utalunk a háromszintű szabályozás tarthatatlanságára, a bonyolult szabályozás okán keletkező
értelmezési nehézségekre. A szlovák Ptk. 623. § (1) bek.-ben nem szerepel az árleszállítási igény, viszont a jogirodalom egy része úgy foglal
állást, hogy olyan kijavítással orvosolhatatlan hiba miatt is, amely gátolja a dolog rendeltetésszerű használatát, érvényesíthető árleszállítási
igény /Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s
r.o., 2008. 785. o./, míg mások felsorolásában az árleszállítási igény indokolás nélkül nem szerepel /Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo
hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 117. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári
anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 121. o., Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace
predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 569-571. o., Števček, Marek
(szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári Törvénykönyv II. 451-880. §. Kommentár/, C. H. Beck, 2015. 2167-2169. o.
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-

vagy elállhat a szerződéstől.

Ugyanezen igények illetik meg a vevőt abban az esetben, ha ugyan a hiba javítható, azonban a
hiba javítást követő ismételt előfordulása vagy nagyobb számú hiba a vevőt az áru „rendes“,
azaz rendeltetésszerű használatában gátolja. A fenti fogalmak tartalmával a hibás teljesítés
általános szabályai körében rögzített szavatosi igényeket vizsgáló pontban foglalkoztunk.
Ha olyan hiba terheli a dolgot, amely ugyan kijavítással nem orvosolható, de nem
gátolja a dolog használatát, a vevő megfelelő mértékű árleszállításra tarthat igényt.
A szlovák Ptk. 507. §-ában rögzített igényrendszerrel összevetve a következő főbb
különbségek fogalmazhatók meg: a fogyasztói szerződések körében, kijavítással orvosolható
hibák esetén szintén érvényesíthető kijavítás és kicserélés, azonban a kódex a fogyasztói
szerződések körében arányossági tesztet érvényesít (amelyből a magyar polgári joggal
összehasonlítva kimarad a jogosultnak okozott érdeksérelemre való utalás). Egyéb igények
nem érvényesíthetők, ha más igények érvényesítésének feltételei nem teljesülnek.
A fogyasztói adásvételi szerződés körében, ha a dolgot kijavítással orvosolhatatlan hiba
terheli, amely egyúttal lehetetlenné teszi a dolog rendeltetésszerű használatát, a jogosultat
(fogyasztót) az elállás igénye mellett megilleti a kicserélési (és az árleszállítási281) igény is.
Álláspontunk szerint ez az eltérés a szlovák polgári jogi kódex szabályrendszerében elvileg –
bár gyenge lábakon álló – indokolással alátámasztható, ugyanis a nem kereskedelmi
forgalomban a kicserélési igény teljesítése akadályokba ütközhet. Más kérdés, hogy ebben az
esetkörben az adott igény teljesítésének lehetetlenségére, ill. az aránytalanságára történő
utalás szintén árnyalt, életszerű megközelítést tenne lehetővé. További lényeges különbség,
hogy a fogyasztó abban az esetben, ha a dolgot olyan kijavíthatatlan hiba terheli, amely nem
akadályozza a dolog rendeltetésszerű használatát, nem érvényesíthet kicserélési igényt. Ez
a korlátozás álláspontunk szerint nem indokolható, ugyanis a kereskedelmi forgalomban
általában a kicserélési igény teljesíthető. Fentebb utaltunk rá, hogy az arányossági teszt és
a választott igény teljesítésének lehetetlenségére való utalás bevezetése a vagyoni forgalom
igényeinek rugalmasabb mérlegelését tenné lehetővé.

/, s olyan állásfoglalás is akad, mely rögzíti, hogy a fogyasztói adásvételi szerződés szabályaiban felsorolt igényrendszer teljes, amelyre az
adásvételi szerződés (597. §), ill. a hibás teljesítés általános szabályai körében megállapított igényrendszer szabálya (507. §) nem
alkalmazható (Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007.
700. o.). A magunk részéről nem tartjuk indokoltnak a tárgyi esetkörre az árleszállítási igény érvényesítésének kizárását.
281 Lásd az előző lj-hez fűzött megjegyzéseinket.
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7.2.4. Kellékszavatossági igények olyan fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítése
esetén, amelynek közvetett tárgyát a felek megállapodása alapján hibás vagy használt
dolgok képezik
Abban az esetben, ha a fogyasztói adásvételi szerződés tárgya használt vagy hibás
dolog, a jogosult rendelkezésére álló igények némileg módosulnak. A szlovák Ptk. 624. §-a
értemében, ha a csökkentett vételár ellenében értékesített hibás dolgot vagy a használt dolgot
olyan hiba terheli, amelyért az eladó tartozik helytállási kötelezettséggel, a vevő kicserélés
helyett megfelelő mértékű árleszállításra tarthat igényt – a dolog cseréjét tehát nem
követelheti. Egyébként a fogyasztói adásvételi szerződés szabályai körében rögzített igények
állnak a jogosult rendelkezésére.
A kötelező jótállás intézményét vizsgáló pontban említettük, hogy ha a felek a
fogyasztói adásvételi szerződés tárgya tekintetében használt áruban állapodtak meg, nem
terheli a kötelezettet törvényen alapuló jótállási kötelezettség /szlovák Ptk. 619. § (2) bek./.
Ezért a kötelezett – használt áru adásvétele esetén – nem a kötelező jótállás, hanem a
szavatosi helytállási kötelezettség kapcsán lesz köteles helytállni. A kötelező jótállás hatóköre
nem terjed ki a hibás áru olyan hibáira sem, amelyek miatt a szerződő felek az alacsonyabb
vételárat megállapították, ill. amelyről a kötelezett a jogosultat tájékoztatta.
7.2.5. Az igényérvényesítéssel járó költségek és „megfelelő pénzbeli elégtétel“ intézménye
a szlovák polgári jogban
A hibás teljesítéssel vagyoni érdeksérelmet szenvedett szerződő félnek a szlovák
polgári jogi kódex lehetővé teszi, hogy a szavatossági igények érvényesítésével
összefüggésben felmerült költségeinek (pl. szállítási költségek, postaköltség, útiköltség,
szakértői vélemény beszerzésének költségei, csomagolási költség, a hiba feltárásával
kapcsolatos költségek, laboratóriumi vizsgálat költségei stb.) megtérítését a kötelezettől
követelje. A szabály hatálya a bírósági igényérvényesítés költségeire nem terjed ki, erről
a bíróság a szlovák civil perrendtartás szabályai alapján határoz. A szlovák Ptk. 509. § (1)
bek.-ében rögzített főszabály értelmében erre az igényérvényesítésre egyhónapos jogvesztő
határidő áll rendelkezésére, amelynek kezdő időpontját a kódex a hiba kifogásolására nyitva
álló határidő elteltére teszi. A költségek megtérítésére vonatkozó igényérvényesítés végső
időpontja a polgári jogi adásvételi szerződés körében a dolog átvételétől számított 24 hónapos
határidő utolsó napja /szlovák Ptk. 599. § (2) bek./. A határidő jogvesztő: a 24 hónapos
határidő elmulasztása a bírósági igényérvényesítés lehetőségének elenyészését vonja maga
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után. A költségtérítés követelése bírósági úton szintén az általános elévülési időben történhet,
amelynek kezdő időpontja a szlovák Ptk. 509. §-ának utaló szabálya alapján a hibák
kifogásolásának napjára tehető. Ez annyit jelent, hogy a költségek bírósági érvényesítésének
anyagi jogi feltétele a szavatosi igények időben történő érvényesítése, ill. a hibák
kifogásolása. Értelemszerűen bíróság előtt csak azok a költségek érvényesíthetők, amelyek
megtérítését a jogosult követelte, hiszen ennek hiányában a nem érvényesített igények
elenyésztek. A szlovák polgári jogi szabályok alapján a szavatosi igények érvényesítése
kapcsán felmerülő költségek önálló jogosítványnak minősülnek. Mivel a költségek a szavatosi
igényekhez szorosan kapcsolódnak, szabályai a polgári jogi kódex hibás teljesítés általános
rendelkezései közt foglalnak helyet. A szlovák polgári jogi irodalom ugyan kifejezetten nem
rögzítette, hogy az igényérvényesítés költségei a szavatosi igényekkel „egy tekintet alá
esnek”282, azonban a szabályozás szerkezetéből ez nyilvánvalóvá válik.
A hibás teljesítéssel okozott vagyoni csorba kiküszöbölésének eszköztárához
hozzátartozik az a lehetőség is, hogy a jogosult, aki a szavatosi ill. a jótállási kötelezettségből
fakadó igényeit bíróságon sikeresen érvényesítette, a kötelezettől „megfelelő pénzbeli
elégtételt” követelhet /Ptk. 509. § (2) bek./. A megfelelő pénzbeli elégtétel követelésének
lehetősége a hibás teljesítésért való helytállási kötelezettség körében önálló igénynek minősül,
amelynek hatókörében a nem vagyoni érdeksérelem orvoslása áll. A jogintézmény az
igényérvényesítés során elszenvedett stressz, egészségi problémák, fizikai és lelki erőfeszítés
ellentételezését hivatott szolgálni. A pénzbeli elégtétel mértékének megállapításánál az eset
valamennyi körülményét figyelembe kell venni, mint például a kötelezett magatartását, az
igényérvényesítéshez való hozzáállását, a hiba terjedelmét, az igényérvényesítés költségeit, az
igényérvényesítésre fordított időt, a bírósági eljárás időtartamát stb. A pénzbeli elégtétel
követelésének előfeltétele a bírósági igényérvényesítés, s csak akkor kerülhet szóba, ha
a szavatosi igényekre vonatkozó ítélet jogerőre emelkedett.

282 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 633. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1594. o., ugyanígy: Baranyai
János: A szavatossági intézmények korszerűsítéséről. Magyar jog, 1976. évi 8. sz., 682. o., Kemenes Béla: A fogyasztó érdekvédelmének
egyes polgári jogi kérdései hibás teljesítés esetén. Jogtudományi közlöny, 1974. évi 11. sz., 615-616. o., Kemenes István: A szavatosság,
a jótállás és a kártérítés egyes kérdéseinek újraszabályozásához. Magyar Jog, 1992. évi 1. sz., 15. o., Kemenes István: A gazdasági
szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 16. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új
Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 832. o.
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7.3. A kellékszavatossági igények a kereskedelmi jogi kódex és a nemzetközi
adásvétel egyezménye alapján
7.3.1. Az alapvető és a közönséges szerződésszegés fogalma és jelentősége
A nemzetközi kereskedelemben különösen kívánatos, hogy a szolgáltatás a
szerződésnek megfelelően megvalósulhasson. A szerződés teljesítésének egyik legfontosabb
alapelve – a reális teljesítés alapelve283 a CISG szankciórendszerében különlegesen fontos
jelentőséggel bír, hiszen a szerződés felszámolása, az eredeti állapot helyreállítása a nagy
földrajzi távolságokra való tekintettel rendkívül magas költségeket helyezhet a kötelezett
vállára. A reális teljesítés elvét a hibátlan szolgáltatás követelésének lehetősége mellett a csere
(a szlovák kereskedelmi jogi kódex szóhasználatában: pótáru szállítása), a kijavítás és az
árleszállítás igénye szolgálja. Nyilvánvaló, hogy ebből a megfontolásból köti a Ktk. és a
CISG az elállás jogát az alapvető szerződésszegéshez, ill. közönséges szerződésszegés
esetében a többi szavatosi igényhez képest háttérbe szorítja. A Ktk. vélhetően a CISG-ből
merít ihletet, amely abból indul ki, hogy az eredeti állapot visszaállítása a kereskedelmi
viszonyokban gyakran nehézkes, költséges és kockázatos lehet, hiszen a szerződéskötő felek
telephelye egymástól gyakran nagy földrajzi távolságra található. Más kérdés, hogy ezen
érvelés helytálló-e Szlovákia, ill. a korábbi Csehszlovákia földrajzi adottságainak fényében. A
reális teljesítés elve mindkét szerződéskötő fél kötelességeire rányomja bélyegét. A kötelezett
nem teheti meg, hogy a jogosult akarata ellenére a szerződéses kötelezettségének valódi
teljesítése helyett csak annak ellenértékét bocsátja a jogosult rendelkezésére. Az érem másik
oldala, hogy a jogosult is köteles elfogadni a kötelezett teljesítését még akkor is, ha ez már
nem áll érdekében. A teljesség kedvéért rögzítjük, hogy a szerződés reális teljesítésének elve
nemcsak a nemzetközi kereskedelemben bír jelentőséggel. A nemzeti jogi kódexek is
a részletszabályaikban kifejezésre juttatják ezt az elvet, gondoljunk csak például az elállás
lehetőségét jelentéktelen hiba miatti esetekben kizáró szabályokra.
A fentebb kifejtett okokra való tekintettel a szlovák kereskedelmi jogi és a nemzetközi
adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén vizsgálni kell, hogy az eladó a hibás teljesítéssel
közönséges vagy alapvető szerződésszegést követett-e el. A minősítés eredményétől függ
ugyanis, hogy a vevő milyen szavatosi igényeket és milyen feltételekkel támaszthat az
eladóval szemben. Előre bocsátjuk, hogy a Ktk. 435. § (4) bek.-e értelmében és a CISG

283 A reális teljesítés elve a Ktk. 324. § (1) bekezdésében is kifejezésre jut, hiszen a kötelem az említett szabály értelmében akkor szűnik
meg, ha a kötelezett rendesen és időben teljesít.
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hatálya alá vont szerződések esetén a vevő részére a jogszavatosság körében is ugyanazon
igények állnak rendelkezésre, mint a kellékszavatosság esetén.
Az alapvető szerződésszegés fogalmát definiáló diszpozitív szabályt a Ktk. 345. § (2)
bek.-ében és a CISG 25. Cikkében találjuk. A kereskedelmi jogi kódex szerint a
szerződésszegés akkor alapvető, ha a szerződésszegő fél a szerződéskötés időpontjában tudta
vagy ebben az időpontban a szerződés tartalmából vagy a szerződéskötés körülményeiből
következő célra tekintettel ésszerűen előrelátható volt, hogy a jogosultnak a kötelességek
teljesítése ilyen szerződésszegés mellett nem áll érdekében. A CISG akkor tekinti a felek
egyike által elkövetett szerződésszegést alapvetőnek, ha az a másik félnek olyan hátrányt
okoz, amely jelentős mértékben megfosztja őt attól, amit a szerződés alapján jogosult elvárni,
kivéve, ha a szerződésszegő fél nem látta előre, és egy ésszerűen gondolkodó, hasonló
személy, azonos körülmények között sem látta volna előre az ilyen következményt.
Ha a fenti meghatározásokat alaposan szemügyre vesszük, arra a megállapításra
jutunk, hogy az alapvető szerződésszegéshez két feltétel egyidejű teljesülése szükséges.
Első feltétel a jogosult teljesítési érdekének elenyészése, melyre azért kerül sor, mert a
jogosult által a szerződéskötés időpontjában elvárt gazdasági érdek meghiúsul (Ktk.), ill. a
másik fél érdekeit sértő hátrány okozása (CISG). A hátrány fogalma nem azonos a kár
fogalmával. A hátrány a szerződéstől várt lényeges előnyök elmaradását, a szerződésszegő fél
partnerének a szerződés alapján támasztható jogos elvárásának meghiúsítását jelenti. Jelentős
hátrányról lehet szó akkor is, amikor a joggal várt eredmény elmaradása még csak fenyeget284.
Hasonló eredmény vezethető le a CISG 72. Cikk (1) bekezdéséből és a Ktk. 348. §
szabályából is, bár a szlovák kereskedelmi jogi irodalomban ez a felfogás nem jelenik meg.
Úgy gondoljuk, hogy az alapvető szerződésszegés kereskedelmi jogi kódexben és
a nemzetközi adásvétel egyezményében rögzített definíciói megfogalmazásukban ugyan
különbözőek, tartalmi szempontból eltérő eredményre aligha vezetnek. A kereskedelmi jogi
kódex a teljesítési érdek elenyészését kívánja meg, a CISG a szerződés alapján támasztható
jogos elvárás elmaradásához köti az alapvető szerződésszegést: nyilvánvaló, hogy az előbbi
az utóbbiból szükségszerűen következik.
Második feltételként a kötelezett tudati körülményeinek (az érdekvesztésről ill. a jogos
elvárás elmaradásáról, tudott vagy ennek ésszerűen előreláthatónak kellett lennie) kell
fennállniuk. A tudati körülmények szempontjából a meghatározó időpontot a Ktk. a

284 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 153. o.
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szerződéskötés időpontjára teszi, ugyanis a szerződéskötő feleknek ebben az időpontban van
lehetőségük a szerződéskötéssel járó kockázatok mérlegelésére. Az előreláthatóság időpontját
a CISG nem szabályozza. Az uralkodó álláspont szerint a szerződéskötés időpontja a
mérvadó, ugyanis az előreláthatóság kategóriája a felek közötti kockázatelosztás
szempontjából releváns. A feleknek a kockázatot a szerződéskötés időpontjában kell
felmérniük. Ha e tekintetben az időpont kérdését joghézagként kezeljük, akkor a 7. Cikk (2)
bekezdése szerint kell megoldást találni. Analógiával a 74. Cikk nyújt segítséget285.
A kereskedelmi jogi kódexhez fűződő jogirodalom szerint az alapvető szerződésszegés
tényét a vevőnek kell bizonyítania286. A CISG hatálya alá rendelt szerződések körében
a jelentős hátrány tekintetében a bizonyítási kényszer az elálló felet sújtja287. Az
előreláthatóság kapcsán a bizonyítási teher vitatott. A nemzetközi adásvételi szerződések
esetén, az uralkodó állásponttal szöges ellentétben áll, ám nem kevésbé meggyőző, hogy az
elálló fél bizonyítsa, hogy a szerződésszegéssel előidézett súlyos hátrányt a szerződésszegő
fél előre látta, vagy legalább előre kellett látnia. Ezt támasztja alá az elv is, hogy lehetőleg
kerülni kell a negatív (főleg tudati) bizonyítási terhet. E felfogás mellett szól az elállási
szankció súlya is, s az, hogy a szerződéskötő partner akkor tud a szerződéskötés kérdésében
dönteni, ha ebben az időben ismeri a rá háruló kockázatokat. Nyilvánvaló, hogy ezeket az
ismereteket csak a másik szerződéskötő féltől tudja megszerezni288.
Az eladó tudomása a teljesítési érdek elenyészéséről nyilvánvaló akkor, ha a felek a
szerződésben

kifejezetten

kikötötték,

hogy

egy

bizonyos

hibatípust

alapvető

szerződésszegésnek minősítenek. Ugyanerre a következtetésre juthatunk a szerződés
tartalmából is. A vevő teljesítési érdekvesztésének előreláthatóságát a szerződés tartalmából
vagy a szerződéskötés körülményeiből következő cél figyelembe vételével állapíthatjuk meg.
A CISG-hez kapcsolódó bírói gyakorlat a teljesítés megtagadását, fix határidő elmulasztását
(még akkor is, ha a jogosult nem szenved kárt), aliud szolgáltatást, használhatatlan,

285 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 155-156. o.
286 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 127. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 150. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 304. o., Pelikánová, Irena (szerk.): Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX
Bohemia, s.r.o., 1998. 271. o., nem foglal állást: Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv.
Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 836-837. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv.
Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1200. o.
287 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 155. o.
288 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 156-157. o.
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továbbeladásra alkalmatlan áru szolgáltatását alapvető szerződésszegésnek minősíti289. A Ktk.
345. §-ából és a CISG 25. Cikkéből egyértelműen következik, hogy a szerződésszegés
alapvető szerződésszegésként történő minősítésénél a kötelezett szubjektív körülményeit
figyelmen kívül kell hagynunk. Az alapvető szerződésszegést objektíve kell értelmezni290. Ez
következik egyrészt abból, hogy a Ktk. és a CISG az alapvető szerződésszegés
előreláthatóságát a szerződés által elérni kívánt célhoz, ill. a szerződéshez fűződő
elvárhatósághoz kapcsolja, másrészt pedig az előreláthatóság alapvető mértékegysége az
ésszerűség. A fentiek fényében megállapíthatjuk, hogy alapvető szerződésszegésről csak
akkor lehet szó, ha a teljesítési érdek elenyészését, ill. a jogos elvárás meghiúsulását az eset
körülményeinek

figyelembe

vételével

valamennyi

ésszerűen

gondolkodó

személy

előreláthatta.
A közönséges szerződésszegés meghatározását a Ktk.-ban hiába keresnénk. A fogalom
tisztázásánál csupán az alapvető szerződésszegés definíciójára támaszkodhatunk, amelyből
argumentum a contrario vezethető le a közönséges szerződésszegés fogalmának tartalma. Így
közönséges szerződésszegésnek számít minden olyan szerződésszegés, amely nem felel meg
az alapvető szerződésszegés tényállásának. Mivel a gyakorlatban a szerződésszegés
minősítése nehézkes lehet, a Ktk. kétség esetén megdönthető vélelmet állít fel a közönséges
szerződésszegés mellett /Ktk. 345. § (2) bek./.
7.3.2. A kereskedelmi jogi adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén támasztható
igények
Abban az esetben, ha az eladó hibás teljesítése alapvető szerződésszegésnek minősül, a
vevő részére a Ktk. 436. §-ában rögzített felsorolás szerint a következő igények állnak
rendelkezésre:
a) követelheti a hiányzó áru szolgáltatását;
b) követelheti a jogi hiba orvoslását;

289 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 157-160. o.
290 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 127. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 150. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 304. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi
Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 836. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi
Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1200. o., Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft., 2005. 150. o.
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c) kijavítást követelhet, ha a hiba javítható;
d) hibás áru helyett pótáru szállítását követelheti – ez a szavatosi igény tartalmi szempontból
kicserélést jelent (Ktk. 438. §);
e) megfelelő mértékű árleszállítást követelhet (Ktk. 439. §);
f) elállhat a szerződéstől (Ktk. 344-351. § általános rendelkezései, Ktk. 441. §-ának különös
szabálya).
A fenti igények közül a vevőt a választás joga csak abban az esetben illeti meg, ha az
eladót a választásáról a hibáról szóló értesítésben vagy az értesítést követően indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja. Ellenkező esetben csak a közönséges szerződésszegés esetére
megállapított szavatosi igény- és feltételrendszer alapján járhat el, melyet szintén a jelen
pontban vizsgáljuk. A szavatosi igény kiválasztásáról szóló nyilatkozat késedelme tehát nem
eredményezi a bíróság előtti igényérvényesítés korlátozását, csupán a választható szavatosi
igényeket szorítja a törvény korlátok közé. A bíróság előtti igényérvényesítés ellen akkor nem
emelhet a kötelezett érvényes kifogást, ha a hibaközlés időben megtörtént. A vevő a szavatosi
igények mellett kártérítésre és a szerződés alapján kötbérre is igényt tarthat.
A vevő a választott szavatossági igényről másra nem térhet át (jus variandi), tehát a
választás kötelező érvényű. A főszabály alól a Ktk. két kivételt állapít meg, a jogosult a
választott igénytől az eladó hozzájárulása nélkül a következő esetekben térhet el – anélkül,
hogy ezt a lehetőséget a Ktk. időben korlátozná:
a) Abban az esetben, ha a jogosult kijavítást követelt és az áru hibáit nem lehet kijavítani,
vagy ha a kijavítást csak aránytalan költségekkel lehet elvégezni, a vevő pótáru szállítását
követelheti (kicserélés), feltéve, hogy az eladó fenti körülményekről történő tájékoztatását
követően a vevő indokolatlan késedelem nélkül követeli a pótáru szállítását.
b) Ha az eladó a teljesítésre tűzött megfelelő póthatáridőben nem orvosolja a hibát (a
jogosult választása szerint pótáru vagy a hiányzó áru szolgáltatásával, jogi vagy fizikai
hiba orvoslásával) vagy annak letelte előtt olyan nyilatkozatot tesz, hogy a hibát nem
hajlandó orvosolni, a vevő elállhat a szerződéstől vagy árleszállítást követelhet.
Ha a hibás teljesítést közönséges szerződésszegésnek minősíthetjük, a Ktk. 437. §-a
értelmében a jogosult követelheti
a) a hiányzó áru szolgáltatását;
b) áru fizikai és jogi hibáinak kiküszöbölését;
c) ill. árleszállítást követelhet.
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A kódex 437. §-ában foglalt szabály szó szerinti értelmezéséből arra a következtetésre
jutunk, hogy a fenti csoportokba foglalt igények a jogosult részére alternatív módon állnak
rendelkezésre. A választás joga, amelyre a Ktk. közönséges szerződésszegés esetén nem
állapít meg határidőt, a jogosultat, azaz a vevőt illeti meg, és a főszabály értelmében a
választott szavatossági igénytől a vevő nem térhet el. A Ktk. ebben az esetben is állapít meg
kivételt /Ktk. 437. § (5) bek./.
Arra az esetre, ha az áru hibáinak orvoslására a szerződés nem tér ki, ill. a jogosult
nem áll el a szerződéstől, vagy nem követel árleszállítást, a hiba orvoslásának módját a Ktk.
állapítja meg. Így a mennyiségi hibát a hiányzó áru szolgáltatásával kell pótolni. Egyéb fizikai
hibák orvoslásának módját a törvény az eladóra bízza – kijavítás vagy pótáru szállítása közül
választhat. A törvény csupán abban korlátozza, hogy a választott szavatosi igény teljesítésével
nem okozhat a jogosultnak aránytalan többletköltséget. Ha a jogosult a választás jogát
érvényesíteni kívánja, tanácsos, hogy ezzel a kötelezettet megelőzze, ellenkező esetben a
kötelezett az említett módon köteles eljárni, kivéve, amint említettük, ha a jogosult
árleszállítást követelt, vagy elállt a szerződéstől. Jogirodalmi állásfoglalás szerint nem
megengedhető, hogy a jogosult az áru hibáinak kijavítását az eladó költségeire harmadik
személyre bízza, vagy ily módon a hibákat maga kijavítsa, kivéve, ha a szerződésben erről
a szerződéskötő felek megállapodtak291.
Abban az esetben, ha a vevő él választási jogával és a hiba kiküszöbölését követeli
(nem áll el a szerződéstől, ill. nem követel árleszállítást), köteles az eladó részére a szavatosi
helytállási kötelezettségének teljesítése céljából megfelelő póthatáridőt biztosítani. Ezzel
a szabállyal a törvény a felek jogai és kötelezettségei között ésszerű egyensúlyhelyzetet kíván
teremteni. A szabály úgy valósul meg, hogy ha a jogosult a reális teljesítés elvének megfelelő
szavatosi igényt támaszt az eladóval szemben, tehát ha a hiba orvoslását követeli, az eladó
részére erre a célra biztosított póthatáridő eltelte előtt másik szavatosi igényt nem támaszthat.
Ez a korlátozás nem érvényesül abban az esetben, ha az eladó közli a vevővel, hogy ebben a
határidőben szavatosi helytállási kötelezettségének nem tesz eleget, ill. a határidőre tekintet
nélkül kártérítést és kötbért követelhet. Mivel a szerződéskötő felek közötti ésszerű
egyensúlyhelyzet teremtése szempontjából a teljesítésre megszabott megfelelő póthatáridő
különleges jelentőséggel bír, a törvény abban az esetben, ha a vevő megfelelő póthatáridőt
nem állapított meg, ill. árleszállítást nem követelt, a póthatáridő meghatározásának jogát az

291 Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 934. o.,
Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1337. o.
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eladó részére biztosítja. Így az eladó közölheti a vevővel, hogy a hibákat egy általa
megfelelőnek tartott határidőben orvosolja. A törvény vélelmezi, hogy az eladó által tűzött
határidő megfelelő, ha a vevő ennek ellenkezőjéről az eladót a tájékoztatását követően
indokolatlan késedelem nélkül nem értesíti.
A Ktk. 437. § (5) bek.-e értelmében a vevő akkor állhat elő árleszállítási igényével
vagy állhat el a szerződéstől, ha a fenti feltételekkel meghatározott megfelelő póthatáridőben
a kötelezett az áru hibáit nem küszöböli ki292. Abban az esetben, ha a vevő az elállás jogát
kívánja érvényesíteni, erről a körülményről az eladót a megfelelő póthatáridőről szóló
értesítésben vagy az elállásról szóló nyilatkozat kézbesítése előtt megfelelő időben
tájékoztatnia kell. A törvény nem rögzíti, milyen hosszúságú időtartamot kell értenünk a
megfelelő határidő kifejezése alatt, ezért ezt a fogalmat mindig az eset körülményeinek
figyelembe vételével kell meghatározni. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy az elállás
esetében a Ktk. 441. §-ában meghatározott különleges feltételeknek teljesülniük kell. Ezekről
az elállást vizsgáló pontban lesz szó.
A hibás teljesítés kérdéséhez a határidő előtti szállítás esetköre /Ktk. 414. § (3) bek./ a
szavatosi igények érvényesítésére nyitva álló határidők pontján kapcsolódik. Erre az eladó
akkor jogosult, ha a szerződés lehetővé teszi, vagy ha a vevő a határidő előtti szállításhoz
előre hozzájárulását adja. A határidő előtti szolgáltatás nem eredményezi a teljesítésre
megállapított határidő módosulását. Abban az esetben, ha a teljesítésre meghatározott időpont
vagy időtartam kezdő időpontja előtt a vevő hozzájárulása nélkül az eladó mégis szolgáltatja
az árut, a vevő eldöntheti, hogy az idő előtti szolgáltatást elfogadja-e, vagy visszautasítja azt,
mivel ebben az esetben az eladó szerződésszegést követ el. Ha a vevő elfogadja a
szolgáltatást, minden jogkövetkezményeivel együtt megtörténik a teljesítés (kárveszély- és
tulajdonátszállás). Ettől függetlenül, mivel a vevő előzetes hozzájárulása hiányában történt
határidő előtti teljesítéssel az eladó szerződésszegést követ el, a jogosult részére nyitva áll a
kártérítés követelésének lehetősége. A határidő előtti szolgáltatásból eredő kárát a vevő csak
akkor követelheti, ha erre a teljesítés elfogadásánál jogfenntartó nyilatkozatot tett293. Ha ezt
nem teszi meg, a szolgáltatás elfogadását a határidő előtti teljesítéshez való hozzájárulásként,

292 Ugyanígy: Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 1 Co 3/2009 sz. határozata
293 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 239. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 292. o., ellentétes véleményt fogalmaz meg: Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár
/Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 597. o.
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ill. a kártérítési igényről történő lemondásként kell értékelni. Abban az esetben, ha a jogosult
a határidő előtti szolgáltatást visszautasítja, nem történik meg a teljesítés. Értelemszerűen a
vevő a határidő előtti szállításból eredő igényeit (pl. a visszautasított áru raktározási költségei
stb.) ebben az esetben is érvényesítheti az eladóval szemben.
Az alábbiakban a bővebb magyarázatot igénylő igényekkel foglalkozunk.
7.3.2.1. Árleszállítás
Árleszállítással a hibás teljesítéssel okozott vagyoni hátrányt a felek akkor orvosolják,
hogy ha az áru hibáját a kötelezett egyáltalán nem vagy csak részben javítja ki, vagy ha a
kijavítás értékcsökkenést okoz, ám ezekben az esetekben a jogosult fizetési kötelezettsége
csak a teljesítés valódi értékére korlátozódik. Az árleszállítás a vevő csökkentett fizetési
kötelezettségében vagy a már kifizetett vételár részére vonatkozó visszakövetelési jogában ölt
testet. A Ktk. az árleszállítás mértékét a hibás és hibátlan áru értékének különbségében
állapítja meg. Az értékmegállapítás meghatározó időpontja a szerződés teljesítésére
meghatározott időpont /Ktk. 439. § (1) bek./. Az áru értékének bizonyítási terhe a vevő vállán
nyugszik. Az árleszállítás mértéke elsősorban a hiba jellegének, terjedelmének, súlyának és a
vételár arányától függ, továbbá nem szabad figyelmen kívül hagyni a dolog elvárható
tulajdonságainak, értékének elmaradását, a szükséges javítások költségeit, a dolog
élettartamának csökkenését, ill. a használatának nehézkességét, bonyolódását sem. Az
árleszállítás mértékének tehát nemcsak a szolgáltatás szűk értelemben vett értékcsökkenését
kell kifejeznie (Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Odo 557/2004 sz. ítélete, Cseh
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 23 Cdo 1991/2008 sz. ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb
Bírósága 33 Cdo 2641/2012 sz. ítélete)294. Az árleszállítás mértéke nem azonosítható azokkal
a költségekkel sem, amelyek a jogosultat a hiba kijavíttatása során terhelték (Cseh köztársaság
Legfelsőbb Bírósága 32 Odo 1452/2006 sz. ítélete).
A Ktk. lehetővé teszi, hogy a vevő vételárfizetési kötelezettségét beszámítással, tehát
egyoldalú

jognyilatkozattal

csökkentse,

amelynek

mértéke

a

hiba

által

okozott

értékcsökkenés. Akkor, ha a vevő a vételárat már kifizette, az eladótól követelheti az
árleszállítás mértékének megfelelő összeg kifizetését. Ezenkívül, a szerződés vagy felek
megállapodásának hiányában a vevő a kereskedelmi jogi kódex alapján megállapított (Ktk.
502. §) késedelmi kamatot is követelhet, feltéve, hogy a vevő közlési kötelezettségének

294 Hasonlóan: Petrik Ferenc (szerk.): Szavatosság, jótállás és fogyasztóvédelem, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. 45. o.
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időben eleget tett /Ktk. 428. § (1) bek., 435. § (1) bek./. Ellenkező esetben a vevő fenti jogait,
ill. az eladó egyéb pénzkövetelésével szemben az árleszállításnak megfelelő összeg
beszámítását csak a kötelezett hozzájárulásával gyakorolhatja. E szabály nem érvényesül, ha
az eladó a hibáról az áru szolgáltatásának időpontjában tudott.
A Ktk. árleszállításról szóló szabálya lehetővé teszi a vevő számára /439. § (4) bek./,
hogy a kiválasztott szavatosi igényének kielégítését a vételár bizonyos részének
visszatartásával biztosítsa. Ilyen esetben a vevő olyan mértékben tarthatja vissza a vételár
kifizetését, mint amilyenben őt árleszállítás megilletné, egészen addig az időpontig, amíg a
kötelezett a hibát nem orvosolja. Miután ez megtörtént, a visszatartott összeget a kötelezett
rendelkezésére kell bocsátania.
7.3.2.2. Kicserélés
Bár a Ktk. kifejezetten a pótáru szolgáltatásának fogalmát használja, tulajdonképpen a
jogosult kicserélési igényéről van szó. Ha a kötelezett szavatosi helytállási kötelezettségének
kicserélési igény teljesítésével tett eleget, követelheti, hogy részére a jogosult az eredeti árut
az átadáskori állapotában szolgáltassa vissza. Az áru visszaszolgáltatására értelemszerűen az
eladó költségeire kerül sor. A jogosult a Ktk. 441. § (3) bekezdésében feltüntetett esetekben
mentesül az áru eredeti állapotban történő visszaszolgáltatásának kötelezettsége alól. Ezeket
az eseteket a következő, elállást vizsgáló pontban mutatjuk be.
7.3.2.3. Elállás
A szerződésszegés legsúlyosabb jogkövetkezménye az elállás. Az elállás fogalmát a
Ktk. definíciós szabállyal nem határozza meg. Az elállás fogalma alatt egyik szerződéskötő
fél másik félhez címzett egyoldalú jognyilatkozatát értjük, amely a szerződés (a szlovák
kereskedelmi jogban ex nunc hatállyal történő295) megszűnését eredményezi. A szerződés
megszűnésével rendszerint a szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek is
megszűnnek. Nem szükséges, hogy a szerződéstől elálló fél kifejezetten használja az elállás
fogalmát, annak viszont a jognyilatkozatból nyilvánvalónak kell lennie, hogy a
nyilatkozattevő az elállás jogkövetkezményeit kívánja érvényesíteni. Ráutaló magatartással
elállást érvényesíteni nem lehet, azaz a jognyilatkozatnak kifejezetten meg kell történnie.

295 Az elállási nyilatkozat hatályáról a jelen pontban később részletesebben szólunk.
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A Ktk. 344-351. §-ai tartalmazzák az elállás általános szabályait. Az egyes
szerződések szabályai is kitérhetnek az elállás részletkérdéseire, ilyen esetben alkalmazásuk
az általános szabályokhoz képest előnyt élveznek. Az adásvételi szerződés esetében
a kereskedelmi jogi kódex 441. §-ában rögzített szabályt nem szabad szem elől tévesztenünk.
Az elállás kereskedelmi jogi szabályozása teljes, ezért a polgári jogi szabályokat a
kereskedelmi jogi kötelmi viszonyokra nem alkalmazzuk296. A Ktk. kifejezetten tiltja, hogy az
érintett fél a Ptk. 49. §-ára hivatkozással elálljon a szerződéstől /Ktk. 267. § (2) bek./. Az
említett polgári jogi szabály alapján a szerződéskötő fél elállhat a szerződéstől, ha
szükséghelyzetben vagy feltűnően előnytelen feltételek mellett kötötte meg a szerződést.
A jogosult csak a törvény (kereskedelmi jogi kódex, ill. egyéb törvény) vagy a
szerződésben rögzített esetekben állhat el a szerződéstől. Az elállás kereskedelmi jogi
szabályozása diszpozitív, tehát a felek kiköthetik, milyen esetekben teszik lehetővé az elállást,
ill. milyen jogkövetkezményeket fűznek az elálláshoz. Az elállás jogát a felek a szerződésben
lehetővé tehetik mindegyik szerződéskötő fél részére, s az is lehetséges, hogy a jogosultság
személyi hatályát korlátozzák. Az elállás feltételeit mindegyik szerződéskötő fél tekintetében
azonosan vagy eltérően is meghatározhatják297.
Ha az eladó a hibás teljesítéssel alapvető szerződésszegést követett el, a jogosult
minden további nélkül elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy erről a másik felet a
szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja. Póthatáridő tűzését a Ktk. nem követeli meg. A közlésre a kódex nem ír elő
semmilyen formai kötöttséget, bár vita esetére a jogosult megkönnyíti a helyzetét, ha a
szerződésszegő felet az elállásról írásban tájékoztatja, ugyanis az elállás tényét a jogosultnak
kell bizonyítania. Abban az esetben, ha a jogosult a teljesítési igényének fenntartásáról
tájékoztatja a szerződő partnerét, vagy az elállás jogát időben nem gyakorolja, csak a
közönséges szerződésszegés esetére előírt feltételek mellett állhat el a szerződéstől. Ha a
teljesítésre póthatáridőt szabott, ennek eltelte után kerülhet sor az elállásra. Ebben az esetben

296 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 124. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 147. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 300. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi
Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 835. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi
Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1198. o.
297 Pelikánová, Irena (szerk.): Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. 215. o.
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a póthatáridőnek nem kell a Ktk. 346. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban
megfelelően hosszúnak lennie.
Közönséges szerződésszegés esetén a kereskedelmi jogi kódex csak a teljesítésre
tűzött megfelelő hosszúságú póthatáridő eredménytelen elteltét követően teszi lehetővé az
elállást. A póthatáridő akkor veszi kezdetét, amikor a póthatáridő tűzéséről szóló tájékoztatás
a kötelezetthez megérkezett. Ha a jogosult a teljesítésre megfelelő hosszúságú póthatáridőt
/Ktk. 346., 350, 437. § (3) bek./ egyáltalán nem tűzött, vagy ha annak hossza nem megfelelő,
az elállás hatálya akkor áll be, mikor az adott eset körülményeinek megfelelő hosszúságú
póthatáridő eltelt volna.
A Ktk. 350. § (1) bekezdéséből azt állapíthatjuk meg, hogy a megfelelő póthatáridő
tűzésének és az elállásnak két különálló jognyilatkozattal kell történnie, tehát az elállásról
szóló közlésnek a póthatáridőről szóló tájékoztatást követően, annak eredménytelen eltelte
után kell következnie. Az elállási nyilatkozat csak akkor hatályos, ha az erről szóló közlésre
kifejezetten került sor és a közlés a kötelezetthez megérkezik (ebben az időpontban válik
hatályossá az elállásról szóló jognyilatkozat). A főszabálytól eltérően a Ktk. 350. § (2)
lehetővé teszi, hogy a póthatáridő tűzéséről és az elállásról tájékoztató közlés egyidejűleg
történjen meg. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az elállási nyilatkozat akkor válik
hatályossá, amikor a megfelelő hosszúságú póthatáridő eredménytelenül eltelt, ill. ha a
póthatáridő hosszát a jogosult túlságosan rövidre szabja, amikor a megfelelő hosszúságú
póthatáridő letelt volna. Ebben az esetben a megfelelő hosszúságú póthatáridőt jogi
szempontból feltételként ítélhetjük meg. Nyilvánvaló, ha a kötelezett a póthatáridő letelte előtt
teljesíti kötelezettségét, az elállási nyilatkozat nem válik hatályossá, és a szerződés teljesítés
által megszűnik. A kódex rögzíti, hogy ha a kötelezett a teljesítést végérvényesen megtagadó
tartalmú nyilatkozatot tesz, a jogosult nem köteles a teljesítésre póthatáridőt tűzni és elállhat a
szerződéstől, ill. ha mégis tűzött ki póthatáridőt, elállhat annak letelte előtt /Ktk. 346. § (2)
bek./. A jogosult akkor is azonnal elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett ellen a bíróság
felszámolási eljárást indított /Ktk. 326. § (2) bek./.
Az elállás adásvételi szerződés esetére felállított különleges szabálya (Ktk. 441. §)
értelmében az elállás feltétele /(1) bek./, hogy a vevő az áru hibáit időben kifogásolja,
ellenkező esetben nem állhat el a szerződéstől. Az iménti szabály egyúttal leszögezi /(2) bek./,
hogy az elállás hatálya nem következik be, vagy megszűnik, ha a vevő az árut az átvétel
állapotában nem szolgáltatja vissza az eladónak, kivéve, ha:
a) erre nem a vevő magatartása vagy mulasztása miatt nem kerülhet sor, vagy
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b) ha az áru állagának megváltozása az áru hibáinak megállapítása céljából végzett
ellenőrzés következtében történt, vagy
c) ha a jogosult az árut a hibák felfedezése előtt teljesen vagy részben eladta, felhasználta
vagy a szokásos használat során megváltoztatta. Ebben az esetben a még rendelkezésre
álló árut (amit nem adott el, nem használt fel, ill. a megváltoztatott árut) át kell adnia a
kötelezettnek, ill. az áru használatából szerzett hasznát is ki kell fizetnie.
A Ktk. 347. §-ában foglalt főszabály értelmében a szerződéstől csak a
szerződésszegéssel sújtott részben, ill. fokozatos részteljesítések esetében csak a hibás
teljesítéssel érintett szolgáltatás tekintetében lehet elállni. Ez a szabály összhangban áll a
részteljesítés elfogadására kötelező normával (Ktk. 329. §298). Az elállás hatályának
korlátozása nem érvényesül a következő két esetben:
a) ha a teljesítés hibátlan részének elfogadása a többi rész hiányában nyilvánvalóan a
jogosult gazdasági érdekeit sérti, ill.
b) ha a teljes szerződés szerződésszerű teljesítésének elmaradása alapvető szerződésszegést
valósít meg.
A részteljesítés gazdasági jelentőségét objektíve kell értelmezni, különösen annak jellegére és
céljára kell tekintettel lenni299.
A szavatosi igényeket a hibás teljesítéshez fűződő szankcióként értelmezhetjük. A
Ktk. 348. §-a két kivételes esetet állapít meg, amikor az elállás elveszti szankció-jellegét,
ugyanis a jogosult annak ellenére élhet az elállás lehetőségével, hogy a kötelezett részéről
szerződésszegés nem történt, „csupán” annak reális lehetősége áll fenn. Talán a terminológia
kedvéért érdemes megemlíteni, hogy ezt az esetet a szlovák kereskedelmi jog tudománya
„anticipované porušenie zmluvy”-ként emlegeti (porušenie zmluvy – szerződésszegés).
a) A jogosultnak a jövőben esedékes teljesítés tekintetében a szerződéstől akkor van
lehetősége elállni, ha a kötelezett magatartásából vagy egyéb körülményekből még a

298 Ktk. 329. §:
A jogosult köteles a kötelezettség részleges teljesítését is elfogadni, ha a részteljesítés nem ellenkezik a kötelem jellegével vagy a jogosult
által a szerződéskötés időpontjában követett gazdasági céllal, ha ezt a célt a felek a szerződésben kifejezték vagy a kötelezett számára a
szerződéskötés időpontjában ismert volt.
299 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 130. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 153. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 308. o.
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teljesítésre meghatározott határidő letelte előtt kétségkívül következik, hogy a kötelezett
alapvető szerződésszegést fog elkövetni, és a jogosult felhívására sem nyújt indokolatlan
késedelem nélkül megfelelő biztosítékot. Ezt a jogosult megteheti akkor is, ha ő a
kötelezettségét már teljesítette. A vevőnek kell bizonyítania, hogy a szerződésszegés
veszélye kétségkívül fennáll. Természetesen a vevő nem állhat el a szerződéstől, ha az
eladó a vevő felhívását követően indokolatlan késedelem nélkül a hibátlan teljesítés
mellett megfelelő biztosítékot nyújt.
b) Jövőbeni teljesítés tekintetében akkor is elállhat a vevő a szerződéstől, ha a kötelezett
olyan nyilatkozatot tesz, hogy a szerződést nem teljesíti. Bár a Ktk. ezt a nyilatkozatot
nem köti semmilyen formához, kifejezetten kell megtenni – egyértelműen a teljesítést
megtagadó tartalommal. Ilyen esetben a vevő a nyilatkozat tudomásulvételét követően
azonnal elállhat a szerződéstől.
Az elállás jogának a Ktk. ésszerű korlátot állít azzal, hogy időben korlátozza. A
jogosult a szerződéstől nem állhat el azt követően, hogy tudomást szerzett a kötelezettség
teljesítéséről, amely nemteljesítése számára az elállás jogát megnyitotta. Közömbös, hogy
milyen formában és kitől szerzett erről tudomást /Ktk. 349. § (2) bek./. Láthatjuk, hogy a
reális teljesítés elve az iménti rendelkezésben is testet ölt.
Ha a jogosult jogszerűen állt el a szerződéstől, a szerződés abban az időpontban szűnik
meg, amikor az elállási nyilatkozat hatályosul. A Ktk. 349. § (1) bek.-éből következik, hogy
az elállásnak nincs visszaható hatálya. Míg a polgári jogban az elállásnak ex tunc hatálya van,
a kereskedelmi kötelmi jogban az elállás pusztán ex nunc hatállyal bír. Ilyen megoldás mellett
a jogalkotó az ex tunc hatállyal együttjáró jogi bizonytalanságok elkerülése érdekében tört
lándzsát300. Harmadik személy érdeke akkor szenvedhet sérelmet, ha a felek az adásvételi
szerződést a szlovák Ptk. alapján kötötték meg és a vevő – természetesen a dolog
tulajdonosaként – a vétel tárgyát harmadik személynek eladja, az első eladó elállása az eredeti
adásvételi szerződést a szerződéskötés időpontjára visszamenő hatállyal megszünteti (ex tunc
hatály). Ezáltal az eredeti vevő jogcíme megszűnik, ennek következtében pedig a tulajdonosi
jogosítványai is. A harmadik személyre tehát olyan jogot ruházott, amely megszűnt. Ebben a
helyzetben a szerződéskötő felek helyzete meglehetősen bonyolulttá válik, ugyanis a szlovák

300 Jakúbeková, Denisa: Odstúpenie od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka s upozornením na rozdielnosti úpravy v Obchodnom
zákonníku /Elállás a Polgári Törvénykönyv alapján – figyelemmel a Kereskedelmi Törvénykönyv szabályozásában fellelhető
különbségekre/. Justičná revue, 53, 2001, 6-7. sz., 699. o.

197

Ptk. ebben az esetben szigorúan a nemo plus juris ad allium transfere potest quam ipse habet
elvéhez ragaszkodik301.
Ilyen jellegű problémával a kereskedelmi jogi kötelmi viszonyokban nem találkozunk. Ha az
árut a jogosult az elállás hatályossá válásának időpontjáig adta el, az elállás ex nunc hatálya a
harmadik személy tulajdonjogát nem érinti. Sőt, a harmadik személy helyzetét a Ktk. 446. §-a
is erősíti, ugyanis a vevő nem tulajdonostól is megszerezheti az áru tulajdonjogát, kivéve, ha a
tulajdonjog megszerzésének időpontjában tudta, hogy a másik szerződéskötő fél nem
tulajdonos és nem is rendelkezhet az áruval értékesítés céljából.
Az elállási nyilatkozat megérkezését /Ktk. 349. §(1) bek./ követően a jogosult
nyilatkozatának hatályát a másik fél hozzájárulása nélkül nem szüntetheti meg, ill. nem
módosíthatja. Erre csak a nyilatkozat megérkezéséig van lehetősége. Ilyen esetben, ha a
jogosult nyilatkozatát visszavonta, nem jelenti, hogy az elállás jogáról a jövőre nézve
lemondott.
Érdemes egy pillantást vetni az elállás hatályára, ha a felek ún. fix szerződést kötöttek
/Ktk. 349. § (3) bek./. Ebben az esetben a Ktk. az elállás hatályát a kivételesen a
szerződésszegés tényéhez fűzi (ipso facto avoidance), azonban ezt a következményt a jogosult
elháríthatja, ha a kötelezettet tájékoztatja arról, hogy a teljesítésre igényt tart. Ennek a
nyilatkozatnak azonban még a szerződésszegés előtt meg kell érkeznie a kötelezetthez,
ugyanis a szerződésszegés önmagában megszünteti a szerződést302.
Elállásnak az a jogkövetkezménye, hogy a felek jogai és kötelezettségei – beleértve a
nem teljesített kötelezettségeket is – ex nunc hatállyal megszűnnek. Ez annyit jelent, hogy a
teljesítés jogcíme utólagosan szűnik meg. A főszabály alól azonban a Ktk. több kivételt is
megállapít. Az elállás nincs befolyással a kötelezett szerződésszegéssel okozott károkért való
kártérítési kötelezettségére, a felek jogválasztására vagy a szlovák kereskedelmi jogi kódex
hatályát kikötő megállapodására, jogviták kezelését szabályozó szerződéses rendelkezésekre,
ill. olyan egyéb rendelkezésekre, amelyek jellegük vagy a felek akarata alapján hatályban
maradnak a szerződés megszűnését követően is. A szerződésszegés valamennyi

301 Hasonló érvelésre hivatkozva a BH 1997.448. sz. eseti döntés értelmében az ingatlan eladója igényt tarthat a tulajdon visszaszerzésére,
ha azért állt el a szerződéstől, mert a vevő – aki időközben az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegyzésre került – a később
esedékessé váló vételárrészleteket nem fizette meg, mégpedig a harmadik személyek jogszerzésére való tekintet nélkül.
302 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 133. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 157. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 312. o.
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jogkövetkezménye, amely az elállás hatályossá válásának időpontjáig keletkezett, hatályban
marad. Ugyanez érvényes a késedelmi kamatra, amelyet a kötelezett az igény keletkezésétől
az elállási nyilatkozat hatályossá válásáig tartó időtartam idejére köteles fizetni 303, ill. a
kötbérre (Ktk. 302. §).
A Ktk. 351. § (2) bekezdése azt az esetet szabályozza, amikor a jogosult olyan
szerződéstől állt el, amely alapján a felek már korábban szolgáltatásokat nyújtottak. Mivel az
elállással a teljesítés jogcíme jövőre nézve szűnik meg, a feleknek a teljesítéseket el kell
számolniuk. Míg a szlovák Ptk. alapján az elszámolás a jogalap nélküli gazdagodás szabályai
alapján történik, a Ktk. erre különös szabályt tartalmaz. Így a szerződéskötő felek kötelesek a
másik fél teljesítését visszaszolgáltatni, pénzfizetés esetében a törvény kamatfizetést is előír (a
szerződés által meghatározott, ennek hiányában pedig a Ktk. 502. §-ában megállapított
mértékben304). A szerződéstől elálló fél igényt tarthat a teljesítés visszaszolgáltatásával
kapcsolatos költségeinek megtérítésére is. Ilyen lehetőség hiányában a szerződésszegéssel
sértett fél indokolatlan vagyoni hátrányt szenvedne.
A Ktk. 469. §-a a kártérítés mértékét rögzíti arra az esetre, ha az egyik szerződéskötő
fél a Ktk. vagy a szerződés szabályaival összhangban eláll a szerződéstől, és az elállástól
számított megfelelő időn belül a körülményeknek megfelelő fedezeti ügyletet köt. Ilyen
esetben a kártérítés összege a szerződésben kikötött vételár és a fedezeti ügyletben kikötött
vételár különbségének felel meg. Értelemszerűen a fedezeti ügylettel nem kompenzált
vagyoni értékcsökkenést a kártérítésre jogosult az általános kártérítési szabályok alapján
követelheti (ebben az esetben érvényesül az előreláthatósági korlát). Ha a szerződéstől elálló
fél fedezeti ügyletet egyáltalán nem – vagy késedelemmel kötötte, ill. a megkötött fedezeti
ügylet a körülményeknek nem megfelelő, a kártérítés mértéke az eredeti szerződésben
kikötött vételár és azonos fajtájú és azonos vagy hasonló minőségű áru hasonló szerződési
feltételek mellett elért szokásos ára közötti értékkülönbségre korlátozódik. Az ár
megállapításának meghatározó időpontját a kódex az elállási nyilatkozat hatálybalépésének
időpontjára teszi. Ha azonban az áru átvételére az elállás nyilatkozat hatályosulása előtt sor
került, az átvétel idejében érvényes szokásos árak az irányadók (Ktk. 470. §).

303 Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 4 Obo 159/2003 sz. határozata
304 Erre az időszakra a hitelszerződés szabályai alapján megállapított kamat fizetésével tartozik a kötelezett.
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7.3.2.4. Az áru hibáinak orvoslása határidő előtti szállítás esetén
A nemzetközi kereskedelmi viszonyokban a szerződés reális teljesítése elvének
különösen nagy jelentősége van305, ebből az okból a CISG lehetővé teszi, hogy az eladó az áru
hibáit előszállítás esetén is orvosolja. Álláspontunk szerint a Ktk. is ezt a gondolatot követte,
hiszen a 426. § – amely a szavatosi igényeket szabályozó 436. és 437. §-ához képest különös
szabály – tartalmilag a CISG 37. Cikkének párja.
A Ktk. a hiba orvoslásának mikéntjében a döntést a kötelezettre bízza, aki a következő
lehetőségek közül választhat:
a) az áru hiányzó részének szolgáltatása;
b) a hiányzó mennyiség szolgáltatása;
c) pótáru szolgáltatása;
d) az áru hibáinak kijavítása.
A választási lehetőség feltétele, hogy a határidő előtti szolgáltatás a vevő
hozzájárulásával történt. Természetesen a hozzájárulásnak ebben az esetben sem kell írásban
történnie. Megjegyezzük, hogy a CISG306 a Ktk.-től eltérően nem követeli meg a vevő
hozzájárulását a határidő előtti szolgáltatáshoz.
A Ktk. ebben az esetben is kiegyensúlyozott megoldásra törekszik, ezért az előszállítás
esetére előírt eladói jogokat bizonyos korlátok közé szorítja. Így a kötelezett fenti jogaival a
teljesítésre megállapított határidőig akkor élhet, ha azok teljesítésével nem okoz a vevőnek
aránytalan nehézségeket vagy aránytalan kiadásokat. Ellenkező esetben a vevő az eladó
kísérletét visszautasíthatja és a szavatosi jogait érvényesítheti. Azt, hogy milyen mértékű
nehézségeket

és

költségeket

kell

„aránytalannak”

tekintenünk,

ésszerűtlen

lenne

jogszabályban rögzíteni, hiszen a törvényalkotó ezeket nem láthatja előre. A fogalom
értelmezése során tehát az eset körülményeinek figyelembe vételével kell eljárni. Az
„aránytalan” fogalmát nem szabad a „súlyos” fogalmával azonosítani. Abban az esetben, ha a
vevő a kötelezett orvoslási kísérletét vissza kívánja utasítani, az aránytalan költségek és
nehézségek bizonyítási terhe az ő vállán nyugszik.
Leszögezhetjük, hogy a törvény által felállított korlátok között a vevő köteles az eladó
részére az áru hibáinak orvoslását lehetővé tenni. Ez a vevő szempontjából annyit jelent, hogy

305 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 218. o.
306 v.ö. a CISG 52. Cikkéhez fűzött magyarázatot.
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egészen a szolgáltatás teljesítésére előírt időpontig nem élhet szavatosi jogaival. A Ktk. a
szerződéskötő felek jogainak és kötelezettségeinek kiegyensúlyozott szabályozását kívánja
elérni azzal, hogy a 426. § a vevőnek kifejezetten lehetővé teszi az áru hibái által okozott
károk követelését. Úgy gondoljuk, hogy a fenti szabályt gesztusértékűnek kell tekintenünk,
ugyanis a jogosult e szabály híján is támaszthat kártérítési igényt a kötelezettel szemben, ha
ennek feltételei teljesülnek.
7.3.3. A vevői igények a nemzetközi adásvételi szerződés hibás teljesítésének esetén
A CISG III. Részének III. Fejezete az eladó szerződésszegésének jogkövetkezményeit
foglalja össze. A vevő szerződésszegésből eredő igényeit rögzítő szabályok jellege
diszpozitív. Mivel az érvényesség kérdését az egyezmény kivonja a hatálya alól (4. Cikk),
ezért a szerződő felek szerződésalakító akaratuk határvonalának megvonására a kollíziós jog
által megállapított nemzeti jogi normák a mértékadók. A diszpozitivitás mezsgyéjén
a jóhiszeműség és tisztesség követelménye sem sérülhet (7. Cikk).
A 45. Cikk értelmében a vevő jogai két csoportra oszthatók:


teljesítési igény és szavatossági jogok: kicserélés, kijavítás, árleszállítás, elállás, és a



kártérítési igény.
A kereskedelmi jogi kódex megoldásától való eltérés abban nyilvánul meg, hogy a

CISG az eladói szerződésszegések valamennyi esetére egységes szankciórendszert állít fel,
tehát

szabályozástechnikai

szempontból

nem szakítja szét

a vevői

igényeket

a

szerződésszegés minősítése mentén. A szerződésszegés minősítésének az egyes szankciók
alkalmazhatóságánál van jelentősége. A 45. Cikk (2) bekezdése lehetővé teszi a két csoportba
tartozó igények kumulálódását, amelynek csak a káron szerzés tilalma állít fel korlátot. A 79.
Cikk (5) bekezdése kimondja, hogy a szavatossági jogok a kártérítési felelősség alól való
kimentés esetén is érvényesíthetők. A 80. Cikk szerinti kimentés esetén mind a szavatossági,
mind a kártérítési igény megszűnik. A 45. Cikk (3) bekezdése kifejezetten úgy rendelkezik,
hogy ha a vevő szerződésszegésből eredő jogait gyakorolja, sem a rendes, sem pedig a
választottbíróság nem adhat méltányossági haladékot az eladó számára. A nemzetközi
kereskedelemben méltányossági határidők elfogadhatatlanok. Erre a kifejezett szabályra a
CISG azért tér ki, mert a Code Civil és további nemzeti magánjogi kódexek a bírót
feljogosítják méltányossági póthatáridő biztosítására.
A CISG a 45. Cikk (1) bekezdés a) pontjában említett, a vevő részére nyitva álló
igényeket a következő rendben szabályozza:
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teljesítési igény /46. Cikk (1) bek. és a 47. Cikk/,



kicserélés /46. Cikk (2) bek./,



kijavítás /46. Cikk (3) bek./,



utólagos orvoslás /46., 47. és 48. Cikk/,



elállás (49. Cikk),



árleszállítás (50. Cikk),



rész-szolgáltatás (51. Cikk),



idő előtti szolgáltatás /52. Cikk (1) bek./,



a szerződésben kikötöttnél több áru szolgáltatása /52. Cikk (2) bek./.
A fenti felsorolásból jól látható, hogy a CISG szankciórendszere a szerződés reális

teljesítésének elvét szolgálja. Ugyanez elmondható az elállás kapcsán is, hiszen az elállás csak
alapvető szerződésszegés – és a vevő kellően gyors reakciója – esetén érvényesíthető. Az
egyezmény igyekezetének hátterét az adja, hogy a nemzetközi kereskedelemben az eredeti
állapot helyreállítása költséges, időigényes és kockázatos.
Az említett vevői jogok alternatív módon állnak rendelkezésére, s a vevőt rendszerint
nem illeti meg a ius variandi307. A főszabály nem érvényesül az elállási jog kapcsán, amikor
az eladó más szavatossági jog gyakorlása ellenére alapvető szerződésszegést követ el.
Jogirodalmi állásfoglalás szerint a vevői jogok szabályozása teljes, ami azt jelenti,
hogy az irányadó nemzeti jog szabályai nem vehetők figyelembe 308. A vevő jogainak
érvényesítésére a részes államok tekintetében a New York-i Egyezmény, egyéb
viszonylatokban pedig a kollíziós jog szerint megállapított nemzeti jog elévülési szabályai
vonatkoznak. A következő pontokban az eladó szerződésszegésének szankcióit tekintjük át.
7.3.3.1. A teljesítési igény
A 46. Cikk a vevő az eladó nemteljesítése és nem szerződésszerű teljesítése miatti
jogait és érvényesítésük feltételeit tartalmazza. A nemteljesítéstől /46. Cikk (1) bek./
egyértelműen meg kell különböztetni a nem szerződésszerű teljesítést, amely kapcsán a vevőt
megillető jogokat a 46. Cikk (2) és (3) bek.-ei tartalmazzák (kicserélés, kijavítás). Kétségkívül

307 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 276. o.
308 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 277. o.
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az iménti igények is a szerződés reális teljesítésének elvét szolgálják, ezért ezeket a vevő
teljesítési igényének konkretizálásának tekinthetjük. Eszerint a vevő kijavítást vagy
kicserélést csak akkor követelhet, ha az áru a 35. Cikk és a következő Cikkek szerint nem volt
szerződésszerű. A nemteljesítéshez és az áru fogyatékosságához fűződő bizonyítási teher a
vevő vállán nyugszik. Ha a teljesítés jogi értelemben hibás, a jogirodalom többségi álláspontja
szerint a vevő jogszavatossági igényét a 46. Cikk (1) bekezdése alapján kell érvényesíteni309.
A jogszabályi hivatkozás jelentősége a támasztott igény érvényesítésének eltérő feltételeiben
rejlik, ugyanis ha a vevő az áru kicserélését követeli, teljesíteni kell a kicseréléshez
kapcsolódó szigorú formalitásokat.
A CISG 28. Cikke szorosan kapcsolódik a 46. Cikkhez, ugyanis bírósági (és
választottbírósági) eljárás során a vevőt reális teljesítésre csak akkor lehet kötelezni, ha erre a
bíróság saját joga alapján is lehetőség nyílik.
A 46. Cikk (1) bekezdése lehetővé teszi a vevőnek, hogy az eladótól az általa vállalt
kötelezettségek teljesítését követelje, feltéve, hogy a jogsértés orvoslására nem vett igénybe
olyan eszközt, amely összeegyeztethetetlen követelésével. Ilyen igénynek az árleszállítás, az
elállás és a kártérítés minősül, ha a vevő nyilatkozatából világos, hogy a kártérítést a
nemteljesítés (nem szerződésszerű teljesítés) miatt követeli, tehát nem következménykárok
vagy elmaradt haszon megtérítését igényli.
A 79. Cikk (5) bekezdése értelmében, ha az eladó mentesül a kártérítési felelősség alól, a
vevő számára nyitva áll a nem szerződésszerű teljesítésből eredő egyéb jogainak érvényesítési
lehetősége. A jogirodalomban azonban többségben van az az álláspont, amely a vevőt
megfosztja az őt egyébként a 46. Cikk (1) bekezdése alapján megillető teljesítési igénytől 310.
Ha a teljesítés objektíve lehetetlen, akkor az eladót erre nem lehet kötelezni. Szubjektíve
lehetetlen teljesítés esetén természetesen az eladó teljesítési kötelezettsége fennáll, ugyanis az
árut harmadik személytől beszerezheti.
A teljesítési igény előterjesztésére a CISG nem ír elő semmilyen határidőt, ezért erre
az elévülési idő vonatkozik, amelyet a részes államok tekintetében a New York-i Egyezmény
állapít meg, egyéb esetben pedig az irányadó nemzeti jogi normák.

309 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 281. o.
310 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 282. o.
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Ius variandi csak akkor illeti meg a vevőt, ha a választott jog érvényesítésének
valamennyi feltétele teljesül, továbbá figyelembe kell venni a jóhiszeműség és tisztesség
elvét. Az áttérést egyéb szabályok – pl. a 47. Cikk (2) bekezdése – is korlátozzák.
A 47. Cikk (1) bekezdése értelmében a teljesítési idő eredménytelen eltelte után a vevő
az eladó kötelezettségének teljesítésére ésszerű póthatáridőt tűzhet. Ha az adott igény a vevőt
megilleti, akkor a szerződés megvalósulását előmozdító jogi eszközök – teljesítés, kijavítás,
kicserélés – alkalmazására póthatáridőt tűzhet. A szabály szövegéből látható, hogy
póthatáridő tűzése a vevő joga, de semmiképp nem kötelezettsége, tehát a fenti igényeket
érvényesítheti póthatáridő tűzése nélkül is. Ha a felek között jogvitára kerül sor, a vevő
feladata annak bizonyítása, hogy póthatáridőt tűzött. A póthatáridő tűzését tartalmazó
nyilatkozat a 27. Cikk értelmében az eladóhoz történő megérkezésétől függetlenül hatályosul.
A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a póthatáridő tartalmát, és kifejezésre kell
juttatnia a vevő teljesítési igényét. A póthatáridőnek ésszerű időtartamúnak kell lennie. A
határidő ésszerűségét az eset valamennyi körülményeire tekintettel kell megállapítani. Abban
az esetben, amikor a vevő ésszerűtlenül rövid határidőt tűzött, ennek lejárta után a kötöttsége
megszűnik, ám elállási joga csak az ésszerű határidő után keletkezik. A határidő ésszerű
tartamának az a háttere, hogy a vevőnek ne álljon nyitva az eladó jelentéktelen késedelme
folytán az elállás joga. Ennek kapcsán kell megjegyezni, hogy a póthatáridőre vonatkozó
szabályhoz szorosan kapcsolódik a CISG 49. Cikk (1) bekezdésének b) pontja. A határidő
ésszerűségét a vevőnek kell bizonyítania311. A 47. Cikk (2) bekezdésének értelmében a vevő a
póthatáridő alatt szerződésszegésből eredő jogait nem gyakorolhatja, hacsak az eladótól olyan
értesítést nem kapott, hogy az így megállapított határidőn belül sem teljesít. Ez azt jelenti,
hogy a vevő az általa választott igényhez – teljesítés, kijavítás, kicserélés – a póthatáridő
lejártáig kötve marad, a fentebb említett kivétellel. A póthatáridő tűzéséből eredő kötöttség
természetesen nem vonatkozik a kártérítési igényre. Vita esetén a vevőnek kell bizonyítania,
hogy az eladó a teljesítést véglegesen megtagadta. A teljesítés végérvényes és egyértelmű
megtagadásáról szóló értesítés eltérően a 27. Cikktől akkor hatályosul, ha az a vevőhöz
megérkezik. Abban az esetben, amikor az ésszerű határidő eredménytelenül eltelt, a vevő
kötöttsége megszűnik.

311 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 291. o.
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7.3.3.2. Kicserélés
A kicserélési igény kapcsán a CISG három feltételt állít fel: a szolgáltatás a 35. Cikk
értelmében nem szerződésszerű és a szerződésszegés a 25. Cikk szerint alapvetőnek minősül.
A harmadik feltétel, hogy a vevő az áru kicserélése iránti igényét a 39. Cikkben
meghatározott értesítéssel egyidőben vagy azt követően ésszerű határidőben közli. Fontos
rámutatni, hogy a 39. Cikk (2) bekezdésében kikötött kétéves jogvesztő határidő a kicserélési
igény előterjesztését nem korlátozza. A kicserélési igény érvényesítése formailag kötetlen, az
igény hatályosulásához elegendő, ha a vevő a nyilatkozatot megfelelő módon elküldi.
Az ésszerűség fogalmát ugyanúgy kell értelmezni, mint a 39. Cikk (1) bekezdésénél. A
kicserélési igény alapvető szerződésszegéshez való kötöttségének hátterében az a megfontolás
áll, hogy a nemzetközi kereskedelemben a szállítási költségek és egyéb járulékos költségek a
nagy távolságokra való tekintettel nagyon magasak, ezért jelentéktelenebb fogyatékosságok
esetén az eladót meg kell kímélni az említett költségektől. Ez a rendelkezés a vevőre nézve a
szavatosi igények rendszerösszefüggéseinek figyelembe vételével meglehetősen hátrányos,
ugyanis abban az esetben, amikor a kijavítási igény teljesítése lehetetlen vagy az ésszerűségi
korlát átlépése révén nem áll fenn, a vevőt alapvető szerződésszegés hiányában kicserélési és
elállási igény nem illeti meg, csak árleszállítást vagy kártérítést követelhet.
A bíróság csak akkor köteles helyt adni a vevő kicserélési igényének, ha az irányadó nemzeti
jog a természetbeni teljesítésre való kötelezést lehetővé teszi.
Abban az esetben, amikor a vevő a fogyatékos árut az eladónak nem tudja visszaadni,
kicserélést csak a 82. Cikk (2) bekezdésében meghatározott esetekben követelhet. Az
esetköröket a szerződés megszűnésének jogkövetkezményeit vizsgáló pontban mutatjuk be. A
vevőnek nincs visszatartási joga.
Ha a szolgáltatás osztható, és a szolgáltatás csak egy bizonyos része fogyatékos, a vevő
kicserélési igénye az osztható részre vonatkozik.
A teljesítési igény előterjesztéséhez hasonlóan a vevő csak akkor követelheti az áru
kicserélését, ha a jogsértés orvoslására nem vett igénybe olyan eszközt, amely a kicserélési
igénnyel összeegyeztethetetlen. Ilyen eszköz a kijavítás, árleszállítás és az elállás.
7.3.3.3. Kijavítás
A CISG 46. Cikke értelmében, ha a vevő a kifogásolási kötelezettségének mindenben
eleget tett, követelheti, hogy az eladó az áru kijavításával orvosolja annak fogyatékosságát. A
kijavítási igényt a hibáról történő értesítéssel egyidőben vagy azt követően ésszerű határidőn
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belül kell az eladóval közölni. Az ésszerűség fogalmát ugyanúgy kell értelmezni, mint a
kicserélési igénynél. A kijavítási igény érvényesítésének nem feltétele, hogy az eladó alapvető
szerződésszegést kövessen el, az viszont lényeges, hogy a hiba javítható legyen és az igény az
eset összes körülményeire figyelemmel ne legyen ésszerűtlen. Az ésszerűtlenség vagy éppen
ésszerűség megállapításánál mindenképpen objektív kritériumokat kell alapul venni, így
különösen a javítás aránytalan technikai nehézségeit, a kijavítási költség aránytalan magas
voltát, a hiba kijavíthatatlanságát, stb. Az ésszerűtlenséget az eladónak kell bizonyítania. A
kijavítást az eladónak kell elvégezni, azon a helyen, ahol az áru a szerződés tartalmának
megfelelően található. Abban az esetben, ha a kötelezett a kijavítási kötelezettségét nem
teljesíti, a vevő a kijavítást maga is elvégezheti vagy mással elvégeztetheti. Erről
a szándékáról viszont a szerződéskötő partnerét köteles értesíteni312. A kijavítás költségeit az
eladónak kell viselnie. A kijavítási igényre is vonatkozik, hogy a vevő ezt az igényét csak
akkor érvényesítheti, ha a jogsértés orvoslására nem vett igénybe olyan eszközt, amely
összeegyeztethetetlen a kijavítási igénnyel. Így a vevő a kijavításra meghatározott idő alatt
nem követelhet kicserélést, árleszállítást, és nem állhat el a szerződéstől.
7.3.3.4. Az eladó elmulasztott kötelezettségeinek utólagos orvoslása
A CISG 48. Cikke az eladó számára lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásra megszabott
határidő (33. Cikk) lejártát követően is orvosolhassa kötelezettségei teljesítésének bármely
hiányosságát. E jogosítvány az eladót nem illeti meg, ha a szerződésszerű teljesítésre
objektíve vagy szubjektíve nem képes. A bizonyítás az eladót terheli. A szerződésszerű
teljesítéshez szükséges eszközt – kicserélés vagy kijavítás – az eladó választhatja meg. Az
eladó e joga gyakorlása nem vezethet ésszerűtlen késedelemhez, és nem okozhat a vevőnek
ésszerűtlen (és nem súlyos) kényelmetlenséget, vagy bizonytalanságot a vevő által
megelőlegezett költségek általa történő megtérítésével kapcsolatban. Különösen nagy
költségeket az eladó köteles megelőlegezni. A fenti körülményeket a vevőnek kell
bizonyítania.
Maga a 48. Cikk is utal a 49. Cikkre: a vevő elállási joga megelőzi az eladó orvoslási
jogát, tehát ha a vevő jogosan eláll a szerződéstől, az eladó a 48. Cikkben foglalt jogaival nem
élhet. Meg kell jegyezni, hogy az önmagában elállásra jogosító helyzet elállási nyilatkozat
hiányában is kizárja az eladó orvoslási jogát, azaz a vevő abban az esetben is elállhat
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a szerződéstől, ha az eladó felajánlja a fogyatékosságok orvoslását313. Ugyanígy kell megítélni
a vevő egyéb jogai és az eladó utólagos orvoslási jogának a viszonyát. Abban az esetben,
amikor a vevő kifogásolási kötelezettségének eleget tett, és közölte az eladóval szavatossági
igényét, a vevő beleegyezése nélkül az eladó a teljesítését más módon nem teheti
szerződésszerűvé.
A vevő érdekeit szolgálja a 48. Cikk (1) bekezdésének utolsó mondata, amely
kimondja, hogy a vevő akkor sem veszíti el a kártérítési jogát, ha az eladó a szerződésszegését
utólag orvosolta.
A 48. Cikk (2) bekezdése értelmében, ha az eladó igényli a vevőnek a teljesítés
elfogadására vonatkozó nyilatkozatát, és erre a vevő ésszerű határidőn belül nem válaszol, az
eladó az ott megjelölt határidőn belül teljesíthet. E határidőn belül a vevő nem érvényesíthet
olyan igényt, amely összeegyeztethetetlen az eladó teljesítésével (árleszállítás, elállás). A
vevő csak azon károk megtérítését követelheti, amelyeket az utólagos orvoslással
kiegyenlíteni nem lehet. Ilyen károk pl. a késedelemből eredő károk. A 48. Cikk (3)
bekezdése szerint az eladó arról szóló értesítését, hogy meghatározott időn belül teljesít, úgy
kell tekintetni, hogy azt az igényt is magában foglalja, hogy a vevő közölje vele döntését. A
48. Cikk (4) bekezdése a (2) és (3) bekezdés szerint megtett eladói nyilatkozatokat kivonja a
27. Cikk hatálya alól, tehát az elküldési elv nem érvényesül, a vevőhöz történő megérkezéssel
hatályosuknak. A vevő válasza 27. Cikk értelmében az elküldéssel lesz hatályos. Abban az
esetben, amikor a vevő megfelelő határidőben ellentmond, az eladó általi utólagos orvoslásra
csak a 48. Cikk (1) bekezdésének feltételei között kerülhet sor.
7.3.3.5. Elállás
A vevő elállási jogát a CISG 49. Cikke szabályozza. A nemzetközi kereskedelemben
az elállást kivételes jelenségként kell felfogni, amely csak a legsúlyosabb szerződésszegés és
a sérelmet szenvedő fél gyors reakciója esetén kerülhet szóba. Elállási jog gyakorlása
nemzetközi keretek között a kötelezettre jóval nagyobb terheket ró, mint egy adott ország
határain belül.
Az elállás szempontjából lényegtelen, hogy a szerződésszegő fél mulasztását
kimentette-e, tehát az alapvető szerződésszegés objektív szankciója. A szerződésszegés
alapvető voltát a vevőnek kell bizonyítania. A vevő a szerződéstől nem állhat el, ha a
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megvizsgálási és értesítési kötelezettségének (38., 39., 43. Cikkek) nem tesz eleget, kivéve a
40. és 44. Cikkek hatálya alá tartozó eseteket.
A CISG 26. Cikke értelmében a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozat csak
akkor hatályos, ha azt a másik féllel közölték. A közlés formához nincs kötve, írásban, szóban
egyaránt megtehető. A 27. Cikk értelmében a közlés az elküldésével hatályos. Feltételesen
nem közölhető elállás, megtehető viszont a póthatáridőt tűző nyilatkozattal együtt 314.
A 49. Cikk (1) bekezdés szerint a vevőt elállási jog csupán két esetben illeti meg. Az
első az az eset, amikor az eladó szerződésszegése alapvetőnek minősül. A második esetet a
szolgáltatás elmaradása alkotja, amikor a vevő által tűzött póthatáridő /47. Cikk (1)
bekezdése/ eredménytelenül eltelt, illetve az eladó kijelentette, hogy e póthatáridőben sem
teljesít. Nemteljesítés esetén a szerződésszegés alapvető vagy közönséges volta dönti el, hogy
a vevő köteles-e az elálláshoz póthatáridőt tűzni, vagy sem. Mindkét esetben a bizonyítási
teher a vevő vállán nyugszik.
A 49. Cikk (2) bekezdése a vevő elállási jogát szigorú feltételekkel két esetben teszi
lehetővé, ha az eladó már a szolgáltatást – késve, hibásan vagy egyéb szerződésszegéssel –
befejezte. A kivételek hátterében az áll, hogy az eladót a szolgáltatást követően a szerződés
további sorsával kapcsolatban bizonytalanságban tartani méltánytalan. Kivétel az az eset,
amikor a vevő már a részteljesítés fogyatékossága miatt elállási jogát érvényesíteni kívánja. A
(2) bekezdés hatálya alá eső valamennyi esetben az elállást tartalmazó nyilatkozat közlésének
ésszerű határidőn belül kell megtörténnie, de a határidő kezdete szerződésszegési fajtánként
eltérően alakul.
A (2) bekezdés a) pontja értelmében az alapvető szerződésszegésnek minősülő késedelmes
teljesítés esetén az ésszerű határidő kezdetét a szolgáltatásról (31. Cikk) való tudomásszerzés
időpontjára kell tenni. Az ésszerű határidővel kapcsolatban napokban mérendő határidőre kell
gondolni315.
A (2) bekezdés b) pontja a szolgáltatás elmaradása esetkörén kívül eső alapvetőnek minősülő
szerződésszegési eseteknél (hibás teljesítés, járulékos kötelezettségek megszegése) határozza
meg az ésszerű határidő kezdetét, amely arra az időpontra tehető, amikor


a vevő a szerződésszegésről tudomást szerzett, vagy tudomást kellett szereznie, vagy
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lejárt az a póthatáridő, amelyet a vevő a 47. Cikk (1) bek.-e szerint állapított meg, vagy
azt követően történik, hogy az eladó kijelentette, hogy a póthatáridőn belül sem fog
teljesíteni, vagy



lejárt az eladó által a 48. Cikk (2) bekezdése szerint megállapított határidő, vagy miután a
vevő kijelentette, hogy nem fogadja el a teljesítést.

A hibás teljesítés esetén számítandó ésszerű határidőhöz kapcsolódó referencia-esemény a 38.
Cikkben előírt megvizsgálási kötelezettség, amelynek „a körülmények által lehetővé tett
legrövidebb határidőben” – amely az ésszerű határidőnél rövidebb316 – kell eleget tenni. A 49.
Cikk (2) bekezdésének (i) pontjában előforduló „tudomást kellett volna szereznie” kitétel is
vele erős összefüggésben áll. A vevőnek a megvizsgálási kötelezettség teljesítésével nem
szabad késlekednie, ugyanis ilyen esetben az elállási jog érvényesítésére megszabott ésszerű
határidőt elmulasztja, amely jogvesztéssel jár. Az elállási jog elvesztése nem érinti a vevő
egyéb jogait. Ebben az esetkörben a bírói döntések az ésszerű időtartam megállapításánál kb.
kéthónapos időtartamban állapodtak meg, amely hosszabb, mint a késedelmes szolgáltatás és
a 39. Cikk esetében317. Az ésszerű határidő kezdetét érintő vita esetén a bizonyítási teher az
eladó vállán nyugszik.
7.3.3.6. Árleszállítás
Az 50. Cikk a vételárcsökkentés mértékét és feltételeit részletezi. Az árleszállításnak
az a célja, hogy a felek teljesítésének értékeit egyensúlyba hozza. Az árleszállítás gyakorlati
előnye – amely a nemzetközi kereskedelemben különösen fontos – hogy az árleszállítási
igény érvényesítése nem von maga után semmilyen tetemes járulékos költséget.
Az árleszállításnak nem feltétele az eladó alapvető szerződésszegése, és nem függ az
eladó vétkességétől. Az árleszállítás attól sem függ, hogy a vevő már megfizette-e a vételárat,
vagy sem.
Az árleszállítási igény feltétele, hogy a szolgáltatott áru fogyatékos legyen (35. Cikk).
Megjegyezzük, hogy jogi fogyatékosság esetkörében is van a vevőnek árleszállítási igénye.
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Ez vezethető le a 44. Cikk rendelkezéséből, és ugyanebbe az irányba mutat az a körülmény is,
hogy a CISG az áru fizikai és jogi hibáit egységesen kívánja kezelni318.
Árleszállításra elsősorban akkor kerülhet sor, amikor az eladó az árut már szolgáltatta,
de érvényesíthető akkor is, amikor az áru fogyatékossága nem javítható ki, és a hiba már a
veszélyátszállás előtt észlelhető.
Az árleszállítást az elévülési időn belül kell érvényesíteni, mivel erre a CISG külön
határidőt – mint pl. a 46. Cikk (2) bekezdése és a 49. Cikk (2) bekezdése – nem ír elő. Az
elévülési időt a részes államok tekintetében a New York-i Egyezmény alapján, egyéb
viszonylatban a kollíziós jog alapján megállapított nemzeti jog rendelkezései alapján kell
megállapítani. Az árleszállítási igény feltétele az is, hogy a vevő a hibát megfelelően
kifogásolja /39. Cikk (1) bek. és a 43. Cikk (1) bek./, vagy a vevőt a kifogásolás
kötelezettsége alól a 40. Cikk felmentse, ill. a vevő magát a kifogásolási kötelezettség
elmulasztása alól kimentse.
Ha a felek között jogvitára kerül sor, a vevőnek kell az áru fogyatékosságát
bizonyítania.
Az igényérvényesítés történhet szóban és írásban is, a közlés hatályosulása a CISG 27.
Cikke értelmében az elküldéssel történik. Meg kell jegyezni, hogy a 27. Cikkből és a 46. Cikk
(1) bekezdéséből adódik, hogy a vevő a közlés elküldésével elveszti jogát arra, hogy más
igénnyel lépjen fel.
Az árleszállítás mértékének olyan arányúnak kell lennie, amilyen arányban a hibátlan
áru szolgáltatáskori piaci értéke csökken a hiba miatt. Az értékekkel kapcsolatos bizonyítás
terhe a vevő vállán nyugszik. Az 50. Cikk kifejezett rendelkezése hiányában a jogirodalom
úgy állapította meg, hogy az értékeket a teljesítési helyen kell vizsgálni 319.
Fontos kérdés, hogy az árleszállítás mértéke meddig terjedhet. 0 értékre azért nem
szállítható le az ár, mert ez tartalmilag a szerződéstől való elállásnak felelne meg, amelyre
azonban csak a CISG 49. Cikkében meghatározott feltételrendszer keretei között kerülhet sor.
Ha a vevő a vételárat nem fizette meg, akkor – külön beszámítási aktus nélkül – jogos
a vételárat megfelelő arányban csökkenteni. Ilyen esetben, ha az eladó perli a vételár meg
nem fizetett részét, a vevő igényét kifogásként érvényesítheti a perben. Ha a vételárat már
megfizette, akkor a vevő az árleszállítás mértékét kamatostul az eladótól visszakövetelheti. A
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visszafizetést a vevő telephelyén kell teljesíteni a szerződésben kikötött pénznemben, ügyleti
kikötés hiányában pedig a vételár pénznemében.
Az 50. Cikk korlátozza a vevő árleszállítási igénye érvényesítésének lehetőségét,
ugyanis kimondja, ha az eladó a 37. és 48. Cikkek rendelkezéseivel összhangban orvosolta a
kötelezettségeinek elmulasztását, vagy ha a vevő visszautasította az eladó szerződésszerűen
felajánlott kijavítási vagy kicserélési javaslatát, a vevő elveszti az árleszállításra vonatkozó
jogát.
Ha a vevő él az árleszállítás jogával, teljesítést nem követelhet, és nem állhat el a
szerződéstől. Az áru fogyatékossága miatti értékvesztést (tapadó kár) a vevő értelemszerűen
egyszer, kártérítés vagy árleszállítás formájában követelheti.
A tapadó káron felüli kárt, tehát amelyet árleszállítással nem lehet kompenzálni
(elmaradt haszon és a fogyatékos áru által okozott következménykár), az árleszállítás mellett
lehet érvényesíteni.
7.3.3.7. A vevő jogai az eladó rész-szolgáltatása esetén
Az 51. Cikk azzal az esettel foglalkozik, amikor az eladó szerződésszegése csak a
szerződésben kikötött áru részét érinti, nevezetesen az (1) bekezdés értelmében az eladó az
áru egy részét késve vagy egyáltalán nem szolgáltatja, vagy a szolgáltatott áru egy része
egyéb tekintetben nem szerződésszerű. Az 51. Cikk alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a
szolgáltatás jogi értelemben osztható. Jogi értelemben vett oszthatóságról akkor beszélünk, ha
a részteljesítés a vevő érdekeinek részbeni kielégítésére alkalmas. Azokra a szerződésekre,
amelyeket a szerződés értelmében a kötelezettnek részletekben kell teljesítenie, vagy így
teljesítheti, nem az 51., hanem a 73. Cikk vonatkozik. Az 51. Cikk tehát azokra a
szerződésekre vonatkozik, amelyek az eladót nem jogosítják fel részteljesítésre. A vevő ilyen
esetben a részteljesítést nem utasíthatja vissza, kivéve, ha ezzel az eladó alapvető
szerződésszegést követ el.
Az 51. Cikk (1) bekezdése értelmében, ha a fenti feltételrendszer teljesült, a vevő a
46.-50. Cikkekben szabályozott jogait gyakorolhatja. A (2) bekezdés abban a kivételes
esetben biztosítja az egész szerződéstől való elállás jogát a vevőnek, ha a hiánytalan vagy
szerződésszerű

szolgáltatás

elmaradása

az

egész

szerződés

tekintetében

alapvető

szerződésszegésnek minősül. Az alapvető szerződésszegés fogalmát a 25. Cikk taglalja. Fel
kell hívni a figyelmet arra a körülményre, hogy az 51. Cikk (2) bek.-e szerint részleges
szerződésszegés esetében az elállás feltétele az alapvető szerződésszegés – ezzel a szabály a
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49. Cikk (1) bekezdés a) pontját ismétli meg – ezért részleges szerződésszegés kapcsán a vevő
alapvető szerződésszegés hiányában a szerződéstől akkor sem állhat el, ha a 49. Cikk (1)
bekezdés b) pontja szerint az általa tűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt, vagy ha az eladó
teljesítést megtagadó nyilatkozatot tesz.
Az 51. Cikk feltételrendszerében a bizonyítási teher ugyanúgy alakul, mint az egész
szolgáltatásra vonatkozó szerződésszegés esetében.
7.3.3.8. A szavatosi igények érvényesítése és az eladó határidő előtti szolgáltatása, ill.
többletszolgáltatása kapcsolata
Az 52. Cikk a vevő jogi pozícióját szabályozza az eladó határidő előtti szolgáltatása és
többletszolgáltatása esetére. E két eset közös nevezője, hogy mindkét esetben az eladó pozitív
irányban szegi meg a szerződést. Mindkét esetben a vevőnek választási lehetősége van,
elfogadhatja a felajánlott szolgáltatást, vagy visszautasíthatja azt. Ha a vevő az idő előtti
szolgáltatást vagy a többletszolgáltatást vissza kívánja utasítani, az idő előtti szolgáltatás vagy
a többletszolgáltatás tényét neki kell bizonyítania.
Abban az esetben, amikor a teljesítési idő még nem telt el, és a vevő a szolgáltatott
árut vagy az okmányokat jogfenntartás nélkül elfogadja, nem jelenti feltétlenül, hogy a vevő
ráutaló magatartással módosította a teljesítési határidőt, és egyéb tekintetben sem rontja a
vevő helyzetét. A jogirodalom többségi álláspontja szerint a vevő nem köteles a szolgáltatott
árut korábban megvizsgálni, nem köteles korábban kifogásolni az áru hibáit, és nem köteles a
vételárat korábban megfizetni, még akkor sem, ha a szerződés értelmében a vételár
megfizetése az áru szolgáltatásához kötődik320.
A határidő előtt szolgáltatott árut a vevő indok nélkül is visszautasíthatja. A vevőt ebben a
jogában legfeljebb a 7. Cikk szerinti jóhiszeműség és tisztesség követelménye és a 77.
Cikkben rögzített kárenyhítési kötelezettség gátolhatja.
Mivel a határidő előtti teljesítés nem jelent alapvető szerződésszegést, ezért a vevő emiatt
elállásra nem jogosult.
Az idő előtti teljesítés visszautasítása esetén a vevő a 86. Cikk (2) bekezdése
feltételrendszerében az áru felelős őrzésére köteles, természetesen az eladó költségére.
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Függetlenül attól, hogy a vevő az idő előtt szolgáltatott árut átveszi, vagy azt visszautasítja, az
eladótól követelheti az idő előtti teljesítéssel okozott kára megtérítését. A 37. Cikkből
következik, hogy a kártérítés követelésének nem feltétele jogfenntartó nyilatkozat megtétele.
Az 52. Cikk (2) bekezdése az eladó többletszolgáltatásának következményeire tér ki.
A többletszolgáltatás jogfenntartás nélküli átvétele a szerződés módosítását eredményezi. Az
elfogadás – amely lehet részleges is – azt a következményt vonja maga után, hogy a vevő a
többletmennyiséget a szerződéses (nem az aktuális piaci) áron köteles kifizetni. E tekintetben
a bizonyítási teher az eladót terheli, tehát neki kell bizonyítania, hogy a szerződésben
meghatározott mennyiségnél többet szolgáltatott. A vevő a többletszolgáltatással okozott
kárát csak akkor követelheti az eladótól, ha jogfenntartó nyilatkozatot tett.
A többletszolgáltatás visszautasításának az a feltétele, hogy a vevő a megvizsgálási és
kifogásolási határidőt ne mulassza el. A többletmennyiséget nem kell kifogásolni, ha az eladó
a többletmennyiségről tudott, vagy az nem lehetett előtte ismeretlen (40. Cikk). Ha a
mennyiségi eltérés jelentős, vélelmezni lehet, hogy a többletmennyiség a vevő előtt nem
lehetett ismeretlen.
A jóhiszeműség és tisztesség követelménye ebben az esetben is korlátozhatja a vevőt a
visszautasítási jogában. Figyelembe kell venni a 9. Cikk (2) bekezdésében említett az adott
kereskedelmi ágban használatos szokásokat.
Az 52. Cikk nem köti a visszautasítási jog érvényesítését az alapvető szerződésszegés
tényéhez. Elállásra a vevőnek azonban csak akkor van joga, ha az eladó a
többletszolgáltatással alapvető szerződésszegést követ el. Az egész szolgáltatást a vevő akkor
utasíthatja vissza, ha a szolgáltatás megosztása nem lehetséges.
Ha a vevő jogosultan utasítja vissza a többletszolgáltatást, a többletszolgáltatással okozott
kárát követelheti az eladótól /vagy a 86. Cikk vagy a 45. Cikk (1) bek. b) pontja szerint/.
7.3.3.9. A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei
A CISG 81-84. Cikkei a szerződés megszűnésének és az áru kicserélésének /46. Cikk
(2) bek./ következményeit szabályozza. Az V. fejezet címe helyesen „A szerződés
megszűnésének jogkövetkezményei” lenne (az elállás jogkövetkezményei helyett), ugyanis a
CISG eredeti szövege az V. fejezet tekintetében a szerződés bármely okból történő
megszűnését jelenti. Ide tartozik az elállás, a felmondás, a szerződésnek a felek által közös
megegyezéssel történő felbontása (ex tunc), illetve megszüntetése (ex nunc) és a szerződésnek
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a felek akaratától függetlenül történő bíróság általi megszüntetése321. A szerződés megszűnése
a 49., 51., 64., 72., és 73. Cikkekben jelenik meg, de a szerződés megszűnése a felek
akaratából is bekövetkezhet. A szerződés megszűnése következményeinek körébe elsősorban
az áru visszaszolgáltatása tartozik. Mivel a CISG hatálya a tulajdonátszállásra nem
vonatkozik, ezért ezt a kérdést a kollíziós jog alapján meghatározott nemzeti jog alapján kell
megítélni.
A 81. Cikk (1) bek.-e értelmében a felek teljesítési kötelezettsége a még nem teljesített
szolgáltatások kapcsán megszűnik, amely természetesen a kártérítésre irányuló jogot éppúgy
nem érinti, mint a szerződésnek a viták rendezésére vonatkozó bármely rendelkezését és
azokat a rendelkezéseket, amelyek a felek a szerződés megszűnéséből eredő jogait
szabályozzák. A szerződés megszűnése esetén is kötelesek a felek az áru megóvására (86.
Cikk).
A (2) bekezdés szerint, ha a szerződés megszűnik, a felek valamennyi teljesített szolgáltatást
kötelesek visszaadni, ideértve az árut, a vételárat, az okmányokat, és egyéb kiegészítő
szolgáltatást, az áruhoz kapcsolódó jogokat. A szerelési munkákat pénzben kell kiegyenlíteni.
A szolgáltatást, amelyet a feleknek vissza kell adniuk, természetben kell teljesíteni. Ennek
útját állhatja, ha az eljáró bíróság szabályai természetbeni teljesítést nem teszi lehetővé. Eltérő
ügyleti kikötés vagy szokvány hiányában a vételárat az eredeti pénznemben kell
visszaszolgáltatni. A 84. Cikk szerint a pénzszolgáltatás után kamatot kell fizetni, és a
visszaszolgáltatott dolog hasznait ki kell adni. A (2) bekezdés kimondja, ha mindkét fél
visszatérítésre köteles, azokat egyidejűleg kell teljesíteniük. Ha a feleknek egymásnak
kölcsönösen pénzszolgáltatást kell teljesíteniük, annak ellenére, hogy a beszámításról a CISG
kifejezett szabályt nem tartalmaz, ilyen megoldásra a feleknek lehetősége nyílik.
A költségeket a visszaadásra kötelezett fél viseli. Ha a szerződés megszűnése valamelyik fél
elállása vagy felmondása következtében történik, az eredeti állapot visszaállításával
kapcsolatos költségeket a szerződésszegő félnek – 45. Cikk (1) bek. b) pontja, illetve a 61.
Cikk (1) bek. b) pontja alapján – kártérítés formájában ki kell egyenlítenie a 74. Cikk szerint.
A szerződésszegő fél a 79. Cikk szerint ebben az esetben is kimentheti magát.
A CISG a szolgáltatások visszaadásának helyét nem szabályozza. Ha a szolgáltatások
visszaadásának helyéről a szerződés rendelkezik, vagy erre vonatkozó megfelelő szokvány
rendelkezésre áll, akkor a szerződés vagy szokvány szerint kell eljárni. Ügyleti kikötés vagy

321 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 481. o.
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szokvány hiányában az eredeti szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó szabályok mintája
szerint kell a szolgáltatások visszaadásának helyét meghatározni. Így az áru visszaadásának és
a vételár visszafizetésének helye a vevő telephelye /a 31. Cikk c) pontjának és az 57. Cikk (1)
bekezdés a) pontjának analógiájára/. A jogirodalomban megjelenik az az álláspont is, hogy
joghézag révén a szolgáltatások helyét a kollíziós jog által meghatározott nemzeti jog
rendelkezései alapján kell megállapítani322.
A CISG nem szabályozza az eredeti szolgáltatás visszaadását olyan esetben, amikor a
46. Cikk (2) bekezdése szerint kicserélésre kerül sor. Erre a kérdésre megoldást ad, ha az
analógiát hívjuk segítségül: szintén a 81. Cikk (2) bekezdését kell alkalmazni. A vevő a
szolgáltatás visszaadásának költségeit követelheti az eladótól.
A teljesített szolgáltatások visszakövetelésére elévülési jellegű határidő vonatkozik,
amelyet a részes államok tekintetében a New York-i Egyezmény szabályoz, egyéb esetben
pedig a kollíziós jog szerint megállapított nemzeti jog alapján kell megállapítani.
A vevő elállási és kicserélési jogának (49. és 46. Cikkek) feltételeit kiegészíti a CISG
82. Cikk (1) bekezdése. A főszabály értelmében a vevő elveszti a szerződéstől való elállás
jogát, illetve azt, hogy az eladótól csereáru szolgáltatását követelhesse, ha lehetetlen számára,
hogy az árut lényegében ugyanolyan állapotban szolgáltassa vissza, mint amilyen állapotban
azt megkapta. A 82. Cikk rendelkezése a kijavítási-, árleszállítási- és kártérítési igényt nem
érinti. A (2) bekezdés e szabály alól három kivételt nevesít, tehát a kivételes esetekben a vevőt
annak ellenére megilleti az elállási jog és követelheti az áru cseréjét, hogy az eredeti árut már
nem tudja visszaszolgáltatni. A (2) bekezdésben szabályozott kivételekkel kapcsolatos
bizonyítási teher, eltérően az előző bekezdésben tárgyalt esettől, a vevő vállán nyugszik.
Ugyan a 82. Cikk kifejezetten a vevő jogait érinti, a jogirodalom álláspontja szerint a 82. Cikk
analóg alkalmazása lehetséges az eladó elállása kapcsán, amikor az eladó nem tudja
lényegében ugyanolyan állapotban visszaadni a vevőtől kapott anyagot /3. Cikk (1)
bekezdés/323.
Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az áru az átvétel állapotához képest
lényegesen változzon meg. A változásnak értékcsökkenést kell eredményeznie. A lényeges
eltérést objektíve kell megítélni, azaz a 8. Cikk (2) bekezdése értelmében úgy, ahogy egy

322 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 484. o.
323 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 486. o.
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hasonló helyzetben lévő, ésszerűen gondolkodó személy azonos körülmények között
megítélné.
Az áru lényegében változatlan állapotának az elállási nyilatkozat elküldésének időpontjában
(27. Cikk) kell fennállnia ahhoz, hogy az elállás gyakorolható legyen. Ha az értékcsökkenés
az elállási nyilatkozat elküldése után következik be, az elállás gyakorolható, de a vevő köteles
az

eladónak

megtérítenie

az

elállási

nyilatkozat

elküldése

után

bekövetkezett

értékcsökkenést324. A vevő a helytállási kötelezettsége alól a 82. Cikk (2) bekezdésének
analóg alkalmazása vagy a 79. Cikk alapján mentesítheti magát.
A 82. Cikk (2) bekezdésében rögzített felsorolást taxatívnak kell tekinteni, tehát analógia
útján sem bővíthető. A kivételek a következők:


nem a vevő tevékenysége vagy mulasztása miatt lehetetlen az áru visszaszolgáltatása vagy
lényegében ugyanolyan állapotban történő visszaszolgáltatása, mint amilyen állapotban a
vevő kapta;



az áru vagy annak egy része a 38. Cikkben előírt megvizsgálási kötelezettség teljesítése
során megsemmisült vagy meghibásodott;



az árut vagy annak egy részét a vevő, mielőtt annak fogyatékosságát észrevette volna,
vagy azt észre kellett volna vennie, a szokásos üzleti forgalomban eladta vagy a szokásos
használat során felhasználta, illetve átalakította. Meg kell jegyezni, hogy a megfelelő
megvizsgálás során felszínre nem kerülő hibák miatt a vevő csak akkor veszti el az áru
értékesítésére, felhasználására, átalakítására való jogát, ha a hibát ismerte vagy ismernie
kellett. A vevő eljárását ebben az esetben is objektíve kell megítélni /8. Cikk (2)
bekezdés/.

A fenti kivételekkel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a vevő csak akkor nem állhat el a
szerződéstől, vagy akkor nincs joga kicserélésre, ha az áru lényegében változatlan állapotban
történő visszaadása olyan okból vált lehetetlenné, hogy azért őt felelősség terheli. A vevő még
a kivételes esetekben is köteles az áru meglévő részét az eladónak kiadni, és köteles
elszámolni az ügyletből származó előnyökről. Az eladó kárát azonban nem köteles
megtéríteni.
A CISG 83. Cikke – feleslegesen – megállapítja, hogy a vevő a 82. Cikk alapján csak
az elállási és kijavítási jogát vesztheti el, egyéb jogait a 82. Cikk nem érinti.

324 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 487. o.
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A 84. Cikk alapgondolata, hogy ha a szerződés megszűnik, a felek kötelesek a
főszolgáltatás mellett valamennyi gazdagodást kiadni, amelyet a szerződés ideiglenes
fennállásából szereztek. Az (1) bekezdés értelmében, ha az eladó a vételár visszatérítésére
köteles, úgy annak a vételár megfizetése napjától számított kamatát is köteles megfizetni. A
kamat mértékének tekintetében, mivel a CISG semmilyen rendelkezést nem tartalmaz, a
nemzetközi magánjog által kijelölt nemzeti jog rendelkezéseit kell figyelembe venni. Meg
kell jegyezni, hogy a kamatfizetési kötelezettség alól az eladó nem mentesítheti magát, mivel
ez nem tartozik a kártérítés szabályai alá. Ha az eladónak van pénzkövetelése a vevővel
szemben, analógia útján arra az esetre is a 84. Cikk (1) bekezdését kell alkalmazni. A (2)
bekezdés kötelezi a vevőt az áruból vagy annak részéből szerzett előnyök kiadására. A
gazdagodást pénzben kell a másik félnek átengedni. A bizonyítás terhe az eladó vállán
nyugszik. Az előnyök kiszámítására a tényleges használat helye és ideje szerinti piaci értéket
kell alapul venni, és a beszámítás esetét kivéve az előny kifejezésére is ennek a helynek a
pénzneme az irányadó. Ha a szerződés megszűnésekor a vevő az árut lényegét tekintve
változatlan állapotban visszaszolgáltatja az eladónak, köteles az áruval egyetemben átengedni
a dolog hasznait és megfizetni a használat ellenértékét325. A vevő a szerződés ideiglenes
fennállásából szerzett előnyökből levonhatja a dolog fenntartására fordított költségeket.
Abban az esetben, amikor a vevő nem tudja az árut lényegét tekintve változatlan állapotban
visszaszolgáltatni az eladónak, de a 82. Cikk (2) bekezdése értelmében mégis elállhat a
szerződéstől vagy a dolog cseréjét követelheti, a gazdagodást szintúgy köteles az eladónak
kiadni. A vevő természetesen ebben az esetben is levonhatja a gazdagodásból az áruval
kapcsolatos ráfordításait és az áru hibái okán vele szemben érvényesített követeléseket.
Amikor a vevő ráfordításai és a vele szemben érvényesített követelések meghaladják az áru
használatával megszerzett gazdagodást, a vevő kártérítési igényt támaszthat az eladóval
szemben, tehát igénye nem a 84. Cikk szabályán nyugszik.
Ha a szerződéstől az eladó áll el, a 84. Cikk (2) bekezdését analógia útján kell alkalmazni.

325 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 493. o. A nemzeti jogi judikatúra
elállás, ill. kicserélés esetén nem teszi lehetővé, hogy a kötelezett a jogosulttól a használat ellenértékét követelje (lásd: az elállás és
kicserélési igényt vizsgáló pontokban felsorakoztatott ítéletek).
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7.3.3.10. A teljesítést megelőző szerződésszegés
A CISG 71. és 72. Cikkei a teljesítést megelőző szerződésszegés esetkörét rendezik. A
szabályok diszpozitív jellegéből adódik, hogy a szerződéskötő felek a szerződésben
kizárhatják a teljesítés megelőző szerződésszegés miatti felfüggesztésének a jogát. A
szabályozás hézagmentes, ezért a nemzeti jogok alkalmazása kizárt. A megelőző
szerződésszegés esetén a teljesítés felfüggesztésének joga a szolgáltatások egyensúlyának
elvében

gyökerezik,

ezenkívül

preventív

funkcióval

is

rendelkezik:

segítségével

megelőzhetőek a későbbi tényleges szerződésszegés orvoslásával járó gondok, amely
különösen abban az esetben üdvözlendő, ha a szerződésszegés alapvetőnek minősül. Ebben az
esetben ugyanis az elállással járó eredeti állapot helyreállításának kötelezettségei, ill. a
kicseréléssel járó költségek a szerződésszegő félre rendkívüli terheket rónak. Nem kevésbé
fontos megemlíteni, hogy a szabályban a clausula rebus sic sanctibus elve is felismerhető 326.
Lássuk, milyen esetben nyílik lehetőség a teljesítés felfüggesztésére, ha a szerződésszegés
veszélye csak fenyeget. A CISG 71. Cikk (1) bekezdése szerint bármelyik fél felfüggesztheti
kötelezettségeinek teljesítését, ha a szerződés megkötését követően láthatóvá válik, hogy a
másik fél kötelezettségének lényeges részét nem teljesíti


teljesítési képességének vagy hitelképességének súlyos fogyatékossága, vagy



a szerződés teljesítésének előkészítésében, vagy a szerződés teljesítésében kifejtett
magatartása eredményeként.
Az iménti szabályból következik, hogy a teljesítés felfüggesztésének feltétele a

szerződésszegés veszélye, amely szerződés megkötését követően válik nyilvánvalóvá. Bár a
fenyegető szerződésszegésnek nem kell alapvetőnek lennie, a normaszöveg kifejezetten
megköveteli, hogy a másik fél a kötelezettségei lényeges részét nem fogja teljesíteni. Tiltó
szabály hiányában a teljesítés felfüggesztésének joga akkor is fennáll, ha a jogosult a
szerződés alapján a másik fél kötelezettségeinek teljesítése előtt köteles teljesíteni. Lényegét
tekintve éppen ebben az esetben bontakozik ki a teljesítés felfüggesztésének a jelentősége,
hiszen – eltérően az egyidejű teljesítéstől – az ellenszolgáltatás elmaradásának kockázata
rendkívül magas és egyben teljes mértékben kívül esik másik fél befolyási körén. Egyéb
biztosíték híján a sérelmet szenvedett fél nem tehetne mást, mint hogy a tényleges
szerződésszegés esetén rendelkezésre álló igényeket alkalmazza, amelyek azonban számára

326 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 412. o.
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egy sor kényelmetlenséget, kockázatot és költséget okoznak. A szabály fordulatából az
következik, hogy olyan körülmények jogosítják fel az illető felet a teljesítés felfüggesztésére,
amelyek a szerződéskötés időpontját követően váltak láthatóvá, tehát nem a körülmények
keletkezése a mérvadó. A láthatóság kérdését szintén objektíve kell értelmezni, ami annyit
jelent, hogy a veszély a szerződéskötés időpontjában ne legyen látható, felismerhető. A
szerződésszegésre nagy valószínűséggel sor kell kerülnie, amelyet objektív mércével kell
értelmezni. A teljesítés feltételeivel kapcsolatos bizonyítási kényszer azt a felet terheli, aki
ezzel a lehetőséggel él.
Ha a függő jogi helyzet véglegesül, tehát sor kerül a tényleges szerződésszegésre, a sértett fél
az adott szerződésszegési tényállás esetére előírt jogait érvényesítheti.
A teljesítés felfüggesztését a CISG nem köti semmilyen határidőhöz ill. alakszerűséghez,
viszont a 71. Cikk (3) bekezdése szerint a teljesítést akár az áru elküldését megelőzően, akár
azt követően felfüggesztő fél köteles a felfüggesztésről a másik felek haladéktalanul
értesíteni. A 27. Cikk értelmében a tájékoztatás elküldéssel hatályosul. Az értesítés nem
feltétele a teljesítés felfüggesztésének, ám a teljesítést felfüggesztő fél köteles a másik félnek
megtéríteni azt a kárát, amely az értesítés elmulasztásával okozott.
A szabály kitér arra az esetre is, ha a másik fél saját teljesítésére megfelelő biztosítékot ad.
Ennek a körülménynek az a jogkövetkezménye, hogy a teljesítést felfüggesztő fél köteles
folytatni

a

teljesítést.

Megfelelő

biztosíték

hiányában

a

CISG

72.

Cikkének

feltételrendszerében elállhat a szerződéstől, vagy a függő jogi helyzet megszűntét követően,
tehát ha a kötelezett ténylegesen szerződésszegést követ el, az adott szerződésszegésből eredő
jogait gyakorolja.
A 71. Cikk (2) bekezdése a teljesítés felfüggesztésének egy különös fajtáját, az árumegállítás
jogát rendezi. Eszerint ha az eladó már feladta az árut, mielőtt a teljesítés felfüggesztését
lehetővé tévő okok nyilvánvalóvá váltak, megakadályozhatja az árunak a vevő részére történő
kiszolgáltatását még akkor is, ha a vevő birtokában olyan okmány van, amely őt egyébként az
áru átvételére feljogosítja, sőt abban az esetben is, ha már a vevő az áru tulajdonosa. Az
iménti szabály kizárólag az áruval kapcsolatban a vevő és az eladó között fennálló jogokra
vonatkozik, ami annyit jelent, hogy harmadik személlyel szemben az eladó megállítási jogát
nem érvényesítheti, ill. harmadik személytől az áru csak akkor követelhető vissza, ha ez az
irányadó nemzeti jog alapján lehetséges. A tulajdonszerzés időpontját a nemzeti jogi
szabályok alapján kell megállapítani.
A 71. Cikkhez szorosan kapcsolódik a 72. Cikk, amely az elállás feltételeit
szabályozza arra az esetre, ha a szerződésszegés veszélye még csak fenyeget. Az alapvető
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szerződésszegés következményeinek orvoslásával kapcsolatos nehézségekre való tekintettel a
CISG lehetővé teszi az elállást, ha a teljesítési határidőt megelőzően nyilvánvalóvá válik,
hogy a másik fél alapvető szerződésszegést fog elkövetni. A (2) bekezdés értelmében az
elállni szándékozó fél köteles a szándékáról értesíteni a másik felet, hogy lehetővé tegye
számára, hogy a teljesítés megfelelő biztosítékáról gondoskodhassék, feltéve, hogy ehhez
elegendő idő áll rendelkezésére. Azt, hogy a biztosíték megfelelő, a kötelezettnek kell
bizonyítania. Megjegyezzük, hogy az iménti tájékoztatás nem az elállási nyilatkozatot
tartalmazza, hanem csupán annak szándékát tartalmazza. Ebben a tekintetben a szabály tehát
merőben eltér a 71. Cikk (3) bekezdésétől, melynek oka abban a körülményben keresendő,
hogy a teljesítés ideiglenes felfüggesztése nem jelenti a szerződés felszámolását, míg az
elállás visszafordíthatatlanul megszünteti a szerződést. Az értesítési kötelezettség megsértése
nem eredményezi az elállási jog elenyészését, viszont az értesítés elmaradásából eredő kárt,
tehát azt a kárt, amit megfelelő biztosíték nyújtásával elkerülhető lett volna, a másik félnek
meg kell téríteni. Eltérően a 71. Cikk szabályától, az alapvető szerződésszegés veszélyének
egyértelműnek, nyilvánvalónak kell lennie, ugyanis nyilvánvaló, hogy a szerződés
felszámolása súlyosabb jogkövetkezmény, mint a teljesítés felfüggesztése. Értelemszerűen, a
szerződésszegés veszélyét objektív mércével kell értelmezni. Az elállás feltételeivel
kapcsolatos bizonyítási terhet a CISG az elálló fél vállára helyezi. Az elállásról a jogosult a
kötelezettet határidő nélkül tájékoztathatja, tehát egészen a teljesítésre meghatározott
időpontig vagy határidő kezdő időpontjáig erre sor kerülhet. Az elállás a nyilatkozat
elküldésével hatályosul. A 72. Cikk (3) bekezdése eltekint az értesítési kötelezettség
teljesítésétől, ha a másik fél kifejezetten és egyértelműen kijelenti, hogy nem teljesíti
kötelezettségeit. Ilyen kijelentésnek minősül az is, ha az egyik fél teljesítését olyan
feltételekhez köti, amelyek a szerződésből nem következnek.
Argumentum a maiori ad minus arra a következtetésre juthatunk, hogy a jogosult fél
alapvető szerződésszegés veszélye miatt is felfüggesztheti a teljesítést, tehát a 72. Cikk nem
zárja ki az előző Cikk alkalmazását327. Az iménti érvelés már csak azért is helytálló, mert a
kötelezettségek lényeges részének nemteljesítése kétséget kizáróan tágabb fogalom, mint az
alapvető szerződésszegés.

327 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 426. o.
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7.3.3.11. A részletekben teljesítendő szerződések megszegése
A 73. Cikk a részletekben teljesítendő szerződések alapvetőnek minősülő megszegését
rendezi. Megjegyezzük, hogy a részletekben történő teljesítés fogalma az árura vonatkozik,
nem a vételárra. Abban az esetben, ha az eladó a szerződés szerint az árut egészben köteles
szolgáltatni, mégis részletekben teljesít, a CISG 51. Cikkben foglaltak szerint kell eljárni.
A 73. Cikkben rögzített tényálláselemek a megvalósult szerződésszegésekhez kapcsolódnak,
s ez a körülmény különbözteti meg a CISG 71. és 72. Cikkeitől.
A főszabály értelmében /73. Cikk (1) bek./, amely mindkét szerződő félre vonatkozik,
ha a részlettel kapcsolatos kötelezettség teljesítésének elmulasztása az adott részlet
tekintetében alapvető szerződésszegésnek minősül, a másik fél az adott részlet tekintetében
állhat el a szerződéstől. A (2) bekezdés szerint, amely szintúgy mindkét szerződéskötő félre
vonatkozik, ha az egyik szerződő fél valamelyik részletre vonatkozó kötelezettségszegéséből
a szerződéskötő partnere alapos okkal következtet arra, hogy a jövőbeni részletek kapcsán
alapvető szerződésszegést fog elkövetni, ésszerű időn belül felmondhatja a szerződést. A
szabályból következik, hogy a szerződésszegésnek, amely miatt a jogosult az egész szerződést
felmondja, nem kell alapvetőnek lenni. Az alapos ok fordulatát természetesen objektív
mércével kell értelmezni, csakúgy, mint az ésszerű idő hosszát. Vita esetén a felmondás
feltételeire vonatkozó bizonyítási kényszer a szerződést felmondani szándékozó felet terheli.
A 73. Cikk (3) bekezdés szerint a vevő, aki valamely szolgáltatás tekintetében eláll
a szerződéstől (tehát az eladó alapvető szerződésszegést követett el), egyidejűleg elállhat a
már teljesített szolgáltatások vagy a jövőbeni szolgáltatások tekintetében is, ill. az egész
szerződéstől, ha a szolgáltatások a közöttük fennálló összefüggés következtében a felek által a
szerződés megkötésekor eltervezett célra nem lesznek használhatók328. A szabályból
nyilvánvaló, hogy a (3) bekezdés alapján az elállás lehetősége csak a vevő előtt nyílik meg.
Az elállás feltételeinek meglétét a vevőnek kell bizonyítania. A szabályból az is következik,
hogy a vevőnek a részteljesítésre vonatkozó és a szerződés egészét érintő elállási
nyilatkozatokat egyidejűleg kell megtennie.

328 A 73. Cikk szabályának bemutatása során Sándor Tamás és Vékás Lajos által javasolt normaszöveget alkalmaztuk. V.ö.: Sándor Tamás
– Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 427. o.
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8. A szavatosi helytállási kötelezettségből és a jótállásból eredő igények
érvényesítése

A hibás teljesítés tényét és a hiba által okozott vagyoni érdeksérelem kompenzálására
kiválasztott igényt a kötelezett tudomására kell hozni, ellenkező esetben – tájékoztatás
hiányában – még teljes együttműködési hajlandósága mellett sem tudná a szolgáltatás
hibájában rejlő értékcsökkenést orvosolni. Kérdésként tehát fel sem merülhet, hogy
szükséges-e a szerződésszegéssel hátrányosan érintett szerződő fél számára közlési
kötelezettséget előírni; eldöntendő viszont a közlés megtételére nyitva álló határidő tartama.
A szlovák polgári jogi kódexben rögzített kifogásolásra nyitva álló határidőket rendező
szabályok felvetik a kérdést, hogy a jogosulti érdekvédelem tekintetében meddig terjed az
ésszerűség határa. Találunk összefüggést a kifogásolásra nyitva álló idő tartama és a hibás
teljesítéssel sérelmet szenvedett fél érdekvédelmének színvonala között? A magyar polgári
jogi irodalom egyértelmű tartalommal bíró szabályainak köszönhetően a közlési kötelezettség
megtételére nyitva álló határidők jellegével kapcsolatban jogértelmezési kérdések nem
merültek fel. Ennek ellenére, a szlovák polgári jogi irodalom ebben a körben – azaz a közlési
kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidők jellegének kérdésében – máig nem
fejtett ki egységes álláspontot. A dilemmák okai újfent a következetlen szabályok mellett a
fogyasztói adásvétel irányelvének tartalmilag elhibázott beültetésében keresendők. A szlovák
polgári jogban tehát átgondolást igényelnek a hiba közlésére és az igényérvényesítésre nyitva
álló határidőkre vonatkozó szabályok. A jogirodalomban közölt állásfoglalások ebben a
körben is ellentétbe kerültek egymással. Mind a magyar, mind a szlovák polgári jog térfelén
meggondolandó kérdés, hogy ésszerű-e a közlési kötelezettség teljesítésére megállapított
határidő kezdő időpontját a hiba tényleges felfedezéséhez kapcsolni. Vajon a szerződések
ésszerű kockázatelosztó funkciójának nem felelne-e meg következetesebben az a megoldás,
ha a közlési kötelezettség meghatározó időpontja a szolgáltatás megvizsgálására vonatkozó
kötelezettség jogszabályban vagy a szerződésben rögzített időpontjához vagy határidejéhez
kapcsolódna? A hibás teljesítés miatti igényérvényesítés sarkalatos kérdései körébe tartozik a
bizonyítási teher telepítése is. A magyar polgári jog a szerződés fogyasztói jellege mentén
differenciál, míg a szlovák polgári jogban e minősítés közömbös. A fogyasztói adásvételről
szóló EK-irányelv parancsát követve a fogyasztói szerződések körében rögzített fordított
bizonyítási teher kapcsán felmerül a védett vagyoni érdek dilemmája, azaz arra a kérdésre kell
választ adni, hogy a hibás teljesítés mellett szóló vélelem nyújtotta fokozott védelem
222

kisugárzik-e a szavatosságon kívüli jogkövetkezmények terrénumára. A szerződéskötéssel
óhatatlanul függő jogi helyzet jön létre: a kötelezettnek számolnia kell azzal, hogy a jogosult
érvényesíti a nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogait. Természetes igény, hogy e
bizonytalan állapot végére egy idő után végérvényesen pont kerüljön; a mindkét fél érdekeit
szem előtt tartó megoldás érdekében ebben a körben is a szerződések kockázatelosztó
funkciójára kell hangsúlyt fektetni. A kérdés bonyolultságát és jelentőségét kiválóan
érzékelteti, hogy a magyar jogtudomány és judikatúra az igényérvényesítésre nyitva álló
határidő hossza tekintetében évtizedekig nem jutott nyugvópontra; olyannyira, hogy a bírói
jogértelmezés egy időben rést ütött a jogvesztő határidők pajzsán. A magyar polgári jogi
tudomány az életszerű megoldás keresése, a kodifikációs alkotó munkák során már a
kérdésfeltevéssel

kilépett

a

működő,

a

kontinentális

európai

jogban

megszokott

határidőrendszer keretéből. A kérdés a következő: megfelelően szolgálja-e, eleget tesz-e a
kötelezett helytállási kötelezettségét ésszerű időkeretbe történő szorító követelménynek,
elvárásnak a törvényben rögzített, záros, végső, elmulasztásához a jog elenyészését kapcsoló
határidő? Végül, nem megkerülendő kérdés, hogy a hibás teljesítést elkövető féllel szembeni
tájékoztatási kötelezettség teljesítése, ill. a vele szembeni igényérvényesítés és a bírósági
igényérvényesítés között milyen időbeni távolság feszülhet. Indokolt, racionális-e a bírósági
igényérvényesítést elévülés hatálya alá eső szubjektív jognak tekinteni? E kérdéskörben előre
bocsátjuk, hogy a szlovák polgári jogban a hiba közlésének és a szavatosi igény
érvényesítésének határidőrendszere a dolgozat által vizsgált szerződéstípusok körében nem
mutat következetes, egységes képet.
Aligha vitatható, hogy a jogszabályoknak az igényérvényesítésre nyitva álló határidők
megállapításánál is a kockázati tényezők szerződéskötő felek közötti ésszerű elosztásának
követelményét kell követniük, ebből a csapásirányból csupán fogyasztóvédelmi indíttatású
kivételek lehetnek indokoltak. Az ésszerűség követelménye az igényérvényesítéssel
összefüggésben felmerülő kérdések megnyugtató rendezésében különleges jelentőséggel bír,
hiszen nemcsak a hibás teljesítéssel sérelmet szenvedett félnek, hanem a kötelezettnek is
vannak olyan érdekei, amelyeket a polgári jognak is feltétlenül méltányolnia kell. A
fogyasztói adásvételről szóló EK-irányelv implementációja kapcsán eldöntésre várt (és a
szlovák polgári jog újragondolása során e kérdés ma is aktuális), hogy a fogyasztók
kereskedőkkel szembeni hátrányos pozícióját kiegyenlíteni hivatott fokozott védelmet nyújtó
eszköztár hatálya kiterjesztendő-e a nem

fogyasztói szerződések körére. Alapos

törvényalkotói meggondolást igényel az a kérdés is, hogy indokolt-e az irányelvben rögzített
védelmet túlteljesíteni. A feltett kérdésekre a választ szintén a racionalitás optikáján keresztül
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kell keresni, a nemzeti jogalkotás megoldását ugyanilyen szemszögből indokolt kritikai éllel
értékelni.
A dolgozat a fenti dilemmák és tények optikáján keresztül kívánja a magyar és a
szlovák polgári jogban rögzített kifogásolási határidők, ill. az igényérvényesítésre
rendelkezésre álló elévülési és jogvesztő határidőrendszer és fejlődési irányvonaluk
vizsgálatát megtenni. A magyar és a szlovák polgári jogi, ill. a szlovák kereskedelmi jogi és a
nemzetközi adásvétel egyezményének megoldási variációi színes képet mutatnak, nem
beszélve a két ország jogirodalmában közölt állásfoglalásokról, az új magyar polgári jogi
kódex kodifikációja során kimunkált tudományos eredményekről, amelyeket a dolgozat
megkísérel bemutatni. A fejezet második része a nemzetközi adásvétel egyezménye és a
szlovák kereskedelmi jogi kódex hatálya alá rendelt adásvételi szerződés hibás teljesítése
okán keletkező igények érvényesítési kérdéseit vizsgálja. A különálló elemzést elsősorban a
polgári jogtól eltérő szabályok indokolják, amelynek okai a kereskedelem különleges
igényeiben gyökereznek. Ahol lehetséges, egységes szerkezetben elemezzük a CISG és a
szlovák kereskedelmi jogi kódex szabályait.

8.1. A szavatosi és jótállási igények érvényesítése a magyar és a szlovák polgári
jogi kódex alapján
8.1.1. A fizikai hibákhoz kapcsolódó értesítési kötelezettség határideje. Az értesítéssel
való késedelem jogkövetkezményei
Az új Ptk. nem módosít az 1959-es kódex hiba közléséről szóló szabályain. Nem
fogyasztói szerződések körében a közlésnek a hiba felfedezését követően késedelem nélkül
kell megtörténnie /új Ptk. 6:162. § (1) bek., 1959-es kódex 307. § (1) bek.: a körülmények
által lehetővé tett legrövidebb időn belül/. A főszabály melletti kivételként, a fogyasztói
adásvételről szóló EK-irányelvben foglalt minimum-követelménynek329 eleget téve az új Ptk.
is kógens jelleggel rögzíti, hogy a fogyasztói szerződések esetén a hiba felfedezésétől
számított két hónapon belül megtett kifogás nem minősül késedelemnek. Elviekben az
indokolatlan késedelmet lehetővé tévő kéthónapos közlési határidő tekintetében a fogyasztói
adásvételről szóló irányelv minimum-követelményétől két irányban lehet eltérni. Egyrészt,

329 Az értesítésről az Európai Parlament és Tanács 1999/44/EK a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes
vonatkozásairól szóló irányelvének 19. pontja és az 5. Cikk (2) bek.-e szól.
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közlésre nyitva álló határidő tartamának megállapítása során a nemzeti jogalkotás a jogosult
javára eltérhet az irányelv szabályától, másrészt, szabályainak hatálya kiterjeszthető a nem
fogyasztói szerződések körére is. Azt gondoljuk, hogy még a fogyasztóvédelem égisze alatt
sem indokolt az irányelvtől a közlési határidő tekintetében pozitív irányban eltérni: a
kéthónapos közlési határidő a kifogásolás megtételére elegendő, különös tekintettel arra, hogy
a jogszabály a közlésre nyitva álló határidő túllépését nem szankcionálja jogvesztéssel. Az új
kódex, hasonlóan az 1959-es Ptk. szabályaihoz, a közlés késedelméhez kártérítési
kötelezettséget kapcsol /új magyar Ptk. 6:162. § (3) bek.-e, 1959-es kódex 307. § (3) bek.-e/.
Nem utolsó sorban azt a körülményt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az irányelv
célkitűzése a határon átnyúló fogyasztói szerződések hibás teljesítésével okozott hátrány
elhárításának a garantálása; azaz a kéthónapos közlési határidőt a fogyasztói adásvételről
szóló EK-irányelv nemzetközi viszonylatban, nyelvi és jogi nehézségek leküzdésére is
elegendőnek tartja330.
A szlovák polgári jog kifejezetten nem teszi kötelezővé a dolog megvizsgálását, ám
a hibás teljesítés általános szabályai körében foglalt 504. § rögzíti, hogy a jogosult a hibát
indokolatlan

késedelem

nélkül

köteles

kifogásolni

azt

követően,

hogy

a dolog

megvizsgálására lehetősége nyílt. A határidő jellegének tekintetében a szlovák jogirodalom
nem egységes. Egyesek „komolyabb jogkövetkezmények nélküli“ minősítést kapcsolnak
a késedelem nélküli határidő eredménytelen elteltéhez, ill. „rend kedvéért rögzített
határidőnek tekintik“331, a magunk részéről ezzel nem értünk egyet. Azt gondoljuk, hogy
a jogszabályban

rögzített

kötelezettség

megszegéséhez

vagy

kapcsolódnak

jogkövetkezmények, vagy nem. A jogkövetkezmények súlyának értékelése értelemszerűen
már más kérdés, ám egyértelmű, hogy logikai sorrendben, elsődlegesen a jogkövetkezmények
ténykérdését kell tisztázni. Álláspontunk szerint a szlovák Ptk. 504. §-ában foglalt szabály
nem sorolandó a lex imperfecta szabályok körébe, ami annyit jelent, hogy a tárgyi szabályban

330 v.ö.: Európai Parlament és Tanács 1999/44/EK a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól
szóló irányelvének 20. pontja.
331 Dulaková, Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna
zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és csereszerződés, fogyasztói adásvételi
szerződés, ajándékozási szerződés. Kommentár/, C. H. Beck, 2011. 142. o., Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári
Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 551. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi
jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 36. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS
LIBRI, spol. s r. o., 2014. 38. o., Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv
(Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 463. o., Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný
komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 637. o.
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rögzített kötelezettség megszegéséhez terhes jogkövetkezmények fűződnek, annak ellenére,
hogy a szabály megszegéséhez kapcsolódó jogkövetkezményt nem az 504. § mondja ki.
A szlovák Ptk. 420. § (1) bek.-e értelmében „mindenki felel a jogi kötelezettségének
megszegésével okozott kárért“. Kétségkívül, a polgári jogi kódexben rögzített tájékoztatási
kötelezettség is jogi kötelezettségnek minősül, tehát ha a hibás teljesítéssel sérelmet
szenvedett fél a tájékoztatási kötelezettségének időben nem tesz eleget, a késedelemmel
okozott kárért helytállni tartozik332. A közlési kötelezettség késedelmes teljesítése miatt
felmerült kártérítés kérdése a közzétett bírói gyakorlat figyelmét elkerülte. Ennek okát,
álláspontunk szerint, a jogirodalom által korábban közölt, fentebb bemutatott egyöntetű
értelmezésben kereshetjük. A szlovák polgári jogi kódex 504. §-ában rögzített általános
szabályhoz hasonlóan a polgári jogi nem fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítésének
szabályozási körében a szlovák polgári jogi kódex (599. §) megállapítja, hogy a vevő köteles
a hibát felfedezését követően indokolatlan késlekedés nélkül közölni az eladóval –
természetesen a végső jogvesztő határidőt a jogosult nem lépheti túl. Az adásvételi szerződés
körében rögzített indokolatlan késedelem nélküli határidő jellegéről a jogirodalom egy része
nem foglal állást333, mások újfent „rend kedvéért rögzített határidőnek“ tekintik, amely
eredménytelen elteltéhez nem fűződik a jogvesztés következménye334. A magunk részéről újra
utalunk a szlovák Ptk. 504. §-ában foglalt szabály kapcsán kifejtett álláspontunkra. Abban az
esetben, ha a nem fogyasztói adásvételi szerződést megkötő felek jótállásban állapodtak meg,
a hiba kifogásolásának nem az imént említett indokolatlan késedelem nélküli határidőben kell
megtörténnie, hanem a felfedezésüktől számított hathónapos határidőben (szlovák Ptk. 505.
§). Az igényérvényesítésnek végérvényesen a jogvesztő jótállási határidő szab gátat. A
jogvesztés tényét a bíróságok minden esetben hivatalból veszik figyelembe. Jogirodalmi
állásfoglalás szerint a jótállás körében nemcsak az utóbb említett határidő eredménytelen
eltelte, hanem a szubjektív kezdő időponthoz (hiba felfedezése) kapcsolódó hathónapos

332 Ugyanígy: Števček, Marek (szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári Törvénykönyv II. 451-880. §. Kommentár/,
C. H. Beck, 2015. 1740. o.
333 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/. Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007., Lazar,
Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet. IURA EDITION, spol. s r. o., 2010., Lazar, Ján (szerk.): Občianske
právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet. IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014., Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár
/Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/. IURA EDITION, spol. s r.o., 2008.
334 Števček, Marek (szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári Törvénykönyv II. 451-880. §. Kommentár/, C. H. Beck,
2015. 2109. o.
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közlési határidő túllépése is jogvesztést eredményez335. Úgy gondoljuk, hogy ez a vélemény
nem helytálló, ugyanis a szlovák Ptk. 583. §-a szerint az igényérvényesítés elmulasztása csak
akkor eredményez jogvesztést, ha a törvény így rendelkezik. A szlovák Ptk. a jótállás
esetében

a hathónapos

közlési

határidő

eredménytelen

elteltét

nem

szankcionálja

jogvesztéssel336. A hiba kifogásolására nyitva álló határidő hasonlóan alakul a fogyasztói
adásvételi szerződések körében a Ptk. által előírt kötelező jótállás esetén is. A jogirodalomban
megjelenő álláspont szerint a hathónapos kifogásolásra nyitva álló határidő az eladó pozícióját
kívánja erősíteni. Célja az, hogy az eladónak reális lehetősége legyen a hibát orvosolni337.
Álláspontunk szerint a hathónapos közlési határidő még a jótállás esetében is ésszerűtlenül
hosszú, egyáltalán nem veszi figyelembe a kötelezett méltányolandó érdekeit, a vagyoni
forgalom igényeit. Úgy gondoljuk, aligha képzelhető el olyan eset, amikor a jogosultnak,
beleértve a fogyasztót is, ilyen hosszú időre lenne szüksége a hiba bejelentésére. Erre a célra
teljesen elegendő lenne a fogyasztói adásvételről szóló irányelvben rögzített kéthónapos
határidő is. Sőt, a közlésre nyitva álló határidő ésszerű korlátozása mellett szól az
a körülmény is, hogy a túlzottan hosszú – tulajdonképpen indokolatlan késedelmet
„legalizáló“ – közlési határidő tudatában a jogosult a hiba felfedezését követően akár
hónapokig használja a dolgot, így további hibák keletkezésének veszélye hatványozottan
megnő. Aligha vitatható, hogy a jogosult a hibás dolog használata következtében fellépő
további hibák kompenzálását is követelni fogja, tehát az ésszerűtlenül hosszú határidő az
eladó oldalán indokolatlan többletköltségeket is eredményezhet. Azt gondoljuk, hogy a hibás
dolog használata során keletkezett hibák már semmiképp sem tartoznak a kötelezett kockázati
körébe, viszont a gyakorlatban ezek elhatárolása nehézségekben ütközhet. Kiegyensúlyozott
szabályokra azért is törekedni kell, ugyanis az idő múlásával a bizonyítás is egyre
nehézkesebbé válik.

335 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 552. o.,
Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o.,
2008. 639. o. Ellentétes nézetet képvisel: Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári
Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 464. o.
336 Ugyanígy: Števček, Marek (szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári Törvénykönyv II. 451-880. §. Kommentár/,
C. H. Beck, 2015. 1742. o.
337 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 551. o.,
Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó
jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 464. o.
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A fogyasztói adásvételi szerződés szabályozási körében rögzített, kötelező jótállás
hatálya alá vont esetekben a hiba közlésére nyitva álló, ésszerűtlenül hosszú indokolatlan
késedelmet lehetővé tévő 6 hónapos határidő csak a fogyasztói adásvételi szerződéssel
értékesített új árut terhelő hiba kifogásolására korlátozódik, ezért a használt dolog hibáját a
„klasszikus” polgári jogi adásvételi szerződés hibás teljesítésének szabályai értelmében
(szlovák Ptk. 599. §) a hiba felfedezését követő indokolatlan késedelem nélkül kell
kifogásolni. A bírósági igényérvényesítés feltétele, hogy a jogosult a hibát a kötelező jótállási
határidőben kifogásolja, ill. a hiba miatti igényét érvényesítse, használt dolgok esetén a dolog
átvételétől számított 24 hónapon, ill. a szerződéskötő felek által a 620. § (4) bek.-ében
rögzített, legalább 12 hónapos határidőn belül (megismételjük: használt dolgok esetében nem
jótállási határidőről van szó) belül kifogásolja. Ennek a határidőnek az elmulasztása
jogvesztéssel jár (szlovák Ptk. 626. §). A szlovák Ptk. 626. §-ából is azt a következtetést
vonhatjuk le, hogy a kötelező jótállás a használt dolgokra nem vonatkozik, ugyanis nem
jótállási határidőként kezeli a 24, ill. a 12 hónaposra csökkenthető határidőt, hanem olyan
határidőként, melyben a hibát a kötelezettel közölni kell. Természetesen a szlovák polgári jogi
kódexben rögzített hibás teljesítés mellett szóló 6 hónapos vélelem hatálya kiterjed a használt
dolog fogyasztói adásvételére is /Ptk. 508. § (2) bek./.
8.1.2. A megvizsgálási és az értesítési kötelezettség viszonya
Értelmezési kérdésként merül fel, hogy a megvizsgálási kötelezettség teljesítésével /új
Ptk. 6:127. § (1) bek.-e, korábbi kódex 283. § (1) bek.-e/ való késedelem kihat-e a közlési
kötelezettség terrénumára. Az új polgári jogi kódex leszögezi /6:127. § (1) bek.-e/, hogy a
jogosult késedelem nélkül köteles meggyőződni a szolgáltatás minősége és mennyisége
megfelelőségéről. A korábbi polgári jogi kódex a vevőt a dolog körülmények által lehetővé
tett legrövidebb időn belüli megvizsgálására kötelezte /1959-es Ptk. 283. § (1) bek.-e/. A
dolog átvétele során az 1959-es polgári jogi kódex megoldásával azonos módon /1959-es Ptk.
283. § (2) bek.-e/ az új kódex szerint sem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek
a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás vonatkozik /6:127. § (2) bek./.
Kérdésfeltevésünk az, hogy vajon időben történik-e az igényérvényesítés akkor, ha a jogosult
a szolgáltatás megvizsgálásáról csak késedelmesen vagy egyáltalán nem gondoskodik,
s emiatt a hibát csak későbbi időpontban fedezi fel, holott, ha a megvizsgálási
kötelezettségének időben eleget tett volna, a hibáról korábban is tudomást szerezhetett volna.
A fent megjelölt jogszabályhelyekből kiderül, hogy sem a korábbi, sem az új magyar polgári
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jogi kódex nem kapcsolja a közlési kötelezettség teljesítését a szolgáltatás megvizsgálásához:
a közlési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő kezdő időpontja a hiba tényleges
felfedezése /1959-es Ptk. 307. §-a, új Ptk. 6:162. §-a/. A megvizsgálási és a közlési
kötelezettség között – eltekintve a korábbi polgári jogi kódex 311. §-ában foglalt, a kereskedő
regresszigényét szabályozó esetkörtől – tehát jogszabályi szinten kifejezett kapcsolatot nem
találunk, amiből nyelvtani értelmezés útján az következik, hogy a hiba közlése időben történik
a megvizsgálási kötelezettség késedelme vagy nemteljesítése miatti későbbi felfedezése
esetén is, feltéve, hogy a jogosult a hibát a tényleges felfedezését követően a kötelezettel az
erre nyitva álló időben közli. A teljesség kedvéért szólunk arról, hogy a legfelsőbb bírói
fórum figyelmét sem kerülte el a megvizsgálási kötelezettség teljesítésével történő késlekedés
kérdése, amellyel a Legfelsőbb Bíróság GK 41. számú állásfoglalásában foglalkozott. Az
állásfoglalás

a

megvizsgálási

kötelezettség

teljesítésének

a

kártérítési

igény

érvényesíthetőségére gyakorolt hatását rögzítette, ezért az állásfoglalással mi is a kártérítés és
a szavatosság kapcsolatát vizsgáló pontban foglalkozunk. Nyomatékosítjuk, hogy a tárgyi
állásfoglalás a hibaközlés és a megvizsgálási kötelezettség teljesítése között kényszerítő
összefüggést egyéb viszonylatban nem létesít. A megvizsgálási és a közlési kötelezettség
teljesítésére rendelkezésre álló határidők de jure tehát tulajdonképpen két mederben,
egymástól függetlenül folynak. A logikus sorrendben elsőként teljesítendő megvizsgálási
kötelezettség teljesítésével történő késedelem nem eredményezi az emiatt – lényegét tekintve
a jogosult

kötelezettségszegése

szankcionálását.

A kártérítés

miatt
–

mint

–

megkésve
a késedelmes

felfedezett
közlés

hibák

közlésének

jogkövetkezménye

–

vonatkozásában álláspontunk szerint a megvizsgálási kötelezettséget rögzítő polgári jogi
szabály közömbös. Úgy gondoljuk, a racionális, a kötelezett érdekeit is kellőképpen szem
előtt tartó megoldás mind a magyar, mind a szlovák polgári jogban az lenne, ha az időben
elvégzett megvizsgálási kötelezettség során felfedezhető hibákhoz kapcsolódó közlési
kötelezettség kezdő időpontja a megvizsgálási kötelezettségre nyitva álló időtartam elteltével
kezdődne (ill. az ebben az időtartamban elvégzett vizsgálat befejeztének időpontjával), egyéb
hibák vonatkozásában pedig a meghatározó időpont továbbra is a hiba tényleges
felfedezésének időpontja maradna. Nyilvánvaló, azon tulajdonságok körében is, amelyeket
nem kell vizsgálni (amelyek minőségét tanúsítják vagy amelyekre jótállás vonatkozik),
a közlési határidő a hiba tényleges felfedezésével kezdődne. Álláspontunk szerint a bizonyítás
kérdésében a kötelezettet indokolt terhelni, hiszen az ő érdekkörében áll annak bizonyítása,
hogy az adott hiba már korábban felfedezhető lett volna, ha a közléssel való késedelemre
hivatkozik. Azt gondoljuk, ebben a körben a tételes jognál árnyaltabb szabályok alkotása
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a szerződéskötő felek jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyhelyzetet nem zavarná meg,
ugyanis a polgári jogban a közlési kötelezettséggel való késedelemhez nem fűződik
a nemzetközi adásvétel egyezményében rögzített drasztikus jogkövetkezmény, azaz
jogvesztés; a jogosult a kötelezettnek „csupán” a késedelmével okozott kára megtérítésével
tartozik. Sőt, az egyik fél hanyagságának terhét nem helyezné a szerződéskötő partnere
vállára, annak terhes jogkövetkezményeit neki kellene viselnie. Megjegyezzük, hogy ebben a
kérdésben

jogirodalmi

állásfoglalást

nem

találtunk.

Természetesen

a megvizsgálási

kötelezettséget rögzítő polgári jogi szabály egyáltalán nem lex imperfecta; elmulasztása
kisebb felbontásban kifejti hatását: azt eredményezi, hogy az elévülés nyugvásának szabályait
nem lehet alkalmazni, ugyanis a jogosult az igényeit a határidőkön belül érvényesíteni tudta
volna338.
8.1.3. A fizikai hiba közlésének tartalmi és alaki követelményei
A szlovák polgári jogi szerződések körében a joggyakorlat kimunkálta, hogy a hibák
közlését tartalmazó nyilatkozattal a hibákat, ill. a hibák megnyilvánulásának módját meg kell
jelölni; önmagában nem elegendő az eladót arról tájékoztatni, hogy a dolog hibás 339. Ezen
felül – annak ellenére, hogy erre a jogosultat a szlovák Ptk. normaszövege nem kötelezi340 –
a jogirodalom által hivatkozott bírói gyakorlat megköveteli, hogy a vevő a kifogásolással
egyetemben konkrét szavatosi jogot is érvényesítsen341. Azt gondoljuk, hogy ez az
állásfoglalás téves, ugyanis hiányzik a tételes jogi alapja, s az iménti lábjegyzetben feltüntetett

338 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 229. o.
339 Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 39/88 sz. állásfoglalása, Lazar, Ján (szerk.):
Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 36. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo
hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 38. o., Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a
súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 463. o., Vojčík,
Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 637.
o.
340 Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 36. o., Lazar, Ján
(szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 38. o.
341 Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 57/75 sz. állásfoglalása, Szlovák Szocialista
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 42/77 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb
Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi
Kollégiumának Cpj 39/88 sz. állásfoglalása, Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing.
Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 552. o., Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári
Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 463. o., Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky
zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 637. o.
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judikatúra sem a hibás teljesítés általános szabályaiban gyökerezik. A szlovák Ptk. 504. §ának normaszövegéből csupán az vezethető le, hogy jogvesztést a hibák kifogásolásának
elmaradása eredményez, a szabályban szó sincs az igényérvényesítésről. A kifogásolási
kötelezettség hasonlóan alakul az adásvételi szerződés hibás teljesítésének szabályai körében
rögzített 599. § körében is, azaz a végső 24 hónapos jogvesztő határidőben csupán a kifogás
megtételének kell megtörténnie, az igényérvényesítésre az általános elévülési igény áll
rendelkezésre. Általunk helyesnek tartott állásfoglalást egyedül a Cseh Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 1830/2014 sz. ítéletében találtunk, melyet a szakirodalom egy
alkalommal közölt342. A jogvesztő határidőben a fogyasztói adásvételi szerződés körében kell
konkrét szavatosi igényt is közölni az eladóval szemben /szlovák Ptk. 626. § (1), (3) bek./.
A kifogásolás elmulasztása a vevőre nézve súlyos hátrányt okoz: a bíróság előtt csak
olyan hibák tekintetében érvényesítheti jogait, amelyekről az eladót a közlésre nyitva álló
határidőben tájékoztatta343. A szabály /szlovák Ptk. 599. § (1) bek.-e/ hátterében az az
elgondolás rejlik, hogy a jogosult indokolatlanul ne fordulhasson bírósághoz – tehát csak
akkor, ha a kötelezett szavatosi igényét önként nem elégítette ki, aminek logikus előfeltétele a
hiba közlése. Ellenkező – és álláspontunk szerint helyes – nézet jelenik meg a Cseh
Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 3 Cz 31/85 sz. ítéletében, amely a keresetlevél a
szavatosi jogok érvényesítésére nyitva álló határidőben a kötelezettnek történő kézbesítését
időben megtett kifogásolásnak és igényérvényesítésnek tekinti. Az ítélet indokolása leszögezi,
hogy a kötelezett elutasító magatartása a bírósági igényérvényesítés szempontjából közömbös.
A magyar jogirodalom is erre az álláspontra helyezkedett: „A közlés hatályos akkor is, ha
a szavatossági igényt érvényesítő kereset kézbesítésével történik. Nem utasítható el a kereset
egyedül azért, mert annak beadása, vagyis az igény érvényesítése előtt a jogosult a hibát nem
közölte.“344
A szavatossági, ill. a jótállásból fakadó igényeket a szerződés kötelezettjével, az
eladóval szemben kell érvényesíteni, s a hibaközlésnek is ily módon kell történnie. Ennek a
feltételnek a jogosult eleget tesz, ha a hibát az eladó bármely üzlethelyiségében kifogásolja.

342 Števček, Marek (szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári Törvénykönyv II. 451-880. §. Kommentár/, C. H. Beck,
2015. 1740. o.
343 Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 39/88 sz. állásfoglalása, Prágai Városi Bíróság 12
Co 6/73 sz. ítélete. A bíróság az ítélet indokolásában rögzíti, hogy a kifogásolás a bírósági jogérvényesítés feltétele.
344 Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007.
1106. o.
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A szlovák Ptk. fogyasztói adásvételi szerződésekre vonatkozó szabályai körében rögzíti
(szlovák Ptk. 625. §-a), hogy ha a jótállási nyilatkozat alapján a kijavítási kötelezettségnek az
eladótól eltérő kereskedő tesz eleget, a fogyasztó a kijavítási igényét a jótállási nyilatkozatban
feltüntetett kereskedőnél érvényesíti, ha ennek telephelye a fogyasztó lakhelyétől nincs
messzebb, mint az eladó telephelye, ahol a szerződést kötötte. A fogyasztót nem érheti
hátrány amiatt, hogy a kijavítást nem a vele szerződést kötő kereskedő végzi el. Ezt kívánja
biztosítani a szlovák Ptk. azzal, hogy a kijavításra megjelölt személyt a kijavítás a
szerződéskötő felek által kikötött határidőben történő elvégzésére kötelezi. A kijavításon kívül
egyéb szavatossági, ill. jótállásból eredő igényeit a fogyasztói szerződés jogosultja az eladóval
szemben érvényesíti. Az eladó köteles az igényérvényesítést, illetve a reklamáció
elintézésének módját is írásban rögzíteni345.
A hiba közlésére, ill. az igényérvényesítésre egyik polgári jogi kódex sem ír elő
semmilyen formai kötöttséget, még abban az esetben sem, ha a szerződést írásban kötötték346.
A bizonyítás körében felmerülő súrlódások elkerülése érdekében a jogosult szemszögéből
azonban tanácsos, hogy a kifogásolás, ill. az igényérvényesítés írásban történjen.
A magyar polgári jogi kódex leszögezi, hogy a szavatossági igényt a szolgáltatott
dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a
megjelölt hibát előidézte /6:165. § (1) bek./. A Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletének
indokolásában kifejtett álláspontja szerint a jogosultnak a szavatosi igények érvényesítésekor
nem kell tételesen felsorolnia a felvonó összes hibáit; azzal, hogy közölte a felvonó hibás
mivoltát, az igény a felvonó összes hibája miatt megtettnek minősül (BH 1979.377.). Továbbá
a BH 1988.7. számú ítéletének indokolásában megállapította, hogy a kijavítási igény
érvényesítésének nem feltétele, hogy a jogosult a vízvezetékrendszert terhelő hibák pontos
helyét és okait teljes részletességgel megjelölje. Az indokolás szerint elegendő azoknak
a tényeknek a felsorolása, amelyekből alaposan következtetni lehet a nyomócsőrendszer hibás
működésére vagy alkalmatlanságára. Ehhez kapcsolódva a Legfelsőbb Bíróság egy másik
ítéletében leszögezte, hogy a szavatossági igényt akkor is kellő időben érvényesítettnek kell
tekinteni, ha a jogosult a hibát hiányosan vagy tévesen jelölte meg (BH 1981.197.). Az ítélet
indokolásában a Legfelsőbb Bíróság azzal érvel, hogy a hibás teljesítés folytán megbomlott

345 szlovák Ftv. 18. §-a
346 Szlovák Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 42/77 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo
2144/2007 sz. határozata
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vagyoni értékegyensúly helyreállítása lényeges társadalmi érdek, amelyet formális okokból
nem lehet figyelmen kívül hagyni. A kódex megállapítja, hogy ha azonban a jogosult a
szavatossági igényét csak a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része
tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül
érvényesítettnek /6:165. § (2) bek./. A korábbi polgári jogi kódex az igényérvényesítés
terjedelmének kérdésében tartalmilag azonos szabályt tartalmazott (308/B §).

8.1.4. A bizonyítási teher telepítése ill. hatóköre a magyar és a szlovák polgári jogban
Nem kell a bizonyítás kérdéseivel foglalkoznunk, ha a kötelezett a jogosult által
támasztott igényeknek önként helytáll. A szerződéskötő felek kapcsolata viszont gyakran
távolról sem mondható idillikusnak, így a hibás teljesítés tényét a sérelmet szenvedett félnek
bizonyítania kell. Nos, lássuk, miként alakulnak a bizonyítási teher szabályai a szavatosi
jogok érvényesítésének körében. A jótállás esetén a bizonyítási teher kérdésével a jótállásban
rejlő fokozott helytállási kötelezettséget vizsgáló pontban foglalkoztunk, ugyanis a bizonyítási
teher telepítése és a jótállás tövéről fakadó fokozott helytállási kötelezettség között szoros
összefüggés áll fenn.
A főszabály szerint a hibás teljesítés tényét, azaz azt a körülményt, hogy a hiba vagy
a hiba

oka

a teljesítés

időpontjában

a szolgáltatásban

megvolt,

a jogosultnak

kell

bebizonyítania. A régi és az új magyar Ptk. a hibás teljesítés mellett szóló vélelmet egyaránt
leszűkíti a fogyasztói szerződések körére /új magyar Ptk. 6:158. §, ugyanúgy: 1959-es Ptk.
305/A § (2) bek./: „Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező
bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog
természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.“ A Szegedi Ítélőtábla Polgári
Kollégiuma 1/2004. (VI. 17.) számú kollégiumi ajánlása a hibás teljesítés egyes
jogértelmezési kérdéseiről 2. pontja és indokolása kifejti, hogy – a jótállással való jogi
hasonlóságból következik – a 6 hónapos határidőben a hibákat a kötelezettel közölni kell,
ellenkező esetben a vélelem nem érvényesül347. A Legfelsőbb Bíróság a hibás teljesítés egyes
jogértelmezési kérdéseiről szóló 1/2004. (XII. 2.) PK véleménye (2. pont) értelmezési
kérdésként vetette fel, hogy a bizonyítási teher megfordulása a fogyasztói szerződések

347 Eltérő véleményt fogalmaz meg: Wellmann György: a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdései I. Gazdaság és jog, 2004. évi 11.
sz., 12. o.
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körében csak a szavatosi jogok érvényesítésére vonatkozott, vagy irányadó volt a hibás
teljesítéssel okozott kárért való felelősség körében is. A vélemény szerint „nyilvánvaló
ellentmondás

lenne,

ha

ugyanazon

hibás

dolog

tekintetében

a

szavatossági

jogkövetkezmények szempontjából a kötelezettet terhelné a bizonyítás a hibás teljesítés
hiányára nézve, ugyanakkor a hibás dolog által okozott kár megtérítése szempontjából a
fogyasztónak kellene bizonyítania a hibás teljesítés tényét. Ez olyan feloldhatatlan eredményt
is hozhatna, hogy ugyanazon hibás dolog tekintetében a szavatosság szempontjából a hibás
teljesítés tényét, a kártérítés szempontjából pedig annak hiányát kellene egyidejűleg
megállapítani. A hibás teljesítés ténye megállapításánál ugyanolyan bizonyítási tehernek kell
érvényesülnie mind a szavatosság, mind a kárfelelősség szempontjából. A kártérítés körében a
bizonyítási teher megfordulása csak a hibás teljesítés tényére vonatkozik, míg a kár
felmerültét, összegszerűségét valamint az okozati összefüggést ez esetben is a jogosultnak
kell bizonyítania.”348 Az új polgári jogi kódex nem változtat a fórum értelmezésén: a Ptk.
kellékhibás teljesítéssel okozott kár megtérítéséről szóló 6:174. § (1) bek.-e rögzíti, hogy a
kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a
hibás teljesítést kimenti. Ez azt jelenti, hogy a hibás teljesítéssel okozott károk körében a
bizonyítási teher a kellékszavatossági igények körében megállapított módon alakul, azaz a
vagyoni érdeksérelmet szenvedett félnek kell bizonyítania a szerződésszegés tényét (tehát azt,
hogy a hiba vagy a hiba oka a teljesítés időpontjában fennállt), a kárt, a hibás teljesítés és a
kár közötti okozati összefüggést, és azt, hogy a szerződésszegő fél a kárt előreláthatta. A
szabályból kétséget kizáróan következik az is, hogy fogyasztói szerződések körében a hibás
teljesítés mellett szóló 6 hónapos vélelem kihat a kártérítésre is. Ebben az esetben a kötelezett
bizonyíthatja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ezzel összefüggésben a Kúria
1/2014. számú PJE határozata az új polgári jogi kódexbe beépültnek tekinti és ezért annak
alkalmazási körében nem tartja irányadónak az 1/2004. PK véleményt349.
A szlovák Ptk. 508. § (2) bekezdése vélelmezi, hogy a hiba, amely a dolog átvételétől
számított hathónapos határidőben nyilvánul meg, már a teljesítés napján létezett, amennyiben
ez a dolog jellegével nem ellenkezik, vagy ennek ellenkezőjét a kötelezett nem bizonyítja be.
A hathónapos határidő leteltét követően a jogosultnak kell bizonyítania, hogy a hiba már a

348 A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy ugyanerre az álláspontra helyezkedett a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2004. (VI.
17.) számú kollégiumi ajánlása a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről. Az ajánlás rögzíti, hogy a fordított bizonyítási teher a
hibás teljesítés tényére vonatkozik, azaz a kártérítési többi elemét a sérelmet szenvedett félnek kell bizonyítania.
349 A Kúria 1/2014. számú PJE határozata indokolásának V. pontja
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teljesítés időpontjában fennállt, kivéve a fogyasztói adásvételi szerződések körét, ahol a –
gyorsan romló és a használt dolgokat kivéve – érvényesül a 24 hónapos kötelező jótállási
határidő. A fogyasztói adásvételről szóló EK-irányelv implementációját vizsgáló pontban
szóltunk róla, hogy a szlovák polgári jogban a fogyasztót megillető fokozott védelmet
biztosító eszköztár érvényesülési köre esetenként nem korlátozódik a fogyasztói szerződések
térfelére.
8.1.5. Az elévülési és jogvesztő határidők az 1959-es magyar polgári jogi kódexben
A korábbi magyar polgári jogi kódexben a szavatosi igény érvényesítésére nyitva
álló elévülési és jogvesztő határidőkkel a 308-308/A §-ok foglalkoztak. A jogosult a
teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidőben érvényesíthette
szavatossági igényeit. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás
vagy kötelező műszaki előírás határozta meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál
rövidebb volt, az igény érvényesítésére ez a határidő volt irányadó. Ha a szerződés élő állat
szolgáltatására irányult, a szavatossági igény a teljesítéstől számított hatvan nap alatt évült
el. Nem számított bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a
jogosult a dolgot nem tudta rendeltetésszerűen használni. Mivel a kijavításra rendelkezésre
álló idő a kifogásolástól indult, ezért a kifogásolás időpontjától kezdődő időtartam nem
számított bele az elévülési időbe. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a
dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított)
dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében
újból kezdődött /1959-es Ptk. 308. § (3) bek.-e/. Az iménti szabállyal kapcsolatban
kérdésként merülhet fel, hogy a törvényalkotó akarata szerint a szabály hatóköre kiterjedt-e
az elévülési és a jogvesztő határidőkre egyaránt. A Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos
egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 1/2012 (VI. 21.) PK véleménye 13. pontja
foglalkozott ezzel a kérdéssel350. A PK vélemény indokolása szerint ugyan a korábbi polgári
jogi kódex 308. §-a az elévülési időket tárgyalta, mivel a dolog (dologrész) kijavítását
(kicserélését) új szolgáltatásnak kell tekinteni, nemcsak az elévülési jellegű, hanem a
jogvesztő határidő is újból kezdődött. A kijavítás következményeként jelentkező hiba
a kijavított hibától eltérő hiba. Nyilvánvaló, hogy ez a hiba nem keletkezhetett a teljesítés

350 A Kúria 1/2014. számú PJE határozata A Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 1/2012 (VI. 21.)
PK véleménye 13. pontját az új kódex alkalmazásában – annak eltérő rendelkezése miatt – nem tekinti irányadónak.

235

időpontjában. Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított
kétéves elévülési határidő alatt érvényesíthette szavatossági igényét. Az ennél rövidebb
elévülési határidőt megállapító kikötés semmisnek minősült. Ha a fogyasztói szerződés
tárgya használt dolog volt, a felek rövidebb határidőben is megállapodhattak, egy évnél
rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem volt kiköthető.
Az elévülési jellegű szavatosi határidőkre alkalmazni kellett az elévülés nyugvásának
és félbeszakadásának a szabályait is (1959-es magyar Ptk. 326-327. §-ai). Eszerint, ha a
követelést a jogosult menthető okból nem tudta érvényesíteni, az akadály megszűnésétől
számított egy éven belül – egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetében pedig három
hónapon belül – a követelés akkor is érvényesíthető volt, ha az elévülési idő már eltelt, vagy
abból egy évnél, illetőleg három hónapnál kevesebb volt hátra. Ezt a rendelkezést kellett
alkalmazni akkor is, ha a jogosult a lejárat után a teljesítésre halasztást adott. A Legfelsőbb
Bíróság a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről szóló 1/2004. (XII. 2.) PK
véleménye351 leszögezte, hogy a korábbi magyar polgári jogi kódex 326. § (2) bekezdésében
írt háromhónapos és egyéves határidők (amelyeket szellemesen a BH 1999.15. sz. eseti döntés
nyomán türelmi időnek nevez) nem elévülési, hanem jogvesztő jellegűek, azok
megszakítására és nyugvására nem kerülhet sor. A vélemény azt is nyomatékosítja, hogy a
háromhónapos illetve egyéves határidőkben az igényt bíróság előtt kellett érvényesíteni, nem
volt elegendő azok kötelezettel történő közlése. A vélemény kitér az elévülési idő
meghosszabbodásának okára is. A korábbi Ptk. miniszteri indokolása szerint az elévülési idő
meghosszabbítására azért van szükség, mert az „általános tapasztalat szerint az akadály
elhárulása után a jogosultnak nem a követelés érvényesítése az első gondja, ezért megfelelő
méltányos határidőt kell adni részére függő jogviszonyai rendezéséhez”. A Legfelsőbb
Bíróság az EBH 2003.853. számú határozatában, a BH 2004.237. számú eseti döntésében és
a fentebb említett BH 1999.15. számú eseti döntésében is kifejti, hogy a hiba felismerésétől
számított három hónap áll rendelkezésre a bíróság előtti igényérvényesítésre, amely nem
elévülési jellegű, nem szakítható meg, tehát nem kezdődik újra.
Az 1959-es polgári jogi kódex 327. § (1) bek.-e szerint a követelés teljesítésére
irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá
megegyezéssel való módosítása – ideértve az egyezséget is –, végül a tartozásnak a kötelezett
részéről való elismerése megszakította az elévülést. Az elévülés megszakadása, illetőleg az
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elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése után az elévülés újból megkezdődött. A
Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében arra a következtetésre jutott, hogy a hiba díjtalan,
bár nem teljes kijavítása a szerződésszegés elismerését jelenti, és ez a szavatossági igény
elévülését megszakítja (BH 1979.377.).
Azt, hogy milyen esetek minősültek az 1959-es Ptk. 308/A § (1) bek.-e és a 326. § (2)
bek.-e szerinti menthető oknak, a Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási
kérdésekről szóló 1/2012 (VI. 21.) PK véleményének 11. és 12. pontjai, ill. indokolásuk
bontották ki. A hiba felismerése a vélemény szerint annyit jelent, hogy a jogosult tudomást
szerez a hibával kapcsolatos mindazon tényekről, amelyek ismerete szükséges a hiba miatti
szavatossági igény érvényesítéséhez, vagyis a hibajelenség észlelése mellett felismeri a hiba
okát, terjedelmét, jelentőségét és következményeit is. A vélemény kifejti, hogy az imént
felsorolt, a szavatosi igények érvényesítéséhez elengedhetetlen tényeket a jogosult a
hibajelenség felismerésekor további vizsgálódás nélkül is megszerezheti. Ha ez nincs így, a
jogosult szakember bevonásával köteles vizsgálni, mi idézte elő a hibát, milyen a hiba
terjedelme, és ugyanígy köteles megállapítani a hiba jelentőségét és következményeit. Ebben
az esetben az elévülés mindaddig nyugszik, ameddig a szavatosi igények érvényesítéséhez
szükséges adatokat a jogosult meg nem szerzi. Nem kerüli el a vélemény figyelmét a jogosult
hanyagsága sem. Kifejti, hogy ha a jogosult a szavatosi igény érvényesítéséhez szükséges
tényeket – tehát a hiba okát, terjedelmét, jelentőségét és következményeit – nem ismeri, csak
akkor vezet az elévülés nyugvásához, ha a hiba felismerése menthető, vagyis a jogosult
hibáján kívüli okból maradt el. Ez annyit jelent, hogy ha a jogosult megismeri
a hibajelenséget és a fentebb felsorolt, a szavatosi igény érvényesítéséhez szükséges tények
megismerése érdekében nem intézkedik (pl. nem fordul szakemberhez), az elévülés nyugvása
nem állapítható meg és az ehhez kapcsolódó terhes jogkövetkezményeket a jogosultnak kell
viselnie. A Legfelsőbb Bíróság ebben a szellemben fejtette ki álláspontját a BH 1984.112.
számú eseti döntésében. Így „a szavatossági jog elévülésének megítélésénél az a körülmény,
hogy a hiba érzékszervi úton nem ismerhető fel, csak abban az esetben menthető ok, ha a hiba
nem a megrendelő elhatározásától függő időpontban végzett vizsgálat, hanem természeténél
fogva csak a rendeltetésszerű használat, illetve az ezzel összefüggő későbbi vizsgálat során
válik az elévülési idő eltelte után felfedezhetővé.“ A bírói gyakorlat menthető oknak tekinti,
ha a szerződéskötő felek a hiba okának megállapítása céljából közösen vizsgálatokat
folytatnak, egészen addig, amíg ismeretessé nem válik a vizsgálat eredménye vagy
eredménytelensége (BH 1988.40.). A kérdéssel kimerítően foglalkozik: EBH 2012.8. sz.
határozat.
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Megállapítható, hogy a felsőbírósági gyakorlatban az elévülés menthető ok miatti
nyugvásához és a szavatosi kötelezettség keletkezésének elmaradásához (korábbi Ptk. 305/A
(1) bek.-e, v.ö.: BH 2005.211./ ugyanarra a tényekre – hiba okára – vonatkozó tudati
körülmények a mérvadók. A két esetkörben a judikatúra viszont eltérően ítéli meg a releváns
ismeretek hiányához vezető körülményeket, azaz a jogosulttól elvárható magatartás mércéje
eltérő. Az 1959-es polgári jogi kódex 305/A §-ának joggyakorlata /lásd a Legfelsőbb Bíróság
a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről szóló 1/2004. (XII. 2.) PK véleményének352
1. pontját és indokolását/ a megtekintett állapotban történő vétel esetén a dolgot terhelő kellő
gondosság mellett felismerhető nyílt hibák és a használt dolgot terhelő, a használtság körét
nem túllépő hibák testesítik meg az „ismernie kellett” fordulatot, míg a korábbi Ptk. 308/A §
(1) bek.-e és a 326. § (2) bek.-e feltételrendszere ettől szemmell láthatóan – és érthető okból –
szigorúbb. Az utóbbi esetben a hibajelenség ismeretének birtokában a jogosulttól ésszerűen
elvárható, hogy a szavatosi igények érvényesítéséhez szükséges tények (lásd feljebb)
felderítéséhez szükséges intézkedéseket kellő intenzitással és mélységgel tegye meg, ami
egyébként is az ő érdek- és kockázati körébe tartozik. Az első esetben az alapállás az, hogy a
szerződéskötés időpontjában a jogosultat nem terheli megvizsgálási kötelezettség, ezért a
jogosultat a hiba tekintetében csak abban a körben indokolt aktív magatartásra kötelezni, ill.
nála pozitív tudati körülményeket feltételezni, amikor a körülmények a vétel tárgyát vagy a
hiba feltételezhetőségét az ő térfelére helyezik: ezek pedig a megtekintett állapotban történő
vétel és csak a nyílt hibák, ill. a használt dolgok és a használtságból eredő hibák esetkörei. A
judikatúrában találunk ellenkező jogi álláspontra alapozó ítéletet is. A Legfelsőbb Bíróság a
BH 2008.88. számú ítéletében kifejtette, hogy menthető oknak azt tekinti, ha a hiba nem
felismerhető, azaz az igényérvényesítés akadályoztatása nem a hiba okának, jellegének
megismeréséig tart. A szavatossági igény érvényesíthetőségének elévülési határideje a hiba
felismeréséig, nem pedig a hiba okának a megismeréséig nyugszik. Az ítélet indokolásával
nem értünk egyet. A szavatosság célja a hiba által okozott érdeksérelem kiküszöbölésében
rejlik, elsődlegesen a hiba természetbeni orvoslásával. A megfelelő szavatosi igény
kiválasztásához viszont elengedhetetlen a hibajelenség okának ismerete, ezért a jogosultnak
kellő időt kell biztosítani erre a célra. Ha a hiba okának feltárásához szükséges intézkedéseket
időben megteszi, az elévülés nyugvása megállapíthatóságának indokolatlan útját állni.
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A Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló
1/2012 (VI. 21.) PK véleményének 12. pontja továbbá leszögezi, hogy a hiba
felismerhetetlenségén kívül más körülmények is előidézhetik az elévülés nyugvását. Az 12.
pont ilyen körülményeknek tekinti pl. a hibás teljesítés peren kívüli orvoslása érdekében
folytatott komoly egyeztetéseket, a kötelezett olyan magatartását, amely alapján a jogosult
okkal feltételezheti, hogy a kötelezett a hibát önként orvosolja, jogosult személyében rejlő
okokat (pl. betegség) stb. A vélemény következetesen megkülönbözteti azokat az eseteket,
amikor több körülmény egyidejűleg áll fenn, illetve fokozatosan keletkeznek, ám szoros
tartalmi és időbeni kapcsolat köti őket össze, amelyek önmagukban is alkalmasak az elévülés
nyugvásának előidézésére, illetve azokat, amikor ilyen körülmények egymást követően,
időbeli és tartalmi összefüggés nélkül merülnek fel. Az előbbi esetben az elévülés az utolsó
akadály elhárulásáig nyugszik. Az utóbb említett körben az elévülés nyugvása miatt
rendelkezésre álló határidőben a szavatosi igényt bíróság előtt mindenképpen érvényesíteni
kell, a később felmerült – egyébként menthető oknak minősülő körülmények – nem vehetők
figyelembe, nem eredményezik az elévülés ismételt nyugvását. A vélemény indokolása utal a
Legfelsőbb Bíróság a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről szóló 1/2004. (XII. 2.)
PK véleményének353 4. pontjára: a korábbi Ptk. 326. § (2) bek-e szerinti az akadály
megszűnésétől számított, az igényérvényesítésre nyitva álló határidők jogvesztők. A Kúria
1/2014. számú PJE határozata az új kódex alkalmazása körében is megfelelően irányadónak
tekinti a Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 1/2012
(VI. 21.) PK véleményének 1-11. és 15. pontjait. A tárgyi PK vélemény 12-14. pontjait az új
kódex eltérő rendelkezése miatt nem tartja irányadónak.
Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudta érvényesíteni, így különösen, ha a
hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn
belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés
időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog354 esetében három év volt. Ha
a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő
volt az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel járt. Az 1959-es kódex 308/A (2)
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bek.-ben foglalt szabály leszögezte, hogy fogyasztói szerződésben a hároméves határidőnél
rövidebb határidő kikötése semmis. A fenti polgári jogi norma a joggyakorlatban
értelmezési nehézségeket okozott, ebből a megfontolásból a határidők kérdésére kitér A
Legfelsőbb Bíróság a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről szóló 1/2004. (XII. 2.)
PK véleményének 3. pontja355, mely megállapítja, hogy a fogyasztói szerződésnél a
jogvesztő határidő – hosszabb kötelező alkalmassági idő hiányában – a teljesítés
időpontjától számított három év, függetlenül attól, hogy a szerződés tartós használatra
rendelt dolog szolgáltatására irányul-e vagy sem. A vélemény indokolása a következő:
„Nem ad megfelelő eligazítást a Ptk. arra nézve, hogy fogyasztói szerződés esetén van-e
törvény által megszabott objektív jogvesztő határidő, és ha igen, milyen időtartamú.
Voltaképpen a kérdésben joghézag van, mert a fogyasztói szerződésre vonatkozó 308/A. §
(2) bekezdés nem a törvény által megállapított, hanem csak a felek által kikötött határidőre
mondja, hogy az nem lehet rövidebb három évnél, a 308/A. § (1) bekezdés általános érvényű
szabálya (amely egyéves és hároméves jogvesztő határidők között különböztet aszerint,
hogy tartós használatra rendelt dologról van-e szó, vagy sem) pedig nem alkalmazható egy
az egyben fogyasztói szerződésekre, hiszen az egyéves jogvesztő határidő akkor rövidebb
lenne a kétéves elévülési határidőnél, (ami nyilvánvaló képtelenség volna, hiszen az
elévülési határidőnél rövidebb jogvesztő határidő fogalmilag kizárt) a hároméves határidő
viszont a 308/A. § (1) bekezdésben csak tartós használatra rendelt dolgokra vonatkozik, így
az ilyennek nem minősülő fogyasztási cikkekre nem vonatkoztatható.
Ha a szavatossági határidők rendszerét, az elévülési és a jogvesztő határidők
egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a jogvesztő határidő az
elévülés nyugvásának (megszakadásának) végső határideje (az elévülési határidő nyugvása,
vagy megszakadása folytán meghosszabbodott határidők ugyanis legfeljebb a záros jogvesztő
határidőn belül érvényesülhetnek) vagyis a jogvesztő határidő fogalmilag hosszabb kell, hogy
legyen, mint az elévülési jellegű határidő. Ebből következően, valamint abból kiindulva, hogy
a fogyasztóra nézve az általánostól kedvezőbb eltérő szabály indokolt, a jogalkotó feltehető
akarata az lehetett, hogy fogyasztói szerződés esetén a jogvesztő határidő – függetlenül attól,
hogy tartós használatra rendelt dologról van-e szó vagy sem – három év legyen (kivéve
természetesen azt az esetet, amikor a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, mert

355 Ugyanígy: A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2004. (VI. 17.) számú kollégiumi ajánlása a hibás teljesítés egyes jogértelmezési
kérdéseiről. A Kúria 1/2014 PJE határozata a Legfelsőbb Bíróság a hibás teljesítés egyes jogértelmezési kérdéseiről szóló 1/2004. (XII. 2.)
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akkor fogyasztói szerződés esetén is ez lesz az igény érvényesítésére irányadó jogvesztő
határidő a 308/A. § (1) bekezdés második mondata alapján). A fogyasztó tehát a kétéves
elévülési jellegű határidőn belül érvényesítheti szavatossági jogait, de legfeljebb a teljesítéstől
számított hároméves jogvesztő határidő alatt. Ha pedig szavatossági jogait az elévülési
határidőn belül menthető okból nem tudta gyakorolni, akkor azt az elévülés nyugvásának
szabályai szerint a menthető ok megszűnésétől számított további egy évig, legfeljebb azonban
a teljesítéstől számított hároméves jogvesztő határidő alatt érvényesítheti.“ A vélemény, ill. az
idézett indokolása eltérő az I. PGED-ben közölt iránymutatástól (v.ö.: 3. pont): nem teszi
lehetővé a végső jogvesztő határidőkön túli bírósági igényérvényesítést. Ezzel a kérdéssel
nem is foglalkozik, csupán egyértelművé teszi a fogyasztói szerződésekben érvényesülő
jogvesztő határidő hosszát. A Legfelsőbb Bíróság I. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntése II.
pontjának utolsó mondata és a II. ponthoz kapcsolódó indokolás utolsó bekezdése, valamint a
Legfelsőbb Bíróság GK 11. számú állásfoglalása felülvizsgálatáról szóló 2/2012. Polgári
jogegységi határozat az I. PGED II. pontjának utolsó mondatát és indokolását, amely
kétségkívül ellenkezik a jogvesztő határidők jellegével (hiszen a jogvesztő határidő eltelte az
alanyi jog elenyészését eredményezi), annak contra legem mivoltának indokával nem tartja
fenn. A jogvesztő határidők elteltét követően szavatosi igény érvényesítése csak a korábbi
Ptk. 308/C § alapján volt lehetséges.
A záros jogvesztő határidők háttérgondolata abban rejlik, hogy a teljesítéssel kezdődő
függő jogi helyzetet ésszerű határidőn belül le kell zárni. Erre szolgálnak a végső, jogvesztő
határidők, amely alatt a jogosult számolhat a hiba orvoslásával, elteltüket követően pedig
a kötelezett „érezheti magát“ biztonságban abban a vonatkozásban, hogy vele szemben
a jogosult a hibás teljesítés miatt már bizonyosan semmilyen igényt nem támaszt. Egyébként
is, az idő múlásával a bizonyítással kapcsolatos nehézségek (hiszen azt, hogy a szolgáltatás
a teljesítés időpontjában hibás volt, a jogosultnak kell bizonyítania) csak súlyosbodnak.
A szavatosi igények érvényesítésére nyitva álló határidők kérdésének összetettebb
vizsgálatához hozzátartozik, hogy a vagyoni forgalomban hozzáférhető szolgáltatások a
szakmailag elvárható élettartamuk szemszögéből aligha táblázhatók be ésszerűen két
csoportba. Ez a kényszerhelyzet okozta a szolgáltatások szakmai szempontból elvárható
élettartama és a végső jogvesztő határidők közötti feszültségeket, amelyeket az I. PGED
igyekezett enyhíteni. Indokolásában utalt arra, hogy a jogvesztő határidő végén jelentkező
hiba miatti igényérvényesítés nehézkes lehet. Ilyen esetben, a fogyasztói érdekek hatékony
védelmének érdekében alkalmazni kell az elévülés nyugvására és megszakadására vonatkozó
szabályokat. Ebből fakadóan az igényérvényesítésre az elévülés nyugvása miatt rendelkezésre
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álló határidőben tekintet nélkül a jogvesztő határidő elteltére sor kerülhetett. Az I. PGED
indokolása leszögezte, hogy ilyenkor az elévülés újabb nyugvásának vagy megszakadásának
nincs helye /ugyanígy: A Legfelsőbb Bíróság a hibás teljesítés egyes jogértelmezési
kérdéseiről szóló 1/2004. (XII. 2.) PK véleményének 4. pontja, melyet a Kúria 1/2014. számú
PJE határozata az új Ptk.-ba beépültnek tekint, ezért annak alkalmazása körében nem tartja
irányadónak/.
A korábbi magyar Ptk. 308/C. §-a szerint a szavatossági jogok az ugyanabból a
jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként a határidők eltelte után is érvényesíthetők
voltak.

Erre

a szolgáltatás

ellenértékének

követelésével

kapcsolatos

spekulációk

kiküszöböléséhez volt szükség. Előfordult ugyanis, hogy a jogosult addig nem követelte az
ellenérték megfizetését, amíg a másik szerződéskötő fél rendelkezésére álló szavatosi
határidők nem telnek el356. Az idézett szabály nem tett különbséget, hogy a határidők fogalma
alatt elévülési ill. jogvesztő határidők értendők-e, így a szabályból az a következtetés is
levonható, hogy kifogás útján az adott szerződési viszony keretein belül akár a jogvesztő
határidők eltelte után is érvényesíthetők voltak. Ilyen értelmezés viszont ellentmond
a jogvesztő

határidők

alapgondolatának.

Megemlítjük,

hogy

a jogvesztő

határidők

„szentélyét“ a judikatúra is megsértette, gondoljunk csak az I. PGED szabályaira. Emellett,
hasonló esetre vonatkozólag a jogirodalomban az I. PGED előtti korból is volt olyan
állásfoglalás,

amely

a jogvesztő

határidő

áttörésére

bátorította

a joggyakorlatot357.

Mindenesetre a kifogás csak a keresettel szembeni védekezés eszköze, ebből adódóan
a bíróság csak a kereset elutasíthatja, a kötelezettet viszont nem marasztalhatja /Kúria a hibás
teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 1/2012 (VI. 21.) PK
véleményének 6. pontja és annak indokolása/. A Kúria 1/2014. számú PJE határozata a fenti
vélemény 1-11. és 15. pontjait az új kódex alkalmazási körében is megfelelően irányadónak
tekinti.

356 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1434. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 751-752. o., Gellért György (szerk.):
A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 1116. o.
357 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1433. o.

242

8.1.6. A kereskedő regresszigénye
A szavatosi helytállási kötelezettség körében rögzített határidők áttekintéséhez
hozzátartozik a fogyasztói szerződés kötelezettjének és a vele szerződéses kapcsolatban álló
személy viszonyának elemzése is. Az 1959-es Ptk. szabályrendszerében a fogyasztói
szerződések körében megállapított igényérvényesítési határidők meghaladták a nem
fogyasztói szerződésekre előírt határidőket, így előfordulhatott, hogy a fogyasztói szerződés
kötelezettje a rövidebb határidők lejárta miatt a vele szerződést kötő féllel szemben
semmilyen igényt nem támaszthatott volna. Ezt az ellentmondást a korábbi magyar polgári
jogi kódex 311. §-a oldotta fel. Eszerint ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a
kötelezettel szerződő harmadik személy (előző kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói
szerződés kötelezettje követelhette az előző kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott
fogyasztói igények kielégítése költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség
megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. A szabály alkalmazásának
feltétele, hogy a fogyasztói szerződés kötelezettje és a vele szerződő előző kötelezett
jogviszonyában is hibás teljesítés történjen. Előfordulhat ugyanis, hogy a fogyasztói
szerződés hibás teljesítését megalapozó tény nem testesít meg hibás teljesítést a szerződéses
láncolat korábbi résztvevői kapcsolatában. A fogyasztói szerződés kötelezettje az igényét a
fogyasztó igényének kielégítésétől számított hatvannapos elévülési határidő alatt
érvényesíthette. Az igény az előző kötelezett teljesítése időpontjától számított legfeljebb öt
évig volt érvényesíthető; e határidő elmulasztása jogvesztéssel járt. Az igényt az előző
kötelezett is érvényesíthette a vele szerződő előző kötelezettel szemben, a fenti határidők
megfelelő alkalmazásával. A szerződéskötő felek kereskedő regresszigényét rendező
szabályoktól eltérhettek, akár a fogyasztó igényérvényesítéséhez kapcsolódó költségek
továbbgördítésének lehetőségét ki is zárhatták358. Abban az esetben, ha a kötelezett
a fogyasztó irányába harmadik személy nyilvános kijelentése miatt tartozott helytállási
kötelezettséggel, nem mindig tudott az előző kötelezettel szemben az 1959-es kódex 311. §a által biztosított regresszigényével élni. Ilyen helyzet akkor merülhetett fel akkor, ha
a fogyasztói igényérvényesítésre okot adó nyilvános kijelentés az előző kötelezett teljesítését
követően került sor, ugyanis a hibás teljesítésre a meghatározó időpontot követően került
sor. Ebben az időpontban viszont a szerződési láncolatban korábbi tagjának szolgáltatása –
nem helytálló nyilvános kijelentés hiányában – hibátlan. Jogirodalmi állásfoglalás szerint

358 Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 232. o.

243

tanácsos volt, hogy a szerződéskötő felek a szerződésben erre az eshetőségre kitérjenek359.
Az új Ptk. a korábbi kódex szabályait elhagyja.
8.1.7. Az új polgári jogi kódex szavatosi határidők körében hozott újításai
Nem újkeletű gondolat, hogy az 1959-es Ptk. szavatossági határidőket rögzítő
szabályai által okozott feszültségek feloldása érdekében a szavatossági jogok érvényesítésére
vonatkozó határidőknek a szolgáltatott dolog műszaki szempontból elvárható időtartamával
kellene

összhangban

lenniük360.

Az

iménti

megállapításhoz

jól

illeszkedik

az

a jogirodalomban közölt állásfoglalás – amellyel a magunk részéről egyetértünk –, mely
szerint „a szavatossági határidő konkrét időtartamának megállapítása alapvetően nem elvidogmatikai, hanem sokkal inkább gyakorlati kérdés, amelyet jogpolitikai-célszerűségi
szempontok alapján szokás megállapítani.“361 A nem kereskedő magánszemélyek egymás
közti forgalmában az általános hathónapos elévülési idő talán megfelel, de a korábbi állapot
különösen a tartós használatra rendelt dolgok esetében vált tarthatatlanná, nem beszélve
a többféle,

szintén

életszerűtlenül

rövidre

szabott

jogvesztő

határidőről,

illetve

a következetlen határidőrendszer által a szavatosság és a kártérítés intézmények körében
okozta anomáliákról: „... főként erre vezethető vissza, hogy a jogalkalmazás a szavatossági
határidők korlátait átlépve lényegében a kártérítés keretében valósította meg a szavatosság
reparatív funkcióit is.“362
Az új kódex változtat az elévülés szabályain (6:163. §): egyéves általános elévülési
szavatossági határidőt állapít meg. Fogyasztói szerződés esetén a főszabály módosul, a
fogyasztó szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a

359 A magyar jogirodalomban erre a problémára Bacher Gusztáv hívta fel a figyelmet: Bacher Gusztáv: A reklámban tett kijelentések és a
hibás teljesítés. Magyar jog, 2005. évi 11. sz., 659. o.
360 A magyar polgári jogi kódexhez kapcsolódó jogirodalomban már évtizedekkel korábban megjelent olyan nézet, mely szerint „a
szavatossági – elévülési vagy jogvesztő – idő és – mutatis mutandis – a jótállási idő tartalmát alapvetően műszaki és ahhoz kapcsolódó
gazdasági, gazdaságossági szempontok szerint lenne indokolt meghatározni, s nem … más, főként hagyományosnak mondható
jogdogmatikai megfontolások alapján.” In: Csillag György: Miért éppen hat hónap? Magyar jog, 1977. évi 9. sz., 801. o.
361 Kemenes Béla: A Ptk. kellékszavatossági rendszere korszerűsítésének kodifikációs kérdései. Állam- és Jogtudomány, 1973. évi 2. sz.,
221. o. Uő. a szavatosi igények jogvesztő határidőkbe történő korlátozása ellen érvel: i.m., 222-223. o.
362 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 630. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1587. o., ugyanígy: Vékás Lajos
(szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 830. o.,
Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató
Kft., 2012. 406. o.
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fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési határidőben is
megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem
köthető ki /v.ö.: a fogyasztói adásvételről szóló irányelv 7. Cikk (1) bek.-e/. Az esetben, ha a
szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a szavatossági igény a teljesítés időpontjától
számított öt év alatt évül el. A szavatossági határidők elévülési jellege azt a következményt
vonja maga után, hogy alkalmazni kell az elévülés nyugvására és félbeszakadására vonatkozó
rendelkezéseket. Az új Ptk. megszünteti az állatszavatossági határidőt. A hatvannapos
határidőt azért indokolatlan fenntartani, mert a betegségek lappangási idejével kapcsolatos
szakmai kérdést testesít meg363. Semmi sem szól amellett, hogy élő állatok esetében az
igényérvényesítésre nyitva álló elévülési határidő az általánostól eltérő legyen. Az új Ptk.
változatlanul megállapítja, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az
a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A kódex
rögzíti,

hogy

a dolognak

a kicseréléssel

vagy

a kijavítással

érintett

részére

a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Az új Ptk.-ban újdonság, hogy az iménti
szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
A törvényalkotó figyelembe vette a joggyakorlatban az idő próbáját ki nem állott
jogvesztő határidők megszüntetésére irányuló törekvéseket, az 1959-es Ptk.-tól eltérően az
igényérvényesítés nyugvása vagy félbeszakadása folytán meghosszabbodott szavatossági
határidőt – a jogosult a szavatosi jogait a menthető ok megszűnésétől számított három hónapi,
ingatlan esetén egy évi határidő alatt élhet a szavatosi igényeivel – nem kívánja korlátozni
semmilyen általános jogvesztő határidővel364. A jogszabályok által előírt kötelező
alkalmassági idők így jogi tartalommal telnek meg, s válnak jogvesztő határidőkké.
Rögzíthetjük, hogy a kötelező alkalmassági idő eltelte fogalmilag kizárja a hibás teljesítést.
A jogosult ugyan bizonyíthatja olyan hiba fennálltát, amely a teljesítés időpontjában létezett,
ennek ellenére nem lehet szó hibás teljesítésről. Az új rendszerben ily módon válnak
funkciójukat tekintve jogvesztő határidőkké, mivel nem lesz szó hibás teljesítésről.

363 Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató
Kft., 2008. 830. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 407. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 633. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft.,
2014. 1591. o.
364 A szavatosi határidők újragondolásához lásd például: Kemenes István: A szavatosság, a jótállás és a kártérítés egyes kérdéseinek
újraszabályozásához. Magyar jog, 1992. évi 1. sz., 13-22. o., Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári
jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 9-31. o. A szerző szintén a végső, jogvesztő szavatosi határidők létjogosultsága ellen érvel, álláspontja
szerint az igényérvényesítés központi fogalma a szakmai élettartam ideje.
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Értelemszerűen bizonyos termékek, szolgáltatások kötelező alkalmassági ideje az
elévülési jellegű szavatossági határidőktől rövidebbek is lehetnek, ilyen esetben a
kellékszavatossági igények a szavatossági idő eltelte előtt elenyésznek. A menthető ok
tekintetében az eddigi bírói gyakorlat iránymutató365, amelyet az 1959-es kódex tekintetében
már bemutattunk.
A korábbi polgári jogi kódex a jogvesztő határidőkkel a teljesítést követő időszakban
követelhető szavatosi igények okozta függő jogi helyzet mögé tett pontot, azonban ez
a megoldás nem állta ki az idő próbáját. A legfőbb gondot az okozta, hogy a forgalomban
elérhető széleskörű szolgáltatásokat lehetetlen néhány kategóriába sorolni úgy, hogy
a jogosult hibátlan teljesítéshez fűződő érdeke ne szenvedjen indokolatlanul sérelmet. Az új
kódex indokolása megemlíti, hogy a merev jogvesztő határidők okozta gondokat a bírói
gyakorlat sem tudta leküzdeni (I. PGED). A törvénykönyv elvi kiindulópontjának azt tekinti,
hogy az anyagi jog megszűnését eredményező szigorú jogkövetkezmény alkalmazása csak
különleges esetekben indokolt, egy magánjogi alanyi jog érvényesíthetőségének időbeli
korlátok közé szorításához nincs szükség arra, hogy a jogalkotó a jog megszűnését mondja ki.
Az indokolás rámutat arra is, hogy a korábbi jogban dogmatikai következetlenséghez vezetett,
hogy az 1959-es Ptk. a jogvesztő határidők rögzítése mellett biztosította a szavatossági
igények kifogásként való érvényesíthetőségét is, „noha az elenyészett alanyi jog kifogásként
történő érvényesítése fogalmilag kizárt.“366
Az új polgári jogi kódexben is érvényesül a szavatosi jogok kifogásként való
érvényesítéséről szóló szabály (6:164. §, v.ö.: 1959-es kódex 308/C §-a).
A szavatosság intézményének az célja, hogy az igényérvényesítésre nyitva álló
határidőben a szolgáltatás alkalmasságát biztosítsa. Ennek eszközei a szavatosi igények,
amelyek érvényesítése által a megbomlott vagyoni egyensúly helyreáll. Előfordulhat viszont,
például a szakmailag elvárható élettartam vége felé felmerülő hibák esetén, hogy a hiba
orvoslása folytán a szolgáltatás értéke megnövekedik, amely kétségkívül a kötelezett

365 Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató
Kft., 2008. 830. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató
Kft., 2013. 631-632. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 15871590. o.
366 Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 407. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 632. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft.,
2014. 1590. o., ugyanígy: Patassy Benedek: Az elévülési és a jogvesztő határidők utáni igényérvényesítési lehetőségek hibás teljesítés esetén.
Magyar jog, 1998. évi 10. sz., 604. o.
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kockázati körén kívül helyezkedik el. Ebből a megfontolásból az új jogi szabályozás
figyelmét nem kerüli el a hibás teljesítés által okozott vagyoni hátrány orvoslása során
keletkező jelentős értéknövekedés kérdése. A szavatosi igényeket a kötelezett ellenérték
nélkül köteles teljesíteni, tekintet nélkül arra, hogy a szavatosi igények érvényesítésére nyitva
álló határidőben mikor fedezték fel, ill. kifogásolták őket. Nem szabad azonban figyelmen
kívül hagyni, hogy a kellékszavatosság intézményének célkitűzése a jogosult szerződés
alapján elvárható, a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez fűződő érdekvédelmében
keresendő. A kötelezett nézőpontjából az ő kötelezettsége arra terjed ki, hogy a szolgáltatás
élettartama a szakmailag elvárható követelményeknek feleljen meg. A szolgáltatás ellenértéke
is rendszerint a szolgáltatás racionális élettartamának biztosításával arányos. Az új polgári
jogi kódex ezért azzal a dilemmával szembesül, miként bírálja el azt az esetet, amikor
a szolgáltatás élettartama a szavatosi igények teljesítésével (nyilvánvalóan csak kijavításról és
kicserélésről lehet szó) jelentősen meghosszabbodik. Kérdésként merül fel, hogy
a szerződéskötő

felek

közötti

ésszerű

kockázatelosztás

követelménye

enyhíthet

a kellékszavatosság szigorán? Vitathatatlan, hogy a kötelezett az időben érvényesített
szavatosi igényeket köteles teljesíteni, azonban aligha állítható, hogy a kijavítás vagy
kicserélés

következtében

a szolgáltatás

meghosszabbodott

élettartamában

rejlő

értéknövekedés viselése feltétlenül a hibásan teljesítő fél kötelezettségei körébe tartozna. A
dilemmát a törvényalkotó jogalkotói szinten kívánja megoldani (6:167. §). Mindenekelőtt
leszögezhető, hogy nem minden értéknövekedés kerül a jogszabály látószögébe, hanem csak
azok az esetek, amikor a kicserélés a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után
történt meg. A számottevő értéknövekedésben rejlő restrikció oka álláspontunk szerint abban
keresendő, hogy a hibás teljesítés terhes jogkövetkezményei alapvetően a hibásan teljesítő
kötelezett kockázati körébe tartoznak, így méltánytalan lenne kisebb mértékű értéknövekedést
a jogosult vagyonából elvonni. Az új normaszöveg figyelmét az sem kerülte el, hogy
a szavatosság intézményrendszerének új konstrukciójában sem fűződik a szavatossági igény
érvényesítésének késedelméhez a CISG hatáskörében szabályozott jogvesztési szankció. Ez
annyit jelent, hogy a kötelezett az időben érvényesített szavatosi igénynek helyt kell adnia. Ez
a lehetőség elvileg a jogosultat arra ösztönözheti, hogy a dolog hibája miatti igényét minél
később jelentse be a kötelezettnek, hiszen a kicserélés a szavatosi igény által érintett részre
a kellékszavatossági igény elévülésének újbóli elkezdődését eredményezi. Úgy véljük,
a jogosulti spekulációk megakadályozásának alkalmas eszköze az új polgári jogi kódex
szabálya, mely szerint a kötelezett követelheti a jogosult gazdagodási igényét, ha a fenti
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feltételek egyidejűleg fennállnak. Az új Ptk. ebben az esetben is kedvez a fogyasztóknak,
ugyanis a kötelezett a gazdagodási igényét nem követelheti a fogyasztóval szemben.
8.1.8. A jótállási igények érvényesítésére nyitva álló határidők a magyar polgári jogban
Az 1959-es polgári jogi kódex hatályában a jótállási igények kapcsán felmerülő
értelmezési és jogalkalmazási nehézségek, a páratlanul gazdag, s egyúttal egymással gyakran
szöges ellentétben álló jogirodalmi állásfoglalások, ítéletek, továbbá az új magyar Ptk. újításai
indokolják a jótállási igények érvényesítésére nyitva álló határidők önálló pontban történő
vizsgálatát. Ebből a megfontolásból a jótállásból eredő igényekhez kapcsolódó határidőket
a szavatosság intézménye körében rögzített határidőrendszert elemző pontból – mondhatni
természetes közegéből – kiragadva kíséreljük meg bemutatni.
A jótállásban rejlő fokozott felelősséget kifejezésre juttatta az 1959-es Ptk. 248. § (4)
bek.-e, mely alapján a jótálláson alapuló igények érvényesítésére a jótállás időtartama alatt
bármikor sor kerülhetett. A szabálynak köszönhetően a kifogásolási határidőket figyelmen
kívül hagyhattuk, beleértve a közlés késedelme esetére előírt kártérítési jogkövetkezményt is.
A fenti szabály érvényesült a nem fogyasztói szerződések körében is. A jótállás időtartama
alatt az elévülés kérdése fel sem merülhetett367. A jótállási igények érvényesítése időben
történt akkor is, ha a jogosult a kötelezettel szemben közvetlenül nem érvényesítette
a jótállásból eredő igényeit, de benyújtotta a keresetlevelét, és ezt a jótállási időn belül
a kötelezettnek kézbesítették368. A jogirodalomban közölt álláspont szerint, az 1959-es
magyar Ptk. 308. § (3) bekezdésének analógiájára a dolog kijavítása esetében a határidő
meghosszabbodott a hiba közlésétől kezdődő azzal az idővel, amely alatt a jogosult a dolgot
a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A korábbi magyar polgári jogi kódexben
alapelvi szinten megállapított együttműködési kötelezettségből eredt, hogy a jogosult nem
késlekedhetett a hiba közlésével, ezért kezdődött a jótállás meghosszabodásának kezdő
időpontja a közlési kötelezettség teljesítésével369. Sőt, a jogirodalomban megjelenik olyan

367 BH 1993.691.
368 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1232. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 629 o., Gellért György (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 937. o., Török Gábor (szerk.):
A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 3. kötet, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, év nélkül, 356. o.
369 Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007.
936. o., Petrik Ferenc (szerk.): Szavatosság, jótállás és fogyasztóvédelem, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. 155. o., Török Gábor
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vélemény is, hogy „a fogyasztói ügylet esetében a 2 hónapon belüli kifogásközlés mindig
megfelelőnek

tekintendő,

ebből

következően

a rendeltetésszerű

használat

akadályoztatottságának beálltától a kifogásközlésig eltelt idő sem számít bele az elévülési
időbe, feltéve, hogy a kifogásközlésre 2 hónapon belül sor került.“370 A korábbi magyar
polgári jogi kódex 308. § (3) második fordulata is érvényesült a jótállás körében, tehát ha
a kötelezett a jótállási kötelezettsége alapján a hibás dolgot kicserélte vagy kijavította,
a jótállás időtartama újra kezdődött371.
Az 1959-es magyar Ptk. nem adott választ arra a kérdésre, hogy sor kerülhetett-e
a bírósági igényérvényesítésre olyan esetben, ha a jogosult a hibát a jótállási időben
kifogásolta, viszont (például az idő rövidsége miatt) a bírósági keresetindítás a jótállási
határidőben nem történt meg. A jogirodalom úgy foglalt állást, hogy ha az igényérvényesítés
időpontjában a jótállási időből három hónapnál kevesebb volt hátra, a jogosult a jótálláson
alapuló jogait a nyilatkozat megtételétől számított három hónapon belül akkor is
érvényesíthette keresettel, ha a jótállási idő közben már letelt372. A korábbi joggyakorlat
szerint ha a jogosult a jótállási igényérvényesítést időben megtette, a bírósági keresetindításra
a jótállási időben bármikor sor kerülhet, hiszen a jogosult bízhat abban, hogy a szerződéskötő
partnere az önként vállalt kötelezettségének eleget tesz. A jótállási idő letelte után
a feltételezés okafogyottá válik, ezért a jótállási idő lejártától számított három hónapon belül –
a jogvesztés terhe mellett – a követelést bíróságon érvényesíteni kell373. Szigorúbb
jogirodalmi állásfoglalás szerint a jótállási idő letelte után a jótállási jog elenyészik, ezért

(szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 3. kötet, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, év nélkül, 357. o. Az elévülési időbe bele nem
számító időtartam kezdő időpontjáról hasonlóan: Bártfai Judit – Bozzay Erika – Kertész Ágnes – Wallacher Lajos: Új szavatossági és
jótállási szabályok (Fogyasztóvédelmi jogharmonizáció a polgári jogban és a polgári eljárásjogban), HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft.,
2004. 27. o., Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1231.
o., Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 629. o.
370 Bártfai Judit – Bozzay Erika – Kertész Ágnes – Wallacher Lajos: Új szavatossági és jótállási szabályok (Fogyasztóvédelmi
jogharmonizáció a polgári jogban és a polgári eljárásjogban), HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2004. 27-28. o.
371 Petrik Ferenc (szerk.): Szavatosság, jótállás és fogyasztóvédelem, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. 155. o., Török Gábor
(szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 3. kötet, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, év nélkül, 357. o.
372 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1233. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 630. o., Gellért György (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 937-938. o.
373 Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 630. o., Gellért György
(szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 937-938. o., BH
1990.138.
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a szerző a BH 1990.138. sz. ítéletet tévesnek tartja374. A jogirodalomban és az újabb
joggyakorlatban megjelenik olyan vélemény is, hogy a kifogásolás megtételét követően
a jogosult a szavatosi határidőktől kétségkívül hosszabb általános elévülési időn belül
nyújthatja be keresetét375. A kifejtett megoldási variációk közötti választásnál ügyelni kell
arra, hogy a jogosultnak reális lehetősége legyen a jótálláson alapuló jogai érvényesítésére
abban az esetben is, ha a szerződésellenes állapot a jótállási idő végén merül fel, hiszen
ellenkező esetben a jótállás funkciója nem érvényesülne a jótállás teljes időtartama alatt.
Természetesen mérlegelni kell a másik szerződéskötő fél érdekeit is, ezért a jótállási idő
leteltét követő igényérvényesítés lehetőségét az ésszerűség korlátai közé kell szorítani,
bármelyik megoldást is fogadjuk el. Akkor, ha a kötelezett elismeri a jogosult jótállási
igényét, az igényérvényesítés szempontjából a meghatározó időtartam az általános elévülési
idő lesz, ugyanis a jogosult követelése a felek megállapodásán alapul376. A jogirodalomban
megjelenik olyan értelmezés is, hogy a felek megegyezése csak az elévülést szakítja meg,
viszont a jogvesztő határidőre nincs befolyással377.
Az új Ptk. leszögezi /6:173. § (1) bek./, hogy a jótállási igény érvényesítésére
a jótállási határidőben kerülhet sor, amely jogvesztő természetű. A jótállási idő tekintetében
nyugvás nem állapítható meg még akkor sem, ha a hiba a jótállási idő alatt nem volt
felismerhető. A jótállási idő félbeszakadása sem jöhet szóba. A jogvesztő határidő szigorát
enyhíti az a szabály, amelynek értelmében a jogosult a jótállásból eredő igényét a kötelezett

374 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. 135. o.
375 Bártfai Judit – Bozzay Erika – Kertész Ágnes – Wallacher Lajos: Új szavatossági és jótállási szabályok (Fogyasztóvédelmi
jogharmonizáció a polgári jogban és a polgári eljárásjogban), HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2004. 51. o., Török Gábor (szerk.):
A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 3. kötet, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, év nélkül, 364. o., EBH 2009.1954. Az iménti döntés az
indokolását arra alapozza, hogy a jótállási határidő nem igényérvényesítési határidő, vagyis a jótállási határidő eltelte nem akadálya az igény
bíróság előtt történő érvényesítésének. A Ptk. a bírósági igényérvényesítésre külön tételes jogi szabályt nem állít, ezért a jótállási időben
bejelentett igény érvényesítésére az általános elévülési idő áll rendelkezésre. A joggyakorlat – az iménti ítélet indokolása szerint – a korábban
közzétett BH 1990.138. szám alatti esettől eltérően azt követi, hogy a jótállási időn belül bejelentett igény érvényesítésére az általános
elévülési idő áll rendelkezésre. A bíróság a BDT 2009.2088. számú ítéletében kifejtette, hogy a „kötelező jótállási idő alatt észlelt és
bejelentett hibák miatt a jogosult jogait peres úton az általános elévülési időn belül érvényesítheti. A jótállási idő nem igényérvényesítési
határidő, hanem azt jelöli, hogy a jótállásra kötelezett milyen időtartamon belül köteles a dolog hibátlansága tekintetében fokozott
helytállásra.“ Ugyanígy foglalt állást: BDT 2006.1302.
376 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1233. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 630-631. o., Gellért György (szerk.):
A Polgári Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 938. o., Petrik Ferenc
(szerk.): Szavatosság, jótállás és fogyasztóvédelem, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. 157. o.
377 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1234. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 631. o., Gellért György (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 938 o.
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teljesítésére vonatkozó felhívásában tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül
bíróság

előtt

érvényesítheti,

ha

a jótállási

kötelezett

a jogosulti

igényeket

az

igényérvényesítéstől számított megfelelő határidőn belül nem teljesíti. Az új Ptk. az 1959-es
polgári jogi szabályok modelljét követve rögzíti, hogy az imént vázolt igényérvényesítési
szabályok körén kívül eső esetekben a kellékszavatossági jogok érvényesítésére vonatkozó
szabályok a mérvadók.
8.1.9. A szavatosi és a jótállási helytállási kötelezettség körében rögzített végső jogvesztő
határidők a szlovák polgári jogban
A szlovák jogirodalomban a jogvesztő határidők indokoltságával szembehelyezkedő
jogirodalmi állásfoglalások nem jelentek meg. Ennek ellenére álláspontunk szerint nem
elvetendő gondolat, hogy a készülő új szlovák Ptk. előkészítésén munkálkodó szakértői
bizottságnak is meg kellene fontolnia a jogvesztő határidőknek a termékek szakmailag
elvárható élettartamához történő igazítását, amelynek tulajdonképpen elengedhetetlen feltétele
a jogvesztő határidők megszüntetése378.
A szlovák polgári jogi kódex hatálya alá tartozó szerződések körében a közlésnek a
hibás teljesítés általános szabályai alapján legkésőbb attól az időponttól számított hathónapos
határidőben kell megtörténnie, hogy a jogosultnak a dolog megvizsgálására lehetősége nyílt,
feltéve, hogy a törvény eltérően nem rendelkezik. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár
(szlovák Ptk. 504. §). A határidő anyagi jogi jellegéből adódik, hogy a közlésnek
a határidőben a kötelezetthez meg kell érkeznie379. A judikatúra is erre a következtetésre

378 A szavatosi határidőknek a szolgáltatás szakmailag elvárható élettartamához történő alakításának gondolata nem újkeletű, a magyar
jogirodalomban már a 20. század hetvenes éveinek végén kifejtették: Csillag György: Miért éppen hat hónap? Magyar jog, 1977. évi 9. sz.,
801. o. Az igényérvényesítési határidőkkel kapcsolatos jogirodalmi vitához kapcsolódó további tanulmányok például: Baranyai János: A
szavatossági intézmények korszerűsítéséről. Magyar jog, 1976. évi 8. sz., 678-688. o., Eörsi Gyula: Megjegyzések a szavatosság
intézményének korszerűsítéséhez. Magyar jog, 1976. évi 11. sz., 961-964. o., Móry László: Hozzászólás a szavatossági jogok
szabályozásához. Magyar jog, 1977. évi 8. sz., 708-713. o.
379 Dulaková, Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna
zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és csereszerződés, fogyasztói adásvételi
szerződés, ajándékozási szerződés. Kommentár/, C. H. Beck, 2011. 142. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi
jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 37. o., Lazar, J. (szerk.): Občianske právo hmotné, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o.,
2014. 38. o., Števček, Marek (szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári Törvénykönyv II. 451-880. §. Kommentár/, C.
H. Beck, 2015. 1740. o.
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jutott380. A főszabályban rögzített határidő a nem fogyasztói polgári jogi adásvételi szerződés
esetében módosul, ugyanis a Ptk. 599. §-a értelmében a vevő a hibás teljesítésből eredő
kellékszavatossági jogait bíróság előtt csak akkor érvényesítheti, ha a hibákat legkésőbb a
dolog átvételétől számított 24 hónapon belül kifogásolta. A határidő elmulasztása ebben az
esetben is jogvesztéssel jár.
A szlovák fogyasztói adásvételi szerződések körében a szlovák Ptk. 24 hónapos
kötelező jótállási határidőt állapít meg. Ha az árun, annak csomagolásán vagy a csatolt
használati utasításon eltérő használati időt tüntettek fel, a jótállás nem ér véget a törvény által
előírt jótállási határidő eltelte előtt. Ilyen módon a törvényes jótállási határidőt csak
meghosszabbítani lehet, lerövidíteni nem. A szlovák polgári jogi kódex által kikötött kötelező
jótállási időt nem lehet lerövidíteni, még abban az esetben sem, ha bizonyos termék
használhatóságát műszaki előírás rövidebb határidőben szabja meg. Az eladót tehát a jótállás
a Ptk.-ban megállapított kötelező jótállási határidőben terheli, tekintet nélkül a műszaki
előírásokban kikötött határidőkre. Az eladó a jótállási jegyen feltüntetett nyilatkozatával vagy
reklámban tett kijelentéssel a szlovák Ptk.-ban foglalt kötelező jótállás terjedelmét meghaladó
jótállást is biztosíthat /szlovák Ptk. 620. § (5) bek./. Az idézett szabály nyelvtani
értelmezéséből arra a következtetésre juthatunk, hogy a szerződési láncolat eladótól eltérő
személyeinek reklámban tett kijelentése az eladót nem kötelezi. Jogirodalmi állásfoglalás
szerint a jótállási jegyen feltüntetett nyilatkozatnak nincs konstitutív hatálya, hiszen a hibás
teljesítés általános szabályai közt szereplő 502. § (2) bekezdéséből az következik, a jótállási
jegy a vevő és eladó jótállást keletkeztető megállapodásának igazolása381. Hosszabb
használatra rendelt dolgoknál különös szabályok 24 hónaposnál hosszabb jótállási időt
állapíthatnak meg. A 24 hónapot meghaladó jótállási határidő vonatkozhat kizárólag az áru
alkatrészére is. Akkor, ha műszaki előírások gyorsan romló dolgokra (amelyekre a kötelező
jótállás egyébként nem terjed ki) alkalmassági időt írnak elő, vagy a dolgon, csomagolásán ill.
használati utasításán ilyen határidő szerepel, a kötelezett helytállási kötelezettsége kiterjed
minden olyan hibára, amely ebben a határidőben keletkezik.

380 Szlovák Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 42/77 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 40/82 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb
Bírósága 3 Cz 31/85 sz. ítélete
381 Dulaková, Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna
zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és csereszerződés, fogyasztói adásvételi
szerződés, ajándékozási szerződés. Kommentár/, C. H. Beck, 2011. 273. o.
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A kötelező jótállási határidő a dolog átadásával veszi kezdetét. Abban az esetben, ha a
vétel tárgyának üzembe helyezését nem az eladó végzi, a jótállási határidő kezdete a tényleges
üzembe helyezés időpontjára tolódik. A szabály fogyasztóvédelmi indíttatása nyilvánvaló,
ugyanis a fogyasztó számára az az előnyös, ha a kötelezett helytállási kötelezettsége minél
tovább fennáll. Természetesen a kötelezett szempontjából igazságtalan lenne, ha az egyébként
is meglehetősen hosszú kötelező jótállási határidő kezdő időpontjának elmozdulásának
ésszerű korlátot nem állítana a törvény. Ebből a megfontolásból az átadás időpontjához képest
csak akkor kezdődhet később a jótállási határidő, ha a vevő a vétel tárgyának üzembe
helyezését legkésőbb az átadást követő három héten belül megrendelte, és ehhez a
szolgáltatáshoz szükséges együttműködési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
Fogyasztói adásvételi szerződéssel értékesített használt árura és gyorsan romló árura
vonatkozó helytállási kötelezettség és az igényérvényesítés időtartama következőképpen
alakul. A Ptk. 620. § (2) bekezdése szerint használt áru adásvétele esetében az eladó és a vevő
rövidebb jótállási időt is kiköthetnek, amely azonban nem lehet rövidebb 12 hónapnál. Az
iménti, használt dolgokra vonatkozó minimális 12 hónapos kötelező jótállási határidőt
kimondó kógens rendelkezés ellentétben áll a Ptk. korábban említett 619. § (2) bek.
rendelkezésével. A Ptk. egyik szabálya kizárja a kötelező jótállás hatókörének kiterjesztését a
használt dolgokra, egy másik rendelkezés értelmében /szlovák Ptk. 620. § (2) bek.-e/ viszont
az általános 24 hónapos kötelező jótállási határidő használt dolgok vétele esetében 12
hónaposra csökkenthető – a szerződéskötő felek megállapodásával. Álláspontunk szerint a
kötelező jótállás hatályának használt dolgokra történő kiterjesztése, különös tekintettel a
kötelezett érdekeire, indokolatlan. Azt gondoljuk, hogy a szlovák polgári jogi kódex kifejezett
szabálya /620. § (2) bek.-e/ ellenére a kötelező jótállás használt dolgokra egyáltalán nem
vonatkozik. Ez az értelmezés a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak
egyes vonatkozásairól szóló Európai Parlament és Tanács 1999/44/EK Irányelvével is
összhangban van, ugyanis kétéves, ill. egyéves kötelező jótállás fogalmát nem ismeri. A
fogyasztói adásvételi szerződés keretében értékesített használt árura kiterjedő jótállás
kérdésében a jogirodalomban közzétett álláspontok nem egységesek382.

382 Álláspontunk szerint helyes állásfoglalás: Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári
Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 568. o., továbbá: Lazar, Ján (szerk.): Občianske
právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 115. o.: a szerző helyesen állapítja meg, hogy a törvényen
alapuló jótállási kötelezettség nem terjed ki gyorsan romló és használt árura, ám a mű 116. oldalán közölt állásfoglalás szerint a használt
árura vonatkozó jótállás időtartama a felek megállapodásával 12 hónapra csökkenthető. Úgy gondoljuk, hogy a szerző nem a jótállás
időtartamára, hanem a szavatosi jog érvényesítésére nyitva álló végső jogvesztő határidőre gondolt, amely azonban a jótállási időtől tartalmi
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Ha a fogyasztói adásvételi szerződés tárgya gyorsan romló áru, a 24 hónapos jótállási
határidő nem érvényesül. Ilyen esetben a szavatosi igény teljesítését legkésőbb a vételt követő
napon kell követelni, egyébként a késedelem jogvesztést eredményez.
Fogyasztói szerződések esetén a jótállási határidőbe, ill. a szavatosi jogok
érvényesítésére nyitva álló határidőbe nem számít bele a kijavítási igény érvényesítésétől a
kijavított áru átvételi kötelezettségéig terjedő időtartam. A kötelezettnek írásban igazolnia kell
a kijavítási igény érvényesítésének időpontját, ill. a kijavítás elvégzését és időtartamát.
Kicserélési igény teljesítése esetén a jótállási és a szavatosi határidő újból kezdődik. Ugyanez
érvényes az alkatrész cseréjére is, amelyre jótállás vonatkozik.
8.1.10. Az igényérvényesítés második szakasza a szlovák jogban: a bíróság előtti
igényérvényesítésre nyitva álló határidő
A szlovák jogban, amint a fenti pontokban láttuk, a hiba közlése és a kötelezettel
szembeni igényérvényesítés következetesen elkülönül a bírósági keresetindítástól. Ha a
jogosult a kifogásolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, és a jogosult az elévülési
időben a kötelezettel szemben az általa választott szavatosi igényt közölte (a fogyasztói
adásvételi szerződés keretében értékesített új dolgok esetét kivéve, ahol a jogvesztő
határidőben kell a választott igényt a kötelezettel közölni), s a hibás teljesítéssel vagyoni
érdeksérelmet okozó fél az érvényesített szavatosi igényt önként nem teljesíti, ill. a jogosult
költségeit nem téríti meg, a vevő részére a bírósági előtti igényérvényesítésre hároméves
elévülési jellegű határidő (szlovák Ptk. 101. §-a) áll rendelkezésre. Az elévülési idő a hiba
szempontból eltér. Ugyanez a belső ellentmondás jelenik meg: Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet,
IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 120. o. Álláspontunk szerint a fogyasztói adásvételi szerződés keretében értékesített használt áru hibáira
tévesen a jótállás hatókörét kiterjeszti: Števček, Marek (szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári Törvénykönyv II. 451880. §. Kommentár/, C. H. Beck, 2015. 2163. o. Az idézett kommentár a szlovák polgári jogi kódex 619. § (2) bek.-éhez írt magyarázatában
(2159. o.) viszont újra az az állásfoglalás jelenik meg, amely szerint a használt dolog nem esik a jótállás hatálya alá. A 24, ill. a 12 hónapos
határidőt használt áru esetében is kötelező jótállási határidőként fogja fel: Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári
Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 698. o., Fekete, Imrich: Komentár k zmenám v úprave spotrebiteľského
práva a k ďalším zmenám Občianskeho zákonníka od roku 2002 /Kommentár a fogyasztói jog szabályozásában végbement és a Polgári
Törvénykönyv egyéb 2002. évet követő változásaihoz/. Obchodné právo, 2005. évi 6-7. sz., 65. o., kritikai megjegyezésekkel: Vojčík, Peter
(szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 783. o.
Máshol az jelenik meg, hogy használt dolgok adásvételénél a kötelezettet nem terheli kötelező jótállás, viszont ha ebben megállapodnak,
akkor a kötelező jótállási határidő 12 hónaposra csökkenthető – rövidebb határidőben tehát a felek nem állapodhatnak meg. Álláspontunk
szerint ez az értelmezés már csak azért sem logikus, mert ha a törvény nem kötelezi az eladót jótállásra, akkor mi értelme van annak, ha a
kötelezett jótállást önként vállal, hogy ennek hosszát a törvény kógens módon minimalizálja? A tárgyi állásfoglalásról lásd: Dulaková,
Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva,
darovacia zmluva. Komentár /Tulajdon átruházására irányuló szerződések. Adásvételi- és csereszerződés, fogyasztói adásvételi szerződés,
ajándékozási szerződés. Kommentár/, C. H. Beck, 2011. 271. o.
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kifogásolásának napján veszi kezdetét. Ettől eltérően, a magyar polgári jogban a szavatosi
igények érvényesítésére nyitva álló határidőkben a bírósági igényérvényesítésnek meg kell
történnie383. A magyar jogirodalomban négy évtizeddel ezelőtt közölt álláspont szerint a hiba
közlése és a perindítás elválasztása (ún. kétszakaszos megoldás) nem bevált módszer,
jogdogmatikailag vitatható384. Mi is azt gondoljuk, hogy a perindítás lehetőségének
szubjektív, elévülés hatálya alá vont jogként történt értelmezése meghaladott. Álláspontunk
szerint ebben az esetben évekig tartó függő jogi helyzet létrehozása és jogszabályi szintű
tűrése a jogosult méltányolandó érdekeit szem előtt tartva sem indokolt. Abban az esetben, ha
nyilvánvalóvá válik, hogy a kötelezett nem fogja a sérelmet szenvedett fél által választott
szavatosi igényeket kielégíteni, ésszerű lenne a jogosultat rövid időn belül perindításra
szorítani. A kétszakaszos megoldás ellen szól az a körülmény is, hogy a gyakorlatban a
bírósági perindítás „Damoklész kardja” spekulatív indíttatású eszközzé válhat, mely
jogdogmatikailag is kifogásolható. A kereskedelmi jogi és a nemzetközi adásvételi szerződés
hibás teljesítése miatti perindításra nyitva álló határidőről a fejezet záró pontjában szólunk.

8.2. A szavatosi igények érvényesítése a szlovák kereskedelmi jogi kódex és
a nemzetközi adásvételi szerződés egyezménye alapján
A Ktk. 427-428. §-a inak és a CISG 38. és 39. Cikkeinek szabályegyüttesei a szavatosi
helytállási kötelezettség legalapvetőbb és legfontosabb rendelkezései közé tartoznak: a vevő
részére rendelkezésre álló szavatosi igények érvényesítésének feltételeit rögzítik385. A vevő
késedelméhez fűződő jogkövetkezmények szempontjából érdemes az általánosság szintjén
kiemelni, hogy a CISG a megvizsgálási és értesítési kötelezettség elmulasztását a nemzeti jogi
szankciók

megszokott

mértékéhez

képest

szigorúbb

jogkövetkezményekkel

sújtja.

Önmagában a megvizsgálási kötelezettség elhanyagolása ugyan nem jelent szerződésszegést,
de súlyos szankció fűződik hozzá: a vevő elveszti az eladói szerződésszegésből eredő

383 Bártfai Judit – Bozzay Erika – Kertész Ágnes – Wallacher Lajos: Új szavatossági és jótállási szabályok (Fogyasztóvédelmi
jogharmonizáció a polgári jogban és a polgári eljárásjogban), HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2004. 29. o.
384 Kemenes Béla: A Ptk. kellékszavatossági rendszere korszerűsítésének kodifikációs kérdései. Állam- és Jogtudomány, 1973. évi 2. sz.,
232. o., Kemenes Béla: A jótállási igények és érvényesítésük módja, különös figyelemmel az állampolgárok vételi ügyeleteire. Jogtudományi
közlöny, 1973. évi 3. sz., 132. o.
385 A Ktk. 427-428. §-ainak szabályegyüttese tartalmilag nem tartozik az eladó kötelezettségei közé. A Ktk. vélhetően azért szabályozza a
szavatosi igényérvényesítés feltételeit az eladó kötelezettségeinek normái között, mivel a szavatosi jogok érvényesítésének feltételei és a
kötelezett szavatosi helytállási kötelezettsége szoros összefüggésben állnak egymással. Hasonló megoldást választott a CISG is.
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igényeit, ha az árut olyan hiba terheli, amely az átvételt követő megvizsgálás során
felfedezhető lett volna. E tekintetben a szlovák kereskedelmi jogi kódex kevésbé szigorú, a
kifogásolási

kötelezettség

nem

megfelelő

teljesítéséhez

az

elévüléshez

hasonló

jogkövetkezményt fűz386. Ebből az is következik, hogy ha az eladó például üzleti
megfontolásból a vevő késedelme ellenére annak szavatosi igényeit mégis teljesíti, a vevő
oldalán nem lesz szó jogalap nélküli gazdagodásról.
8.2.1. A megvizsgálási kötelezettség terjedelme és módja
A megvizsgálás célja az áru állapotának feltárása. A vevő megvizsgálási
kötelezettségének a Ktk. 422. §-ban feltüntetett minden hibára ki kell terjednie. Az iménti
jogszabályhely az áru kísérő okmányainak hibáit és az aliud szolgáltatást is az áru hibáinak
tekinti, emellett Ktk. a 420. §-ra utaló szabálya értelmében a megvizsgálási kötelezettség
teljesítése során vizsgálni kell az áru minőségét, mennyiségét, csomagolását és a szállításra
való alkalmasságát. A megvizsgálási kötelezettséget szakszerűen kell elvégezni, s a szakszerű
vizsgálat során felfedezhető hibákat – a szembeötlő hibák mellett – nyilvánvaló hibáknak
tekintjük. A nyilvánvaló hibák szélesebb esetkört ölelnek fel, mint az átlagos, futólagos
megvizsgálás során felfedezhető – azaz a szembeötlő – hibák387. A szakszerű vizsgálat
határainak megvonása nem kerülte el a bírói gyakorlat figyelmét. Nem kell roncsoló
vizsgálatot végezni (pl. cipők felvágása), tehát olyan hibákra nem terjed ki a megvizsgálási
kötelezettség, amelyek teljes mértékben csak az áru használata során nyilvánulnak meg (Cseh
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 32 Odo 1387/2005 sz. ítélete, ugyanígy: Cseh Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága 32 Cdo 1040/2009 sz. ítélete)388. A Ktk.-ban mind a nyilvánvaló hiba
fogalmát, mind az ellentettjét, a rejtett hiba fogalmát hiába keresnénk. A hibák
felfedezhetőségük szerinti felosztása egyáltalán nem öncélú, hiszen a vevő közlési
kötelezettségére nyitva álló határidő hossza aszerint alakul, hogy a hiba rejtett vagy
nyilvánvaló. A rejtett hiba fogalmához a nyilvánvaló hiba meghatározásából argumentum a
contrario juthatunk el. Tehát rejtett hiba olyan hiba, amelyet a vevő a szakszerűen elvégzett

386 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 253. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 309. o.
387 Pelikánová, Irena (szerk.): Obchodní právo /Kereskedelmi jog/, 2. kötet, CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. 268. o.
388 A roncsoló vizsgálat fogalmát Szelényi Zoltántól kölcsönöztük: Szelényi Zoltán: A termékek minőségi tanúsítása a polgári jogi
szerződések körében. Jogtudományi Közlöny, 1969. évi 12. sz., 666. o.
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megvizsgálás során nem fedezhet fel. Ha a felek között jogvitára kerül sor, a hiba rejtett
mivoltát a vevőnek kell bizonyítania, csakúgy, mint a hiba felfedezésének időpontját. Az
eladó részére nyitva áll az ellenbizonyítás lehetősége.
Lássuk, hogyan alakul a megvizsgálási kötelezettség a CISG hatálya alá vont
szerződések esetén. A megvizsgálási kötelezettség teljesítése során a vevőnek ellenőriznie
kell, hogy az eladó a szerződésben kikötött árut szállította-e, vizsgálnia kell az áru
mennyisége, csomagolása és az árura vonatkozó okmányok szerződésszerűségét, és fel kell
tárnia a felismerhető hibákat. Ügyleti kikötés hiányában az áru megvizsgálásának alaposnak,
szakszerűnek, az adott üzletágban szokásosnak kell lennie, amely során a szokásos
eszközökkel észlelhető hibákat az eladónak észre kell vennie389. Jól látszik, hogy a CISG
hatálya alá vont szerződések körében a megvizsgálási kötelezettség terjedelme megfelel
a szlovák

kereskedelmi

jogi

kódexben

rögzített

megvizsgálási

kötelezettség

követelményeinek. A megvizsgálás konkrét módját esetenként kell meghatározni; függ az áru
fajtájától és a vizsgálandó tulajdonságoktól. A vevő megvizsgálási kötelezettség teljesítése
nélkül is kifogásolhatja az áru fogyatékosságát, ha a hiba rejtett. Ilyen esetben a vevőt azért
nem terheli megvizsgálási kötelezettség, mert a hibát még előírásszerű megvizsgálás során
sem tudná felfedezni390. Rejtett hibának olyan hiba minősül, amely a fentebb boncolgatott
módon elvégzett megvizsgálás során sem lett volna felfedezhető. A rejtett és a nyilvánvaló
hiba fogalmát tehát a CISG sem határozza meg. A különbségtételnek azonos jelentősége van,
mint a szlovák kereskedelmi jogi adásvételi szerződés esetében. Vita esetén a vevőnek kell
bizonyítania, hogy a hiba rejtett volt, és hogy a hibát ténylegesen mikor fedezte fel. Ellenben
az eladó bizonyíthatja, hogy a hiba már korábban felfedezhető lett volna. A megvizsgálási
kötelezettség abban az esetben sem terheli a vevőt, amikor az eladó az áru bizonyos
tulajdonságainak meglétét kifejezetten megerősítette. Ez a tétel a jóhiszeműség és tisztesség
elvével /7. Cikk (1) bek./ és a fölösleges költségek elkerülésével indokolható. Szerződésszerű
részletetekben történő teljesítés esetén a megvizsgálási kötelezettség kiterjed valamennyi
részletre. Ugyanez mondható el, ha az eladó a szerződés értelmében nem lenne jogosult
részteljesítésre, azzal a különbséggel, hogy a megvizsgálási határidő meghatározásánál
figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy a vevő a teljesítéssel nem számolhatott és több
időt vehetett igénybe a megvizsgálási kötelezettség végrehajtása.

389 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 227. o.
390 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 226. o.
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A felek eltérő megállapodásának hiányában a megvizsgálás költségeit a vevő viseli,
ám ha az áru hibás, és a vevő a 39. Cikknek megfelelően erről értesíti az eladót, a
megvizsgálás költségeit a vevő követelheti az eladótól. Álláspontunk szerint az iménti szabály
maradéktalanul alkalmazható akkor is, ha a szerződést a szlovák kereskedelmi jogi kódex
alapján kell megítélni.
A Ktk. és a CISG a megvizsgálási kötelezettség teljesítésének módját nem határozzák
meg. Ennek megfelelően a vevő megteheti, hogy az árut nem személyesen vizsgálja meg,
hanem ezt harmadik személlyel végezteti el (erre a célra a Ktk. által kifejezetten szabályozott
szerződéstípusok közül a megbízási szerződés és az ellenőrző tevékenység végzéséről szóló
szerződés felel meg).
8.2.2. A megvizsgálásra nyitva álló határidő. A megvizsgálás és a bizonyítási teher
kapcsolata
Üzleti viszonyokban – különösen a határon átívelő szerződések körében – az áru
kiindulási és rendeltetési helye tipikusan nagy földrajzi távolságra található egymástól. Az
ésszerűség optikáján keresztül vizsgálva magyarázható a megvizsgálási kötelezettség
főszabálya feszes határidejének enyhülése a távolsági kereskedelemben. Azért van szükség
árnyalt szabályokra, mert gyakran csak a végleges rendeltetési helyre való megérkezést
követően nyílik mód az áru szerződésszerű megvizsgálására.
Helyi vételről abban az esetben beszélünk, ha az áru átadására és átvételére
közvetlenül a szerződéskötő felek vagy képviselőik között kerül sor, tehát az átadás fuvarozás
nélkül megy végbe391. Ilyen esetben, a szlovák kereskedelmi jogi kódex hatálya alá rendelt
szerződések körében a vevő köteles az árut a veszélyátszállást követően lehető legkorábban
megvizsgálni /Ktk. 427. § (1) bek./. A határidő megállapításánál a normaszöveg kifejezetten
megköveteli az áru jellegének figyelembe vételét. A szabály fordulata alapján megállapítható,
hogy a megvizsgálásra nyitva álló határidő szempontjából a vevő, ill. a megvizsgálással
megbízott személyek személyes körülményei közömbösek. Csupán objektív körülmények

391 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 251. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 307. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 591. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár, C. H. Beck, 2010.
925. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1327. o.
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(mint pl. az áru jellege, fajtája, mennyisége, minősége, csomagolása stb.) vehetők figyelembe,
s ezek közül is csak azok, amelyek az áru megvizsgálását bonyolíthatják392.
A CISG 38. Cikke megállapítja, hogy az áru megvizsgálását a vevő a körülmények által
lehetővé tett legrövidebb határidőn belül köteles elvégezni. A körülmények által lehetővé tett
legrövidebb határidő fordulat rövidebb időtartamot takar, mint az ésszerű határidő. A vevőnek
kell bizonyítania, ha valamilyen körülmény a megvizsgálás időtartamát meghosszabbítja. A
megvizsgálásra nyitva álló határidő tartamának megállapítása során a nemzetközi adásvételi
szerződés egyezménye szerint sem lehet személyes körülményeket figyelembe venni
(kivételes esetben erre a CISG 44. Cikke kapcsán kerülhet sor). A vevő megvizsgálási
kötelezettségére nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor az árut a szerződésben rögzített
helyen – ennek hiányában a teljesítés helyét a CISG 31. Cikke határozza meg – a vevő
rendelkezésére bocsátják, kivéve, ha az árut ettől a helytől eltérő helyen véglegesen, nem a
teljesítési helyre történő továbbítás céljából átveszi. Ha a szerződés a teljesítésre határidőt
állapít meg, a megvizsgálási kötelezettség az áru átvételekor keletkezik. Az árut késedelmes
teljesítés esetén is meg kell vizsgálni. Ebben az esetben is figyelembe kell venni, hogy a vevő
a teljesítéssel nem számolhatott, ezért a megvizsgálási határidő kitolódhat. Szerződésszerű
előszállítás esetén is köteles a vevő a megvizsgálási kötelezettségének eleget tenni. A 38.
Cikk joghézagmentes, ezért e szabályozási körben nem kerülhet sor a kollíziós jog által
kijelölt nemzeti jog felhívására. A 38. Cikk rendelkezésétől a felek eltérhetnek.
Ha a felek helyközi vételben állapodtak meg, a szlovák kereskedelmi jogi kódex
három esetkört szabályoz. Ha a szerződés kiterjed az áru fuvarozására is, a vevő a
megvizsgálási kötelezettségének eleget tesz, ha ezt az áru rendeltetési helyére történő
megérkezése időpontjában végzi el. Hasonló a helyzet, ha az áru rendeltetési helyét a
fuvarozás időtartama alatt a felek módosítják, ill. ha az árut továbbküldik (tehát a vevő az árut
eladja) anélkül, hogy a vevő rendelkezne az áru jellegének megfelelő megvizsgálási
lehetőséggel. Ezekben az esetekben a vevő az áru megvizsgálását az új rendeltetési helyre
történő megérkezéséig elhalaszthatja. Gyakorlati szempontból a vevő érdeke, hogy az áru
megvizsgálásáról időben gondoskodjon, ugyanis az eredeti eladóval kapcsolatban lényegtelen,

392 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 251. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 306. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 616. o. Személyes körülményeket más szerzők is közömbösnek tartják: Patakyová, Mária
(szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 925. o., Patakyová, Mária (szerk.):
Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1327. o.
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hogy az ő vevője a hibák kifogásolásával késlekedett. A törvényszöveg leszögezi, hogy az áru
megvizsgálásának elhalasztására csak akkor kerülhet sor, ha az eladó a szerződéskötés
időpontjában az áru rendeltetési helyének megváltoztatásának vagy az újbóli eladásának
lehetőségéről tudott vagy tudnia kellett /Ktk. 427. § (2) bek./.
Ha a nemzetközi adásvételi szerződés az áru fuvarozására is kiterjed, az eladó az áru első
fuvarozónak történő átadásával teljesít. Lényeges, hogy a felektől független fuvarozó vállalat
végezze az áru szállítását. Ilyen esetben a CISG 38. Cikkének (2) bek.-e lehetővé teszi, hogy a
vizsgálat az árunak a rendeltetési helyre való megérkezését követő időpontban történjen. A
38. Cikk (3) bekezdése értelmében, ha a vevő az úton lévő árut átirányítja, vagy anélkül küldi
tovább, hogy ténylegesen lehetősége volna annak megvizsgálására és a szerződéskötés
időpontjában az eladó tudott vagy tudnia kellett az átirányítás, illetve a továbbküldés
lehetőségéről, a vizsgálat mindaddig elhalasztható, míg az áru új rendeltetési helyére
megérkezik. Megállapítható, hogy ezekben a pontokban a szlovák kereskedelmi jog átvette
a nemzetközi adásvételi szerződés szabályait, azoktól lényegi eltérést nem tartalmaz. Jogvita
esetén a vevőnek kell bizonyítania, hogy az eladó a szerződéskötéskor tudott, vagy tudnia
kellett az átirányítás, illetve a továbbküldés lehetőségéről. A szerződésnek nem kell
kifejezetten kitérnie a továbbküldés ill. az átirányítás lehetőségére, elegendő, ha a „vevő
a szerződéskötéskor

azt

a követelményt

támasztja

a csomagolás

iránt,

hogy

az

továbbszállításra is alkalmas legyen.“393 Ugyanott megjelenik olyan álláspont is, hogy ha a
vevő kereskedelmi cég, az eladónak eleve számolnia kell az átirányítás, illetve a továbbküldés
lehetőségével.
A jognak választ kell adni arra a kérdésre is, hogy mi történjen akkor, ha az általa
támasztott követelményeket a kötelezett nem teljesíti. A Ktk. kifejezetten előírja, hogy ha a
vevő az árut a veszélyátszállás időpontjában nem vizsgálja meg, ill. ha a megvizsgálást
harmadik személlyel nem végezteti el, a szakszerűen elvégzett megvizsgálás során
felfedezhető hibák tekintetében csak akkor élhet a szavatosi igényeivel, ha bizonyítja, hogy
ezek a hibák a veszélyátszállás időpontjában már léteztek. A meghatározó időpontban
fennálló hibák bizonyítási terhe a vevő vállán nyugszik. Bár a kódex erről kifejezetten nem
rendelkezik, ellenkező esetben, tehát ha a vevő a megvizsgálási kötelezettségének eleget tesz,
a bizonyítási teher megfordul. Ez annyit jelent, hogy ha a megvizsgálási kötelezettség
teljesítése során a vevő hibát fedez fel, az eladónak kell bizonyítania, hogy a veszélyátszállás

393 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 232 o.
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időpontjában az áru hibátlan volt, különben a jogosult szavatosi igényeit teljesítenie kell394.
Különösen fontos, hogy a jogosult gondoskodjon a megvizsgálásról: a kereskedelmi jogi
kódex hatálya alá rendelt adásvételi szerződés esetében nem érvényesül a hibás teljesítés
mellett

szóló

vélelem.

A

nemzetközi

adásvételi

szerződések

esetén

a megkésett

kifogásoláshoz nem a bizonyítási kényszer megosztásának körében történő súlyeltolódás,
hanem a legsúlyosabb magánjogi szankció, a jogvesztés kapcsolódik. Mivel a megvizsgálási
és a kifogásolási kötelezettség között szoros tartalmi és időbeni összefüggés áll fenn és
a preklúzió

az

értesítés

késedelméhez

kapcsolódik,

a vevő

mulasztásának

jogkövetkezményeivel az értesítési kötelezettséggel vizsgáló alábbi pontban foglalkozunk.
8.2.3. A fizikai hibákhoz kapcsolódó értesítési kötelezettség tartalma és határideje. Az
értesítéssel való késedelem jogkövetkezményei
A szlovák kereskedelmi jogi kódex a kifogásolási kötelezettség teljesítését nem
szorítja semmilyen tartalmi, ill. formai korlátok közé, ezért a vevő a hibákat az eladóval
írásban és szóban egyaránt közölheti. Természetesen, a gyakorlatban előforduló bizonyítási
nehézségeket figyelembe véve a vevő szemszögéből tanácsos, hogy a kifogásolást írásban
tegye meg. Tartalmi szempontból a közlésnek elegendően határozottnak kell lennie; azaz a
hibákat a kifogásolásban fel kell tüntetni. A Ktk.-höz fűződő joggyakorlat – hasonlóan
a szlovák polgári jogi kódexhez – a jogosult védelmének érdekében elegendőnek tartja, ha a
kifogásolás hibák megnyilvánulásának módját tartalmazza395. A törvénykönyv nem követeli
meg, hogy a vevő szavatosi igényeit a kifogásolásról szóló közlésben feltüntesse, elegendő, ha
ezt a kifogásolást követően indokolatlan késedelemmel teszi meg /Ktk. 436. § (2) bek./.
A kifogásolási kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidőt a Ktk. 428. §-a
rögzíti. A bíróság – a kötelezett ellenvetésére – nem ad helyt a jogosult szavatosi igényének,
ha a vevő a hibát nem kifogásolja indokolatlan késedelem nélkül:

394 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 252. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 307. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 617. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi
Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 925-926. o., Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi
Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1327. o.
395 Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 32 Cdo 2168/2007 sz. ítélete
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a) a hiba felfedezését követően (ez a szabály érvényes minden olyan esetben, amikor a vevő
a hibáról tudomást szerzett – függetlenül a hiba jellegétől, amely lehet rejtett vagy
nyilvánvaló);
b) a törvény vagy szerződés által meghatározott határidőben szakszerűen elvégzendő
vizsgálatot /Ktk. 427. § (1) és (2) bekezdése/ követően (arról az esetről van szó, amikor az
árut nyilvánvaló hiba terheli és ezt a vevő az áru megvizsgálása során nem fedezte fel
vagy a vevő az áru megvizsgálásával késedelembe esett);
c) egyéb esetben a szlovák kereskedelmi jogi kódex 427. §-ában foglaltak szerinti
megvizsgálási kötelezettség teljesítésére előírt időponthoz képest későbbi időpontban azt
követően, hogy a vevőnek az áru rejtett hibáját szakmai gondosság mellett fel kellett
fedeznie, legkésőbb azonban az áru szolgáltatását követő két éven belül (ha a felek
jótállásban állapodtak meg, a fenti határidőt a felek megállapodása pótolja).
A vevő közlési késedelmét a bíróság hivatalból nem veszi figyelembe; amint fentebb
említettük, a bíróság a szavatosi igényeket csak akkor tagadja meg, ha az eladó a megkésett
igényérvényesítést az eljárásban kifogásolja.
A CISG 39. Cikke – diszpozitív módon – az áruk fizikai fogyatékosságának
kifogásolására vonatkozó határidőről rendelkezik. A felek eltérő megállapodásának
érvényességét a kollíziós jog által meghatározott nemzeti jog szabályai alapján kell megítélni,
ugyanis a CISG érvényességi kérdésekre nem tér ki. A 39. Cikk (1) bekezdése a vevőt
minőségi hiba miatti jogvesztéssel szankcionálja, ha az eladót ésszerű határidőn belül nem
értesíti a hibáról. A vevő elveszti a 45. Cikk értelmében az őt megillető szavatossági jogokat
és a kártérítési igényt is. A kifogás elmulasztása viszont nem érinti a 40. és a 44. Cikket, sőt a
hibás teljesítés miatt a vevő vagyonában bekövetkezett károkért fennálló deliktuális kártérítési
felelősséget sem – ezeket a kártérítési igényeket a kollíziós jog szerint meghatározott nemzeti
jog szerint kell elbírálni. A vevő a késedelmes kifogásolás miatt elenyészett szavatosi jogait
nem válthatja fel a szerződés megtámadásával396.
A kifogásnak tartalmaznia kell a hiba megjelölését, amely annyit jelent, hogy a
kifogásnak az eladónak megfelelő támpontot kell nyújtania a szerződésszerű teljesítés
biztosításához szükséges intézkedések megtételéhez. A vevőnek az értesítésben nem kell a
hibát szakszerűen megjelölnie. Ha a felek között vitára kerül sor, a vevőnek kell bizonyítania,
hogy a hibát megfelelően kifogásolta. Annak ellenére, hogy a CISG normaszövege nem

396 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 245. o.
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követeli meg, hogy a kifogásolás tartalma kiterjedjen a választott szavatosi igény
megjelölésére, mégis tanácsos, hogy a vevő a kifogásolással egyetemben közölje a vevővel,
milyen igényt támaszt vele szemben. Részteljesítés esetén minden rész hibáját külön-külön
kell kifogásolni. E szabály alól kivételt képez a 73. Cikk (2) bekezdésében szabályozott
eset397.
A hiba kifogásolására nyitva álló ésszerű határidő akkor kezdődik, amikor a vevő a
fogyatékosságot észrevette, vagy azt fel kellett fedeznie, tekintettel a CISG 38. Cikkére. E
szabályból adódik, hogy a kifogásolási idő kezdete eltérő lesz nyílt és rejtett hibánál. Amikor
az árut nyílt hiba terheli, a hibát a 38. Cikk által előírt megvizsgálást követően nyomban kell
az eladóval közölni. Lényegtelen, hogy a vevő a megvizsgálási kötelezettségének eleget tett-e.
Rejtett hibánál a kifogásolási határidő akkor kezdődik, amikor a vevő a hibát ténylegesen
felfedezte. A kifogásolási határidő nem az első problémák jelentkezésével kezdődik, hanem
akkor, amikor a hiba a megfelelő szakszerűségi követelmények szerint megállapítható398.
Ebben az esetben a fogyatékosság felfedezésének időpontját a vevőnek kell bizonyítania.
Az ésszerűség követelménye esetről esetre másképp alakulhat, mindig az eset konkrét
körülményeit kell figyelembe venni399.
Jogosulatlan előszállítás esetén a kifogásolásra nyitva álló határidő kezdő időpontja nem a
szolgáltatás tényleges időpontja, hanem az erre meghatározott időpont, ugyanis nem
feltétlenül számolt a vevő a szolgáltatással egy korábbi időpontban.
Kifogásolási kötelezettséget a meghatározó időpont előtt az a körülmény sem keletkeztet, ha a
vevő a hibáról tudott400.
A CISG 27. Cikke értelmében a kifogás hatályának nem feltétele, hogy megérkezzen az
eladóhoz. A vevőt terheli annak bizonyítási terhe, hogy az értesítést megfelelő határidőben
elküldte. A CISG a kifogás megtételére nem ír elő semmilyen formai kötöttséget.
A 39. Cikk (2) bekezdése kétéves végső jogvesztő határidőt állapít meg a hibás teljesítésre
vonatkozó kifogás közlésére, amely az áru tényleges átvételével vagy e kötelezettség
megtagadásával veszi kezdetét. E szabály hátterében az áll, hogy az idő múlásával egyre
nehezebb bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítés előtt vagy után keletkezett-e. Az ilyen

397 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 237-238 o.
398 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 239. o.
399 A kifogásolásra nyitva álló határidő hosszának részletes elemzéséről lásd: Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 240-242. o.
400 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 239. o.
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bizonyítási nehézségeknek kíván a végső jogvesztő határidő gátat szabni. A jogvesztő
határidőt nem lehet megszakítani és nem nyugszik, és a bíróság hivatalból köteles figyelembe
venni. A kétéves jogvesztő határidő érinti a CISG 44. Cikkét is, a vevő viszont hivatkozhat a
40. Cikkre – feltéve, hogy ezt az irányadó nemzeti joggal vagy a részes államok tekintetében a
New York-i Egyezménnyel összhangban teszi meg.
Látjuk, a vevő kifogásolási kötelezettségének egyik legfontosabb eleme az
„indokolatlan késedelem nélkül” fogalma. A Ktk. a fogalom meghatározásánál nem nyújt
segítséget, ezért a bírói gyakorlatra kell támaszkodnunk. Hasonló indíttatású kifejezést
(ésszerű idő) használ a vevő kifogásolási kötelezettségének időbeli korlátozásánál a CISG 39.
Cikke. Mivel a szlovák jogalkotó a Ktk. megalkotásánál a nemzetközi adásvétel
egyezményéből

merített

inspirációt,

ezért

álláspontunk

szerint

mindkét

fogalom

háttérgondolata azonos. Mind a Ktk., mind a CISG méltányolja a kötelezett érdekeit,
megakadályozza, hogy a kötelezett túlságosan hosszú ideig „sínylődjön” annak tudatában,
hogy vele szemben a szavatosi helytállási kötelezettség jogosultja bárminemű igényt
érvényesít. Bár a vevő kifogásolási kötelezettségének ésszerű időkeretbe történő
korlátozásával a Ktk. és a CISG elsősorban az eladó érdekeit tartja szem előtt, nem szabad a
vevő jogait sem indokolatlanul csorbítani, különösen az „indokolatlan késedelem nélkül”, az
„ésszerű határidő“ és a „hiba megjelölése” (hiszen a vevőnek a hibákat meg kell jelölnie, ha
ezeket kifogásolja) fogalmak értelmezése kapcsán. A fenti fogalmak értelmezése nem
vezethet indokolatlanul a vevői jogok korlátozásához, ill. elenyészéséhez 401. Említést érdemel,
hogy a Párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mellett működő Választottbíróság 1989. évi
5713. sz. ítéletében az „ésszerű idő” alatt 8 napot értett. Természetesen ez az ítélet egyéb
ügyek elbírálására nem kötelező érvényű, így a bíróságok az „indokolatlan késedelem nélkül”
és az „ésszerű idő“ fogalmát az eset körülményeinek figyelembe vételével töltik meg jogi
tartalommal.

8.2.4. Az eladó az áru fizikai hibáira vonatkozó tudati körülményei és a vevő
igényérvényesítéssel történő késedelme
Akkor, ha az áru hibái olyan körülményekre vezethetők vissza, amelyekről az eladó az
áru szolgáltatásának időpontjában tudott vagy tudnia kellett, az eladó érvényes kifogást a vevő

401 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 235. o.
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kifogásolási kötelezettségének késedelme ellen sem emelhet /Ktk. 428. § (3) bek./402. Ilyen
körülmények között a vevő szavatosi igényeit a Ktk.-ban rögzített határidőkre tekintet nélkül
– beleértve a kétéves jogvesztő határidőt is! – érvényesítheti. Természetesen, az általános
kereskedelmi jogi négyéves elévülési időt nem szabad szem elől téveszteni, hiszen ellenkező
esetben a jóhiszeműség és tisztesség elve sérülne. Azt gondoljuk, hogy az eladó tudati
körülményeit a vevőnek kell bizonyítania, hiszen az ő érdekében áll a főszabály módosítása.
Ezzel a megoldással kíván a Ktk. gátat szabni annak, hogy a rosszhiszemű eladó mentesüljön
a szerződésszegés következménye alól csak azért, mert a vevő az áru hibáit időben nem
kifogásolta. Ugyanez a gondolat húzódik meg a CISG 40. Cikkében foglalt szabály
hátterében, amelynek értelmében a vevő nem veszti el a kellékszavatossági és kártérítési
igényét a megfelelő kifogásolás hiánya esetén, ha az áru fogyatékossága vagy annak oka az
eladó számára ismert volt vagy nem lehetett számára ismeretlen, és amelyeket nem tárt fel a
vevőnek. A „nem lehetett számára ismeretlen” fordulatot a súlyos gondatlanság eseteként kell
értelmezni403. Ha a felek között vitára kerül sor, a vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba nem
maradhatott ismeretlen az eladó előtt. Ennek ellenkezőjét viszont az eladó bizonyíthatja 404. A
meghatározó időpont azonos azzal az időponttal, amikor a vevő számára a megvizsgálási
kötelezettség megkezdődik. A jogirodalomban megjelenik olyan állásfoglalás is, amely
szerint a 40. Cikk szabálya érvényesül olyan esetben is, amikor az eladó a vevő kifogásolására
megállapított határidő előtt tudomást szerez az áru hibájáról, vagy ebben az időben az áru
fogyatékossága előtte nem maradhatott ismeretlen405. Meg kell jegyezni, hogy a 40. Cikk
szabálya az eladót nem kötelezi, hogy az általa ismert hibát a vevővel közölje. Azokban az
esetekben, amelyekre a 40. Cikk vonatkozik, a vevő a 39. Cikkben feltüntetett határidőkre
tekintet nélkül érvényesítheti az áru hibás mivoltából fakadó jogait. Az elévülési időt –
amelyeket a részes államok tekintetében a New York-i Egyezmény, egyébként a kollíziós jog

402 A szabály nemzetközi adásvétel egyezményében rögzített párja a 40. Cikk. A CISG a „tudott vagy tudnia kellett” (...knew or ought to
have known...) fordulat helyett ... knew or could not have been unaware... kifejezést alkalmazza (a magyar fordítás helytelen, a „could not
have been unaware” pontos fordítása „nem lehetett ismeretlen”. Az „ought to have known“ és a „could not have been unaware“ formulációk
közötti különbség abban rejlik, hogy az utóbbi kifejezést a jogirodalomban egyetértően a súlyos gondatlanság eseteként értelmezik (Sándor
Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 247. o.). A vizsgált problémát elemzi: Cseh
köztársaság Legfelsőbb Bírósága 32 Odo 1387/2005 sz. ítélete
403 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 247. o.
404 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 248. o.
405 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 248. o.
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szerint megállapított nemzeti jog alapján kell megállapítani – természetesen figyelembe kell
venni.
8.2.5. Enyhítés a nemzetközi adásvétel egyezménye szigorán: a méltányosság szerepe
A 44. Cikk arra az esetre biztosít a vevőnek kimentési lehetőséget, amikor az áru
fogyatékosságáról vagy a harmadik személy jogáról, ill. igényéről és annak mibenlétéről az
eladót értesíti, de az értesítés elküldése nem megfelelő módon történt, tartalma nem
megfelelő, vagy az értesítés elküldésére késedelemmel került sor. A 44. Cikk hátterében az a
megfontolás rejlik, hogy előírásszerű kifogásolással kapcsolatos, nem jelentős mulasztás ne
eredményezze, hogy az eladó súlyos szerződésszegése jogkövetkezmények nélkül
maradjon406. Erre a jogviták rendezésénél mindenképp tekintettel kell lenni. A vevő számára
sikeres kimentés esetén – ilyenre viszonylag ritkán kerül sor – a szerződésszegés miatti jogai
korlátozott mértékben rendelkezésére állnak. E rendelkezés nem mentesíti a vevőt a 39. Cikk
(2) bek.-ében rögzített kétéves jogvesztő határidő és a felek által kikötött jótállás
elmulasztásának jogkövetkezményei alól. A vevő csak a 39. Cikk (1) és a 43. Cikk (1) bek.ében felállított „ésszerű” határidő elmulasztása alól mentesülhet. Mivel a CISG a 43.
Cikkében jogvesztő határidőt nem állapít meg, ezért a 44. Cikkre való hivatkozással történő
kimentésre elévülési idő vonatkozik. Az áru fizikai fogyatékosságaival kapcsolatban érvényes
a 39. Cikk (2) bek.-ében megállapított kétéves jogvesztő határidő. Az ésszerű mentséget a
vevőnek kell bizonyítania, és a kifogásolásra a CISG nem ír elő semmilyen formai
kötöttséget. Érdemes rámutatni, hogy a 44. Cikk értelmében a kimentési kísérlet kimenetele
független a megvizsgálási kötelezettség teljesítésétől. A mentesülés feltétele, hogy a vevőnek
az értesítés elmulasztására ésszerű mentsége legyen. Az „ésszerű mentség” fordulata azt
jelenti, hogy a vevő olyan okból mulasztotta el az értesítési kötelezettség teljesítését, „amelyet
egy átlagos vevővel szemben a tisztességes vagyoni forgalomban megbocsátanának.”407 Az
„ésszerű mentség kategóriába beletartoznak olyan esetek is, amelyek a 38., 39. és 43. Cikkek
esetén nem jöhetnek számításba – pl. betegség, saját üzemkörben felmerült gondok, stb. Meg
kell jegyezni, hogy ez a nagyon ritka esetek egyike, amikor a méltányossági tényező a
nemzetközi kereskedelemben szerephez jut. Ha a vevő a kötelességmulasztását sikeresen
kimenti, megilleti az árleszállítás és vagylagosan a kártérítési igény, amely az elmaradt

406 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 270. o.
407 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 270. o.
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haszonra nem terjed ki. A 44. Cikk esetkörében is élhet az eladó a számára 48. Cikk által
adott lehetőséggel. A 44. Cikk rendelkezése is diszpozitív.
8.2.6. A kellékszavatossági igények bíróság előtti érvényesítésének határideje
A szlovák kereskedelmi jogban, abban az esetben, ha a jogosult az áru hibáit időben
kifogásolja, a szavatosi igények az áru átadásától vagy az átvételi kötelezettség megszegésétől
számított 4 év alatt évülnek el. A jótállási igények elévülési idejének kezdő időpontját
a szlovák kereskedelmi jogi kódex a jótállási határidőben megtett kifogásolás időpontjára
teszi.
Hasonlóan, a nemzetközi adásvétel egyezménye szerint elbírálandó szerződések
körében is a megfelelő időben és módon kifogásolt hibákat a vevő az elévülési időn belül
érvényesítheti. Az elévülést a kollíziós jog által kijelölt nemzeti jog alapján, vagy a részes
államok tekintetében a New York-i Egyezmény alapján kell meghatározni.
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9. A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség a magyar
polgári jogban, a szlovák polgári és kereskedelmi jogban, ill.
a nemzetközi adásvétel egyezményében

A hibás teljesítés által okozott érdeksérelem kisugárzik a szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség terrénumára is, hiszen a hibás teljesítés miatt felmerülhet olyan
vagyoni hátrány is, mely orvoslására a szavatosi igények nem alkalmasak. A szavatosi
igények a hibás teljesítés miatt a szolgáltatásban beállott értékcsökkenést kompenzálják, a
jogosult egyéb vagyonában – a hibás teljesítéssel okozati összefüggésben – felmerült kár
kiegyenlítése

a

szerződésszegéssel

okozott

károkért

való

helytállási

kötelezettség

célkeresztjében áll. A kontraktuális kártérítés intézményének részletekbe menő elemzését,
fejlődési útjának felkutatását az is indokolja, hogy a kártérítés elvben alkalmas a hiba által
okozott érdeksérelem – azaz a tapadó kár – orvoslására is. Az utóbbi kérdés a dolgozat
következő fejezetének tárgya.
Rögzíthetjük, hogy a 2014. március 15-én hatályba lépett új magyar polgári jogi kódex
megszigorította a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség beálltához megkövetelt
felelősségi fokozatot. Az új normaszöveg elhagyja a felróhatóságon nyugvó, a kártérítést
tulajdonképpen emberi hiba miatti szankcióként felfogó alapállást, ehelyett abból – a
kodifikációs alkotó munkálatokat mindvégig átható piaci szemlélethez jól illeszkedő –
gondolatból indul ki, hogy a szerződések terrénumán a jogellenes magatartás terhes
jogkövetkezményeit annak a szerződéskötő félnek kell viselni, akinek a kockázati körében
felmerültek. Szerződéses viszonyokban emberi mulasztás felkutatásának nincsen helye. Ha
nem áll be az elvárt eredmény, nem azt kell vizsgálni, hogy kinek a mulasztása vezetett a
szerződésellenes állapothoz, hanem azt, hogy az érdeksérelem melyik szerződő fél
kockázatához kapcsolódó körülményre vezethető vissza. A jelen fejezet gerincét a magyar
polgári jogi kódex kontraktuális károkért való helytállási kötelezettség új szabályainak
mélyén megbúvó dogmatikai indokok felkutatása alkotja. Különös hangsúlyt fektetünk arra,
hogy mily módon rajzolható meg ésszerűen a potenciális szerződésszegő fél kockázati köre,
amelyben fellépő rendellenességért helytállással tartozik. Ehhez kapcsolódva leszögezzük,
hogy a felelősség alóli mentesülésre szűk lehetőséget biztosító objektív kontraktuális
kártérítési felelősségi alakzat és a kártérítés mértéke között óhatatlanul összefüggés áll fenn,
amelyet jogalkotói szinten kell rendezni. Igaz lehet az, hogy az objektív kártérítési felelősségi
alakzat kéz a kézben jár a kártérítés mértékének ésszerű korrekciójával? Vajon sikerült a
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magyar törvényalkotónak olyan megoldást találnia, mely a kontraktuális kártérítés körében
maradéktalanul megfelel a piaci szemléletnek?
A jelen fejezetben tehát a kodifikációs munkálatokban résztvevő szakembereket a
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályainak megfogalmazása során
vezérlő gondolatokat

kívánjuk bemutatni. Arra is

keressük

a

választ,

hogy a

szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség új magyar polgári jogi szabályai
szolgálhatnak-e tanulsággal a készülő szlovák Ptk. megalkotása során. Ebből a
megfontolásból bemutatjuk a hatályos szlovák polgári jogi és kereskedelmi jogi kódex, ill. a
magyar kodifikációs alkotó munkálatokra is hatást gyakorló nemzetközi adásvétel
egyezményének kártérítési felelősségi konstrukcióját. Ezt követően az 1959-es magyar
polgári jogi kódex kártérítésre vonatkozó szabályrendszerét vizsgáljuk, s ehhez kapcsolódva
kísérletet teszünk a korábbi magyar polgári törvénykönyvhöz kapcsolódó judikatúra
bemutatására. A bírói gyakorlat vizsgálatánál arra törekszünk, hogy megértsük a 1959-es
kódexben foglalt tételes jogi szabályok és a modern kor követelményei között feszültségeket
keltő erőhatásokat. A kérdés úgy is feltehető, hogy a pozitív jog és a judikatúra között a
mélységben ható feszültségek megrepesztették-e a tételes jog és a jogalkalmazás egységét, s
ha igen, a szakadék felett lehet-e egyáltalán a bírói gyakorlat pilléreire támaszkodva hidat
építeni, vagy az egész konstrukció újragondolása és újraépítése elkerülhetetlen volt. A
judikatúra által adott válaszok és a vagyoni forgalom követelményeinek dogmatikai
megfogalmazásának gondolati ívét követően bemutatjuk a kodifikációs munkálatok
gyümölcsét: a kontraktuális kártérítési felelősség új szabályait. Önálló pontban foglalkozunk
az előreláthatósági korlát és az igazságos kockázatelosztás, ill. a szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség új szabályai és a piacgazdaság követelményeinek viszonyával.

9.1. A kontraktuális kártérítési felelősség tételes jogi szabályai a szlovák polgári
jogban
A szlovák polgári jogi kódex a kontraktuális és a deliktuális kártérítési felelősséget
egységesen kezeli. A szlovák Ptk. a kártérítési felelősséget a vélelmezett vétkesség elvén
építi fel: (A károkozó) mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kározásban nem volt
vétkes /szlovák Ptk. 420. § (3) bek./. A bizonyítás tekintetében a kártérítési felelősség
beálltának három feltételét a károsultnak kell bizonyítania, és sikeres bizonyítás esetén a
károkozó vétkesség hiányának bizonyításával kimentheti magát. A vétkesség fogalmát a
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szlovák Ptk. nem definiálja, és a szlovák jogirodalom egyöntetű állásfoglalása szerint a
polgári jog a vétkesség fogalmát a büntető jogtól kölcsönözte408, s eltérés a fogalom
jogirodalmi definíciójában sem mutatkozik: a vétkesség fogalma alatt a károkozó az általa
okozott kárhoz és az ahhoz vezető jogellenes magatartásához fűződő belső, pszichikai
viszonyát értjük409. A fogalom tartalmának tekintetében a jogirodalom már kevésbé
egységes. Egyesek a vétkesség – mint szubjektív felelősségi komponens – tartalmának
megállapításánál a büntető jogot hívják fel410, mások a vétkesség szubjektív kategóriaként
történő felfogása mellett a károkozónak a felelősség alóli mentesülés érdekében „olyan
körülmények meglétét kell bizonyítania, amelyekből megbízhatóan következik, hogy a
károkozó a kárt minden, tőle objektíve elvárható igyekezet ellenére sem tudta kivédeni.”411
További jogirodalmi állásfoglalás szerint a vétkesség a felelősség – büntető jogból átvett –
szubjektív eleme, ellenben a polgári jog területén a vétkesség legenyhébb fokozatának
értelmezésénél a büntető joggal szemben „rendszerint objektív nézőpontból kell kiindulni. A
konkrét helyzet és a károkozás konkrét körülményei közül azok vehetők figyelembe,
amelyek minden normális, elegendően kifejlett, ill. „átlagos” ember nézőpontjából
indokoltnak minősülnének.”412 A szerződések körében fennálló bírói gyakorlat a vétkesség
fogalmát nem magyarázza meg (Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári

408 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 409. o.,
Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 319. o., Lazar, Ján (szerk.):
Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 321. o., Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky
zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o.,
2005. 317. o., Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION,
spol. s r.o., 2008. 476. o.
409 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 409. o.,
Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 318. o., Lazar, Ján (szerk.):
Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 321. o., Števček, Marek (szerk.): Občiansky
zákonník I. § 1-450. Komentár /Polgári Törvénykönyv I. 1-450. §. Kommentár/, C. H. Beck, 2015. 1346. o., Svoboda, Jaromír (szerk.):
Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION,
spol. s r. o., 2005. 317. o., Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/,
IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 476. o. A magyar polgári jogi irodalomban a vétkesség, a rosszhiszeműség és a csalárdság fogalmaihoz
lásd: Benedek Károly – Világhy Miklós: A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. 291-292. o.
410 Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s
r.o., 2008. 474-477. o.
411 Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó
jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 317. o.
412 Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 319. o., Lazar, Ján
(szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 321. o., ugyanígy: Fekete, Imrich:
Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 410-411. o.
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Jogi Kollégiumának Cpj 39/88 sz. állásfoglalása, Szlovák Szocialista Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 42/77 sz. állásfoglalása). A magunk
részéről a legutóbb közölt jogirodalmi állásfoglalást tartjuk a legelfogadhatóbbnak, ugyanis
a szerződések körében ez az állásfoglalás áll a legközelebb a szerződések kockázatelosztó
funkciójához. A szlovák jogirodalom az objektív irányba mutató értelmezés mélyebb
dogmatikai indokaira nem tér ki. Kétségkívül ez a felfogás mutat a szerződésszegés
következményeinek igazságos és ésszerű rendezésének irányába, mégis úgy gondoljuk,
hogy tulajdonképpen fából vaskarika módszerrel jut a jogirodalom helyes eredményre. A
szlovák jogirodalom a magyar jogtudomány által – különösen az új polgári jogi kódex
előkészítő munkálatai során – közzétett, dogmatikailag részleteiben megindokolt
ismeretekhez hasonlókat nem közöl. E körülmény folyományaként úgy gondoljuk, hogy a
magyar jogtudomány a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség körében
kimunkált eredményeit az új szlovák polgári törvénykönyv alkotó munkálatai során is
indokolt lenne alaposan megvizsgálni, s ezek közül a szlovák jogi környezetben
hasznosítható megoldásokat az új kódexbe beépíteni. Kétségkívül, a külföldi jogi
megoldásokkal óvatosan kell bánni, azokat mindig a „befogadó” társadalmi- jogi-gazdasági
környezetében kell értelmezni, és ezzel együtt a judikatúrát sem szabad szem elől téveszteni.
Álláspontunk szerint a szerződési jog az a jogterület, amelyben a külföldi jogtudomány
eredményei kiválóan felhasználhatók, hiszen a szerződés lényege mindenhol ugyanaz, s a
szerződésszegés következményeinek racionális felfogása sem vezethet országról országra
más és más eredményre. A szerződésszegés korunk követelményeinek megfelelő
felfogásával az új magyar polgári jogi kódex szerződésszegéssel okozott károkért való
felelősség szabályait vizsgáló pontban foglalkozunk.
A vétkesség vélelme a gondatlanság esetkörére terjed ki. Abban az esetben, ha a
szlovák Ptk. szigorúbb feltételeket ír elő (a szlovák Ptk. 424. §-a szerint a károkozó köteles
megtéríteni a jó erkölcsökbe ütköző szándékos magatartásával okozott károkat), a
szándékosságot a sérelmet szenvedett félnek kell bizonyítania. A felelősség fokozata a
kártérítés bírósági mérséklésénél jut szerephez. Erről a szlovák polgári jogi kódex 450. §-a
kapcsán szólunk.
A szlovák Ptk. nevesíti a 420. § generálklauzuláján kívül eső esetköröket, a
felelősség különös esetei cím alatt. A kontraktuális kártérítés körében
-

a kötelem tárgyát képező dolgon (amelyet a kötelezett a szolgáltatása elvégzése céljából
a jogosulttól átvett) okozott kárra (421. §),
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-

a kötelem teljesítése során használt tárgy jellegében gyökerező körülmények által
okozott kárra (421a §),

-

az üzembentartói tevékenységgel okozott kárra413 (420a §),

-

a járművek üzemeltetésével okozott károkért való felelősségre(427-431. §-ok),

-

a különösen veszélyes üzemmel okozott károkért való felelősségre(432. §),

-

és a szálloda felelősségére (433-437. §-ok) vonatkozó szabályokat kell megemlítenünk.

Egyik esetben sem releváns a károkozó vétkessége. Példaként megemlítjük, hogy a
felsorolás első esetében a felelősség alóli mentesülésre csak akkor kerülhet sor, ha a
károkozó bizonyítja, hogy a kár egyébként is felmerült volna, míg a második esetben a
felelősség alól a szlovák polgári jogi kódex kifejezett szabálya értelmében a károkozó nem
mentesülhet. A károkozó a kártérítés általános felelősségi szabálya szerint köteles helytállni,
ha a kárt ugyan a kötelme teljesítése során okozta, ám a kár oka nem vezethető vissza a
kötelem teljesítéséhez használt tárggyal kapcsolatos körülményekhez, ennek hibáihoz. Az
üzembentartói tevékenység fogalma alatt szervezett, céltudatos tevékenységet kell érteni,
függetlenül a tevékenység fajtájától414. Ebben az esetben a felelősség alóli mentesülés csak
olyan körülmények bizonyítása esetén jöhet számításba, hogy a kárt az üzembentartói
tevékenységen kívül eső elháríthatatlan körülmény vagy a károsult magatartása okozta.
A károkozó a teljes kárt köteles megtéríteni, ám a szlovák Ptk. 450. §-a értelmében a
bíróság a kártérítés összegét különleges méltánylást érdemlő körülmények figyelembe
vételével arányosan csökkentheti. A normaszöveg értelmében a bíróság a mérlegelésnél
elsősorban a károkozás körülményei, a károkozó természetes személy vagyoni és személyes
körülményeit, ill. a károsult természetes személy körülményeit veszi figyelembe. A szlovák
Ptk. nyilvánvalóvá teszi, hogy a bíróság a szándékosan okozott kár megtérítése alól a

413 Az üzembentartói tevékenységgel okozott kár szabályozása a kártérítési felelősség általános szabályai között foglal helyet, mégis, annak
tartalma miatt logikus lenne a felelősség különös esetei közé sorolni. Annak oka, hogy nem így történt, jogirodalmi állásfoglalás szerint a
felelősség különös esetei körében szabályozott szintén üzembentartói felelősség alfajainak minősülő különös felelősségi esetekben
keresendők. Ezek a különös szabályok az üzembentartói felelősség szabályaival szemben elsőbbséget élveznek, azaz az üzembentartói
felelősség általános szabályának alkalmazására akkor kerül sor, ha az adott tényállás a különös szabályok egyikének sem rendelhető alá. In:
Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o.,
2008. 481-482. o.
414 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 413. o.,
Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és kapcsolódó
jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 326. o.
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károkozót részben sem mentesítheti. A szakasz szóhasználatából következik, hogy a bíróság
a mérsékléssel a károkozó kérelme hiányában is hivatalból köteles foglalkozni.
Leszögezhetjük, hogy a szlovák jogban a szigorúbb felelősségi fokozat beállításának
a hátterében nem a szerződéskötéshez kapcsolódó kockázat ésszerű elosztásának gondolata
húzódik meg, hanem a törvényalkotó bizonyos tevékenységi körökkel együttjáró veszélyt
tekinti meghatározónak. A mérséklés lehetőségének tilalomfáját a szlovák polgári jogi
kódex nem a szerződési jog mezsgyéjére állította, hanem a vétkesség fokozata mentén dől
el, hogy sor kerülhet-e a kártérítés mérséklésére. Arra vonatkozó döntést nem találtunk,
hogy a felek közötti jogviszony kötelmi jogi jellege adna okot a kártérítés mérséklésének
kizárására. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a kártérítés mérsékléséről szóló polgári
jogi szabály alkalmazása a kereskedelmi jogi viszonyokban kizárt /Ktk. 386. § (2) bek./.
Megemlítjük, hogy a készülő szlovák polgári jogi kódex koncepciója nem módosít a
kártérítési kötelezettség beálltához szükséges felelősségi fokozaton. A készülő polgári jogi
kódex kártérítési felelősségi fokozata továbbra is a vélelmezett vétkességi elven nyugszik. A
szlovák jogirodalom a kontraktuális károkért való felelősség objektív alapra történő helyezése
irányába mutató újító gondolatokat nem közölt.

9.2. A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szlovák kereskedelmi
jogi és a nemzetközi adásvétel egyezményében foglalt szabályai
A szlovák kereskedelmi jogi kódex kártérítési felelősségi (Ktk. 373-386. §)
koncepciója a polgári jogi szabályoktól eltérően alakul: deliktuális károkért való felelősségre
vonatkozó szabályokat nem tartalmaz. Ezt a körülményt azonban nem értékelhetjük
hiányosságként, hiszen azokban az esetekben, amikor a Ktk. kifejezetten így rendelkezik, a
kereskedelmi jogi kontraktuális kártérítési szabályok hatálya kiterjed egyéb – nem
szerződésszegésből eredő – kártérítési tényállásokra is415. Így pl. a Ktk. 757. §-a értelmében
kereskedelmi jogi kontraktuális kártérítési szabályok alapján kell a nem szerződésekből
eredő kártérítési eseteket is megítélni (pl. az üzleti titok megsértésével okozott érdeksérelem
orvoslását), a Ktk. 353. §-a szerint a teljesítés lehetetlenné válása miatt keletkezett károkra is
a szerződésszegéssel okozott károkra vonatkozó szabályok a mérvadók. Az egyes
szerződések szabályai is tartalmazhatnak a kártérítésről különös rendelkezéseket, amelyek

415 Ovečková, Oľga: Zodpovednosť v obchodnom práve (Inauguračná prednáška) /Felelősség a kereskedelmi jogban (inaugurációs
előadás)/. Právny obzor, 1995. évi 4. sz., 270. o.
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a kártérítési felelősség beálltának, a kártérítési felelősség alóli mentesülésnek, a kártérítés
módjának és mértékének kérdését a főszabálytól eltérően rendezik. Végezetül – a lex
specialis derogat legi generali elvéből adódóan – a Ptk.-ban szabályozott kártérítési
szabályokat kell a kereskedelmi jogi viszonyokban is alkalmazni, ha az adott tényállást a
kereskedelmi jogi szabályok alapján nem lehet elbírálni. Ennek megfelelően pl. a polgári
jogi kódex kártérítési felelősség különleges eseteinek szabályait (pl. a gépjármű
üzembentartójának

felelősségét

szabályozó

rendelkezéseket),

továbbá

a prevenciós

kötelezettségről szóló szabályokat a kereskedelmi jogi kódex hatálya alá vonható
jogviszonyokban is alkalmazni kell. Az általános és különös normák viszonya szerint
a polgári jogi kódex kártérítési szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a kereskedő kártérítési
felelőssége külön törvény alapján állapítható meg (pl. a termékfelelősségről szóló 294/1999
Z.z sz. törvény alapján), és a különös jogszabály a kártérítés kérdését nem rendezi
teljeskörűen.
Értelemszerűen a CISG a kontraktuális kártérítési helytállási kötelezettség
szabályozására korlátozódik, azonban az 5. Cikk értelmében a személyi károk megítélésére
nem a CISG szabályai a mérvadók. Ezeket az irányadó nemzeti jogi normák szerint kell
elbírálni. A kereskedelmi jog és a CISG kártérítési alakzata eltérően a szlovák polgári jogi
kártérítési felelősségi szabályoktól objektív jelenség, tehát a képzeletbeli társadalmi
mércével mérve a káreseményt a károkozó szempontjából szigorúbban ítéli meg. A
kártérítési felelősség alóli mentesüléssel a Ktk. 374-377. §-ai és a CISG 79. és 80. Cikkei
foglalkoznak. Az utóbbi Cikk a szerződésszegő felet a szerződésszegő magatartása vagy
mulasztása miatti valamennyi jogkövetkezmény alól mentesíti, a 79. Cikk és a fenti
kereskedelmi jogi normák hatálya csak a kártérítés alóli mentesülésre szorítkozik. A 80.
Cikk alkalmazása előnyt élvez a 79. Cikkel szemben, csakúgy, mint a Ktk. 376. §-a a 374.
§aszal szemben. Mivel a Ktk. és a CISG említett szabályai a Ktk. 376 §-a kivételével
diszpozitívak, a felek a jogszabály által „javasolt” felelősségi fokozatot enyhíthetik, ill.
szigoríthatják. Tekintettel arra, hogy a CISG értelmezési kérdésekkel nem foglalkozik, a
felek autonómiájának gátat szabnak a kollíziós jog által felhívott nemzeti jog normái.
Megismételjük, hogy a CISG szellemével aligha egyeztethető össze a felelősség teljes
kizárása, ill. a szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegéssel okozott károkért való
felelősség korlátozása416.

416 Sándor Tamás – Vékás, Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 434. o.
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A CISG 79. Cikk (1) bekezdése szerint nem tehető felelőssé a fél valamely
kötelezettségének elmulasztásáért, ha bizonyítja, hogy azt olyan akadály okozta, amely kívül
esik ellenőrzési körén, s ésszerűen az sem volt elvárható tőle, hogy a szerződéskötés idején
ezzel az akadállyal számoljon, azt vagy annak következményeit elkerülje, vagy leküzdje. A
Ktk. a mentesítő ok fogalmát tartalmilag azonos módon a 374. §-ában határozza meg. Így
mentesítő oknak a kötelezett akaratától függetlenül bekövetkezett akadály minősül, amely
gátolja őt a kötelezettségei teljesítésében, és ésszerűen nem feltételezhető, hogy a kötelezett
ezt az akadályt vagy következményeit elhárítsa vagy leküzdje, ill. a szerződéskötés
időpontjában az akadályt előre lássa. A Ktk. kifejezett szabálya szerint a kötelezett
felelősségét nem zárja ki olyan körülmény, amely a szerződésszegésének időtartama alatt
keletkezett vagy a kötelezett gazdasági helyzetéből adódott. A mentesülés feltételeit objektíve
kell értelmezni, és ezeket a szerződésszegéssel kárt okozó félnek kell bizonyítania (Ktk. 373.
§).
A Ktk. 375. §-a és a 79. Cikk (2) bekezdése kiterjesztik a szerződéskötő felek
kockázati körét az általuk igénybe vett harmadik személyek magatartására és mulasztására is.
Természetesen a felelősségi fokozat ebben az esetben sem abszolút objektív, a mentesülésre
akkor kerül sor, ha:


a fél a Ktk. 374. §-a és a CISG 79. Cikk (1) bekezdése alapján mentesül, és



az általa igénybe vett személy maga is mentesülne, ha az előző pontban említett
szabályokat alkalmaznák rá.
Mind a szlovák kereskedelmi jogi kódex, mind pedig a nemzetközi adásvétel

egyezménye egyértelművé teszi, hogy a felelősség alóli mentesítő körülményekre csak addig
lehet hivatkozni, amíg az akadály fennáll.
A Ktk. 377. §-a és a CISG 79. Cikk (4) bekezdése szerint a teljesítést elmulasztó fél
köteles az akadályról és annak az ő teljesítési képességeire vonatkozó hatásáról a másik felet
értesíteni. Ha a másik fél ezt az értesítést nem kapta meg ésszerű időn belül, azt követően,
hogy a teljesítést elmulasztó fél tudomást szerzett, vagy tudomást kellett volna szereznie az
akadályról, az értesítés elmaradásából eredő kárt a teljesítést elmulasztó fél viseli. A szabály
fordulatából következik, hogy az értesítés hatályosulásához elengedhetetlen, hogy az értesítés
megérkezzen a jogosulthoz. A 79. Cikk (5) bekezdése nyilvánvalóvá teszi, hogy a kártérítési
felelősség alóli mentesülés nem fosztja meg a felet a CISG alapján őt megillető, bármely, nem
kártérítés követelésére vonatkozó joga érvényesítésétől.
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A CISG 80. Cikke kimondja, hogy egyik fél sem hivatkozhat a másik fél
szerződésszegésére olyan mértékben, amilyen mértékben azt saját cselekvése vagy mulasztása
okozta. A szabály nem korlátozódik a kártérítés alóli mentesülésre, hanem felöleli a
szerződésszegés valamennyi jogkövetkezményét. A 80. Cikk alkalmazásának a 79. Cikkel
szemben előnye van. A bizonyítási teher a kötelezettet sújtja.
A Ktk. 376. §-a értelmében a károsult nem támaszthat kártérítési igényt, ha a másik fél
szerződésszegését a károsult magatartása vagy együttműködési kötelezettségének megszegése
okozta. Az együttműködési kötelezettség fogalma alatt olyan magatartást kell érteni, ami a kár
keletkezésének elkerüléséhez elengedhetetlen. Az iménti kötelezettséget a jogirodalom
minősített együttműködésnek nevezi417. A 376. §-ban foglalt szabály kógens, tehát még a
szerződéskötő felek egybehangzó akaratával sem módosítható, és ugyanúgy, nem is zárható
ki. Ettől meg kell különböztetni a Ktk. 365. §-ában foglalt esetkört, amely értelmében
a kötelezett

szerződésszegését

kizárja

az

a körülmény,

amikor

a kötelezettségét

a szerződéskötő partnere szerződésszegése miatt nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben
felelőssége egyáltalán nem keletkezik. Nyilvánvaló a párhuzam az elsőként említett
kereskedelmi jogi szabály (376. §) és a CISG 80. Cikke között, azonban egy nagyon fontos
különbség mégis adódik: míg a kereskedelmi jogi norma hatálya a kártérítési felelősségre
korlátozódik, a CISG 80. Cikke mentesülési lehetőséget biztosít a szerződésszegés
valamennyi jogkövetkezménye alól. Úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi jogi kódex
megoldása

távolról

sem

következetes,

feleslegesen

bonyolítja

a szerződésszegés

jogkövetkezményei, ill. a kártérítési felelősség alóli mentesülés kérdéskörét. Álláspontunk
szerint a szerződéskötő felek jogai és kötelezettségei szempontjából semleges, hogy
keletkezik-e felelősség, és ha igen, akkor a jogkövetkezmények alól a szerződésszegő fél
mentesül oly módon, hogy a másik fél nem érvényesítheti az egyébként rendelkezésére álló
igényeket, vagy pedig felelősség egyáltalán nem áll be. Ebből a megfontolásból logikusabb
lenne, ha a szlovák kereskedelmi jogi kódex a CISG megoldását követné: felesleges
elhatárolásoktól mentes, ésszerű és absztrakt, lehetőleg valamennyi szerződésszegési tényállás
esetén alkalmazható egységes szabályokkal védené a sértett fél érdekeit. Nemcsak gyakorlati
megfontolásból, hanem a dogmatikai követelményeket figyelembe véve sem indokolt a két

417 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005. 178. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet, IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008. 209. o., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/, 2. kötet, Wolters Kluwer s.r.o., 2017. 430. o.
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kereskedelmi jogi szabály közötti különbségtétel, hiszen az ésszerű kockázatelosztás,
precizitás követelményeit maradéktalanul teljesíteni tudja egy a CISG 80. Cikkéhez hasonló
szabály, amely felválthatná a Ktk. 365. és 376. §-ait.
A Ktk. a kártérítés mértékét, hasonlóan a CISG 74. Cikkéhez, az előreláthatósági
klauzulával korlátozza (Ktk. 379. §). A szlovák kereskedelmi jogi kódex szerint a kártérítési
kötelezettség nem terjed ki arra a kárra, amely meghaladja azt a kárt, amelyet a károkozó
a szerződéskötés időpontjában a kötelezettségszegésének következményeként előre látott,
vagy ebben az időpontban az általa ismert vagy szokásos gondosság tanúsítása mellett
megismerhető tények figyelembe vételével előre látható volt. Lényegében azonos tartalmú
szabályt tartalmaz a CISG 74. Cikke. Az előreláthatósági klauzulával – a CISG, az új magyar
Ptk. és a hatályos szlovák kereskedelmi jogi kódex tükrében – egységesen az előreláthatósági
korlát és a piaci követelmények kapcsolatát elemző pontban foglalkozunk.

9.3. Az 1959-es magyar polgári jogi kódex szerződésszegéssel okozott károkért
való felelősségről szóló szabályai
A korábbi magyar polgári jogi kódex a deliktuális és a kontraktuális kártérítési
felelősséget egységesen szabályozta. Az 1959-es magyar Ptk. 318. §-a szerint a
szerződésszegésért való felelősségre, valamint a kártérítés mértékére a szerződésen kívül
okozott károkért való felelősség szabályait kellett alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a
kártérítés mérséklésének – ha a jogszabály kivételt nem tett – nem volt helye. Az egységes
szabályozás kétségkívüli előnye, hogy a kártérítési felelősség két érvényesülési területén
felmerülő esetleges elhatárolási kérdések gyakorlatilag súlytalanná váltak 418. A 318. § utaló
szabályából következett, hogy a szerződésszegő fél a szerződésszegéssel okozott kár terhes
jogkövetkezményei alól, legalábbis a tételes jogi szabályok alapján, mentesült, ha
bizonyította, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A

418 Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 288. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári
Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 808. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári
Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 395. o., Vékás Lajos
(szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 603. o., Vékás Lajos: Az
új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 235. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1532. o.
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szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség is – elvben – felróhatóságon419 nyugvó,
tehát szubjektív felelősség volt. A károsultat a jogszabály a kár, a jogellenes magatartás
(tehát a szerződésszegés) és az okozati összefüggés tekintetében sújtotta bizonyítási teherrel,
a károkozó személy felróhatóságát vélelmezte. Az 1959-es Ptk. kártérítési szabályainak
egyik alaptézise az volt, hogy a károkozó személy az általa okozott teljes kárt volt köteles
megtéríteni. A teljes kártérítés elvéből a korábbi magyar Ptk. csupán a deliktuális felelősség
körében engedett kivételt. Az 1959-es magyar Ptk. 318. § utaló szabálya azért tett említést
a kártérítés mérséklésére, pontosabban szólva annak kizárására, mert a 339. § (2) bek.-e
alapján a bíróság a károkozót a szerződésen kívül okozott károkért rendkívüli méltánylást
érdemlő körülmények fennállta esetén részben mentesíthette a felelősség alól. Ilyen
kedvezményt nem indokolt biztosítani annak a károkozónak, aki a szerződéses partnerének
előre megfontolt, tudatosan átgondolt szerződésben elvállalt kötelezettsége megszegésével
okoz érdeksérelmet. Semmi sem indokolja, hogy eltekintsünk azon kár megtérítésétől,
amely a szerződésben vállalt kötelezettség megszegése következtében merül fel420. A tételes
jog a teljes kártérítés elvéből indult ki, emellett ki kell emelni az 1959-es polgári jogi kódex
kárenyhítési kötelezettséget előíró szabályát: nem kellett megtéríteni a kárnak azt a részét,
amely abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget /korábbi
magyar Ptk. 340. § (1) bek./.

9.4. A szerződésszegéssel okozott károk megtérítésével kapcsolatos judikatúra
A szerződéskötő felek a szerződés megkötése során – ideális esetben – tudatosan
járnak el, azaz döntéseiket a szerződésből fakadó kötelezettségeik tudatában hozzák meg. A
szerződéshez mindegyik szerződéskötő fél oldalán kockázatok kapcsolódnak, amelyeket a
szerződő félnek tudatosítania és a szerződéssel együtt járó kockázatokként viselnie kell. A
bírói gyakorlat az imént röviden vázolt gondolatmenetet a szerződésszegéssel okozott
károkért fennálló felelősséggel kapcsolatos ügyekben az utóbbi évtizedek során egyre inkább
irányadónak tekintette. Abból az elképzelésből indult ki, hogy a kártérítési kötelezettség
beállta nem lehet függvénye a szerződéskötő fél jogellenes magatartása eredményéhez fűződő

419 A felróhatóság fogalmát Eörsi Gyula vezette be a magyar polgári jogi nevezéktanba. Eörsi Gyulát a CISG-t elfogadó Bécsi Konferencia
is az elnökének választotta, ami a rendszerváltás előtti Magyarország számára óriási diplomáciai sikert jelentett.
420 Az 1959-ben született Ptk. 318. §-ának miniszteri indokolása
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lélektani viszonyától. Ebben a körben lényegtelen, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében
tanúsított magatartása magában foglal-e emberi hibát, vagy sem. A bírói gyakorlat az utóbbi
évtizedekben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a deliktuális károkozások körében ismert
körülmények nem vezethetnek mentesüléshez a kártérítési felelősség szerződésszegési
szférájában is. A joggyakorlat – kimutathatóan az üzleti élet professzionális résztvevőinek
jogvitáiban – az elmúlt néhány évtizedben a felelősség szigorodásának irányába mutatott: a
felróhatóságot szigorúan objektíve értelmezte, tulajdonképpen csak objektíve elháríthatatlan
körülmények bizonyítása vezethetett a károkozó magatartás terhes jogkövetkezményei alóli
mentesüléshez421. Hasonlóan, más jogirodalmi állásfoglalás is kiemeli a hibás teljesítéssel
okozott kárért való felelősség szigorát422. Azt, hogy a szerződésszegéssel okozott károkért
való felelősség fokozata szigorításának gondolata nem újkeletű, a joggyakorlat mellett a múlt
században megjelent jogirodalmi munkák is bizonyítják423. Nos, lássunk néhány példát a bírói

421 Kemenes István: A szavatosság, a jótállás és a kártérítés egyes kérdéseinek újraszabályozásához. Magyar jog, 1992. évi 1. sz., 21. o.,
Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 15. o., Vékás Lajos: Parerga,
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 290. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez,
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 809. o., Vékás Lajos: Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk.
kormányjavaslatához. Magyar jog, 2008. évi 9. sz., 583. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata
magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 396. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv
magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 605. o., Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyvről.
Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 236. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters
Kluwer Kft., 2014. 1534. o. Megjegyezzük, hogy a vétkességi elv gyökerei a 17. század természetjogi gondolkodásához nyúlnak vissza. A
„nincs felelősség vétkesség nélkül” elv a magánjogi kódexekben uralkodóvá vált. Az említett alapelv az ipari forradalom liberális
gazdaságpolitikája igényeinek is megfelelt, ugyanis a felelősség kizárására sor kerülhetett, amikor a felelősség a gazdasági és technikai
fejlődést hátráltatta. A 19. században megnövekedett ipari balesetek száma azonban megkérdőjelezte a vétkességi elv feltétel nélküli
érvényesülését (von Caemmerer, Ernst: A vétkességi elv – összehasonlító jogi szemszögből. Magyar Jog, 1979. évi 5. sz., 463. o.).
422 Petrik Ferenc (szerk.): Polgári jog. Kommentár a gyakorlat számára, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2011. 573. o.
423 A kérdésben a Magyar jog hasábjain vívott jogirodalmi vitához lásd (megjelenés sorrendjében): Zoltán Ödön: A jogellenes károkozásért
való felelősség a Polgári Törvénykönyv tervezetében. Magyar jog, 1957. évi 10. sz., 281-284. o., Eörsi Gyula: A Polgári Törvénykönyv
tervezetének felelősségi rendszeréről. Magyar jog, 1957. évi 11. sz., 310-312. o., Zoltán Ödön: Ismét a Polgári Törvénykönyv tervezetének
felelősségi rendszeréről. Magyar jog, 1958. évi 4. sz., 109-112. o., továbbá: Zoltán Ödön: A hibás teljesítéssel okozott kárért való felelősség
és a jótállás új szabályozásáról. Jogtudományi Közlöny, 1971. évi 9. sz., 480. o.: A szerző a hibás teljesítéssel okozott kárért való felelősség
objektív alapúvá tétele mellett szóló érvként említi, hogy a szigorúbb helytállási kötelezettség jobban ösztönzi az eladót a hibátlan
teljesítésre, ill. hogy méltányosabb a vevőre, mert nem őrá hárítja a kárveszélyt. Ennek ellenére nem javasolja a hibás teljesítéssel okozott
kárért való felelősséget objektív alapra helyezni, mert ezzel a megoldással az egységes kártérítési felelősségi fokozatot kettészakítaná, ill.
megszűnne a kártérítés tekintetében a különbségtétel a törvényes szavatosság és a jótállás között. A szubjektív alapon nyugvó felelősségi
fokozat fenntartása mellett szól álláspontja szerint az általában elvárható magatartás kritériuma is, amely életszerű, rugalmas megoldásokat
tesz lehetővé, hiszen általa az összes körülmény megfelelő értékelésére sor kerülhet, így a kártérítés jogintézménye társadalmi funkcióját
eredményesen betöltheti. A hibás teljesítéssel okozott kárért való felelősség objektív alapra helyezése mellett érvel: Kemenes Béla: A
vásárló, fogyasztó; felhasználó költség- és kártérítési igénye hibás teljesítés esetén de lege ferenda. Magyar jog és külföldi jogi szemle, 1973.
évi 2. sz., 19-23. o. A szerző javaslata szerint a hibás teljesítéssel okozott károkért való felelősség körében a szigorúbb felelősségi fokozatot a
szavatosi és a jótállási határidők eltelte után felváltaná az általános polgári jogi felelősség.
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gyakorlatból, melyek jól szemléltetik a felelősség értelmezésének egyre szigorodó
tendenciáját.
A kivitelező szakvállalat nem mentesülhet a kártérítési felelősség alól, ha a
tervdokumentációt (mivel a közreműködő magatartásáért felel) a szakvállalattól elvárható
gondossággal nem vizsgálja meg, és az építésügyi szabványtól eltérő tervhibát nem ismeri fel.
A bíróság megállapította, hogy a hibás teljesítés folytán érvényesített kártérítési igény esetén a
kimentés körében a kivitelezőt az átlagosnál szigorúbb felelősség terheli, amely kiterjed arra,
hogy a szakvállalattól az elvárható gondosság tanúsítása mellett elvárható a kötelező érvényű
építésügyi szabványtól eltérő tervhibának a felismerése (EBH 2011.2313., BH 2011.164.). A
Legfelsőbb Bíróság egy másik esetben, a gazdasági ügyszakban meghozott ítéletének
indokolásából kiderül, hogy a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség alóli
mentesüléshez nem elegendő a tervező védekezése, mely szerint a megrendelő által kikötött
rövid határidőben az adott körülmények és műszaki ismeretek mellett a megfelelő kivitelezési
módot nem tudta meghatározni. A Legfelsőbb Bíróság a perbeli esetben leszögezte, hogy a
tervező köteles lett volna a megrendelő figyelmét felhívni a szerződésszerű teljesítést
akadályozó körülményekre, és ha más megoldás nem állott volna rendelkezésére, a tervezést
meg kellett volna tagadnia. Az ítélet indokolásában nyoma sincs a tervező személyes
körülményei figyelembe vételének. A Legfelsőbb Bíróság a szerződésszegéssel okozott kárért
való felelősség alóli mentesülés feltételének vizsgálatánál, azaz hogy a tervező a tervezésnél
úgy járt-e el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, egyedül a szakszerűséggel
foglalkozott (BH 1976.73.). A Legfelsőbb Bíróság egy szintén a gazdasági ügyszakban hozott
ítéletének indokolásában nyomatékosítja, hogy a kötelezett teljesítéskori tudomásának hiánya
a vetőmag hibáiról jogi szempontból közömbös. „Az alperesnek nem „hinnie” kellett a
hibátlan teljesítésben, hanem beigazolódott hibás teljesítés folytán bizonyítania kellett, hogy
mindent megtett a hibátlan teljesítés érdekében. Ennek során kellett volna igazolnia, hogy a
vetőmag termelése, betakarítása, tárolása stb. a legnagyobb gondossággal történt, és ha a
vetőmag ennek ellenére hibás volt, ez olyan ok következménye, amelyet képtelen volt
elhárítani.” (BH 1984.368.). A Legfelsőbb Bíróság egy további esetben rögzítette, hogy a
gazdálkodó szervezet a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség alóli mentesülés
érdekében okkal nem hivatkozhat arra a körülményre, hogy a szerződésben kikötött
épületszerkezet megvalósításában kellő gyakorlattal nem rendelkezett. A vállalkozó
szakvállalattól elvárható, hogy az általa vállalt tevékenység elvégzéséhez szükséges
tapasztalattal és szakmai ismeretekkel rendelkezzék (BH 1988.319.). A Legfelsőbb Bíróság
ítélkezési gyakorlatából a szerződésszegéssel okozott károkhoz kapcsolódó, szigorú
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felelősségi fokozat megjelenésére további példa a BH 1979.332. számú ítélet. Ebben az
esetben a bíróság a kártérítési felelősség szempontjából leszögezte, hogy a jótállást vállaló
félnek minden lehetséges módon be kellett volna szereznie a hiányzó alkatrészeket. A bíróság
álláspontja szerint gondoskodni kellett volna róla, hogy az esetleges javítás céljára megfelelő
pótalkatrész álljon rendelkezésre. Egy további esetben a bíróság frappánsan kifejtette, hogy a
kártérítési felelősség alól a „tőle elvárható” magatartás nem mentesít, a kimentéshez
szükséges „általában elvárható” magatartást a termelői tevékenységre szakosodott,
professzionális vállalkozó felkészültségéhez kell mérni. A kimentés szempontjából nincs
jelentősége annak, hogy a kötelezett első alkalommal kötött állattartásra termékértékesítési
szerződést, és ennek során „tőle elvárhatóan” járt el az állatok gondos tartása körében (BDT
2010.2279.). Hasonló szellemben a bíróság az ügyvéd kártérítési felelősség alóli
mentesüléséhez annak bizonyítását követeli meg, hogy a kötelezettségei jogszerű teljesítése
érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában – az ügyvédi hivatás
gyakorlójától – elvárható volt, így különösen, a hiányosság érdekkörén kívüli okra vezethető
vissza (BDT 2007.1564.). A BDT 2008.1800. számú eseti döntés indokolása szerint pedig
annak ellenére, hogy a szavatosi helytállási kötelezettséghez képest a kártérítési felelősség
ugyan szubjektív alapú, az alperes felróhatóság alóli kimentési lehetősége azonban elméleti,
mivel akkor járt volna el úgy, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, ha hibátlanul
teljesít. A Legfelsőbb Bíróság 101/1999. számú polgári elvi határozata rögzítette, hogy a
kivitelező felelősséggel tartozik a hibás teljesítéssel okozott kárért akkor is, ha a felhasznált
anyaggal a gyártó által kiadott használati útmutató szerint végezte a munkát, de nem
győződött meg szakembertől elvárható módon az anyagnak az adott műszaki feladatra való
használhatóságáról /Ptk. 392. § (3) és (4) bek./. A legfelsőbb bírói fórum kifejtette, hogy
„annak eldöntése, hogy a kötelezett a hibátlan teljesítés érdekében megtette-e mindazt, ami az
adott helyzetben általában elvárható volt, tehát hogy a bekövetkezett kárért való felelősség
alóli kimentés egyáltalán sikerre vezet-e, nagymértékben függ a szolgáltatás természetétől, a
hiba jellegétől, s általában az eset körülményeitől. Nagy szerepe van a fogyasztói érdekek
védelmét is szem előtt tartó bírósági mérlegelésnek, amelynek körében jelentősége lehet a
közfelfogásnak is. A felelősség elbírálásánál szigorú mérték alkalmazása jól szolgálhatja a
károk megelőzéséhez és a hibátlan teljesítésre ösztönzéshez fűződő érdekeket.“ (I. PGED III.
pontjának indokolása, BH 1986.60.).
A fenti jogesetek vizsgálata során arra a következtetésre juthatunk, hogy a
kontraktuális felelősség körében a kimentés tekintetében a károkozó személyes körülményei
jogi szempontból közömbösek. Arra utaló döntést nem találtunk, mely a felelősség alóli
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mentesülés körében a szerződésszegő fél személyes körülményeit lényeges, figyelembe
veendő jogi ténynek tekintette volna. A magyar legfelsőbb bírói fórum ítéleteit meggyőző
gondolatmenettel, erős dogmatikai pillérekkel alátámasztva megindokolta, viszont felmerül a
kérdés, hogy letért-e az 1959-es kódex szabályai által kijelölt útról. Lehetett-e az a jogalkotó
akarata, hogy a felróhatóság hiányának bizonyítása körében a szerződésszegő fél személyes
körülményei semmilyen szerephez se jussanak? A felróhatóság fogalmának elengedhetetlen
„tartalmi eleme”-e a szerződésszegő fél személyes körülménye? Vajon a kérdések
megválaszolása során juthatunk-e arra a következtetésre, hogy a judikatúra kilépett az 1959-es
polgári jogi kódex medréből?

9.5. Az elmúlt évtizedek tanulságai és az új magyar polgári jogi kódex a
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség terrénumán hozott dogmatikai
újításai
Az új magyar polgári jogi kódex szerződési jogi szabályainak egyik tartópillére az a
gondolat, hogy a szerződéssel összefüggő kockázatokat annak a szerződéskötő félnek kell
viselnie, akinek a kockázati körében felmerülnek. Következésképpen, a polgári jogi
szabályoknak a szerződéskötéssel együtt járó kockázatok ésszerű, racionális, igazságos
elosztására kell törekedniük424. Ezzel a dogmatikai alapállással szorosan összefügg, hogy a
szerződéses viszonyokban előforduló károkozások jelentős részét nem lehet vétkes, ill.
felróható emberi mulasztással okozati összefüggésben felmerülő következményként értékelni,
így a kártérítés emberi hiba szankciójaként történő felfogása nem indokolt, dogmatikailag
nem védhető és tarthatatlan. Bonyolult gazdasági kapcsolatokban egyébként is aligha lenne
lehetséges és ésszerű meglelni a hiba tényleges okozóját vagy okozóit és a rendellenes
magatartást értékelni425. A kártérítési felelősség hagyományos értelmezése azért nem felel
meg a modern piaci forgalom követelményeinek, mert a kártérítési felelősség akkor

424 Lásd pl.: Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 272. o.
425 Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 11. o., Vékás Lajos:
Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 517. o., Vékás Lajos: Parerga, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 289 o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex
Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 809. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata
magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 396. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv
magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 604. o., Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyvről.
Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 236. o.
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állapítható meg, ha a káresemény felróható emberi magatartás, hiba következményeként áll
be. Sőt, a magyar polgári jogtudomány nem jutott nyugvópontra abban a kérdésben, hogy a
felróhatóság

fogalma

kiterjed-e

a

szubjektív

körülményekre,

vagy

a

felelősség

zsinórmértékének értékelésénél ezek teljes mértékben elhagyhatók-e, azaz a felróhatóságot
objektíve kell-e értelmezni426. Az új magyar polgári jogi kódex az alapmodelljének a vagyoni
forgalom professzionális résztvevőinek jogviszonyait tekinti, ezért a szerződésszegéssel
okozott károkért való helytállási kötelezettség szabályai ezt a joggyakorlatot tekinti kiindulási
pontnak427.

A

szerződéskötés

kockázatvállalást

jelent428,

így a

szerződésszegések

jogkövetkezményeinek vállalása is a kockázatelosztásból fakad: az az ésszerű megoldás, ha a
szerződésszegés terhes jogkövetkezményeit az a szerződéskötő fél viseli, akinek a kockázati
körében felmerültek. Ebben a körben ezért a szerződésszegő fél igyekezete, a jogellenes
eredményhez fűződő belső, pszichikai viszonya jogi szempontból figyelembe nem vehető
körülmény.
A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a Legfelsőbb Bíróság e tekintetben nem
osztotta maradéktalanul a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság elképzelését. 2002.
szeptember 9-én a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának tanácselnöki értekezlete a
Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottsággal tartott közös ülésén kifejtette álláspontját,
amely szerint hibás kiindulási alapként tekinteni az objektív alapon nyugvó kártérítési bírói
gyakorlatra. „A szerződésszegésből eredő károkért való felelősség körében ugyanis csak az
ügyek egy meghatározott csoportjában, s egy meghatározott időszakban lehetett igaz az, hogy
gyakorlatilag nem nyílt mód a vétlenségre hivatkozva a felelősség alóli mentesülésre, mert a
bíróságok az adott helyzetben általában elvárható magatartási mércét igen magasra,
lényegében az elháríthatatlanságig emelték. Az üzleti élet szerződésein kívüli szerződések

426 Vékás Lajos: Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. kormányjavaslatához. Magyar jog, 2008. évi 9. sz., 583. o., Vékás Lajos (szerk.):
A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 604. o., Vékás Lajos: Az új
Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 236. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1534. o.
427 Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 272., 289-290. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új
Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 809. o., Vékás Lajos: Bírálat és jobbító
észrevételek az új Ptk. kormányjavaslatához. Magyar jog, 2008. évi 9. sz., 583. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv
Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 396. o., Vékás Lajos (szerk.): A
Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 604. o., Vékás Lajos: Az új Polgári
Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 236. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1534. o.
428 Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 513. o., Vékás
Lajos Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 272., 289. o.
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világában azonban a bíróság alkalmazta a kimentési szabályt. … A bírák álláspontja szerint
tehát a több évtized alatt kialakult és a jelenlegi szabályozásnak megfelelő bírói gyakorlat
nem igényli a szabályozás módosítását, sőt a javasolt változtatások elfogadhatatlan,
helyenként abszurd eredményre vezetnének.”429 Ebből adódóan a Legfelsőbb Bíróság
álláspontja szerint az 1959-es kódex szabályai nem igényeltek törvényalkotói beavatkozást.
Ezzel kapcsolatban a Kodifikációs Szerkesztőbizottság véleménye változatlan maradt 430.

9.6. A kontraktuális kártérítési felelősség újragondolása
A szerződésszegéshez kapcsolódó judikatúrát vizsgáló pontban kísérletet tettünk
kimutatni, hogy a bírói gyakorlat a szerződésszegések körében a kártérítési felelősség alóli
mentesüléshez vezető körülményeket szigorúan, objektíve, a szerződésszegő fél személyes
körülményeitől elszigetelve értelmezi. A múlt század utolsó bő két évtizedében a bírói
gyakorlat – legalábbis a vagyoni forgalom professzionális résztvevőinek viszonylatában,
amellyel a kontraktuális károkért való felelősség bírói gyakorlatát vizsgáló pontban
foglalkoztunk – a szerződésszegéssel okozott károkért való helytállási kötelezettség körében a
mentesüléshez vezető körülményeket szigorúbban ítélte meg, mint a deliktuális károkozások
területén: a mentesüléshez tulajdonképpen csak a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívül
eső, elháríthatatlan körülmények vezethettek. Az új kódex ezért a szerződésszegésből eredő és
a szerződésen kívül okozott károkért való felelősséget a kontraktuális kárfelelősség alóli
kimentés és a megtérítendő következménykárok és az elmaradt haszon eltérő feltételeire
tekintettel elválasztja egymástól. Az iménti két kérdéskörben a kontraktuális és a deliktuális
kártérítési kötelezettség nem szabályozható azonos módon. A kontraktuális károkért való
helytállási kötelezettség körében az objektivizált szubjektív felelősség zsinórmértékét
elhagyva az új Ptk. a felelősséget objektív alapra helyezi. A szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség a tételes jogban önálló felelősségi alakzattá válik, amelyet az új Ptk. a
szerződésszegés általános szabályai között szabályoz. A kártérítés szabályai egységesek
maradnak a kártérítés módja és mértéke tekintetében, kivéve az előreláthatósági klauzula
érvényesülésének

különös

esetköreit.

A szerződésszegések

körében

a kártérítés

méltányosságból való mérséklésének továbbra sincs helye /6:144. § (2) bek./.

429 Kisfaludi András: A Ptk. koncepciójának vitája a Legfelsőbb Bíróságon. Polgári jogi kodifikáció, 2002. évi 5-6. sz., 32. o.
430 Kisfaludi András: A Ptk. koncepciójának vitája a Legfelsőbb Bíróságon. Polgári jogi kodifikáció, 2002. évi 5-6. sz., 32. o.
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Az új polgári jogi kódex szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség körében
csak részben tartja fenn a teljes kártérítés elvét. A 6:142. §-a értelmében aki a szerződés
megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Közvetlenül a kontraktuális
kártérítési felelősség generálklauzuláját követi a felelősségi alóli mentesülés szabálya, amely
alapján nyilvánvaló, hogy a mentesülésre nem vezethetnek a károkozó fél szubjektív
körülményei. A felelősség alóli mentesülés újragondolt szabálya a mentesüléshez három
konjunktív feltétel egyidejű fennállását követeli meg, amelyeket a károkozó félnek kell
bizonyítania:
-

a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívül eső károkozó körülmény;

-

a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívül eső károkozó körülmény a szerződéskötés
időpontjában objektíve ne legyen előre látható;

-

a szerződésszegés időpontjában nem elvárható, hogy a károkozó a károkozó körülményt
elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
Ellenőrzési körön kívüli az a körülmény, amelyre a fél nem képes hatást gyakorolni431.

Ezeknek a körét pontosan meghatározni aligha lehetséges. Ebbe a körbe sorolandók a vis
maior esetei, mint például természeti katasztrófák, egyes politikai-társadalmi események,
állami intézkedések, súlyos üzemzavarok, piaci változások, tehát olyan körülmények,
amelyeket a szerződésszegő fél nem tud befolyásolni.
A megtérítendő károk körének kérdése és a felelősség fokozata között összefüggés áll
fenn. Egy szigorúbb felelősségi rendszer következetes érvényesülése önmagában – különösen
a piaci szempontokat és a szerződésszegés kárkövetkezményei telepítésének célját figyelembe
véve – a kártérítés mértéke tekintetében meglehetősen torz eredményre vezet, ezért a
megtérítendő károk mértékének ésszerű korlátozása elengedhetetlen a szerződéskötéssel
együtt járó kockázatok igazságos elosztása szempontjából. Megállapítható, hogy „olyan jogi
alapállás mellett, amelynél a szerződésszegésből eredő kárt az illető fél csak vétkessége esetén
köteles megtéríteni, a kárfelelősség mérséklésére vezető finomabb dogmatikai eszközök

431 Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 291. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári
Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 810. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári
Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 396. o., Vékás Lajos
(szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 605. o., Vékás Lajos: Az
új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 236. o.,Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1535. o.
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jelentősége lényegesen kisebb, mint a szigorú kárfelelősség mellett.”432 A kártérítés
mértékének korrekciójánál azt a kodifikáció során is következetesen érvényesített alaptételt
kell szem előtt tartani, hogy a szerződéskötéssel szükségszerűen kockázatok is együtt járnak,
és mindegyik szerződéskötő féltől elvárható, hogy ezeket a kockázatokat tudatosítsa, előre
feltérképezze. Ha a szerződés megkötése mellett dönt, a szerződésszegésből eredő hátrányos
jogkövetkezmények azt a szerződéskötő felet sújtják, akinek a kockázati körében felmerültek.
Az új kódex a szerződésszegő fél kockázati szférájának határvonalát az előreláthatósági
klauzula tollával vonja meg. A szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kárt teljes mértékben kell
megtéríteni, ugyanis ez a kárfajta a szerződéskötés időpontjában teljes mértékben előrelátható.
A teljes kártérítés elvén kívül rekednek az elmaradt hasznok és következménykárok esetei,
amelyekben – mivel ezek a károk a jogosult felvilágosítása hiányában a kötelezett számára
meg nem ismerhető tényezők függvényei – érvényesülni fog az előreláthatósági klauzula
normatív követelménye. Ebben a körben a kárt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen
mértékben a károsult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye
a szerződés megkötésének időpontjában előrelátható volt. Az előreláthatósági klauzula „egy
normatív kritérium, amely megmondja, hogy a károkozó magatartás következtében beállott
kár megtérítendő-e, vagy sem.”433 Az iménti kártípusok elbírálását a bírói gyakorlat az új
kódex előtti korban is kivonta a teljes kártérítés elvének hatálya alól. Az ítéletek indokolása
esetenként a bizonyítottság vagy az okozati összefüggés hiányára (adekvát kauzalitás tana)
hivatkozott434. A bírói gyakorlat a kártérítési igény részbeni elutasítását még a deliktuális
káresetek körében sem a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján tette meg435. A
bírói gyakorlat tehát mind a kártérítés mérséklésének törvény által előírt módjától, mind a
deliktuális felelősség és a szerződésszegésért való felelősség megkövetelt következetes

432 Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 517. o., Vékás
Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 225. o.
433 Tercsák Tamás: Előreláthatóság – mint a szerződésen belül okozott kár megtérítésének korlátja. Polgári jogi dolgozatok, 1993. 234. o.
434 Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 513. o., Vékás
Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 293. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv
tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 811. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv
Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 397. o., Vékás Lajos (szerk.): A
Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 606. o., Vékás Lajos: Az új Polgári
Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 237-238. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1537. o.
435 Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 513. o., Vékás
Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 210. o.
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elhatárolásától eltért. A judikatúra a kontraktuális károkért való felelősség körében csorbát
ejtett a teljes kártérítés elvén, így elkerülve a korlátozó törvényi rendelkezést. Mégha a
kártérítés mérséklésének ily módja célját és eredményét tekintve nem is kifogásolható,
elméletileg vitatható, ugyanis a felelősségkorlátozás normatív jellegét nem veszi figyelembe,
helyette az okozatosság ténykérdésével szakítja meg a felelősségi láncolatot.
Az új magyar polgári jogi kódex a szerződést szándékosan megszegő felet nem
részesíti az előreláthatósági klauzula biztosította védelemben: a 6:143. § (3) bek.-e kimondja,
hogy szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni436.
Az előreláthatósági klauzula a nemzetközi porondon is elismerést vívott ki. Ennek
hátterében az a körülmény is nagy szerepet játszik, hogy több mértékadó jogrendszer az
előreláthatósági korlát által maximálja a kártérítés lehetséges mértékét. Az angolszász jogban
az előreláthatósági elv első és máig legtöbbet idézett precedense a Hadley v. Baxendale eset.
Az előreláthatósági klauzula amerikai joggyakorlatban is klasszikus elvvé lépett elő, s a
tételes jogban is megjelenik437.
Az 1959-es polgári jogi kódex nem tartalmazott olyan szabályt, amely korlátozná vagy
tiltaná a konkuráló jogintézmények közötti választás lehetőségét. Az új magyar Ptk. 6:145. §a leszögezi, hogy a jogosult kártérítési igényét a kötelezettel szemben akkor is a
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint érvényesítheti, ha a kár a
kötelezett szerződésen kívül okozott károkért való felelősségét is megalapozza. Ebben a
körben a kódex tudatosan szakít az 1959-es Ptk. gyakorlatával és a korábbi jogirodalom
álláspontjával (és a Szakértői Javaslattal, ill. a hatályba nem lépett 2009. évi CXX. tv.-el
egyaránt), ugyanis a szerződésszegéssel okozott károkért való helytállási kötelezettség
felelősségi fokozata tekintetében a károsult szempontjából nem kedvezőbb, ha a károkozó és a
károsult jogviszonyát például a veszélyes üzemi felelősség szabályai szerint bírálják el. A
jogirodalomban kifejtett álláspont szerint „nincs értelme tehát, hogy a törvény kiemelje a
tényállást természetes közegéből: a szerződéses viszonyból”, s „E megoldás mellett szól az is,

436 A Szakértő Javaslat 5:122. § (3) bek.-e szerint abban az esetben, ha a szerződést szándékosan vagy súlyosan gondatlanul szegték meg, a
károsultnak azt a kárát is meg kell téríteni, amelyet a szerződésszegő fél csak a szerződésszegés időpontjában láthatott előre. In: Vékás Lajos
(szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 810. o.
Az új kódex tudatosan szakít a Szakértői Javaslat megoldásával. A szabály újragondolásának irányába az adta a lökést, hogy lehetőleg
elkerülhetők legyenek a súlyos gondatlanság esetkörével kapcsolatos bizonyítási nehézségek.
437 UCC § 2 – 715 (2) a) és b) pontja
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hogy így deliktuális kártérítési igény támasztásával nem kerülhetők meg a szerződésben a
felek által megállapított felelősség-kizáró (korlátozó) kikötések.”438
Az új polgári jogi kódex alkalmazásában a deliktuális és a kontraktuális károkért való
felelősség szabályai a felelősség alóli mentesülés és a megtérítendő károk tekintetében
eltérően alakulnak. Az új Ptk. kártérítési rendszere a kimentés és a megtérítendő károk
körében tudatosan megkettőződik, így az ebből fakadó kérdéseket jogalkotói szinten kellett
rendezni. Ellenkező esetben, jogirodalmi állásfoglalás szerint – a problémára Fuglinszky
Ádám mutatott rá – a károsult megkerülhetné az előreláthatósági korlát által rárótt terheket, ha
a deliktuális kártérítési felelősség révén követelhetné vagyoni hátránya orvoslását. Sőt, a kárt
szenvedett fél számára az utóbbi megoldás két szempontból is előnyösebb volna: a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség esetében az előreláthatóság meghatározó
időpontja kitolódik a szerződésszegés időpontjára, ami annyit jelent, hogy a szerződésszegő
fél azokért a károkért is felelősséggel tartozik, amelyek a szerződéskötés után váltak
előreláthatóvá. Emellett, a deliktuális kártérítési felelősség körében a károkozónak kell
bizonyítania az előreláthatóság hiányát, nem pedig a károsultnak azt a körülményt, hogy a
károkozó a kárt előre láthatta. Igaz ugyan, hogy a deliktuális kártérítési felelősség körében a
károkozó a felróhatóság hiányának bizonyítása esetén mentesül a felelősség alól, a judikatúra
azonban a szerződésszegés terhes jogkövetkezményei alól szigorú feltételek bizonyítása
esetén mentesíti a károkozót439. Az elhatárolás a gyakorlatban akkor juthat szerephez, ha a
jogosult egyéb vagyonában a szolgáltatás teljesítése miatt keletkezik kár. Az új Ptk. erre az
esetre leszögezi, hogy a jogosult a vagyonában a szerződés teljesítése során a kötelezett által
okozott kár megtérítését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai
szerint követelheti (6:146. §). „Noha ilyenkor lényegében az oltalmi (és nem a szerződési)
érdek sérelme következik be, a Ptk. (6:146. §) kizárólag a szerződésszegési kártérítési
szabályok alkalmazását engedi meg, a deliktuális szabályok érvényesülését egyértelműen
kizárja. A Ptk. ezzel a megoldással el akarja kerülni, hogy adott esetben különböző felelősségi

438 Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 399. o., ugyanígy: Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és
Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 609. o., Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 240.
o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1544. o.
439 Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, avagy kinek, mikor és mit kell előrelátnia. Magyar jog, 2011. évi 7. sz.,
414. o. uő. a non-cumul elv okozta elhatárolási kérdésekről: i.m., 414-415. o.
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rendszerben kelljen megítélni ugyanazon káresemény következményeit attól függően, hogy a
jogosult szerződési vagy oltalmi érdeke sérül-e.”440
A szerződéskötő felek közötti igazságos kockázatelosztás követelménye alátámasztja a
felelősség enyhítésének gondolatát ingyenes szerződések esetében. Ebben a körben a
szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kárért a kötelezett akkor felel, ha a jogosult bizonyítja,
hogy a kötelezett a kárt szándékos szerződésszegéssel okozta, vagy elmulasztotta a
tájékoztatást a szolgáltatás olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet a jogosult nem ismert.
Hozzátesszük, hogy az új magyar polgári jogi kódex kellékszavatossági és jogszavatossági
kötelezettséget csak az ellenérték fejében kötött szerződések körére állapít meg, ezért a
kötelezett kártérítési kötelezettsége segítségével orvosolható a jogosult hibás teljesítésből
eredő érdeksérelme is. Ingyenes szerződések esetében a jogosult vagyonában, a hibás
teljesítés miatt okozott következménykárok tekintetében az új kódex fenntartja a vélelmezett
felróhatóságon nyugvó felelősségi konstrukciót /6:147. § (1) és (2) bek./.
A következő pontban az előreláthatósági korláttal foglalkozunk részletesebben. Az
előreláthatósági korlátot a kockázatelosztás terén bizonyított hatékonysága prizmáján
keresztül vizsgáljuk.

9.7. A kártérítés mértékéhez kapcsolódó előreláthatósági
szerződéskötő felek közötti igazságos kockázatelosztás gondolata

korlát

és

a

Nem vitás, hogy az előreláthatósági klauzula normatív kritériumának fő célja az
előreláthatatlan károk kizárása441. Az előreláthatósági klauzula céljából következik, hogy a
felelősség mértékét a károkozó személy fenyegető kár fajtájára és lehetséges mértékére
vonatkozó tudati körülményei – mennyiben tudott, vagy mennyiben kellett tudnia –

440 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 610. o.,
ugyanígy: Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 399. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft.,
2014. 1546 o. A kódex 6:146. §-a alá rendelhető esetcsoportokról lásd: Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó
Kft., 2015. 76-78. o.
441 Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 294 o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári
Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 811. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári
Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 397. o., Vékás Lajos
(szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 607. o., Vékás Lajos: Az
új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 238. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1538. o.
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határozzák meg. A szerződésszegő fél helytállási kötelezettsége nem korlátozódik az általa
ténylegesen előrelátott károkra. Az előreláthatósági klauzula nem várja el a szerződéskötő
felektől,

hogy

a lehetséges

kárkövetkezmény

összegét

ismerjék,

elegendő,

ha

a nagyságrendjével tisztában vannak442. A kártérítési kötelezettség kiterjed azon károkra is,
amelyeket egy hasonló helyzetben gondosan és ésszerűen eljáró személy előre látott volna,
tehát az előreláthatósági klauzulát objektíve kell értelmezni. Azokkal a károkkal, amelyek
kívül esnek a szokásos kárkövetkezmények körén, csak a szerződéskötő partner tájékoztatása
alapján lehet számolni, ezért ezekre a szerződésszegő fél helytállási kötelezettsége csak akkor
terjed ki, ha a szerződésszegő fél számára objektíve előreláthatók voltak. Ebből adódóan,
abban az esetben, ha a vagyoni sérelmet szenvedett fél a rendkívüli, mégis lehetséges károkról
a szerződő partnerét előre nem tájékoztatja, a kárt neki kell viselnie.
Ha

elfogadjuk,

hogy

a

szerződésszegés

kárkövetkezményeinek

telepítése

kockázatelosztásként történő értelmezése helyes, akkor az előreláthatósági klauzula
meghatározó időpontja a potenciális szerződésszegő félnek a szerződés létrejötte
szempontjából releváns jognyilatkozatához tartozó időpont443. Ebben az időpontban áll fenn
ugyanis annak lehetősége, hogy potenciális szerződésszegő fél a szerződés megkötésével járó
kockázatokat felmérje, és döntsön a szerződés megkötéséről, annak feltételeiről.
Szlovák jogirodalmi állásfoglalás szerint – amely a kifejtett álláspont indokolására
nem tér ki – az előreláthatóság tekintetében a bizonyítási teher a károkozó személyt sújtja,
azaz neki kell bizonyítania, hogy a kár objektíve nem volt előrelátható444, míg mások

442 Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 519. o., Sándor
Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 439. o., Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC
Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 230-231., 296. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez,
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 812. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági
Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 398. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 608. o., Vékás Lajos: Az új Polgári
Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 239. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1538. o.
443 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójából. Polgári Jogi Kodifikáció, 2002. évi 4. sz., 8. o., Vékás Lajos:
Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 522. o., Vékás Lajos: Parerga, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 241. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex
Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 812. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata
magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 398. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv
magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 608. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a
Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1539. o.
444 Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2010. 880. o.,
Patakyová, Mária (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, C. H. Beck, 2016. 1266. o.
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a kérdésben nem foglalnak állást445. A CISG a kártérítés mértékének körében az
előreláthatósági

korláttal

kapcsolatos

bizonyítási

teher

kérdésének

megválaszolását

a gyakorlatra bízza446. Ezzel szemben, a bizonytalanságok elkerülésének zászlaja alatt, az új
magyar

polgári

jogi

kódex

leszögezi,

hogy

az

előrelátható

kár

a

felelősség

feltételrendszerének eleme, és nem a kimentés körébe tartozó elem. Ennek az a
következménye, hogy a károsultat terheli az előrelátható kár bizonyításának terhe. Ezt az
értelmezést követeli meg az előreláthatósági klauzula célja is, azaz hogy mindegyik
szerződéskötő

fél

a szerződés

megkötésére

irányuló

jognyilatkozatának

megtétele

időpontjában rendelkezzen a szerződéskötéssel együtt járó kockázati tényezőkről. Ezáltal
a lehetséges károsult arra kényszerül, hogy a szerződéskötő partnere – a későbbi károkozó –
számára tegyen minden kockázati tényezőt megismerhetővé, amelyek ismeretében
a szerződés megkötésének kérdésében racionális döntést hozhat447. Ellentétes vélemény, tehát
az

előreláthatóság kimentési

lehetőségként

történő értelmezése

a szerződésszegés

kárkövetkezményei telepítésének kockázatelosztási jellegét megzavarja, hiszen ilyen felfogás
azt a következményt vonná maga után, hogy a károkozó kénytelen a teljes kárral számolni, és
csak akkor mentesülhet a teljes kártérítés terhe alól, ha bizonyítja, hogy a kártérítés mértéke
meghaladja azt a veszteséget, amelyet a szerződés megkötésének időpontjában előre látott448.
A potenciális károsult érdeke, hogy a későbbi károkozónak hozzáférhetővé tegye mindazon
ismereteket, amelyek birtokában a szerződéskötés időpontjában mérlegelheti, hogy a várható
kockázatokkal megköti-e – és ha igen, milyen feltételekkel és ellenértékkel – a szerződést.
Annak ellenére, hogy a vagyoni viszonyokban kényes üzleti információk feltárása nem
mindig zökkenőmentes, gondolati szinten mégis érdemes felvillantani az előreláthatósági

445 Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet. IURA EDITION, spol.
s r. o., 2005., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Kommentár/, 2. kötet. IURA
EDITION, spol. s r. o., 2008., Ovečková, Oľga (szerk.): Obchodný zákonník. Veľký komentár /Kereskedelmi Törvénykönyv. Nagy
kommentár/. Wolters Kluwer s.r.o., 2017.
446 A mértékadó kommentárokban közölt álláspontok összefoglalóját lásd: Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 439-440. o.
447 Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 520-521. o., Vékás
Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 236-237., 296-297. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári
Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 812. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári
Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 397. o., Vékás Lajos
(szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 608. o., Vékás Lajos: Az
új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 239. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1539. o.
448 Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 440. o.
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klauzula kimentés körébe tartozó feltételként történő felfogását. Ha a károkozó vállán
nyugodna annak bizonyítási terhe, hogy a kárt nem láthatta előre, valóban lerontaná a
kárkövetkezmények telepítésének kockázatelosztási funkcióját? A károsultnak ezáltal már
valóban nem állna érdekében, hogy a szükséges információkat a károkozó rendelkezésére
bocsássa? A fenti kérdések nemmel válaszolhatók meg, ugyanis ilyen bizonyítási teherelosztás esetében is azzal vehetné elejét a károsult a károkozó kártérítési kötelezettség alóli
mentesülésének, ha a releváns információkat a rendelkezésére bocsátaná. Az előreláthatóság
bizonyítási

terhének

a

károkozóra

történő

telepítése

a

bizonyítás

tekintetében

kiegyensúlyozott helyzetet teremt, különös tekintettel arra, hogy így a károsult elkerüli a
szerződő partnere tudati körülményei bizonyításának nehézségeit.
Elsősorban a szerződésszegés által kárt szenvedett fél számára terhes, hogy az
előreláthatósági klauzula vonatkozásában a szerződéskötés után megnövekedett vagy
felismert kárkockázati tényező már irreleváns. Ha a szerződéskötés után megnövekedett
kárkockázati tényezőt a potenciális károsult tájékoztatási kötelezettségének a szerződéses
jogviszony időtartama alatt történő folyamatos fenntartása mellett figyelembe lehetne venni,
az előreláthatósági klauzula preventív funkciója következetesebben érvényesülhetne 449. Az
érem másik oldala, hogy ilyen megoldás az előrelátható klauzula kockázatmegosztó
funkcióján csorbítana, sőt elképzelhető, hogy a megnövekedett kockázat áremelkedés
formájában is jelentkezne. Mivel az előreláthatósági klauzula meghatározó időpontja a
potenciális

szerződésszegő

félnek

a

szerződés

létrejötte

szempontjából

releváns

jognyilatkozatához tartozó időpont, az egyik szerződő fél által sem ismert kárkockázat a
károsultat terheli.
A magyar jogirodalom a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség tekintetében
végbemenő paradigmaváltás hatásait megvizsgálta a jog gazdasági elemzése szempontjából
is. Vékás Lajos következtetése, hogy a felelősségi rendszer átalakítása hozzájárul a
kárköltségek társadalmi méretekben történő csökkenéséhez450.

449 Az előreláthatósági elv preventív hatása a jogosult és a kötelezett tekintetében nem azonos. A jogosultat erősebben ösztönzi
a kárelhárításra, mint a teljes kártérítés elvét valló jogi szabályozás, viszont a kötelezettre ezzel összehasonlítva kisebb kényszerítő erővel bír.
Hasonló eredményre vezetett Tercsák Tamás vizsgálódása is (Tercsák Tamás: Előreláthatóság – mint a szerződésen belül okozott kár
megtérítésének korlátja. Polgári jogi dolgozatok, Budapest 1993. 245-246. o.).
450 Vékás Lajos: A magánjog gazdasági elemzése. Állam- és jogtudomány, 1998. évi 1-2. sz., 16. o.
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9.8. A kontraktuális kártérítési felelősség újragondolt szabályai és a piacgazdaság
követelményei
Az objektív alapú kártérítés és a kártérítésnek az előre látható451 károkra történő
korlátozása a vagyoni forgalomban – nemcsak a (nemzetközi) kereskedelemben – egészséges
egyensúlyi helyzetet teremt a felek közt a kockázatmegosztás terén 452. Az előreláthatósági
klauzula453 teljes mértékben megfelel a piaci szemléletnek is, ugyanis a potenciális károkozót
a kockázat mérlegelésére ösztönzi, a másik szerződő felet pedig a szerződéskötéssel járó
kockázati tényezők feltárására454. A szerződéskötés körében a szigorú felelősségi mérce a
társadalom jelenlegi fejlődési fokán kívánatos. Szerződési viszonyokban – és nemcsak a szűk
értelemben vett kereskedelmi forgalomban – a felelősségi mérce hagyományos, a kártérítés
emberi hibát szankcionáló következményként történő felfogása455 értelmetlen, mivel a

451 Az előreláthatósági klauzula gyökerei az angol jogba nyúlnak vissza. Elsőként a Court of Exchequer Hadley v. Baxendale (9 Exch 341
156 Engl. Rep. 145 /1854/) jogesetében jelent meg.
452 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójából. Polgári Jogi Kodifikáció, 2002. évi 4. sz., 7. o.,Vékás Lajos: Előreláthatósági
klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 521. o., Sándor Tamás – Vékás Lajos: Nemzetközi
adásvétel, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 437. o., Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 289. o.,
Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.,
2008. 809. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 396. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 604. o., Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 236. o.,
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1538. o.
453 Az előreláthatósági klauzulát – a felsorolás a teljességének igénye nélkül – az alábbi magyar jogirodalmi művek elemzik: Vékás Lajos:
Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002, 9. sz., 513-526. o., Sándor Tamás – Vékás
Lajos: Nemzetközi adásvétel. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 433-445. o., Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft., 2008. 210-241. o., Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, avagy kinek, mikor és mit kell
előrelátnia. Magyar jog, 2011. évi 7. sz., 412-425. o.
454 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójából. Polgári Jogi Kodifikáció, 2002. évi 4. sz., 7. o., Vékás Lajos:
Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 521. o., Vékás Lajos: Parerga, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 236-237., 294. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez,
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 811. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági
Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 397. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 607. o., Vékás Lajos: Az új Polgári
Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 238. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1538 o.
455 Vékás Lajos: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 289. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári
Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 809. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári
Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 396. o., Vékás Lajos
(szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 604. o., Vékás Lajos: Az
új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013. évi 5. sz., 236. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1534. o.
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szerződés érdekkielégítő szerepét a felelősségi mérce represszív felfogása esetén képtelen
betölteni. A vagyoni forgalomban a szerződésszegés kárkövetkezményeinek telepítése
kockázatelosztást jelent. „Személyre szabott” mentesülési lehetőségnek szerződéses
viszonyokban nincs helye. A szerződéses viszonyokban a károsult érdeke azt követeli meg,
hogy a kára a károkozó magatartásának szubjektív értékelésétől függetlenül térüljön meg.
Abban az esetben, ha a károkozó vétlenségére való hivatkozással a kártérítés kötelezettsége
alól kimenthetné magát, a kárt a szintén vétlen jogosult lenne kénytelen viselni. Ezt a
problémát feloldja az elvben objektív kártérítés: a felek a kockázatuk körébe tartozó kárt
kötelesek megtéríteni, nem pedig azokat, amelyek tekintetében őket felróhatóság terheli.
Mivel a gyakorlatban már a múltban megtörtént a szubjektív körülményektől való
elmozdulás, az új magyar Ptk. hatálybalépését követő ítéleteknek nem kell a korábban
taposott ösvényről merőben más irányba letérni – a kódex a már meglévő bírói gyakorlatot
emeli törvényerőre. A jogirodalomban megjelent olyan álláspont is, hogy – tekintettel a
gazdasági különbségekre – a méltányosság szűrőjének az új polgári jogi kódexben is helyt
kell kapnia, hiszen „szükség van arra a lehetőségre, hogy a bíró mérlegelhesse, a teljes
kártérítés nem okoz-e aránytalanul és méltánytalanul nagyobb hátrányt a károkozónak annál,
mint amit a károsult szenvedne el a részleges kártérítés miatt.”456

456 Bárdos Péter: Megjegyzések a JAVASLAT kárfelelősségi fejezetéhez. Polgári jogi kodifikáció, 2002. évi 5-6. sz., 5. o.
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10. A szavatosság és a kontraktuális kártérítési felelősség intézményei
közti feszültség és szabályaik újragondolásának elkerülhetetlensége

10.1. A kártérítés és a szavatosság keresztútja
A tételes jogi szabályok a születésük idején fennálló gazdasági, társadalmi és politikai
viszonyok tükörképei. Az első pillantásra jelentős mondanivalót nélkülöző állításnak
messzemenő következményei vannak, gondoljunk csak arra, hogy a magánjogi szabályok
élettartama jó esetben nemcsak néhány évben mérhető. Éppen ezért elkerülhetetlen, hogy a
társadalmi realitás időnként elhalad a tételes jog mellett. A jogalkotónak fel kell oldania az
életviszonyok változásai és a jogszabályok között keletkező feszültséget, különösen akkor, ha
a változások olyan mértékűek, hogy már a minőségi bírói gyakorlat is csak fából vaskarika
módon képes foltozni a tételes jog hiányosságait. Ilyen helyzetben már mindenképpen
jogalkotói beavatkozás szükséges. Az 1959-es magyar polgári jogi kódex születése idején a
szavatosi igények érvényesítésére nyitva álló határidők tükrözték a kor gazdasági helyzetét: az
általános termékhiány arra kényszerítette a jogalkotót, hogy a szavatosi igények
érvényesítésének eszköztárát a lehető legszűkebbre szabja. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a jog
előterében a termelők védelme állt. A tervgazdálkodásos rendszer célkitűzése a teljesítmény, a
termelés mennyisége. Ebbe képletbe nem fér bele a termelés utáni helytállás, hiszen a
termelőeszközöket ily módon elvonta volna a termeléstől457. A jogosult szavatosi igényeit
csak szűk, jogvesztő határidőkben érvényesíthette, amely nyílt hibák esetében a szolgáltatás
megvizsgálásának befejezésétől számított 8 napos volt, rejtett hibákra pedig a szolgáltatás
megvizsgálásától számított hat hónapos objektív határidő, ill. az azon belül érvényesülő, a
hiba felfedezésétől számított 8 napos szubjektív jogvesztő határidő vonatkozott. Bírósági
igényérvényesítésre pedig a közléstől számított hat hónap állt rendelkezésre, amely szintén
jogvesztő volt. A kódex miniszteri indokolása szerint „Ennyi időt biztosítani kellett a
jogosultak számára, mert a mindenképpen kívánatos egyezkedés, a felek közti vita és a
perlésre való felkészülés gyakran viszonylag hosszabb időt vesz igénybe. Ennél hosszabb
határidő viszont azért sem lenne életszerű, mert a jogosult a nyilatkozatot nyilvánvalóan nem
öncélúan teszi, hanem azért, mert igényeit érvényesíteni akarja; az eredménytelen
nyilatkozatot és megegyezési kísérletet ezért az esetek többségében a perlés nyomban követni

457 Patassy Benedek: Az igényérvényesítés lehetőségei hibás teljesítés esetén. Magyar jog, 1988. évi 5. sz., 385-386. o.
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fogja. Mindez azt jelenti, hogy nyílt hiba esetén a jogosult a szavatossági igény
érvényesítésére összesen legfeljebb hat hónappal és nyolc nappal rendelkezik, rejtett hiba
esetén pedig azt legfeljebb egy éven belül érvényesítheti.”458 A jogalkotó a határidőrendszer
indokolásánál a „felek biztonságára, az együttműködési kötelezettségre, a későbbi bizonyítási
nehézségekre” hivatkozott459, azonban a fenti jogirodalmi állásfoglalás véleményünk szerint
kellőképpen meggyőző ahhoz, hogy elhiggyük: a szabályok valódi okait a törvényalkotó nem
közölte. Az imént vázolt állapotot szüntette meg a korábbi magyar polgári jogi kódex 1977.
évi IV. törvénnyel történő módosítása, amely a jogosultat a hiba felfedezését követően
haladéktalanul kifogástételre kötelezte, nem jogvesztés, hanem csupán kártérítés terhe mellett.
A gazdasági viszonyok fejlődése okafogyottá tette a szavatosi igények érvényesítését szigorú
korlátok közé szorító jogszabályok létét és alkalmazását (Ptk. 1977-es módosítása)460. A
rendszerváltást követően fokozatosan megszűnt az áruhiány, tulajdonképpen bármilyen áru és
szolgáltatás beszerezhetővé vált, ami korábban, a vasfüggöny árnyékában elérhetetlen volt.
Mindez igaz a mindennapi szükségletek kielégítésére szolgáló árukra csakúgy, mint a
kereskedők által kötött szerződésekre. Nemcsak az elérhető áruk köre bővült, hanem a
szolgáltatások minősége is emelkedő pályára állt. Ezzel kapcsolatban a következtetésünk az,
hogy az elérhető termékek körének bővülése (amihez a kereskedelem feléledése
elengedhetetlen volt) és az árucikkek kvalitásához fűződő fokozódó igények elkerülhetetlenné
teszik a szavatosság intézményrendszerének újragondolását, hiszen az 1959-es Ptk. az
állampolgárok személyes szükségleteit, azaz a kiskereskedelmi ügyleteket alapmodellnek
kikiáltó gondolkodás szülötte volt. Az időközben korát tekintve felnőtt életszakaszba lépő
szabályok koncepcionális zavarait az új magyar polgári jogi kódex orvosolta. Elsősorban a
szavatosi jogok érvényesítésére nyitva álló határidők igényeltek új szabályokat, hiszen nem
idomultak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhető szolgáltatások élettartamához, sőt, az
érvényesíthető szavatosi igények szabályai és a hibás teljesítés miatti sérelem orvoslásához

458 A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve. Az 1959. évi IV. törvény és a törvény javaslatának miniszteri indokolása, továbbá a
Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. számú törvényerejű rendelet, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1963. 332. o.
459 A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve. Az 1959. évi IV. törvény és a törvény javaslatának miniszteri indokolása, továbbá a
Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. számú törvényerejű rendelet, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1963. 330-331. o., Patassy Benedek: Az igényérvényesítés lehetőségei hibás teljesítés esetén. Magyar jog, 1988. évi 5. sz., 385.
o.
460 A korabeli gazdasági viszonyok és a tételes jogi normák közötti feszültségekről (többek között) szól pl.: Prugberger Tamás: A szerződés
általános szabályainak a decentralizált gazdaságirányítási rendszerben felmerülő néhány elvi kérdése. Magyar jog és külföldi jogi szemle,
1975. évi 5. sz., 266-277. o.
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fűződő érdek között is feszültség mutatkozott. A kreatív jogi gondolkodás – a jogkereső
szakmai közönség és a judikatúra egyaránt – jogalkotói beavatkozás nélkül is igyekezett a
szavatosság rendszerét terhelő ballaszttól megszabadulni, illetve az időközben ésszerűtlenné
vált tilalomfákat más jogintézmények mögé bújtatva megkerülni. A következő pontban azt
vizsgáljuk, milyen eszközök szolgáltak segítségül mindehhez. Tényként állapíthatjuk meg,
hogy a szlovák magánjog a szavatossági igények és a kártérítési igény alternatív
alkalmazásának kérdésében jogszabályi szinten nemleges álláspontra helyezkedett, s ennek
dogmatikai okait a jogirodalom sem vizsgálta érdemben.

10.2. A szavatosság és a kártérítés közös síkja az 1959-es magyar polgári jogi
kódex keretében
A korábbi polgári jogi kódexhez kapcsolódó joggyakorlatban megfigyelhető volt
olyan törekvés, hogy a szavatossági határidők által esetenként meglehetősen hátrányos
helyzetbe hozott jogosult a szolgáltatásban a hibás teljesítéssel okozott vagyoni hátrány
(tapadó kár) kompenzációját is a kártérítés szabályai alapján érvényesítse a kötelezettel
szemben461. Azzal a kérdéssel szembesülünk tehát, hogy a teljesítési érdek sérelmének az
orvoslása a szavatossági jogok helyett történhet-e a kártérítés intézménye segítségével. Erre
kifejezetten a törvény is lehetőséget adott: az 1959-es magyar polgári jogi kódex 310. §-a
szerint a szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő
kárának megtérítését is követelhette a kártérítés szabályai szerint. Vizsgáljuk meg, milyen
indítéka lehetett a jogosultnak arra, hogy a hiba által a szolgáltatásban beállott értékcsökkenés
orvoslására ne a kifejezetten erre a célra teremtett jogi eszköztárát vegye igénybe, hanem a
szerződésszegéssel okozott károk megtérítésére vonatkozó szabályokat alkalmazza? Melyek
voltak azok az intézményi hiányosságok, amelyek a jogalkalmazókat ilyen törekvésre
ösztönözték?
Először is, a „helyettesíthetőség” kérdésének elvi lehetőségét vizsgáljuk. Meggyőző
jogirodalmi állásfoglalás szerint a kártérítés és a kellékszavatosság a tapadó kár
helyrehozásának tekintetében funkcionálisan azonos célt követ (az eltérés a felelősségi

461 A kártérítés és a szavatosi igények konkurenciáját boncolgató vita nem újkeletű: lásd pl.: Baranyai János: A szavatossági intézmények
korszerűsítéséről. Magyar jog, 1976. évi 8. sz., 678-688. o. és az erre írt jogirodalmi választ: Eörsi Gyula: Megjegyzések a szavatosság
intézményének korszerűsítéséhez. Magyar jog, 1976. évi 11. sz., 961-964. o.
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fokozatban és az érdeksérelem nevesített módozataiban keresendők)462, tehát a kártérítés
alkalmas

a

szavatossági

igények

felváltására.

A

hibás

teljesítéssel

okozott

kár

megnyilvánulhat a szolgáltatás valamilyen fogyatékosságában, tehát a teljesítési érdek
sérelmében, ami a jogosultnak óhatatlanul vagyoni hátrányt okoz. A szolgáltatás hibás
teljesítése lényegét tekintve a jogosult vagyonában okozott kárt testesíti meg. A hibás
teljesítés következtében a hibával összefüggésben egyéb károk is keletkezhetnek. A hibás
teljesítés kárként – tehát a jogosult vagyonában beállott értékcsökkenésként – történő
felfogása alátámasztja azt a következtetést, hogy a kártérítés intézményével teljes mértékben
kiküszöbölhető a hibás teljesítéssel okozott vagyoni hátrány egyik típusa, a jogosult teljesítési
érdekének sérelme. A korábbi magyar Ptk. szabályrendszerében a szavatosi igényekkel
szemben a kártérítés mellett szólt, hogy az egyes szavatossági jogokhoz kapcsolódó
megkötéseket a kártérítési szabályok nem tartalmaztak, ami a sérelmet szenvedett fél számára
azért volt előnyös, mert a kártérítés átívelte a szavatosi igények körében felállított korlátokat.
Eltérés mutatkozott – szintén a kártérítés javára – az igényérvényesítésre nyitva álló
határidőkben is, hiszen a kártérítés érvényesítésének egyedül az elévülési idő szabott korlátot.
A szavatosság intézménye felé billentette a mérleg nyelvét a két jogintézmény felelősségi
fokozata között feszülő különbég. A kellékszavatosság körében a helytállási kötelezettség alól
a kötelezett felróhatóság hiányának bizonyításával sem mentesülhetett. Szintén a szavatossági
igények malmára hajtotta a vizet az a jogirodalomban közölt állásfoglalás is, amely szerint a
szavatosi igények érvényesítésénél az igényérvényesítésig beállott értékcsökkenés jogilag

462 Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 15. o., Kemenes István:
Szavatosság és (vagy) kártérítés a szolgáltatás hibája miatt. Magyar Jog, 1985. évi 1. sz., 53. o. Ezt kiegészítve, a szerző véleménye szerint
szavatosság a kártérítésből önállósult jogintézmény. Ellentétes véleményt fogalmaz meg, tehát a szavatosság önálló jogintézmény: Miskolczi
Bodnár Péter: Szavatosság és szerződésen alapuló kártérítés. Magyar Jog, 1988. évi 10. sz., 874. o. Miskolczi Bodnár Péter által kifejtett
álláspont szerint a szavatosi határidőkre való tekintet nélkül érvényesíthető kártérítés a hibás teljesítés miatti érdeksérelem valamennyi
komponense tekintetében, beleértve a tapadó kárt is. Az előbbi szerző álláspontja szerint a jogvesztő szavatossági határidőn belül
a szolgáltatás hibája miatt kártérítés csak a következménykárok orvoslása érdekében érvényesíthető, ebben határidőben a tapadó károkban
rejlő érdeksérelem kompenzálására kizárólag a szavatosság alkalmazható. Az iménti gondolati szerkezet azzal áll összefüggésben, hogy
a szerző álláspontja szerint a szavatosság objektív alapú kártérítés, abból önállósult jogintézmény, és a két jogintézmény nem alternatív
viszonyban állnak egymással szemben, hanem a szavatosság a kártérítéshez képest speciális jogintézmény. A szavatosság érvényesítendő
először, szigorúbb felelősségi fokozattal, rövidebb, ráadásul jogvesztő határidőben. A szolgáltatásban a hibás teljesítéssel okozott
értékcsökkenés kizárólag a szavatosi határidőket követően kompenzálható kártérítés jogcímén, s csak akkor, ha a hiba a jogvesztő
határidőkön kívül nyilvánult meg. A következménykárok természetszerűleg a szavatossággal párhuzamosan mindvégig érvényesíthető.
Miskolczi Bodnár Péter ezzel szemben arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha a hibás teljesítés felróható is egyben, ez a körülmény
feljogosítja a károsultat a szavatosi igényrendszerben felállított korlátok megkerülésére. Álláspontja szerint ugyanez az érv megnyitja az utat
a tapadó károk szavatosi igények érvényesítésére nyitva álló határidők eltelte utáni kártérítés intézményével történő orvoslása irányába (i.m.
876. o.).
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közömbös, míg a kártérítés esetében a bíróság az elhasználódást figyelembe veszi463.
Összefoglalva, az 1959-es polgári jogi kódex szabályaiból azt a következtetést vonhatjuk le,
hogy a szolgáltatásban a hiba miatt beállott értékcsökkenés orvoslására a jogosult
szempontjából előnyösebb volt a szavatosi igények érvényesítése, azzal együtt, hogy az
érvényesítésükre a kártérítéshez képest rövidebb határidőn belül kerülhetett sor. Erős ugyanis
az az érv, hogy a kártérítési kötelezettség alól a szerződésszegő fél a felróhatóság hiányának
bizonyításával mentesülhetett, így a jogosult számára – elvileg – túlságosan kockázatos lett
volna a hibás teljesítés miatt a szolgáltatásban elszenvedett érdeksérelmét kártérítéssel
orvosolni, legalábbis a szavatosi határidőkön belül. Azonban, mint oly sokszor, a gyakorlat a
tételes jog által kikövezett útról letért. Lássuk, merre indult el a joggyakorlat.
A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség és a szavatosi helytállási
kötelezettség helycseréjének központi dilemmája az volt, hogy indokolt-e a felróhatóság
hiányára (és ezen belül: szubjektív körülmények hiányára) való tekintettel a kötelezett részére
a kártérítési kötelezettség alól mentesülési lehetőséget biztosítani. Nem szabad szem elől
téveszteni, hogy a szerződés alapján mindkét fél tudatosan, előre megfontoltan vállalja fel
kötelezettségeit. A probléma súlyát és lényegét kiválóan szemlélteti az a kérdés, hogy a
kereskedő eleget tesz-e azoknak a követelményeknek, amelyeket vele szemben a társadalom
támaszt, ha a szolgáltatásában hibás vagy aliud-szolgáltatás ölt testet. A kérdés
tulajdonképpen még az 1959-es polgári jogi kódex tételes jogi kártérítési felelősségi
rendszerében is nemmel válaszolható meg, hiszen ha a szerződésben elvállalt kötelezettségeit
nem szerződésszerűen teljesíti, – a nem felróható lehetetlenülés esetkörét kivéve – nem úgy
járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható464. A szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség 1959-es Ptk.-hoz kapcsolódó joggyakorlatának elemzéséről szóló
pontban azt kívántuk kimutatni, hogy a szerződéses viszonyokban az adott helyzetben
általában elvárhatóság követelményét a judikatúra szigorúbban értelmezte, mint ahogy az a
deliktuális károkozások körében megszokott volt. A kötelezett akkor mentesülhetett – az
elvben, a tételes jogi szabályok akarata szerint tulajdonképpen szubjektív – kártérítési
kötelezettség alól, ha bizonyította, hogy a károkozás a kötelezett érdekkörén kívül eső
elháríthatatlan körülményre volt visszavezethető. Ezzel a joggyakorlat a kontraktuális

463 Kemenes István: A szavatosság, a jótállás és a kártérítés egyes kérdéseinek újraszabályozásához. Magyar jog, 1992. évi 1. sz., 16. o.,
Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 17. o.
464 Benedek Károly – Világhy Miklós: A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. 304-306. o.,
Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 15. o., BDT 2008.1800.
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károkért való felelősséget a felelősség spektrumán közvetlenül a kellékszavatosság mellé
emelte. A kellékszavatosság a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség judikatúra
által megkövetelt felelősségi fokozatánál egy fokkal szigorúbb, a kötelezett még
elháríthatatlan, érdekkörén kívül eső körülmények bizonyításával sem szabadulhatott a
helytállási kötelezettség alól (Pl. Csongrád Megyei Bíróság 1.Gf.40.141/1997/5. számú
ítélete). A gyakorlat kimentési okként nem ismerte el a kötelezett üzemkörén belül felmerült –
akár elháríthatatlan – körülményeket465. Megállapítható tehát, hogy a két felelősségi tényállás,
a kellékszavatosság és a kártérítés az általuk megkövetelt felelősségi fokozat tekintetében a
joggyakorlatban közel kerültek egymáshoz, ami azt eredményezte, hogy a felelősségi fokozat
tekintetében sem volt igazán „érdemes” a választásnál előnyben részesíteni a szavatosi
igényeket a kártérítéssel szemben.
A probléma gyakorlati súlyát csak fokozta, hogy a judikatúra sem tette lehetetlenné a két
jogintézmény közötti szivárgást (BH 1986.60.). A nem kereskedő magánszemélyek
jogviszonyaiban a joggyakorlat nem állta útját a szavatossági jogok kártérítésbe történő
átfordításának: Az I. PGED III. pontja rögzítette, hogy „a hibás teljesítéssel okozott kár
megtérítése

iránti

igény

érvényesítésére

nem

vonatkoznak

a szavatossági

jogok

érvényesítésére megszabott határidők. Az ilyen igényt az általános elévülési időben lehet
érvényesíteni.” Ellenben, a gazdasági jogi viszonyok professzionális résztvevői a szavatosi
határidőkön kívül kártérítés formájában csak akkor érvényesíthették a szavatosi jogaikat, ha
alapos okuk volt, hogy az igényt e határidőkön belül ne érvényesítsék (A Legfelsőbb Bíróság
GK 41. számú állásfoglalása)466. A Legfelsőbb Bíróság GK 41. számú állásfoglalása szerint
„ha a kártérítési igény a szavatossági igénnyel azonos tartalmú, az a szavatossági határidők
eltelte után gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszonyában általában akkor lehet
megalapozott, ha a jogosultat nem terheli mulasztás abban a tekintetben, hogy a hibás
teljesítést e határidőn belül nem ismerte fel, illetőleg ha a kötelezett magatartása vagy egyéb
ok folytán a jogosult indokoltan volt olyan feltevésben, hogy a hibás teljesítést orvosolták,
vagy orvosolni fogják.” Az állásfoglalás az 1959-es Ptk. 310. §-ának felhívásával utalt arra,
hogy a kártérítés alkalmas eszköz a szolgáltatásban a hiba miatt beállott értékcsökkenés

465 Kemenes István: A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk. Polgári jogi kodifikáció, 2001. évi 1. sz., 15. o.
466 A jogirodalomban egyébként a kártérítés és a szavatossági jogok viszonyának vizsgálata gyakran előfordul. Éppúgy találunk olyan
szerzőket, akik a szavatossági igényeket kártérítésként értelmezik /Pl. Kemenes István: Szavatosság és (vagy) kártérítés a szolgáltatás hibája
miatt. Magyar Jog, 1985. évi 1. sz., 53. o./, mint az ellentétes nézet képviselőit (Pl. Miskolczi Bodnár Péter: Szavatosság és szerződésen
alapuló kártérítés. Magyar Jog, 1988. évi 10. sz., 874. o.).
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orvoslására is. Az állásfoglalás indokolása utal az I. PGED I. pontjára és indokolására, amely
szerint a jogosult a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles volt
meggyőződni arról, hogy a kötelezett teljesítése megfelelő-e. Az I. PGED I. pontjának
indokolása szerint „Mind a szerződő felek egyéni érdeke (biztonsága), mind pedig a
társadalmi érdek megkívánja, hogy a jogosult ne késlekedjék a szavatossági jogainak
érvényesítésével. Annak a megállapítása, hogy a hiba már a teljesítéskor megvolt-e a
szerződés alapján szolgáltatott dologban, az idő múlásával egyre inkább megnehezül, továbbá
a hiba gyakran súlyosbodik is és nehezen javíthatóvá válik. Ebből, valamint a felek
együttműködési kötelezettségéből is következik, hogy a jogosultnak mielőbb alaposan meg
kell vizsgálnia a szolgáltatás tárgyát, tehát a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn
belül meg kell győződnie arról, hogy a teljesítés megfelelő-e /Ptk. 283. § (1) bek., 383. § (3)
bek., 396. § (1) bek./, s az esetleges hibás teljesítésből eredő jogai érvényesítésével a teljesítés
körüli bizonytalanságot a lehető legrövidebb időre kell szorítania.“ Ehhez kapcsolódva, az
állásfoglalás leszögezte, hogy a megvizsgálási kötelezettség fennállt akkor is, ha a jogosult
a hibás teljesítés miatti kárának megtérítését követelte. A megvizsgálási kötelezettség
elmulasztásának, késedelmes teljesítésének terhes jogkövetkezményeit pedig neki kellett
viselnie. „Ennek figyelmen kívül hagyása nem késztetné a jogosultat a szolgáltatás tárgyának
haladéktalan megvizsgálására és az esetleges igénye érvényesítésére.“ Az iménti gondolati
ívet követve jutott az állásfoglalás arra a következtetésre, hogy „ha a jogosult a hibás
teljesítést a szavatossági határidőkön belül felismerte, vagy felismerhette volna, az elévült,
illetőleg elenyészett szavatossági igénnyel azonos tartalmú kártérítési igényt általában csak
akkor érvényesíthet megalapozottan, ha alapos oka volt annak, hogy az igényt e határidőkön
belül ne érvényesítse.“ Az állásfoglalás indokolása kitér arra az esetre is, amikor
a természetbeni kártérítés a szavatosi igények érvényesítésére nyitva álló határidők
megkerülésére irányul. Akkor, ha a jogosult kártérítés jogcímén a fenti határidőkön túl
kijavítást, vagy a munka újbóli elvégzését követeli, különös gondossággal kell vizsgálni,
miért nem került sor a szavatosi igények érvényesítésére az arra megállapított határidőn belül,
ellenkező esetben a jogosult különösebb nehézségek nélkül kitörhetne a szavatosi határidők
korlátaiból. Ez – az állásfoglalás következtetése szerint – „értelmetlenné tenné a szavatossági
különös elévülési, illetőleg jogvesztő határidőket.“ A Legfelsőbb Bíróság GK 41. számú
állásfoglalása nyomán kialakult kétvágányú joggyakorlatot a Legfelsőbb Bíróságnak az
ítélkezés elvi irányítása korábbi eszközeinek felülvizsgálatáról szóló 2/2006. (V. 22.) PK
véleménye szüntette meg, amely (egyebek mellett) a GK. 41. számú állásfoglalását
meghaladottságra, okafogyottságra való hivatkozással a jövőben nem tekintette irányadónak.
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A kollégiumi vélemény „előtörténetével“, ill. a szavatosság és a szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség részhalmazával kapcsolatos, a dolgozat számára is értékes közlést
a BDT 2008.1800. számú eseti döntés indokolása tartalmaz. A két jogintézmény egymáshoz
való viszonyának egyik legkomolyabb dilemmája az a kérdés, hogy a szavatosi igények
érvényesítésére nyitva álló határidőn belül felismerhető elévült szavatosi joggal azonos
tartalmú kártérítési igény követelhető-e. Az indokolás szerint a „Legfelsőbb Bíróság I. számú
Polgári Gazdasági Elvi Döntése (annak III. pontja) ezt a kérdést nem döntötte el, mivel az
eredeti tervezetben szereplő erre vonatkozó tételt a Legfelsőbb Bíróság kollégiumai –
véleményeltérésük miatt – nem fogadták el. A Legfelsőbb Bíróság Gazdasági Kollégiuma az
elvi döntéshez kapcsolódóan, lényegében egyidőben hozta meg az álláspontját tükröző GK
41. számú állásfoglalását. A Polgári Kollégium a kérdésben állásfoglalást nem hozott, hanem
egyes tanácsai eltérő jogértelmezést kifejtő eseti döntéseket hoztak, amelyek közzétételre
kerültek (pl. BH1986. 60.).” Kúria a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási
kérdésekről szóló 1/2012 (VI. 21.) PK véleménye (14. pont) kifejezett utalással fenntartotta az
I. PGED III. pontjában foglalt szabályt. A Kúria Polgári Kollégiuma a felhívott PK vélemény
12-14. pontjait az új polgári jogi kódex eltérő rendelkezése miatt nem tartja irányadónak (lásd
a Kúria 1/2014. számú PJE határozatát).
A szavatosi igények kártérítés intézményével történő felváltásának irányába mutató
igyekezetet támogatta a judikatúra is. A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlatában találunk
olyan ítéletet is, amely kifejezetten lehetővé teszi – hivatkozással az I. PGED III. pontjára –,
hogy az általános elévülési időn belül a károsult a szavatosi igénnyel azonos tartalmú kárának
megtérítését követelje a szerződéskötő partnerétől (BH 1986.60.467, BH 1986.117., BH
1996.87., BH 1992.709.). A joggyakorlat a hibás teljesítés miatt keletkezett kártérítési
követelés érvényesítéséhez nem követelte meg a jogosulttól, hogy a hibát a szavatosi igények
érvényesítésére nyitva álló határidőben a kötelezettnek bejelentse (BH 1985.196.), ill.
leszögezte, hogy a hibás teljesítés alapján érvényesített szavatossági igény tárgyában hozott
ítélet anyagi jogereje nem zárja ki, hogy utóbb a jogosult a hibás teljesítésből eredő kártérítési
követelését külön perben érvényesítse (BH 1995.638.). A perbeli esetben a vevő az
autókereskedővel

szemben

amiatt

követelt

kártérítést,

hogy

az

elállás

folytán

visszaszolgáltatott gépkocsival azonos modellt később csak az első adásvételi szerződésben

467 Kisfaludi András kifejtette, hogy a kötelezett természetbeni kártérítés címén történő kijavításra kötelezése „nem biztos, hogy megfelel a
szavatossági jogok érvényesítésének határidejére vonatkozó szabályozási céloknak.” In: Kisfaludi András: Az adásvételi szerződés, KJK–
KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 234. o.
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feltüntetett vételárhoz képest drágábban tudott beszerezni. Az elállással kapcsolatban folyt
perben született jogerős ítélet az utókereskedőt a vételár visszafizetésére kötelezte.
A Legfelsőbb Bíróság nem fogadta el az alperes védekezését, hogy a hibás teljesítéssel
érvényesített szavatossági igény és a hibás teljesítésből eredő kártérítési követelés csak
egyidejűleg, egy perben érvényesíthető.
A kártérítés és a szavatosi igények kapcsolatával a Szegedi Ítélőtábla Polgári
Kollégiumának a hibás teljesítés miatt a szavatosság és a kártérítés egyes jogértelmezési
kérdéseiről szóló 2/2004. (VI. 17.) számú kollégiumi ajánlása is foglalkozott, amely kifejtette,
hogy a jogosult a hibás teljesítéssel okozott, a szolgáltatás hibájában álló kár megtérítése
címén követelhet:
-

a szolgáltatás hibája miatt a dolog értékcsökkenésének, illetve

-

a hiba ésszerű kijavíttatásával indokoltan felmerült vagy várható költségeinek pénzbeli
megtérítését.

A szavatossági jogokkal azonos tartalmú, természetbeli kártérítési igényt a jogosult nem
érvényesíthet.
Tanulságos az ajánlás indokolása, amelyből részletet közünk: „Mivel a hibás teljesítés miatti
vagyoni hátrány egyik típusára, a teljesítési érdek sérelmére – az ún. tapadó károkra – a
törvény külön jogintézményként (lex specialisként) a szavatosságot alkalmazza, a kártérítést a
szolgáltatás hibájának természetbeli orvoslása köréből mellőzni kell. Ezért nem lehetséges,
hogy a jogosult a kellékszavatossági igénnyel, így a kijavítással azonos tartalmú kártérítési
igényt érvényesítsen, adott esetben az elévült szavatossági igény helyett. Nem indokolt
lehetővé tenni, hogy a jogosult a szavatossági igény sikertelen érvényesítése után kártérítés
címén követelhesse mindazt, ami szavatosság címén nem volt érvényesíthető.… A
szolgáltatás hibája miatt a tapadó kárra kártérítés csak két esetben érvényesíthető: a jogosult
követelheti a hiba miatti értékcsökkenés pénzbeli megtérítését, továbbá kártérítésként
követelheti a hiba kijavíttatásának költségeit.”
A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a korábbi jogirodalom elfogadhatatlannak
tartotta a szavatosi jogok kártérítés intézményével történő felváltását, különösen abban az
esetben, ha ez szerződések reális teljesítése elvének megkerülésére szolgál. A kártérítésnek
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csak a következménykárok orvoslásánál van helye 468. Van olyan kommentár, amely a
kérdésben nem foglal állást469.
A kontraktuális károkért való felelősség és a szavatosság intézményi anomáliái miatt a
kártérítés és a szavatosság viszonyát újra kellett gondolni, hiszen nem érvényesült az a képlet,
hogy a jogosult érdeksérelme orvoslásának hatékonyabb eszköze a szavatosság.
Összefoglalva ennek oka a kártérítés érvényesítésére nyitva álló hosszabb határidőben és a két
jogintézmény felelősségi fokozatának csaknem egy ponton történő találkozásában keresendő.
Olyan modellt kellett létrehozni, amely a jogosult érdekeit nem szorítja életszerűtlen korlátok
közé, és nem lesz előnyösebb a jogosultnak egyéb jogi eszközök segítségével helyrehozni a
hibás teljesítés miatt megbomlott vagyoni egyensúlyt. E kívánatos eredmény megteremtése
viszont indokolatlanná, sőt zavaróvá teszi, hogy a teljesítési érdek sérelme a szavatossági és a
kártérítési intézményekkel egyaránt orvosolható legyen. Lássuk, a vázolt problémákra milyen
választ adott a magyar jogtudomány.

10.3. A szavatosság és a kontraktuális kártérítési felelősség viszonya az új magyar
polgári jogi kódexben
A szavatosi igények természetükből fakadóan kizárólag a szolgáltatás hibájában rejlő
vagyoni értékcsökkenésre biztosítanak orvoslást. A kártérítés intézménye ezzel szemben
amellett, hogy a következménykárok kompenzálásának eszköze, elvben és gyakorlatban
egyaránt alkalmas volt a tapadó kár kiegyenlítésére. A tételes jog és a judikatúra ennek útját
nem állta, sőt, a kontraktuális károkozások körében a kártérítés és a szavatosság felelősségi
fokozatai közötti különbség az ítélkezési gyakorlatban szinte jelentéktelenné zsugorodott.
Szólni kell arról is, hogy a kártérítés huzamosabb ideig volt érvényesíthető, mint a
szavatossági igények, és nem kényszerítette a sérelmet szenvedett felet a szerződés reális
teljesítésének elvéből fakadó korlátok közé. A dolgozat a szavatosság és a szerződésszegéssel
okozott károkért való felelősség viszonyát terhelő – szavatosság felől kisugárzó –
feszültségeket és a kodifikációs munkálatok eredményét vizsgáló pontokban bemutatta, hogy
az új polgári jogi kódex legmarkánsabb újításainak egyike a szerződésszegéssel okozott

468 Benedek Károly – Világhy Miklós: A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. 304. o.
469 Eörsi Gyula – Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 1448. o., Gellért
György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 760. o., Gellért György (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázata, 1. kötet, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2007. 1121. o.
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károkért való felelősség alóli mentesülés szabályainak objektív alapra helyezése. Az új
magyar Ptk. szabályrendszerében a szerződésszegéssel okozott károkért való helytállási
kötelezettség és a szavatosság a felelősségi fokozat spektrumának csaknem egy fokán
találkoznak. A különbség abban rejlik, hogy míg a kontraktuális károkért való felelősség
körében a szigorú mentesülési – a szerződéskötés időpontjában a szerződésszegő fél
ellenőrzési körén kívül eső, előreláthatatlan, elháríthatatlan – körülmények sikeres bizonyítása
esetén a károkozó megszabadul a jogellenes magatartása terhes jogkövetkezményei alól, a
szavatosság esetében erre még így sem kerülhet sor. A kártérítés a tételes jogban is a
szavatossággal szinte azonos súlyú jogkövetkezménnyé lép elő. Az új kódex hatályában még
elvben sem állna meg az az érvelés, hogy a hiba miatti érdeksérelem orvoslásánál a sérelmet
szenvedett fél természetszerűleg a tapadó károk kompenzálására preferált igényeket
választaná. A szavatosság és a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség intézményi
feszültségei a jogalkotót a két jogintézmény kapcsolatának újragondolására kényszerítették.
Ellenkező esetben, az 1959-es kódexhez kapcsolódó gondok tovább hatnának, a
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség továbbra is tulajdonképpen kifogná a
szelet a szavatosság vitorlájából.
Az új kódex hatókörében a kötelezett akkor nem köteles megtéríteni a jogosultnak a
hibás teljesítésből eredő kárát, ha a hibás teljesítést kimenti /új Ptk. 6:174. § (1) bek./.
Ha a jogosult a szolgáltatott dolog hibájában rejlő értékcsökkenést nem a szavatossági
igények érvényesítésével kompenzálja, hanem kárigényként érvényesíti, a kötelezettnek a
szerződésszegést elszenvedett fél jogos érdekei szempontjából méltánytalan lenne biztosítani
az előreláthatósági klauzula által biztosított kártérítés-mérséklés lehetőségét. Tapadó
károknak a szerződésszegő félnek mindig előreláthatóknak kell lenniük /új Ptk. 6:143. § (1)
bek./470.
A jogosult előtt a szavatossági jogokkal reparálható értékcsökkenés kártérítésként
történő követelésének útját az új Ptk. a szavatossági elévülési jellegű határidőket követően
elzárja /új Ptk. 6:174. § (2) bek./. Az elévült szavatossági igényt kártérítésként érvényesíteni

470 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójából. Polgári Jogi Kodifikáció, 2002. évi 4. sz., 8. o., Vékás Lajos:
Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog, 2002. évi 9. sz., 518. o., Vékás Lajos: Parerga, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. 228-229., 293. o., Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez,
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. 811. o., Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági
Javaslata magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 397. o., Vékás Lajos (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. 606. o., Vékás Lajos – Gárdos Péter
(szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer Kft., 2014. 1537. o.
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nem lehet, kivéve a kártérítési igény ugyanabból a szerződésszegésből eredő követeléssel
szembeni kifogásként történő érvényesítését. A lehetséges kárfajták közül egyedül az
elmaradt haszon és a következménykárok érvényesíthetők kárigényként az elévülési jellegű
szavatossági határidőkön kívül. Amíg a szavatossági határidők nem teltek el, addig a jogosult
szabadon választhat, hogy a kártérítés szabályai, vagy pedig a szavatossági szabályok alapján
követeli a szolgáltatott dolog hibájában rejlő vagyoni érdeksérelme kompenzációját. Ez a
szabály nem zárja el a jogosultat a teljesítési érdeksérelmének kárigényként történő
érvényesítésétől, ám ezt időben korlátozza: ezt csak az elévülési jellegű szavatossági
határidőn belül teheti meg. Ezzel a megoldással kívánja az új törvénykönyv útját állni, hogy a
jogosult a termék hibájában rejlő értékcsökkenés szavatosi jogokkal történő orvoslásának
elmulasztása esetén hanyagságát kártérítéssel váltsa ki. A szavatosság előnye abban is
megnyilvánul, hogy a tapadó kár kárigényként történő kompenzálása csak akkor kerülhet
szóba, ha a szerződés reális teljesítését szolgáló igények feltételei hiányoznak.

10.4. A hibás teljesítés által okozott érdeksérelem kártérítés jogcímén történő
orvoslásának kérdése a jelenleg hatályos szlovák magánjogban
A hibás teljesítés általános polgári jogi szabályai és a polgári jogi adásvételi szerződés
hibás teljesítésének szabályai egyöntetűen megállapítják, hogy a szavatossági jogok
érvényesítése nem zárja ki a kár megtérítését, amely a dolog hibájával összefüggésben
keletkezett (Ptk. 510., 600. §). A hibás teljesítéssel okozott kár bíróságon akkor is
érvényesíthető, ha a kárról a jogosult a kötelezettet nem tájékoztatta. Sőt, a kártérítés
követelésére akkor is sor kerülhet, ha a jogosult a hibás teljesítéssel okozott vagyoni
érdeksérelem szavatosi jogokkal történő orvoslását nem igényelte. Tulajdonképpen erre az
esetre gondolt a Ktk. 436. § (4) bek.-e, amely lehetővé teszi, hogy a jogosult a szavatosi
jogain kívül kártérítést (Ktk. 373-386. §), illetőleg – a szerződéskötő felek megállapodásának
esetében – kötbért (Ktk. 300-302. §) is követelhet a kötelezettől471. Ezenkívül a Ktk. 440. §
(1) bekezdése is kifejezetten kimondja, hogy a kártérítés és a kötbér követelhetőségére a

471 A szlovák jogban, abban az esetben, ha a szerződésben a felek bizonyos szerződésszegés esetére a sérelmet szenvedett fél részére
kötbérigényt állapítottak meg, a kötbérigénnyel szankcionált szerződésszegésből eredően a jogosult kártérítési igényt csak akkor támaszthat
a szerződő partnerével szemben, ha ezt a lehetőséget a felek a kötbérről szóló megállapodásukban kifejezetten rögzítették. Alapesetben az
érvényesíthető kártérítés a kötbérrel nem kompenzált kár mértékére terjed ki. Ha a szerződéskötő felek azt kívánják elérni, hogy a kötbér és a
kártérítés intézményei egymástól függetlenül megálljanak (tehát a kártérítés mértékébe a kötbér nem számít bele), erre a körülményre a
megállapodásnak kifejezetten ki kell térnie.
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szavatosi jogok nincsenek befolyással472. A bemutatott magánjogi szabályoknak a szlovák
jogban is az az indoka, hogy a hibás teljesítéssel a jogosultnak okozott vagyoni érdeksérelmet
nem mindig lehet kizárólag a szavatosi igényekkel orvosolni. Megjegyezzük, hogy a fenti
elgondolást gyengíti a Ktk. 440. § (1) bek.-ének második fordulata, amely értelmében, abban
az esetben, ha a jogosult árleszállításra jogosult, nem követelheti az áru hibája miatt elmaradt
haszna megtérítését.
A jelen fejezetben kifejtettük, hogy a hibás teljesítés okozta vagyoni érdeksérelem
orvoslására elvileg a kártérítés intézménye is alkalmas, vizsgáljuk meg ennek lehetőségét
a szlovák magánjogban is. A kérdés igazán akkor válik elvi jelentőségűvé, ha a jogosult a
tapadó kárt a szavatosi jogok érvényesítésére nyitva álló határidők leteltét követően a
kártérítés intézménye segítségével kívánja orvosolni, sőt a szavatosi igényekkel azonos
tartalommal. A kereskedelmi jogban a kártérítési igény négy év alatt évül el (Ktk. 397. §), a
Ptk. hatálya alá vont szerződések esetében az elévülési idő pedig három év (szlovák Ptk. 101.
§), így mindkét magánjogi kódex szabályai szerint a jogosult előnyösebb helyzetbe kerül, ha
tapadó károk esetére a szavatosi jogok és a kártérítés intézményének konkurenciáját
elfogadjuk.
A hibás teljesítéssel az adásvételi szerződés tárgyában okozott vagyoni érdeksérelem
kártérítés intézményével történő kompenzálásának kérdésében a polgári jogi irodalom és a
joggyakorlat a szavatosi jogok kártérítéssel történő helyettesíthetősége ellen foglal állást –
arra való utalással, hogy a két jogintézmény elvei, céljai és feltételei eltérőek, az általuk
érvényesíthető jogok tartalma és érvényesítésük feltétele különböző473.

472 Véleményünk szerint ez a rendelkezés felesleges, ugyanis tartalmilag azonos szabályt tartalmaz a Ktk. 436. § (4) bekezdése.
473 Fekete, Imrich: Občiansky zákonník – Komentár /Polgári Törvénykönyv – Kommentár/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. 555. és
673. o., Lazar, Ján (szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 40. o., Lazar, Ján
(szerk.): Občianske právo hmotné /Polgári anyagi jog/, 2. kötet, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. 41. o., ugyanígy, bár a közölt álláspont
indokolása nélkül: Svoboda, Jaromír (szerk.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Polgári Törvénykönyv (Kommentár és
kapcsolódó jogszabályok)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. 467. o., a szavatosság és a kártérítés más-más érdeksérelmet kompenzál,
szintén indokolás nélkül: Števček, Marek (szerk.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Polgári Törvénykönyv II. 451-880. §.
Kommentár/, C. H. Beck, 2015. 1753. o., Vojčík, Peter (szerk.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Polgári Törvénykönyv – tömör
kommentár/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. 643. o., ugyanígy a joggyakorlat: Szlovák Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Polgári Jogi Kollégiumának Cpj 42/77 sz. állásfoglalása, Cseh Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Polgári Jogi Kollégiumának Cpj
39/88 sz. állásfoglalása, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 25 Cdo 1618/2001 sz. ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 25 Cdo
1612/2004 sz. ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Odo 170/2005 sz. ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Odo
320/2005 sz. ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 32 Odo 1349/2005 sz. ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 25 Cdo
2267/2007 sz. ítélete, Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 33 Cdo 1508/2008 sz. ítélete
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A kártérítés és a szavatosi jogok konkurenciájának kérdésére a Ktk. 440. §-a
egyértelmű választ ad. Olyan vagyoni érdeksérelmi esetekben, amelyek szavatosi igény
érvényesítése útján kompenzálhatók, eltérő jogintézményeket alkalmazni nem lehet, így pl.
kártérítést vagy a jogalap nélküli gazdagodás szabályait (Ptk. 451-459. §) sem. A jogosult
tehát a hibás teljesítés következtében magában az áruban beállott értékcsökkenés orvoslását
csupán a szavatosi igények segítségével követelheti. A fenti korlátozást a következő eseten
szemléltethetjük: ha a vevő a közlési kötelezettsége teljesítésével késlekedik, és ezt a
körülményt az eladó a bíróság előtt kifogásolja, a bíróság nem kötelezi az eladót, hogy a vevő
szavatosi igényeit teljesítse. Ilyenkor a szavatosi igényt a jogosult nem vetítheti át
kártérítésbe, hiszen a tapadó kár szavatosi jogok segítségével történő orvoslására lehetősége
volt. A bíróságok a Ktk. 440. §-át hivatalból veszik figyelembe. Természetesen a jogosult az
egyéb vagyonában a hibás teljesítéssel beállt értékcsökkenést kártérítés formájában
érvényesítheti, ugyanis erre szavatosi jogainak segítségével lehetősége nem volt. A Cseh
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 25 Cdo 2267/2007 sz. ítélete kimondja, hogy a szolgáltatás
hibájának orvoslása során felmerülő költségek sem férnek bele a következménykárok körébe,
így ezek a költségek sem érvényesíthetők a kártérítés jogcímén. A perbeli esetben az eladó a
jogosultat tájékoztatta az ingatlan hibáiról, ám a vevő a tájékoztatás ellenére az eladó
költségeire kívánta az ingatlan hibáiban rejlő értékcsökkenést orvosolni. Mivel az ingatlan
jogi szempontból hibátlannak minősül, a hibás teljesítéssel összefüggésben vagyoni
kompenzáció szóba sem jöhet. A Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 32 Cdo 4980/2014
sz. ítéletében a bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha a kötelezett nem hajlandó
a hibát kijavítással orvosolni, ennek következtében a jogosult a hibát harmadik személlyel
kijavíttatja, és a kijavítás indokolt költségei meghaladják az árleszállítás mértékét,
a kijavításnak

az

árleszállítás

mértékét

meghaladó

költségei

kártérítés

jogcímén

érvényesíthetők.
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11. Záró következtetések

Vizsgálódásunk során arra a következtetésre jutottunk, hogy a hibás teljesítéssel
okozott vagyoni hátrány jogi rendezésének körében jobbító jellegű észrevételek a magyar jog
térfeléről fogalmazhatók meg. Azt gondoljuk, hogy a magyar kodifikációs tapasztalatok, az új
magyar polgári jogi kódexhez fűződő alkotó szellemi tevékenység során kimunkált
tudományos eredmények a készülő szlovák polgári törvénykönyv megalkotása során is
hasznosítható, megfontolásra érdemes ismereteket testesítenek meg. Álláspontunk szerint a
szlovák polgári jogi irodalom nem tér ki teljeskörűen egy következetes tartalmi határokkal és
koherens szabályokkal rendelkező, a modern kor követelményeit szem előtt tartó polgári
törvénykönyv megszerkesztéséhez elengedhetetlen tudományos eredmények közlésére, a
szlovák társadalmi-jogi környezetben történő értékelésére. A következő sorokban arra teszünk
kísérletet, hogy a dolgozat következtetéseit a jelenleg még dualista felfogást képviselő
szlovák magánjog és a hibás teljesítés által okozott érdeksérelem orvoslásának
problematikájához fűződően összefoglaljuk.
Üdvözlendő, hogy a szlovák polgári jogi tudomány is – ugyan késéssel, rögös
kerülőúton, de – eljutott a monista felfogás elfogadásához. Azt gondoljuk, hogy a vagyoni
forgalom egészét átfogó, piaci törvényszerűségek működését és elveit szem előtt tartó
(másképpen szólva: kereskedelmi jogi jelleget öltő) polgári jogi kódex alkalmas a nem
kereskedő magánszemélyek és az üzleti élet professzionális résztvevői igényeinek
kielégítésére, s kivételes szabályokat a fogyasztók érdekében indokolt alkotni. Rögzíthetjük,
hogy a monista felfogásnak köszönhetően a jövőben megszűnnek a kétlaki magánjogban
felmerülő jogalkalmazási gondok.
A szlovák jognak a múltban gyökerező akadályokkal azonban csak részben sikerült
leszámolnia. A szlovák polgári jogi irodalom ugyan kimutatta a gazdasági jog második
világháborút követő önállósulása és a rendszerváltást követő magánjogi rekodifikációra
ballasztként nehezedő dualista felfogás közötti kényszerítő összefüggést, azonban figyelmét
elkerülte a gazdasági jog és a nemzetközi kereskedelmi jog satujába szorult polgári jog
szerződéstípusok elveit megsértő szerkezeti megoldása. A történelmi hagyományokra
támaszkodva a készülő szlovák polgári törvénykönyv az adásvételi szerződés nevesített
altípusaként fenntartja a fogyasztói adásvételi szerződés típusát. Ennek okát a fogyasztó
fokozott védelmének biztosításában látja. Ezt az álláspontot elhibázottnak, dogmatikailag
indokolatlannak tartjuk. A szlovák polgári jogi tudomány nézetünk szerint nem dolgozta fel
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kellőképpen az irányelvek implementációjának kérdését. A magyar polgári jogi irodalom
kimutatta a – törvényalkotóra kétségkívül súlyosabb terheket rovó – szerves beültetés
előnyeit. E kérdés a szlovák polgári jogi irodalomban nagyobb hangsúlyt érdemelne; a
közeljövőben feldolgozásra vár.
A hibás teljesítés és jogkövetkezményeinek jogi rendezése kapcsán megfontolandó az
absztrakció kérdése. Álláspontunk szerint a készülő szlovák polgári jogi kódexben
kiemelhetők e nevesített szerződésszegési tényállás szabályai az egyes szerződések
szabályozási köréből; azt gondoljuk, hogy csak azokban az esetekben indokolt különös
szabályok fenntartása és az egyes szerződések szabályai közé történő integrálása, amelyekben
az adott norma nem szakítható ki a szerződéstípus környezetéből. A szlovák jog ebben a
kérdésben sem választ következetes megoldást, sőt, mint fentebb említettük, a jövőben is
fennmarad a fogyasztói adásvételi szerződés altípusa. E típus szabályainak oroszlánrészét
pedig a – jelenleg hatályos kódex megoldásával párhuzamosan – a hibás teljesítés terhes
jogkövetkezményeinek rendezését célkeresztben tartó szabályok teszik majd ki, melyeket az
általános szabályok felé haladva, velük együttolvasva kell alkalmazni, értelmezni. Azt
gondoljuk, hogy a tartalmi különállás nagyrészt dogmatikailag szükségtelen, ahol pedig – a
fogyasztó érdekében – indokolt, az irányelvek szerves beültetéséhez kapcsolódó módszertan
következetes alkalmazása nemcsak a jogalkalmazást teszi könnyebbé, a jogszabályokat
átláthatóvá, hanem mindezzel kéz a kézben a következetes szabályokon nyugvó kódex
szerkesztési elvei is maradéktalanul érvényesülnek.
A jogszabályok racionalitás-mérésének fontos mérföldköve a jog gazdasági elemzése.
Segítségével megállapítható, hogy a fogyasztóvédelem polgári jogi eszköztárát milyen
hatásfokú muníciókkal ésszerű megtölteni; egzakt eredmények kimutatására a szlovák polgári
jogban szükség lenne, ugyanis kétséges, hogy a fogyasztónak szüksége van-e a szlovák
polgári jogi kódexben rögzített, az irányelvek ellen pozitív irányban vétő védelmi fokozatra.
A fokozott polgári jogi védelem például az alább is kritikával illetett kötelező jótállás
intézményében, a fogyasztói szerződéseken kívül eső szerződések körében is érvényesülő
hathónapos hibás teljesítés mellett szóló vélelemben, azaz a hibának vagy annak okának
meghatározó időpontban történő fennállása bizonyítási terhének telepítésében merül ki. A
teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a szlovák polgári jogi irodalom nem tér ki a
megforduló bizonyítási teher és egyéb, szintúgy a hibás teljesítés okán keletkezett vagyoni
érdeksérelem kompenzálására szolgáló jogintézmények (kártérítés, kötbér) kapcsolatának
elemzésére.
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A jótállás a szlovák jogban is önálló jogintézmény. A szlovák polgári jogi dogmatika
és judikatúra a bizonyítási teher és a jótállás kapcsolatát sem veszi bonckés alá. Nem vizsgálja
azt a kérdést, hogy a jótállás megkönnyíti-e a hiba okán keletkezett vagyoni érdeksérelem
helyreállítását megcélzó egyéb jogintézmények érvényesítését. Aggályosnak tartjuk továbbá a
szlovák polgári jogi kódexben helyet kapó kötelező jótállás intézményének tartalmát.
Álláspontunk szerint a fogyasztói szerződések körében a kötelező jótállás kétéves időtartama
/amely a gyorsan romló és használt áruk kivételével valamennyi árura (az utóbbi árutípus
kötelező jótállás körébe történő vonása kérdésében a jogirodalom nem egységes) – érték- és
tárgyi korlátozások nélkül – vonatkozik, ésszerűtlenül hosszú, nem veszi figyelembe a
szerződő felek közötti kockázat ésszerű megosztásának követelményét. Ugyanígy az sem
mondható racionális megoldásnak, hogy ebben a körben a hiba közlésére a felfedezését
követően hat hónapos időtartam áll a sérelmet szenvedett fél rendelkezésére.
A szlovák polgári jogban alapos átgondolást igényel a szavatosi helytállási
kötelezettségből és a jótállásból eredő igények rendszere. A szabályok következetlensége
olyan méreteket ölt, hogy a judikatúra és a jogirodalom fából vaskarika módon sem tudja a
jogszabály hiányosságait orvosolni; ebben a körülményben keresendő annak oka, hogy a
jogirodalom a hibás teljesítés általános szabályai tövéről fakadó igények tekintetében nem
tudott egységes álláspontot kialakítani. A szlovák polgári jogi kódex a hibás teljesítés okán
rendelkezésre álló igényekről szóló szabályai ésszerűtlen korlátozásokat tartalmaznak, s
álláspontunk szerint e hiányosságok kiigazítása a szlovák polgári jogi kodifikáció kardinális
feladatai közé sorolandó. A dolgozatban kifejtettük, hogy a készülő kódex szavatosi és
jótállásból eredő igényekre vonatkozó szabályainak fókusztávolságát elhibázott a hiba
jellegéhez igazítani. Azt gondoljuk, hogy az új szabályoknak a hiba miatt felmerült
érdeksérelem orvoslását kell célba venniük, ugyanakkor a kötelezetti és a jogosulti
érdekütközést a lehetetlenségi és az arányossági teszt jogszabályi keretbe történő foglalása
terelné ésszerű keretbe. Rögzíthetjük, hogy a szlovák polgári jogi kódex hibás teljesítésről
szóló szabályai a szerkezeti szempont mellett egyaránt igénylik a jogalkotó tartalmi
változtatásait.
A szlovák polgári jogban ugyancsak értelmezési kérdések merülnek fel a hiba
közlésére

vonatkozó

határidők

jellege

tekintetében.

A

jogirodalomban

közzétett

állásfoglalások ebben a körben sem jutottak nyugvópontra. A készülő kódexben egyértelművé
kell tenni a hiba közlésére nyitva álló időtartam jogi jellegét, és azt is, hogy a megszegéséhez
milyen jogkövetkezmény fűződik. Álláspontunk szerint megfontolandó, hogy a közlési
kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló időtartam kezdő időpontja a megvizsgálási
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kötelezettség megtételére vonatkozó (szerződésben vagy jogszabályban rögzített) időponttal
vagy időtartammal álljon kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy e kérdésben a bizonyítás a
kötelezett kockázati körébe tartozik, hiszen az ő érdekében áll a jogosult késedelmének
bizonyítása. A szlovák polgári jogi tudomány számára értékes tanulsággal szolgálhat a
szavatosság körében az 1959-es magyar polgári törvénykönyv által rögzített végső, jogvesztő
határidők és a jogosulti igények között az idő múlásával egyre fokozódó feszültség bírói
rendezésének gyakorlata, ill. a jogirodalomban közölt eredmények feltérképezése. Végső
soron a szlovák jogalkotónak is azt a kérdést kell fontolóra vennie, hogy a vagyoni
forgalomban elérhető szolgáltatások az igényérvényesítés tekintetében a jogosulti érdekek
figyelembe vételével besorolhatók-e néhány csoportba, ill., hogy nem lenne-e ésszerűbb a
szavatosi igények érvényesíthetőségét a szakmailag elvárható élettartamhoz igazítani. A
szlovák jogi irodalom e kérdést nem vetette fel. Ugyancsak nem merül fel a bírósági
keresetindítás és az igényérvényesítésre nyitva álló időtartam kapcsolata. A készülő szlovák
polgári jogi kódex fenntartja a hatályos törvénykönyv kétszakaszos megoldását. Álláspontunk
szerint a jogvesztő határidőknek a szavatosi határidőrendszer köréből történő eltörlése a felek
jogai és kötelezettségei közötti ésszerű kockázatelosztás irányába mutat, s a magyar polgári
jog eredményeire támaszkodva ugyancsak azt gondoljuk, hogy a szubjektív jognak minősülő,
az elévülési idő hatálya alá kerülő bírósági keresetindítás joga nem tekinthető a jövőben is
követendő megoldásnak. A kétszakaszos megoldás által létrejövő, az elévülési idő elteltéig
tartó függő jogi helyzet kívül esik az ésszerűség terrénumán.
Sem a szlovák tételes polgári jogi szabályok, sem a szlovák polgári jogi irodalom nem
differenciál a kártérítési felelősség körében a kontraktuális károkért való felelősség mentén. A
szlovák jogban nem áll rendelkezésre a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség
kérdésének magyar bírói rendezése körében kimutathatóan folyamatosan szigorodó
tendenciához hasonló értékelhető judikatúra. A szerződésszegésért való felelősség
rendszerében a szlovák polgári jogtudomány a mai napig nem szabadult ki a vétkesség
kalodájából. Azt gondoljuk, hogy ebben a körben a felelősség beállta szempontjából a
szerződésszegő fél szubjektív körülményei nem lehetnek mértékadóak. A szlovák polgári
jogtudomány

figyelmét

elkerülik

a

szerződésszegés

és

a

kártérítési

felelősség

rendszerösszefüggései, nem foglalkozik a szavatossági, ill. a jótállási kötelezettség beálltához
megkövetelt felelősségi fokozat és az egységesen kezelt kártérítési felelősség fokozata között
tátongó szakadéknyi különbség dogmatikai vizsgálatával. Ebben a kérdésben is a magyar
polgári jogi tudomány eredményei szolgálhatnak tanulsággal a szlovák kodifikáció számára.
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1. Summary of the proposed research project
This dissertation aims to present the tools for enforcement of claims arising
out of the lack of physical conformity in contracts for the sale of goods, such as
warranties, commercial guarantee and damages. Given the practical limitations in
size, this research thesis does not include the examination of the rules on product
guarantee. The main goal is to provide a critical analysis: the purpose of this
dissertation is to examine the legal constructs in question in Hungarian and Slovakian
law through the test of suitability and to articulate useful and constructive proposals
as well as comments as the result of this analysis. The first question is about the
proper scope of the test of suitability. What sort of goals should these legal concepts
aspire to reach? The criterion of suitability regarding the problems examined in this
dissertation means that the protection provided by the instruments available to the
aggrieved party must be sufficient to be able to remedy the losses resulting from the
breach of contract. To reach this goal, it is crucial for the statute to assign the liability
for breach of contract to the contracting party whose zone of risk the occurence of the
wrong belongs to. The examination of this latter problem requires the thorough
analysis and knowledge of the rules of liability regarding the legal concept in
question. Naturally, the examination cannot stop at the presentation of the legal rules
and provisions, as they are given actual meaning and subtance through judicial
application and interpretation. The statutory provisions together with the
jurisprudence can show the way to the actual knowledge of the law, as following the
path trodden by these two sources leads to the real understanding of the statute. The
dissertation also aims to consider of the provisions of the relevant fields of law, to
understand the legislative intent, to compare them with the requirements of our
modern times even in cases where the legal literature and jurisprudence does not
perceive any irregularities. The goal is to take a stand on the applicability of the legal
rules in practice, to list the problems of interpretation regarding the examined legal
constructs, and finally, as the main point of compararive research, to articulate a
critical evaluation based on the results of civil scholarly work and the jurisprudence.
During the recodification of the civil codes in question the most remarkable of the
influencing intellectual guidelines was the concept of consumer protection that
deserves and requires emphasized attention. The relevancy of this problem is
aggravated by the legislative development of the new civil codes, as the places for the

civil instruments protecting consumers needed to be found in these codes currently
under the drafting process. Inevitably, this dissertation also searched for the answer to
the question whether the creation of a comprehensive, unified code is the means for
future legislation in the early 21st century.
Slovakian law is especially rich in statutory provisions and dogmatic axioms
that are nowhere to be found in the legal literature. It is safe to assume that the
analysis of several crucial problems has evaded the attention of the Slovakian legal
academia, which renders some of the provisions of the new Slovakian civil code
currently under drafting worthy of further consideration. The comparative method
provides support for the discovery, discussion and resolution of these problems, with
special regard to the fact that the achievements of foreign and international
jurisprudence in the field of contract law are particularly fit to apply to domestic
situations (hence the high level of legal harmonization in this field), as the essence of
the concept of contract is able to overarch the limitations of national laws. This is
further backed by the ever increasing volume of international stream of the sale of
goods. The conclusions of this dissertation are thus based on thorough research,
through which an attempt to draft the network relations of the relevant legal
constructs was made in order to show their impact in their natural milieu as well as in
relation of other legal concepts.

2. Summary of the completed examinations, analyses and methods of research
The subject matter of the research determined its methodology. Right from the
start the aim was to frame proposals with the aim of improvement and comments for
the future regarding the examined legal instruments. To achieve this goal, the
historical and comparative methods proved to be ideal, while the growth in the degree
of rationality of the redrafted system of rules are best served by the economic analysis
of law.
The historical method enlightens the path that has lead up to the current state
of statutory law. This intellectual journey cannot be regarded as existent for its own
sake for the following reasons. It is a commonly accepted premise that the legal
statutes are the mirror-images of the economic, social and political circumstances at
the time of their conception and as such, they cannot always keep up with the rapid
pace of the social and political changes. The historical method helps to determine the
future of a statute or a legal concept. It frequently occurs that the legal scholarship
accepts and does not dispute the justification of the statutory system of an instrument
and that there are no existing tensions between the statutory norms created in the past
and the requirements of the present. The critical approach of the historical method
examines the changes in circumstances from the time of the conception of the statute
and it determines whether legislative intervention is justified based on the results of
the research. For this reason the examined legal concepts and statutory provisions are
subjected to historical analysis and the conclusions of this research will serve as a
basis for our critical observations.
The application of the comparative method is induced by the possibility of
utilization of the achievements reached by foreign and international scholarship in the
domestic legal system. One end of the scope of this dissertation’s research is
composed by the Slovakian trade law and civil law provisions, while the opposite end
encompasses the Hungarian civil law rules (including the analysis of the former civil
code). These are supplemented by the research on the contract of international sale of
goods.1 The examination of the convention is unavoidable for several reasons. On the
one hand, it is organically the part of both the Hungarian and Slovakian law (both
countries are signatory parties), and on the other hand, the convention could provide

1 The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

valuable guidelines for both the Hungarian and the Slovakian civil law for the
reconsideration of the rules on the liability for breach of contract. It is not a
coincidence that the scholarly results arising out of the drafting and adoption of the
convention were specifically considered by the drafters of the new Hungarian civil
code.
The economic analysis of law helps to express the cost-impact of civil law
institutions in a numerical manner. Its main advantage is that its methodological
toolkit provides an adequate starting point for the analysis of the questions regarding
the contracts’ risk-assessing function. The practical settlement of the consequences of
contractual breach requires the party in whose zone of risk the given irregularity
occured to bear the liability. In order to be able to create the detailed provisions of this
legal concept, it is absolutely crucial to evaluate the costs emegring from the practical
application of the rules, as it is the breaching party that must bear the costs of the
termination of a non-compliant situation. This dogmatic basis can only be served by a
system of sanctions, that considers both parties’ interests and gives way to the full
effect of the principle of reasonableness. This requirement is based on two pillars: on
one hand, it determines the substantive limits of the breach of contract (for instance
the duration of the liability regarding warranties), while on the other hand it takes a
stand concerning the question of sanctions as well (for instance with setting up
limitations regarding warranty claims that also consider cost-effectiveness). The
methods of the economic analysis of law are suitable to show the impracticalities of
legal provisions (for example in Slovakian contract law in the field of compulsory
commercial guarantee).

3. Summary of the research results, their application and the possibilities for
further application
During the examination of the subject matter of the dissertation, a long-ago
emerged suspicion became confirmed: a critical opinion with the intent of
improvement can be formulated from the landscape of the Hungarian civil law. It is
held that the clashes in Hungarian legal scholarship, the thoroughly founded dogmatic
positions, the jurisprudence giving priority to economy over statutory provisions and
the results of scholarship achieved in line with judicial practice are all features worthy
of consideration for the Slovakian civil codification currently in progress. The
scholarly integrity of a code that considers the natural demands of commerce, which
is also consistent and based on a uniform, clear and concise terminology is beyond
doubt, and it is also unquestionable that to achieve this goal the drafters of the new
Slovakian civil code will have to show a great amount of conceptual bravery.
Opposition against long accepted, undisputed dogmatic guidelines (an example to
which in the legal literature is the work of Ján Lazar) triggers the resistance and
rejection of the entire professional community. With the passage of time, these
scholarly-professional efforts are usually justified by the harmony of deliberate rules
and jurisprudence. In the followings a summary of the ideas that reflect useful
academic achievements and are worthy of attention for the drafting process of the new
Slovakian civil code are going to be presented.

3.1. The clash between the dualist and monist approach in Slovakian civil law
scholarship
The Hungarian civil law scholarship has already proved with convincing
arguments that the monist approach of private law (meaning that it cannot be
bifurcated based on its subject matter) is completely suitable for the uniform
regulation of commercial transactions as well as transactions outside the professional
and commercial work of merchants. At the dawn of the last century, Béni Grosschmid
realized that the separate regulation based on the professional capacity of merchants is
not grounded on the internal features of law, but rather on external circumstances and

historical peculiarities.2 Examples for the suitability of the monist approach are the
provisions of the current Swiss, Italian, Dutch and Hungarian civil codes. Now, it is
an historical fact that a commercialization of civil law codes took in the past decades.
This phenomenon was manifested in two ways: first, the legal instruments formerly
regulated in commercial codes started to appear in the civil codes, and second, the
traditionally civil legal concepts themselves also began to show signs of commercial
features. 3 Despite all these, the scholarship of Slovakian private law made this
realization rather late, moreover, sources still frequently use and cite the dualist
approach as the law of the developed Western jurisdictions (France, Austria and
Germany) and perceive it as a sustainable approach.4 This position is unsupported by
this dissertation: it is very likely that the authors of these commentaries disregarded
the fact that the separate commercial codes lived on as a consequence of historical
traditions in these countries, 5 and that the substantive degradation of commercial
codes was a clear tendency as early as the 2000s – the time of publication of these
commentaries.
Although the Slovakian (or more precisely: Czechoslovakian) commercial
code was not adopted at the time of the last days of feudalism, it still fits
Grosschmid’s ideas presented above: the Slovakian Commercial Code (Act of
513/1991 on the Commercial Code) is the result of internal anomalies and its
conception stems from the independence of economic law. In Czechoslovakian law,
the private law rules of production and commercial transactions were sorted into three
codes, based on the independence of economic law. The regulation of commercial
transactions consisted of the rules of the civil code currently still in effect (Act of
40/1964 on the Civil Code) as well as the Economic Code (Act of 109/1964 on the
Economic Code) that also functioned as a tool for direct economic control regulating

2 Béni Grosschmid: On the separation of commercial law. In: Magánjogi tanulmányok (Essays on Private Law), Vol. 1.,
published by Politzer Zsigmond and Son, 1901. p. 719-725.
3 István Kemenes: Requirements of the economic contracts and codification of the new Civil Code, 2001/1. p. 10; Lajos Vékás:
Theoretical questions of the new Civil Code, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. p. 61, 68.; Lajos Vékás: Parerga,
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. p. 260.
4 Jaromír Svoboda (ed.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Civil Code (Commentary and related statutes)/,
EUROUNION, spol. s r. o., 2005. p. 24.
5 It needs to be pointed out that this fact has been mentioned only once in Slovakian legal literature: Ján Lazar – K niektorým
koncepčným otázkam rekodifikácie súkromného práva /On certain conceptual questions of the recodification of private law/.
Justičná revue, 2001/1., p. 10.

the national-economic plans of socialist organizations, and the Code of International
Commerce (Act of 101/1963 on international commercial relations – Code of
International Commerce). After the transition, it was a comfortable and obvious
choice to build the system of commercial law and code on the provisions of the Code
of International Commerce which came with the benefit of not having to consider the
special requirements of commerce during the reform of the Slovakian civil code. In
our opinion, the dualist system of the Slovakian private law cannot be regarded as a
consistent solution. The former Czechoslovakian and the current Slovakian dualist
private law systems do not contain any coherent and consistent provision either from
a substantive or a structural aspect. The commercial code enumerates the types of
contracts on a low level of abstraction6 which is aggravated by the fact that the civil
code’s substantive limits were ignored during its conception.7 This dissertation aims
to list the problems of applicability arising out of this situation.
It can be stated that a private law built on a single uniform civil code was
more easily accomplished in countries where the independence of economic law
(meaning the justification for separate rules on personal transactions and commercial
production8) was denied before the transition,9 as the civil codes of these countries
possessed a unified and wide concept as well as abstract terminology. Even the
Slovakian legal scholarship (though only through the sole personality of legal scholar
Ján Lazar) realized towards the end of the last century that „those Eastern- and
Central-European countries going through the process of transformation that refused
to recognize the separateness and justification of economic law in the 60’s and
refused to adopt an Economic Code while interpreting the concept of private law in a
wide manner, were in a much better position (such as the Hungarian civil code of
6 Ján Lazar (ed.): Občianske právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 1., IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. p. 35.; Ján Lazar
(ed.): Občianske právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 1., IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. p. 37.
7 Denisa Dulaková – Anton Dulak – Monika Jurčová: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská
kúpna zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Contracts of property transfer. Contracts for the sale of goods, exchange contracts,
consumer contracts and gifts – A Commentary/, C. H. Beck, 2011. p. 96.; Ján Lazar: K niektorým koncepčným otázkam
rekodifikácie súkromného práva /On certain conceptual questions of the recodification of private law/ Justičná revue, 2001/1., p.
8-9., Ján Lazar (ed.): Občianske právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 1., IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. p. 64.
8 At the time of direct economic control based on national-economic plans the regulation of contractual relations of the socialist
producing organizations became separated from the contract rules governing transactions between private persons as in this
system, the transactions between economic entities was not accompanied by any monetary transfer. In: Lajos Vékás: The
developmental nodes of the contractual system, Akadémiai Kiadó, 1977. p. 104-138.
9 Lajos Vékás: The new Civil Code, Jogtudományi Közlöny, 2013/5. p. 227.

1959 or the Polish civil code of 1964)”.10 According to his opinion – which argument
is also backed by the Hungarian civil code of 1959 – in the jurisdictions where an
independent economic law was not recognized, it was enough to make a few minor
amendments to the civil codes, as these sources of law already regulated a wide range
of property transactions and they were drafted with an abstract terminology. In
Hungary, it was sufficient to adopt a new statute on business corporations and cooperatives as well as one on the trade register, the relations between parties of
professional business transactions did not get to be governed by rules outside the civil
code.
With the passage of time the monist approach became prevalent in the
Slovakian legal thinking as well, which we have to agree with: according to our
opinion a consistent civil code with sufficiently abstract terminology and proper
substantive boundaries is suitable to regulate the entirety of property transactions. In
our opinion, the time of separate commercial codes has passed; the parties of
professional business transactions do not pose any special requirements that could not
be fulfilled by a civil code described above. Uniform regulation has the advantage of
terminating the grave problems of legal applicability caused by the dualist approach.

3.2. The provisional structure of lack of conformity in performance, or the roots
of the in-store sale of goods
Although it is true that the Slovakian legal scholarship noticed the relationship
between the conception of the commercial code and the emerging independent
economic law after World War II, in our opinion, it managed to ignore an old concept
that contributed to the continuance of an outdated legal construct. The middle part of
the current Slovakian civil code of 1964 consisted of the rules on the so-called
personal property and the satisfaction of private persons’ needs, and given its
paternalistic approach, it made the contract for the in-store sale of goods a subtype of
the sale contracts, which continues to exist to this day. The main part of the rules on
consumer contracts include the general rules on lack of conformity and the specific
lack of conformity rules for sale of goods contracts. As a result of this legislative
move, the Slovakian civil code regulates lack of conformity on three different levels
10 Ján Lazar: K niektorým koncepčným otázkam rekodifikácie súkromného práva /On certain conceptual questions of the
recodification of private law/. Justičná revue, 2001/1. p. 7.

which need to be applied simultaneously, going from the specific towards the general
rules. The structural complexity of the statute and its substantive inconsistencies
resulted in numerous problems of interpretation for which the legal scholarship
refuses to offer any solutions (this dissertation gives an overview of the different
scholarly arguments regarding this situation). Concerning these circumstances we
hold that even though Slovakian private law is aware of the nexus between the early
independence of economic law and the prevalence of the dualist approach in the
period after the transition, it still failed to realize the faulty nature of the contract-type
encompassing the narrow ground between the economic law and the international
commercial law. Lajos Vékás commented on the Czechoslovakian civil code way
before the transition that it „not only disrupts contract typology to separate the
contracts for citizens and socialist organizations and creates independent contractual
systems in the Civil Code and the Economic Code, but it also dissolves the traditional
notions about the classification of contracts between citizens: regarding the sale of
goods, it creates different types of contracts based on the status of the contracting
parties, separating in-store sales and sales between citizens, while in the case of
business contracts it duplicates the rules based on the subject matter of the
transaction, isolating new types of contracts for manufacturing new products, for
repair and for alterations”. 11 He also noted that the restoration of the unity of the
contractual system would be a greater challenge in the case of the Czechoslovakian
model, than with the Hungarian system of plan-contracting.12
Despite all these dogmatic arguments, the Slovakian civil code currently under
drafting sees the justification of this conception in the need to secure a hightened
protection for consumers. As for our opinion, we completely disagree with this
position which is dogmatically misguided and untenable. There are no arguments to
be found to support the continuance of a separate in-store sales contract (the main part
of which would continue to consist of the rules on warranty liability in the future).
Besides the structural and substantive inconsistencies of the current Slovakian civil
code, the commercial code also contains a specific contract for the sale of goods, the
majority of the rules of which also deal with claims and damages caused by the lack

11 Lajos Vékás: The developmental nodes of the contractual system, Akadémiai Kiadó, 1977. p. 137.
12 Lajos Vékás: The developmental nodes of the contractual system, Akadémiai Kiadó, 1977. p. 136-138.

of conformity. This means that the unity of the present-day Slovakian private law is
divided among its subjects as well.
Our final comment regarding the statutory stucture notes that the rules on lack
of conformity should be withdrawn from the sphere of the regulation of specific
contracts. The separation of lack of conformity rules from the general rules is only
justified when their natural surroundings are provided by specific contracts. Abstract
and generally applicable contract rules (complemented with the thoroughly integrated
specific regulations on consumer protection) serve transparency and clear and
consistent terminology better than any other solution. In the next chapter we aim to
show the tension between the old and outdated traditions and the new requirements of
European law.

3.3. The functional and substantive aspects of the implementation of the
Directive on the sale of comsumer goods13
The outdated structural unity of the Slovakian in-store sale of goods contract
mostly stems from the issues of the implementation of the Directive on the sale of
consumer goods. Apart from the Hungarian literature14 explaining the methodology of
the organic implementation of directives into the national legal system, both the
former and the current Hungarian civil code could serve as an example for the
drafting the Slovakian civil code. It can be stated that the scholarly results related to
the implementation of directives did not found their way into the stream of Slovakian
legislation during the reconsideration of the civil code due to historical reasons. While
choosing the appropriate method of implementation, the reasonable level of consumer
protection must be kept in mind as the goal. From the aspect of formalities, the least
ambitious method for the legislation is the implementation of the Directive’s rules in
separate statutes or in a separate structural unit of the civil code. The undeniable
advantage of this method (which is also served by the European legislation
emphasizing the relevancy of consumer protection) is that the basic principles of
private autonomy, dispositivity and pacta sunt servanda are not violated at least from
13 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of
consumer goods and associated guarantees.
14 For example: Lajos Vékás: The implementation of the Directive on the sale of consumer goods into Hungarian private law,
Magyar Jog, 2000/11, p. 646-660.; Lajos Vékás: Theoretical questions of the new Civil Code, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó
Kft, 2001, p. 75-135.

a formal aspect,15 however, it rips into two parts the uniform statutory background.
The integration of the Directive’s contents into the already existing legal framework
puts the biggest burden on the legislation. As a consequence of choosing this method
of implementation, the rules on consumer protection appear as specific rules, which
complement and amend the general provisions. In our opinion, this latter
implementation method constitutes the real solution to ensure the consumers’ actual
and effective protection, as the meaning of the rules incorporated in a single unit can
be easily revealed even by non-lawyers. This solution was correctly chosen by both
the new and the old civil code of 1959, as the special rules on the presumption on lack
of conformity and the longer statutes of limitations were incorporated into the general
rules on lack of conformity.
During the implementation of the Directive’s rules, the reasonable level of
protection to the consumer must be assessed. This question is relevant as the legislator
is allowed to diverge from the contents of the Directive to the consumer’s benefit. It
also needs to be examined whether it is justified to expand the rules of the Directive
to transactions other than the sale of consumer goods. To decide this dilemma, the
economic analysis of law could be helpful as the price of the heighetened level of
legal protection is easily determinable and the fact that this price will be paid by the
consumers themselves needs to be taken into consideration as well. According to our
opinion, the minimum-requirements of the Directive provide a sufficient level of
protection to consumers, thus the elevation of the standard above this threshold is
unnecessary. This argument is backed by the provisions of the Slovakian civil code
that fall outside the scope of reasonability, the list of which contains the following
elements among others:


The compulsory commercial guarantee is independent from the value in question
and the subject matter of the transaction (compulsory commercial guarantee does
not extend to perishable and used goods, alhtough there is no unequivocal stance
on this issue in the legal literature);



The period of compulsory commercial guarantee (24 months) is unreasonably
long;

15 Lajos Vékás: Theoretical questions of the new Hungarian civil code, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 2001, p. 76-77.;
Lajos Vékás: The implementation of the Directive on the sale of consumer goods into Hungarian private law, Magyar Jog,
2000/11, p. 646-660.



The burden of proof is reversed during the whole period of the compulsory
commercial guarantee, thus the Directive’s 6-month long presumption of lack of
conformity essentially loses its effect in this regard;



The 6-month long presumption of lack of conformity is not limited to the sale of
consumer goods (moreover, the existence of the presumption in this regard is
irrelevant);



Regarding the compulsory commercial guarantee, the time for notice of the defect
is unreasonably long: from the time of the defect’s discovery, there is a 6 months
long period to give notice, the violation of which provision triggers subjective
liability for damages (the dissertation mentions that the majority of the Slovakian
literature on private law does not impute any relevancy to this statute of
limitations);



In Slovakian law, judicial enforcement is subjective, it is subject to prescription
which is separate from the statute of limitations for the enforcement of claims.
The time for the commencement of judicial enforcement can be as long as five
years in merchant and consumer contracts.

The reason behind the 6 months long period of time to give notice is the idea
that the aggrieved party could have an actual opportunity to remedy the defect. 16
From our part we do not find this argument correct. On one hand, during this long
period, the continued use can produce further defects and damages, the remedy of
which would be more likely to be demanded from the aggrieved party (even though
these defects obviously do not belong to the other party’s zone of risk). On the other
hand, the argument behind the reduction of this time limitation is that proving the
facts becomes more problematic with the passage of time. Based on our conclusion,
the 2 months long period stated in the Directive constitutes ample time to give notice
even in the case of consumer contracts, with special regard to the circumstance that
the Directive regards this period as sufficient for international transactions as well,
where enforcement of claims is hindered by obstacles of differences in language and

16 Imrich Fekete: Občiansky zákonník – Komentár /Civil Code – Commentary/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. p. 551.,
Jaromír Svoboda (ed.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Civil Code (Commentary and related statutes)/,
EUROUNION, spol. s r. o., 2005. p. 464.

geographic distances.17 It must also be taken into consideration that the lapse of the
period of time open to give notice does not trigger a waiver of rights. For nonconsumer contracts a shorter period for claim enforcement should be adopted. In our
view, after becoming aware of the defect, the rightholder does not need any more time
to enforce his claim, and if he is unable to comply with these rules for excusable
reasons, than the applicable correctional provisions provide the aggrieved party with
sufficient protection of his interests.

3.4. The method of dissolution of impractical limitations regarding claims arising
out of warranties and the commercial guarantee
The rules on claims arising out of warranties and the commmercial guarantee
of the Slovakian civil code contain unreasonable limitations, as evidenced by the
followings:


Unless the parties agree otherwise, the buyer can only demand a reduction of the
sales price or withdrawal of the contract for the sale of goods; as a consequence



In case of lack of conformity in a sales contract, contrary to the general rules on
warranties, the buyer does not have a right to return, repair the good or to
supplement the missing amount even when the defect could be addressed by one
of these remedies;



In case the defect is irreparable in a way that it does not hinder the good’s proper
use, the consumer is not entitled to demand a return and exchange;



the system of claims regarding the general lack of conformity rules does not allow
the rightholder to demand a return and exchange in cases where the irreparable
defect hinders the proper use and enjoyment of the good, even though it is
possible in cases that fall outside this category;



in the case of lack of conformity in a consumer contract the situation is exactly the
opposite: the consumer has the option to demand a return and exchange when the
defect is irreparable and it excludes the proper use of the good, but not in other
instances.

17 See: Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of
consumer goods and associated guarantees, paragraph (20).

In our opinion, the remedy of these deficiencies of private law (besides the
necessary structural changes) is one of the main tasks of Slovakian civil law
codification. It is stated in the dissertation that the modification of the new code’s
rules on warranties and commercial guarantee claims according to the nature of the
defect is a misguided step. In our view, the new rules should aim to address the
remedy of the impairment of interest caused by the defect. However, at the same time,
the statutory regulation of the impossibility and proportionalty tests would be suitable
to ensure flexible discretion and a possibility to balance out the parties’ interests.
With this, the special rules regarding the rights and obligations of parties in cases of
deliberately defective or used goods in a consumer contract could become obsolete.

3.5. The economic interest protected by commercial guarantee
The Slovakian private law literature and jurisprudence fail to examine the
connection between the heightened level of standard of care of the commercial
guarantee and the reversed burden of proof, namely whether the concept of
commercial guarantee makes it easier to seek remedy by other legal constructs for the
loss of value caused by a defect. The Hungarian literature and jurisprudence has been
unsteady regarding this question in the past few years. Legal literature from the time
before the new civil code stated that the liability-enhancing effect of the commercial
guarantee impacts all instruments that aim to remedy the loss caused by defect
(including not only the statutes of limitations, but also the burden of proof and the
standard of care).18 This same idea was reflected in (the later repealed) Section 5. the
Supreme Court’s 1/2004. (XII. 2.) PK decision on certain aspects of lack of
conformity, according to the reasoning of which „it cannot occur that even though the
fact of lack of conformity is confirmed, the rightholder cannot prove it from the point
of view of the caused damage”. The commercial guarantee’s obligor could only
escape liability for damages due to lack of conformity if he proved that the cause of

18 Gyula Eörsi – György Gellért (eds.): An explanation of the Hungarian Civil Code, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981,
p. 1227-1228.; György Gellért (ed.): An explanation of the Hungarian Civil Code, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992, p.
629.; György Gellért (ed.): An explanation of the Hungarian Civil Code, Vol. 1. Complex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2007, p. 936.; András Osztovics (ed.): An explanation of the Hungarian Civil Code, OPTEN
Informatikai Kft., 2011, p. 769.; Ferenc Petrik (ed.): Warranties, commercial guarantee and consumer protection, Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, 1995, p. 154.; Istán Zsembery: Warranties, compulsory commercial guarantee and damages, Magyar Jogi és
KülföldiJogi Szemle, 1975/12., p. 725-726.

the defect emerged after his performance. The recommendation 1/2004. (VI. 17.) on
certain aspects of the interpretation of lack of conformity of the Civil Collegium of
the Regional Court of Appeal of Szeged also contains a similar statement.
Nevertheless, the jurisdprudence has not been consistent and continuous, as Section 5.
of the decision mentioned above was amended by the Supreme Courts decision of
1/2012 (VI. 21.) PK on certain questions of the interpretation of the rules on lack of
conformity. 19 Based on the Curia’s advisory opinion, the commercial guarantee’s
subject is the service, which means that the obligor guarantees the conformity of the
service. However, the damages caused by the lack of conformity fall outside the scope
of the economic interest protected by the commercial guarantee, thus the rules of
commercial guarantee do not extend to damages (unless the contracting parties agree
otherwise or there is a statutory obligation). The new Hungarian civil code refused to
follow the path set by the highest judicial forum: it states that any person who
guarantees performance of a contract or is required by law to provide guarantee shall
assume liability for lack of conformity during the guarantee period under the
conditions set out in the guarantee statement or in the relevant legislation /Section
6:171. paragraph (1)/. Unless there is specific legislation or the parties’ agreement
states the contrary, the commercial guarantee’s hightened level of liability, meaning
the reversed burden of proof applies to the damages and contractual penalties as well.
The reasoning of the amendment evokes the judgment BH 2012.99: „A situation
cannot occur, in which case the obligor fails to rebut the presumption of lack of
conformity, and due to the reverse burden of proof regarding damages, the obligee is
unable to prove the fact of defective performance.”20

19 Sections 1-11. and 15. of the decision 1/2012. PK are still applicable to the new civil code as well, based on the Curia’s
decision of 1/2014. PJE.
20 Lajos Vékás: The Civil Code with explanations, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. p. 637, as
well as: Lajos Vékás – Péter Gárdos (eds.): Commentary to the Civil Code, Vol. 2. Wolters Kluwer Kft., 2014, p. 1601-1602.
The author voices a contrary opinion in one of his earlier essays: Lajos Vékás: The implementation of the Directive on the sale of
consumer goods into Hungarian private law, Magyar Jog, 2000/11, p. 655. In this essay Vékás draws attention to István
Kemenes’s article which describes a contrary position: István Kemenes: The reconsideration of certain aspects of warranties,
guarantee and damages, Magyar Jog, 1992/1. p. 14., István Kemenes: Requirements of the economic contracts and codification
of the new Civil Code, 2001/1. p. 13-22.

3.6. Questions of interpretation of the statutes of limitations regarding
notification of lack of conformity in Slovakian law
The Slovakian legal literature has not yet made a uniform stance regarding the
statutes of limitations, and there has been no scholarly dispute about this issue either.
The statements made about the statute of limitations for timely notification regarding
the general rules on lack of conformity cannot be considered to be thoroughly
deliberated, as the phrases such as „stated to avoid confusion” and „without any
severe consequences” are incompatible with the terminology of the civil law
consequences and sanctions. 21 The literature is not even consistent regarding the
interpretation of the issue of the due date for unjustified delay: certain commentators
do not take a position regarding this question,22 while others regard it as a date set „in
order to avoid confusion” the lapse of which does not result in any loss of rights. 23 In
our opinion the Slovakian civil code’s provisions on lack of conformity and
notification (Sections 504 and 505 on the general rules on lack of conformity and
Section 559 on the sale of goods) do not constitune lex imperfecta. Although the legal
consequences of late notification cannot be found among the rules on the obligation of
timely notice, based on the provisions on compensation for damages in the Slovakian
civil code it can be stated that the late notice also triggers liability for damages:24
Section 420 prargraph (1) of the Slovakian Civil Code clearly expresses that „every
person is liable for the damages caused by the violation of his legal obligations”. The

21 Dulaková, Denisa – Dulak, Anton – Jurčová, Monika: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva,
spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva. Komentár /Contracts of property transfer. Contracts for the sale of goods,
exchange contracts, consumer contracts and gifts – A Commentary/, C. H. Beck, 2011. p. 142.; Imrich Fekete: Občiansky
zákonník – Komentár /Civil Code – Commentary/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. p. 551.; Ján Lazar (ed.): Občianske
právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 2., IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. p. 36.; Ján Lazar (ed.): Občianske právo
hmotné /Civil substantive law/, vol. 2. IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. p. 38.; Jaromír Svoboda (ed.): Občiansky zákonník
(Komentár a súvisiace predpisy) /Civil Code (Commentary and related statutes)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. p. 463.; Peter
Vojčík (ed.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Civil Code – Concise commentary/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. p.
637.
22 Imrich Fekete: Občiansky zákonník – Komentár /Civil Code - Commentary/. Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007., Ján Lazar
(ed.): Občianske právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 2. IURA EDITION, spol. s r. o., 2010., Ján Lazar (ed.): Občianske
právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 2. IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014., Peter Vojčík (ed.): Občiansky zákonník – stručný
komentár /Civil Code – Concise commentary/. IURA EDITION, spol. s r.o., 2008.
23 Marek Števček (ed.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Civil Code II. 451-880. §. Commentary/, C. H. Beck,
2015. p. 2109.
24 This conclusion has been reached only once by legal scholars: Marek Števček, (ed.): Občiansky zákonník II. § 451-880.
Komentár /Civil Code II. 451-880. §. Commentary/, C. H. Beck, 2015. p. 1740.

civil code’s obligation to notification is an obligation as well, thus if the aggrieved
party violates this obligation by giving a late notice, he becomes liable for the
damages he caused by his delay. The unclear nature of the statute of limitations of the
notification obligation and the fact that the assessment of the consequences of late
notice evades the majority of the literature and jurisprudence justifies the legislative
reconsideration of the issue.

3.7. The inconsistencies of the provisions on enforcement
Another example of the inconsistency of the Slovakian private law is the
enforcement of warranty claims. Although the literature holds a unanimous position
regarding that the notice of the defect has to include the description of the defects or
the way of their appearance,25 the common opinion is more diverse about the issue of
the due date for the enforcement of the chosen warranty right. The literature
explaining the general rules on lack of conformity evokes the judicial practice which
makes it compulsory to the aggrieved party to name the chosen warranty right at the
same time he gives notice of the defect. 26 We cannot agree with this conclusion,
considering the lack of statutory provisions. In our opinion the authors of legal
literature do not support their conclusions with the relevant jurisprudence. Section
504 of the Slovakian Civil Code regarding the general rules on lack of conformity
only contains that lapse of warranty rights is triggered by the lack of notification, thus
this provision does not prescribe enforcement. Besides, Section 599 on the sale of
goods states that the lapse of warranty rights is only caused by the missing of the last
24 months long period. The correct approach in our view is best reflected by the
25 Supreme Court of the Czech Socialiat Republic, Civil Chamber no. Cpj 39/88. recommendation; Ján Lazar (ed.): Občianske
právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 2., IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. p. 36.; Ján Lazar (ed.): Občianske právo
hmotné /Civil substantive law/, vol. 2. IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. p. 38.; Jaromír Svoboda (ed.): Občiansky zákonník
(Komentár a súvisiace predpisy) /Civil Code (Commentary and related statutes)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. p. 463.; Peter
Vojčík (ed.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Civil Code – Concise commentary/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. p.
637.
26 Supreme Court of the Czech Socialiat Republic, Civil Chamber no. Cpj 57/75 recommendation; Supreme Court of the Czech
Socialiat Republic, Civil Chamber no. Cpj 42/77 recommendation; Supreme Court of the Czech Socialiat Republic, Civil
Chamber no. Cpj 40/82 recommendation; Supreme Court of the Czech Socialiat Republic, Civil Chamber no. Cpj 39/88
recommendation; Imrich Fekete: Občiansky zákonník – Komentár /Civil Code – Commentary/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS,
2007. p. 552.; Jaromír Svoboda (ed.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Civil Code (Commentary and
related statutes)/, EUROUNION, spol. s r. o., 2005. p. 463.; Peter Vojčík (ed.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Civil
Code – Concise commentary/, IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. p. 637.

decision 33 Cdo 1830/2014. of the Supreme Court of the Czech Republic. 27 The
warranty rights need to be enforced during the period set among the rules of the sales
contract /Slovakian Civil Code Section 626. paragraph (1)/. In our opinion it would be
reasonable to force the aggrieved party to name his chosen warranty right together
with the notification of the defect during the period open for the notification. The
reasonable assessment of risks arising out of the contract bolsters this interpretation as
well: there is no rational reason to be found that could support the uncertain legal
situation for years that could arise from the date of notification. In Slovakian civil law
the period open for enforcement commences at the time of the notification about the
defect and its length is determined by the various statutes of limitations. We discuss
this issue in this dissertation in the chapter critiquing the two-stage method. The
inconsistent civil law norms, the immature positions of legal literature and the faint
jurisprudence on the issue all contribute to the dire need for a firm statutory
legislation of the rules on enforcement of warranty rights.

3.8. The problem of the reverse burden of proof in consumer contracts
Regarding the issue of burden of proof, there is no differentiation based on the
status of the consumer and the dogmatics do not examine the dilemma of protected
economic interest so much so that it is impossible to find even a hypothetical dealing
with the subject. In our opinion it should be the mission of the the new civil code
under drafting to give an answer on the legislative level to the question of whether the
heightened protection embodied in the presumption of lack of conformity impacts the
legal consequences that fall outside the scope of the warranty rights.

3.9. The connection between the obligation to give notice and the obligation to
examine in terms of time
Neither the Hungarian, nor the Slovakian civil law literature discusses the
dilemma whether it should be justified to create a statutory connection between the
period for notification and the period for the examination of the good. The contract
law provisions in question set the starting date of the notification period to the

27 Marek Števček (ed.): Občiansky zákonník II. § 451-880. Komentár /Civil Code II. 451-880. §. Commentary/, C. H. Beck,
2015. p. 1740.

moment when the defect in the good is actually discovered /Section 307. of the old,
1959 Civil Code, Section 6:162. of the new Civil Code, Sections 505. and 559. of the
Slovakian Civil Code/. As a result of this, if the defect could have been discovered
earlier but due to the aggrieved party’s negligent or late examination it was not, then
the period for notification still opens up at the time of the actual discovery. In this
case, the obligor is even deprived of any claims for damages. In our view, it would
better serve the reasonable assessment of risk between the contracting parties if the
period for notification would start once the period open for the examination of the
good has already expired (or once the examination itself has taken place), and as far
as other defects outside the scope of this situation are concerned (including those
defects that do not necessitate any examination, which certify the good’s quality or
fall under commercial guarantee) the date of the actual discovery would become the
determinative date for the notification period. Based on our conlcusion, the obligee’
negligence in examining the goods will not impair the obligor’s interests. It is in the
interest of the obligor to prove that the obligee could have discovered the defect at an
earlier time, thus the burden of proof should be assumed by the obligee in this
situation meaning that it should be the obligor’s task to bring about enough evidence
if he objects to the lapse of the notification period. The legal consequence for
untimely notice would be a rightful claim for damages.

3.10. Reassessment of the statute of limitations causing a forfeiture of rights
It can be considered as common knowledge that the idea behind the
application of statutes of limitations that cause the forfeiture of rights in the realm of
warranties is concerned by the obligor’s interests, given that the obligee’s rights lapse
with the expiration of the statute of limitations. These sort of deadlines are also
justified by the fact that gathering proof and the process of evidence get significantly
more problematic with the passage of time. However, practice has slowly eroded the
system of the statute of limitations resulting in the expiration of rights in Hungarian
law. The problems of application stem from the fact that neither the quality
requirements for services available in the course of everyday business, nor the actual
goods cannot be classified into a few groups based on their life-expectancy. These
issues were attempted to be resolved by the decision of I. PGED. It is due to the
unreasonable statutes of limitations that „the jurisprudence aimed to realize the

reparative function of the warranty rights in the realm of damages, basically
overstepping the boundaries created by the due dates of warranty claims”. 28 The new
Hungarian civil code solves the problem of these institutional anomalies by
eliminating the system of statute of limitations causing forfeiture. 29 The statutorily
fixed compulsory fitness-periods thus become statutes of limitations, as the lapse of
these periods essentially eliminates the possibility for lack of conformity. Even
though it is still possible to prove that the defect or its cause existed at a certain point
in time, after the termination of the compulsory period of fitness lack of confirmity
could not occur from a legal point of view. The idea of adapting the statute of
limitations of warranty rights to the professionally justified life-expectancy periods of
the services and goods has already appeared earlier in the legal scholarly literature.30
We agree with the position that „the length of the period for the statute of limitations
for warranty rights is not an issue of principles and dogmatics, but rather a practical
question, which should be solved by considering aspects of policy and feasibility.”31
The new Hungarian civil code - with regards to the idea of reasonable assessment of
risk between the contracting parties – deals on the statutory level with the issue of
raise in the value of the service if the warranty claims of repair or return and exchange
are asserted after a significant time of the warranty period has already run. This raise

28 Lajos Vékás (ed.): The Civil Code with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. p. 630.;
Lajos Vékás – Péter Gárdos (ed.): Commentary to the new Civil Code, Wolters Kluwer Kft., 2014. p. 1587.; see also: Lajos
Vékás (ed.): Expert Proposal to the Draft of the new Civil Code, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008.
p. 830.; Lajos Vékás (ed.): Committee Proposal to the new Civil Code with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., 2012. p. 406.
29 With regards to the reconsideration of the statutes of limitations of warranties, see: István Kemenes: The reconsideration of
certain aspects of warranties, guarantees and damages. Magyar jog, 1992/1, p. 13-22.; István Kemenes: Requirements of the
economic contracts and codification of the new Civil Code, 2001/1, p. 9-31. The author also argues against the justification of
statutes of limitations of warranties and according to his opinion, the main standard in enforcement should be the period of the
professional life-expectancy of the good.
30 The idea that „the warranty time (either as prescription or as statute of limitations) and the time period for commercial
guarantee is inherently technological in nature and it should be determined by considering the relating economic and economical
aspects, and not according to other, more traditional theoretical considerations” has already appeared in the literature about the
Hungarian civil code years earlier. In: György Csillag: Why six months? Magyar Jog, 1977/9, p. 881. Further essays discussing
the concept of time limits for claim enforcement for instance: János Baranyai: On the modernization of warranty institutitons,
Magyra Jog, 1976/8. p. 678-688; Gyula Eörsi: Comments on the modenrization of warranty institutions, Magyar Jog, 1976/11, p961-964.; László Móry: Comments on the regulation of warranty rights, Magyar Jog, 1977/8, p. 708-713.
31 Béla Kemenes: Codificational issue regarding the modernization of warranty rules in the Civil Code. Állam- és Jogtudomány,
1973/2., p. 221. This author also argues against the limitation of warranty rights by statues of limitaitons resulting in lapse of
rights: id. at p. 222-223.

in the value falls outside the scope of risk of the obligor which originally only
includes the requirement that the service or good possess a profesionnally reasonable
life-expectancy for utilization. It can be stated that the Slovakian legal literature does
not regard the existence and issue of the statutes of limitations problematic, nor has
the jurisprudence produced any new practice dealing with this question. In our
opinion however, the achievements of the Hungarian legal scholarship could serve as
an illuminating example for the current codification of the Slovakian civil law.

3.11. Statute of limitations for judicial enforcement
The last relevant element in the process of the enforcement of warranty claims
is judicial enforcement in case the obligor refuses to comply with the obligees
demands. Regarding this issue the question arises how long the time gap could and
should be between the notice of the defect and the judicial enforcement. The
Slovakian civil and commercial codes take a firm stand on the side of the two-stage
solution, which means that the right of judicial enforcement constitutes a subjective
right, subject to prescription. The new Slovakian civil code envisions to keep this
legal construct in the future as well. We found the approach adopted by the Slovakian
private law an unreasonable one. In our view, in case of the obligor’s non-compliant
behavior the obligee should be constrained to enforce his rights in a judicial forum in
a relatively short period of time, as the several years long „grace period” can hardly
be justified by any arguments. The path chosen by the Hungarian civil law seems to
be the correct one, meaning that the period for judicial enforcement should also be the
period for the enforcement of warranty claims against the obligor and not any
longer.32 We agree with the former position of the Hungarian legal scholarship which
colncludes that the two-stage method is unsatisfactory and dogmatically disputable.33

32 Judit Bártfai – Erika Bozzay – Ágnes Kertész – Lajos Wallacher: The new provisions on warranty rights and commercial
guarantee (Harmonization of cumsumer protection rules in civil law and civil procedure), HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft.,
2004. p. 29.
33 Béla Kemenes: Codificational issue regarding the modernization of warranty rules in the Civil Code. Állam- és Jogtudomány,
1973/2., p. 232.; Béla Kemenes: Warranty claims and their enforcement with specific regard to sales transactions by citizens,
Jogtudományi Közlöny, 1973/3, p. 132.

3.12. The history of the new provisions on liability for contractual damages in
Hungarian contract law and its lessons for the Slovakian civil codification
Due to the anomalies of the system of statutes of limitations for warranty
rights in the former Hungarian civil code, efforts were made in order to make
claimants to invoke the rules on contractual damages for the compensation of any
economic loss caused by the defect of the good, instead of the rules on warranty
liability.34 The statutory basis for this „detour” was provided by Section 310. of the
Civil Code of 1959 and its background principle was worked out by the legal
scholarship: the institutions of damages and warranties essentially serve the same goal
rgarding the compensation for any losses that occurred in the subject matter of the
service (the differences between the two legal contructs lie in the standard of liability
and the named categories of impairment of interests).

35

Nevertheless, the

jurisprudence has opened the way to damages claims (BH 1986.60., I. PGED Section
III., with regard to limitations in economic cases: Supreme Court recommendation
No. GK 41.36). The difference between the statutory level of liability for damages and

34 The discussion dealing with the concurrency of damages and warranty claims is not new, see: János Baranyai: On the
modernization of warranty institutitons, Magyra Jog, 1976/8. p. 678-688 and the scholarly reply: Gyula Eörsi: Comments on the
modenrization of warranty institutions, Jogtudományi Közlöny, 1973/3, p. 132.
35 István Kemenes: Requirements of the economic contracts and codification of the new Civil Code, 2001/1, p. 15; István
Kemenes: Warranties and (or) damages for defect in the service. Magyar Jog, 1985/1.; p. 53. As a supplement, the author opines
that the concept of warranties is an institution that emerged out of and became independent from damages. A contrary opinion,
stating that warranty is an independent legal construct can be found in: Péter Miskolczi Bodnár: Warranties and contractual
damages, Magyar Jog, 1988/10, p. 874. According to this author, all damage claims arising out of lack of conformity can be
enforced regardless of the warranty statutes of limitations, including the damages in the subject matter of the service. Based on
the view of the former author, damages can only be claimed for consequential loss during the warranty period due to the defect
of the service. For compensation of damages in the subject matter of the service, the warranty rights should be enforced. This
way of thinking is in connection with the idea that the concept of warranties is an objective, independent institution, and the two
legal constructs are not alternative to each other, but warranty rights are special rights compared to damages. Warranties are to be
enforced first on a stricter level of liability, within a shorter period determined by a statute of limitations. The damages accruing
in the subject matter of the service can only be enforced through a damages claim after the expiration of the warranty period and
only if the defect became apparent after the lapse of the statute of limitations. Consequential damages can be claimed throughout
the whole warranty period. Péter Miskolczi Bodnár however expressed the opposing view that if the lack of conformity is
imputable at the same time, this circumstance enables the aggrieved party to avoid the limitations of the warranty claim system.
According to him, this argument also opens the floor to the enforcement of damages claims for loss in the subject matter of the
service by claiming damages after the expiration of the warranty period (id. p. 876.)
36 The Supreme Court decision of 2/2006. (V. 22.) PK on the revision of the devices of the principles organization of
jurisprudence found the recommendation GK. 41. outdated and obsolete and as such it declared the recommendation not to be
followed in the future. Point 14 of the Curia’s decision 1/2012 (VI. 21.) PK on certain aspects of legal application and
interpretation of the lack of conformity upheld the rules embodied in Point III. of I. PGED. The Civil Law Chamber of the Curia

warranties caused the party aggrieved by the lack of conformity to evoke his warranty
rights, however, jurisprudence rendered the situation a little more nuanced. The fact
that by claiming damages the complications of the entire system of statues of
limitations could be avoided weighed in the favor of damages. Also, the fact that the
only limitation in the way for the enforcement of damages was the prescription of the
claims urged the obligee to follow this judicial path. According to the legal literature,
the benefits of damages was counterbalanced by warranty claims in a way that the
loss of value occurring up to the point of the assessment of the claim could not have
been taken into consideration, while in case of adjudicating a damages claim, this sort
of value decrease played a significant role. 37 The legal practice of liability for
damages arising out of a breach of contract originated from the basic concept of the
risk-assessing function of contracts. Contracting is a way of assuming risk: 38 the
contracting parties are liable for damages emerging in their respective spheres of risk
and due to this theoretical basis, jurisprudence interpreted the requirements for
exculpation from liability for contractual damages in a more stringent manner
compared to tort damages. In order for the party at fault to be exempted from the
consequences of the breach, he needed to prove the occurence of unavoidable
circumstances beyond his control.39 The idea to heighten the liability for contractual
damages to the level of objectivity has already made an appearance in the mid-20th
does not regard points 12-14. of the mentioned PK-decision as valid given the differring new provisions of the new Civil Code
(see: 1/2014. PJE decision of the Curia).
37 István Kemenes: The reconsideration of certain aspects of warranties, guarantee and damages. Magyar jog, 1992/1, p. 16.;
István Kemenes: Requirements of the economic contracts and codification of the new Civil Code, 2001/1, p. 17.
38 Lajos Vékás: The foreseeability clause in contractual damages claims. Magyar Jog, 2002/9, p. 513.; Lajos Vékás: Parerga,
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. p. 272., 289.
39 István Kemenes: The reconsideration of certain aspects of warranties, guarantee and damages. Magyar jog, 1992/1, p. 21.;
István Kemenes: Requirements of the economic contracts and codification of the new Civil Code, 2001/1, p. 15.; Lajos Vékás:
Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. p. 290.; Lajos Vékás (ed.): Expert Proposal to the Draft of the new Civil
Code, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. p. 809.; Lajos Vékás: Review and constructive remarks to
the proposal draft of the new Civil Code. Magyar jog, 2008./9, p. 583.; Lajos Vékás (ed.): Committee Proposal to the new Civil
Code with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. p. 396.; Lajos Vékás (ed.): The Civil Code
with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. p. 605.; Lajos Vékás: The new Civil Code.
Jogtudományi Közlöny, 2013/5, p. 236.; Lajos Vékás – Péter Gárdos (eds.): Commentary to the Civil Code, Wolters Kluwer
Kft., 2014. p. 1534. It has to be stated that the roots of the principle of culpability reach back to the natural law ideology of the
17th century. The principle of „no liability without culpability” has become a prevalent concept in the civil law statutes. This
mentioned principle also met the requirements of the liberal economic policy of the industrial revolution, as liability could be
excluded when it would have encumbered the economic and technological development. However, the sudden increase in the
number of industrial accidents in the 19th century questioned the unconditional application of the culpability principle. (Ernts
von Caemmerer: The principle of culpability – from the perspective of comparative law. Magyar Jog, 1979/5, p. 463.).

century legal literature. 40 Due to the tendency of liability for damages caused by
breach of contract getting more and more strict, the attempt to remedy the loss of
value accrued in the subject matter of service by claiming damages did not constitute
an unreasonable risk for the aggrieved party.
The new Hungarian Civil Code’s provisions on the issue have been built up
based on the lessons drawn from jurisprudence.41 Their starting point is the premise
that liability for damages caused by a breach of contract and liability for damages that
accrued outside a contract (essentially: torts) cannot be regulated in a uniform matter,
as the assessment of the standards of care and the level of liability necessitate the
utilization of different methods, besides, the issue about the measurement of lost
profits and consequential damages also warrants the differentiated regulation. Another
reason for the separation of the rules on liability was the circumstance that the
Hungarian legal literature did not manage to settle the issue on whether the breaching
party’s subjective circumstances should be considered into the assessment of

40 For the theoretical dispute that took place in the journal Magyar Jog, see (in the order of publication): Ödön Zoltán: The
liability for contractual damages in the draft of the Civil Code, 1957/10, p. 281-284.; Gyula Eörsi: The liability system of the
Civil Code draft, Magyar jog, 1957/11, p. 310-312.; Ödön Zoltán: Again about the liability system of the Civil Code draft,
Magyar jog, 1958/4, p. 109-112.; also: Ödön Zoltán: The new provisions on liability for damages caused by lack of conformity
and warranties, Jogtudományi Közlöny, 1971/9, p. 480: as an argument in favor of the modification of the damages liability for
lack of conformity into an objective liability system, the author mentions that the stricter liability better motivates the seller to
perform with conformity, and that it is more fair to the buyer, as the risk of loss will not be placed on him. Nevertheless, the
author does not recommend to create an objective liability structure for damages due to lack of conformity, as this measure
would tear the uniform liability system into two and it would also bring about the disappearance of the distinction between the
statutory warranties and the commercial guarantee. An argument in favor of the maintenance of the subjective liability system is
the requirement of expected behavior which enables to find flexible solutions, as it makes it possible to adequately evaulate all
the circumstances of the emergence of the damages, by thus helping the institution of damages to effectively fulfill its social
function. Arguments in favor of the objectivization of the liability for damages caused by lack of conformity can be found in:
Béla Kemenes: The buyer’s, consumer’s, user’s claim for costs and damages in case of lack of conformity de lege ferenda,
Magyar jog és külföldi jogi szemle, 1973/2, p. 19-23. According to the author’s proposal, after the expiration of the statutes of
limitations for warranty claims and the commercial guarantee, the stricter liability for damages due to lack of conformity would
be replaced by the rules of general civil liability.
41 Lajos Vékás: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. p. 272., 289-290.; Lajos Vékás (ed.): Expert Proposal to
the Draft of the new Civil Code, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. p. 809.; Lajos Vékás: Review
and constructive remarks to the proposal draft of the new Civil Code. Magyar jog, 2008/9, p. 583.; Lajos Vékás (ed.): Committee
Proposal to the new Civil Code with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. p. 396.; Lajos
Vékás (ed.): The Civil Code with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. p. 604.; Vékás
Lajos: The new Civil Code. Jogtudományi Közlöny, 2013/5, p. 236.; Lajos Vékás – Péter Gárdos (eds.): Commentary to the
Civil Code, Wolters Kluwer Kft., 2014. p. 1534.

attributability. 42 The new civil code regulates the liability for contractual breach
separately from tort liability and based on an objective standard. 43 In order to be
exempt from liability, the co-existence of the following three conditions have to be
proved by the breaching party:
-

a damaging circumstance beyond the breaching party’s control;

-

the damaging circumstance beyond the breaching party’s control should be
objectively unforeseeable;

-

at the time of the execution of the contract, it is not reasonable for the
breaching party to avoid the damaging circumstance or to prevent the
damage.

A circumstance is beyond the party’s control if he cannot exercise any
influence over it44 (the cases of force majeure include for example: natural disasters,
certain social-political events, acts of authority, grave malfunctions, market changes).
It was the Hungarian legal scholarship that discovered the connection between
the categories of damages to be compensated and the different standards of care owed
to the obligee. The rigor of the objective liability scheme, while taking into
consideration the fair distribution of the risks associated with contracting, justifies the
reasonable limitation of the damages to be compensated: „in a legal system that is
based on the principle that the relevant party is only liable for the damages emerging

42 Lajos Vékás: Review and constructive remarks to the proposal draft of the new Civil Code. Magyar jog, 2008/9, p. 583.;
Lajos Vékás (ed.): The Civil Code with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. p. 604.; Lajos
Vékás: The new Civil Code. Jogtudományi Közlöny, 2013/5, p. 236.; Lajos Vékás – Péter Gárdos (eds.): Commentary to the
Civil Code, Wolters Kluwer Kft., 2014. p. 1534.
43 The Supreme Court took a contrary position regarding this issue. Based on their opinion stated at the common meeting of the
Supreme Court Civil Collegium and the Codification Committee of the Civil Code held on Szeptember 9, 2002: „ regarding the
liability for contractual damages, it was possible to get excused from liability based on the lack of culpability in only a certain
group of cases and in a certain time period, as the courts usually set the requirement of the standard of care very high, almost
rising to the level of unavertability. However, courts have applied the exculpatory provision in the realsm of contracts outside the
business world. ... Thus, according to the judges, it is unnecessary to modify the jurisprudence that has been created throughout
the past decades and that satisfies the requirements of the current regulation, also beacuse the proposed amendments would lead
to sometimes absurd and unacceptable results.” In: András Kisfaludi: The Supreme Court debate on the concept of the new Civil
Code, Polgári Jogi Kodifikáció, 2002/5-6. p. 32.
44 Lajos Vékás: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. p. 291.; Lajos Vékás (ed.): Expert Proposal to the Draft
of the new Civil Code, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. p. 810. ; Lajos Vékás (ed.): Committee
Proposal to the new Civil Code with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. p. 396.; Lajos
Vékás (ed.): The Civil Code with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. p. 605.; Lajos
Vékás: The new Civil Code. Jogtudományi Közlöny, 2013/5, p. 236.; Lajos Vékás – Péter Gárdos (eds.): Commentary to the
Civil Code, Wolters Kluwer Kft., 2014. p. 1535.

from the breach of contract in case the breach is attributable to him, the importance of
the more subtle instruments in lowering the level of liability is significantly less than
in a system of strict liability.”45 The risk-assessing fuction of contracting constituted
the compass during the adjustment of the rules on the extent of damages as well. It is
expected of the contracting parties to bear the burden of those irregularities that
emerge from the risks associated with contracting as well as to examine, assess and
assume these risks beforehand. The new Civil Code uses the limitation of
foreseeability to determine the set of compensable damages. The damages in the
subject matter of the service shall be compensated in their full amount, as they were
completely foreseeable at the time of the execution of the contract. The complete
damages cannot include the consequential damages and lost profits, as it would be
against the principle of fairness to expect the obligor to count on these forms of
damages without any specific additional information. These types of damages can
only be compensated to the extent that the obligee is able to prove that the damages,
as a consequence of the breach of the contract were foreseeable at the time of the
execution of the contract. Consequential damages and lost profits were also outside
the scope of compensable losses under the regime and corresponding jurisprudence of
the old civil code. The judgments mostly denied relief for damages claims based on
the lack of evidence or lack of causation (according to the principle of adequate
causation),46 moreover, the judicial practice even often made it possible to partially
decline the claims for damages by not evaluating the circumstances of special
consideration regarding tort damages. 47 The new code does not accomodate the
purposefully breaching party with the limitation of foreseeability /Section 6:143.

45 Lajos Vékás: The foreseeability clause in contractual damages claims. Magyar Jog, 2002/9, p. 517.; Lajos Vékás: Parerga,
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. p. 225.
46 Lajos Vékás: The foreseeability clause in contractual damages claims. Magyar Jog, 2002/9, p. 513.; Lajos Vékás: Parerga,
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. p. 293.; Lajos Vékás (ed.): Expert Proposal to the Draft of the new Civil Code,
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. p. 811.; Lajos Vékás (ed.): Committee Proposal to the new Civil
Code with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. p. 397.; Lajos Vékás (ed.): The Civil Code
with comments, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. p. 606.; Lajos Vékás: The new Civil Code.
Jogtudományi Közlöny, 2013/5, p. 237-238.; Lajos Vékás – Péter Gárdos (eds.): Commentary to the Civil Code, Wolters Kluwer
Kft., 2014. p. 1537.
47 Lajos Vékás: The foreseeability clause in contractual damages claims. Magyar Jog, 2002/9, p. 513.; Lajos Vékás: Parerga,
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008. p. 210.

paragraph (3) 48 /. Foreseeability has its roots in English common law (the most
important case being the Hadley v. Baxendale decision).
The damages system of the Slovakian civil code – which regulates the
contractual and tort damages in a uniform manner – is built on the notion of presumed
culpability. It is the aggrieved party that has to prove the three conditions of relief for
damages. However, the breaching party is able to excuse himself if he establishes the
lack of culpability. Nevertheless, the code fails to explain the definition of this latter
concept. According to the uniform interpretation of the Slovakian scholarly literature
on private law, the private law definition of culpability has its roots in criminal law,49
hence the actual definition of this notion is not surprising: culpability is the internal,
psychological connection between the breaching party or tortfeasor and the damage
caused by him as well as his unlawful behavior.50 However, the interpretations of the
definition of culpability show some differences among the legal scholars. One group
of the commentators take the position that civil and criminal culpability are
substantively the same, 51 and there are even some positions which opine that for
exculpation, the breaching party „shall prove the existence of circumstances from
which it clearly flows that the party could not avoid the harm despite all, objectively

48 Based on Section 5:122 paragraph (3) if the contract was breached intentionally or with recklessness, the aggrieved party also
has the right to have those damages compensated that were only foreseeable for the breaching party at the time of the breach. In:
Lajos Vékás (ed.): Expert Proposal to the Draft of the new Civil Code, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.,
2008. p. 810. The new code purposefully refuses to apply the Expert Proposal’s approach. The reason behind the reconsideration
of the rule was the goal to avoid the evidence problems of the proof of grave negligence or recklessness.
49 Imrich Fekete: Občiansky zákonník – Komentár /Civil Code - Commentary/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. p. 409.;
Ján Lazar (ed.): Občianske právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 2., IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. p. 319.; Ján Lazar
(ed.): Občianske právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 2., IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. p. 321.; Jaromír Svoboda (ed.):
Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Civil Code (Commentary and related statutes)/, EUROUNION, spol. s r.
o., 2005. p. 317.; Peter Vojčík (ed.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Civil Code – concise commentary/, IURA
EDITION, spol. s r.o., 2008. p. 476.
50 Imrich Fekete: Občiansky zákonník – Komentár /Civil Code - Commentary/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. p. 409.;
Ján Lazar (ed.): Občianske právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 2., IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. p. 318. ; Ján Lazar
(ed.): Občianske právo hmotné /Civil substantive law/, vol. 2., IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. p. 321.; Marek Števček (ed.):
Občiansky zákonník I. § 1-450. Komentár /Civil Code I. 1-450. §. Commentary/, C. H. Beck, 2015. p. 1346.; Jaromír Svoboda
(ed.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Civil Code (Commentary and related statutes)/, EUROUNION,
spol. s r. o., 2005. p. 317.; Peter Vojčík (ed.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Civil Code – concise commentary/,
IURA EDITION, spol. s r.o., 2008. p. 476. Regarding the Hungarian legal definitions of culpability, bad faith and deceit see also:
Károly Benedek – Miklós Világhy: The Civil Code in practice, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. p. 291-292.
51 Peter Vojčík (ed.): Občiansky zákonník – stručný komentár /Civil Code – concise commentary/, IURA EDITION, spol. s r.o.,
2008. p. 474-477.

expected effort”.52 Based on some other opinions, the interpretation of culpability in
civil law must commonly originates from an objective point of view, contrary to the
criminal law interpretations. Only those ones of the specific situations and the specific
circumstances of the emergence of damages should be considered which are all
justified from the point of view of any normal, full-grown and average person. 53
According to our conclusions, which are supported by the findings of our research of
the Hungarian civil law, this latter view is the most compatible with the riskdistributive function of contracts. It also has to be stated that the Slovakian civil law
literature lacks the actual theoretical justification for the objectivization of the
standard of care of damages liability and this is most likely the reason why the new
civil code currently under progress does not envision to change the statutory
provisions in this field either. In our opinion the latter mentioned position is to be
approved, even though it lacks a statutory basis and this deficiency will not be
remedied by the new civil code. Thus, the Slovakian private law scholarship does not
touch on the examination of the relation between the breach of contract and liability
for damages, and as a result, the study of the difference between the liability standards
for warranty rights and commercial guarantee also falls outside the sphere of interest
of the Slovakian civil law.

3.13. The relation between damages and warranty claims regarding damages in
the subject matter of the service
In the regulational system of the new Hungarian civil code the mutual relation
between the liability for contactual damages and the instrument of warranties had to
be assessed on a statutory level, as the claim for damages could have easily
suppressed the application of warranty claims, considering the new standard of
liability and the further differences detailed in the previous chapter.
The new Hungarian Civil Code states that the obligee is entitled to damages
for loss caused by lack of conformity for which the obligor is liable, unless the lack of
conformity is excused /new Civil Code Section 6:174. paragraph (1)/. Similarly to the
52 Jaromír Svoboda (ed.): Občiansky zákonník (Komentár a súvisiace predpisy) /Civil Code (Commentary and related statutes)/,
EUROUNION, spol. s r. o., 2005. p. 317.
53 Ján Lazar (ed.): Občianske právo hmotné /Civil substantive law/, Vol. 2, IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. p. 319, Ján
Lazar (ed.): Občianske právo hmotné /Civil substantive law/, Vol. 2, IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2014. p. 321, see also: Imrich
Fekete: Občiansky zákonník – Komentár /Civil Code - Commentary/, Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2007. p. 410-411.

rule amending the level of liability, the provision of the measurement of damages is
different in case the obligee compensates the loss of value accrued in the subject
matter of the service due to the defect with applying a damages claim. In these cases
the breaching party is not entitled to evoke the limitation of damages by way of the
foreseeability clause: any damage in the subject matter of the service is always
foreseeable to the breaching party /new Civil Code Section 6:143. paragraph (1)/.54
The new code aims to exclude the possibility for the breaching party to avoid the
consequences of his acts by the rules of damages, and states that the lapsed warranty
claims cannot be enforced as damages claims /new Civil Code Section 6:174.
paragraph (2)/, except in case the damages claim is evoked as a challenge to a claim
originating from the same contract. Obviously, the instances of consequential
damages and lost profits fall outside the scope of this limitation. Besides, the primacy
of the warranty rights is also embodied in the concept that the compensation of the
damages in the subject matter of the service can only take place if the conditions of
the performance in nature of the contract fail.
It is also stated in Slovakian literature that the loss of value that can be
remedied by the enforcement of warranty rights cannot be compensated by any other
claims. The theoretical analysis of this limitation is also ignored by the Slovakian
legal literature.

54 Lajos Vékás: The concept of the new Civil Code. Polgári Jogi Kodifikáció, 2002/4, p. 8.; Lajos Vékás: The foreseeability
clause in contractual damages claims. Magyar Jog, 2002/9, p. 518.; Lajos Vékás: Parerga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó
Kft., 2008. p. 228-229., p. 293.; Lajos Vékás (ed.): Expert Proposal to the Draft of the new Civil Code, CompLex Kiadó Jogi és
Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008. p. 811., Lajos Vékás (ed.): Committee Proposal to the new Civil Code with comments,
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. p. 397.; Lajos Vékás (ed.): The Civil Code with comments,
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2013. p. 606.; Lajos Vékás – Péter Gárdos (eds.): Commentary to the
Civil Code, Wolters Kluwer Kft., 2014. p. 1537.
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