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A NÉMET ÉS AZ OSZTRÁK MAGÁNJOGBAN∗∗

BEVEZETÉS 

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

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

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

                                                 
∗ A szerz a dolgozat írásakor az ELTE ÁJK V. évfolyamos hallgatója volt; jelenleg PhD-
hallgatóként az ELTE ÁJK Római Jogi Tanszékének munkatársa. 



öröklés jogintézményét.4 E vonatkozásban – úgy vélem – hasznosnak bizonyul-
hat az utóöröklés német, illetve osztrák szabályozásának tömör áttekintése. 

AZ UTÓÖRÖKLÉS AZ EURÓPAI IUS COMMUNÉBEN 

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

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

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

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

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

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

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

AZ UTÓÖRÖKLÉS A NÉMET JOGBAN 

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

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

letve az utóörökösét, annak ellenére, hogy az utóörököst is az örökhagyó örö-
kösének tekinti. Ez jelenik meg az öröklési adózás területén is. A német adójog-
szabályok szerint ugyanis az öröklés bekövetkeztekor az elörökös mint teljes 
örökös (Vollerbe) köteles megfizetni az örökösödési adót. Az utóöröklés beállta-



kor az utóörökös is meg kell, hogy fizesse az öröklési adót. Garanciális értékű-
nek tekinthet az a rendelkezés, amely szerint amennyiben az elörökös az t 
terhel öröklési adót nem fizeti meg, akkor azt nem az utóörökös, hanem az 
elörökös örökösei kötelesek megfizetni.13

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

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

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

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

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

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

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

akarta a saját leszármazóját – általában unokáját – az örökségbl kizárni, így 
méltányosnak tűnik az, hogy ne kerüljön sor egy harmadik személy utóöröklésé-
re abban az esetben, ha van az örökösnek leszármazója. Ezt a szabályt a régebbi 
magyar magánjogi törvényjavaslatok is tartalmazzák. A germán jogra való ere-
deztetés alapja az, hogy a középkor elején a germán népek társadalmi szerkeze-



tében – hasonlóan a legtöbb középkori népcsoporthoz – a család mint vagyon-
közösség jutott domináns szerephez. Így nyilvánvalóan alapvet érdek fűzdött 
ahhoz, hogy a vagyon feltétlenül a családon belül maradjon.18

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

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

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

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

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

Az 1900. évi általános magyar polgári törvénykönyv-javaslat indokolása sze-
rint a német BGB 2120. § és a 2131. §. között dogmatikai ellentmondás feszül. 
Amíg a 2120. § a rendes gazdálkodás szabályainak általános követelményét fo-
galmazza meg, addig a 2131. §. szakasz – a gazdálkodás részletszabályainál – azt 
írja el, hogy az elörököstl olyan gondosság várható el, amelyet saját ügyeiben 
szokott tanúsítani. Ez nem más, mint a culpa in concreto fogalma, amely az objek-
tív rendes gazdálkodással – a bonus pater familias diligentiájával szemben – szubjek-
tív kategória.21
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A BGB 2130. §. fogalmazza meg azt a kötelezettséget az elörökös számára, 
hogy a meghatározott idpont vagy esemény bekövetkeztével köteles az utó-
örökösnek az örökséget kiadni. Ezután kerül sor a kettejük közötti elszámolás 
részletes szabályozásra. 
Feltétlenül említést érdemel, hogy a BGB ismeri a fideicommissum eius quod 

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

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

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

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

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

valójában a joghatása azonos azzal. Ebben az esetben a házastársak már a közös 



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

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

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

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

AZ UTÓÖRÖKLÉS AZ OSZTRÁK JOGBAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

alkalmazásával – végrendeletben kell sort keríteni, más módon érvényesen utó-
örököst rendelni nem lehet. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



kinthet taxatívnak, elképzelhetek olyan utóörökösrendelések, amelyekhez 
különleges megszűnési módok járulhatnak.) 
Az utóöröklés nem következik be az ABGB 617.paragrafusában említett 

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

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

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

met, továbbá az osztrák magánjogban, bízom abban, hogy e dolgozat – ha sze-
rény módon is, de – hozzájárul ahhoz, hogy az utóöröklés szabályozása a meg-
alkotandó új magyar Polgári Törvénykönyvben minden tekintetben megfeleljen 
a XXI. század jogpolitikai, illetve gazdasági-társadalmi kihívásainak. 
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17 Tóth (2001) 6. 
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23 A Berliner Testament a hagyományra (Vermächtnis) nézve is tartalmaz rendelkezést, mely 
szerint a közösen rendelt hagyományt kétség esetén legkorábban a túlél házastárs halála-
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31 ABGB Praxiskommentar. Szerk.: von M. Schwimmann. Wien, 1989. 77. [A továbbiakban: 
ABGB Praxiskommentar.] 

32 Im. 86. 
33 Vö.: Tóth (2001)  9. 
34 ABGB Praxiskommentar. 79. 
35 Im. 82. 
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úgy a német, mint a régebbi magyar magánjogban szerepel. 

37 Im. 85. 
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A LÍZING A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN∗∗

A LÍZING FOGALMA A JOGI SZAKIRODALOMBAN 

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

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

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

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

„Hitel-bérleti szerzdéssel4 (leasing) a bérbeadó foglalkozásszerű, vagy szemé-
lyi használat végett olyan tartós dolog (gép, szállítóeszköz, irodai berendezés 
stb.) vagy ipari tevékenység céljára rendelt ingatlan bérbeadására kötelezi magát, 
amelyet a bérl kívánsága szerinti minségben, vagy leírása szerint harmadik 
személytl tulajdonul megszerez, s amely dolog használata fejében a bérl olyan 
összegű bért fizet, amellyel a szerzdés lejártáig a bérbeadó számára rendszerint 
megtérül mindaz, amit a dolog megvásárlására fordított. A szerzdés határozott 
idre szól, lejártáig az egyik fél sem mondhatja fel vagy – súlyos szerzdéssze-
gés esetét kivéve – bonthatja fel.”5

„A lízing beruházási javak (illetve tartós fogyasztási cikkek) beszerzése és 
azok rögzített idtartamra szóló használatba adása, rendszeresen fizetend bér-

                                                 
∗ A szerz az ELTE ÁJK V. évfolyamos hallgatója. A dolgozat konzulense: Harmathy Attila. 



leti díj fejében. Alapját a tulajdonjog és a használati jog elválása jelenti. A bérleti 
szerzdés lejárta után a lízingszerzdésben esetenként szerepl vételi opciós jog 
felhatalmazza a használót, hogy jognyilatkozatától függjön a használt jószág 
tulajdonjogának megszerzése. A bérlettel ellentétben a szerzdés a bérbevev 
részérl rendkívüli esetekben sem mondható fel.”6

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

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

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

TO LEASE, LEASING, LÍZING9

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

A LÍZING KEZDETEI 

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

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

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

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

csak a szerzdés másodpéldányának átvételétl számított öt nap elteltével lép 
hatályba, ezalatt indoklás nélkül visszaléphet a vev.  
Angolszász jogterületen a tulajdonjog fenntartásával kötött részletfizetéses 

adásvételt conditional sale11 néven találhatjuk meg. A részletekben meghatározott 
vételár teljes kiegyenlítése az a feltétel, amelyhez az eladó a tulajdonjog teljes 
átszállását köti. Ezen szerzdések továbbfejlesztett ügylete a hire-purchase, ame-



lyet a kontinensen lízingnek neveznek, és amelyet – vitathatóan – „(tulajdonjog-
fenntartásos) részletvásárlás” kifejezésként fordítottak.  

SZÓALKOTÁSI KÍSÉRLET 

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

ATIPIKUS SZERZ DÉSEK17

AZ ATIPIKUS SZERZ DÉSEK JELLEGZETESSÉGEI 

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

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

A KÉPEZHET CSOPORTOK 

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

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

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

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

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

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

AZ ÉLETREHÍVÁS KÖRÜLMÉNYEI 

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



TARTÓS JOGVISZONY 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ismert altípusai: zárt végű és nyílt végű pénzügyi lízing. A zárt végű a lízing ak-
kor, ha a lízingbevev a futamid végén minden egyéb jogi aktus nélkül meg-
szerzi a lízingelt vagyontárgy tulajdonjogát. Maradványérték ebben az esetben 
nem jelentkezik, a lízingbeadó azt a lízingdíjakba belekalkulálja. Ez a gyakorlat-
ban úgy jelentkezik, hogy a lízingbevev minden hónapban – fix kamatozású 
változat szerint – ugyanakkora összeget törleszt, tehát a kalkuláció készítésekor 
a vételárat, a kamatokat és az egyéb elre látható költséget egyenl részekre 



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

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

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

AZ ADÁSVÉTEL 

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

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

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

RÉSZLETVÉTEL (PTK 376. §) 

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

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

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

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

TULAJDONJOG FENNTARTÁSSAL TÖRTÉN  ADÁSVÉTEL (PTK. 368. §) 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AZ ADÁSVÉTELRE ÉS A BÉRLETRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 

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



KÖLCSÖNSZERZ DÉS (PTK. 523–528. §) 

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

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

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

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

A LÍZINGSZERZ DÉS 

A LÍZINGÜGYLET FÁZISAI 

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

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

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

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

Tekintsük most át a szűkebb értelemben vett lízingszerzdést! 

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

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

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

nálat, hasznok szedése, terhek és kár-
veszély viselése 

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

szigorú keretek között 
 szavatossági jogok érvényesítése 
 

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

kiegyenlítése 



 az  ellenrzés tűrése 
 rendeltetésszer ű használat 
 a lízingtárgy karbantartásának elvégzése, 

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

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

Az adásvételi szerzdésbl ered jogok és kötelezettségek átruházása 

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

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

Használati jog 

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

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

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

Karbantartási kötelezettség 

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

Lízingdíj-fizetési kötelezettség 

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

Ellenrzési jog 

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

A veszélyviselési kötelezettség 

A lízingbeadó nem rendelkezik tényleges ellenrzési lehetséggel a lízingtárgy 
felett, illetve sem a kiválasztásban, sem az átvételben nem működött közre, így 
törvényszerű, hogy a veszélyviselés kötelezettségét a lízingbevevre hárítja. Ez 
kiterjed mind (1) a lízingbevevnek felróható károkra (például a kötelez kar-
bantartás elmulasztása), mind (2) a harmadik személy által okozott károkra, 



mind (3) az elháríthatatlan küls ok (vis maior) következtében jelentkez károkra. 
Tehát lízingbevev vétkességétől függetlenül viseli a kárveszélyt. Emiatt bír akkora 
jelentséggel a biztosítás, amely kötelez kelléke a lízingszerzdéseknek, kár-
enyhít szerepe óriási. Lízingbevev a fizetési kötelezettség alól tehát semmi-
lyen okból nem mentesül. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a reparációt nyújtó kártérítés.61 Maga a lízingbeadó választja ki a lízingtárgyat, 
késbb a lízingbeadó az  utasítása szerint jár el, vásárolja meg a kívánt va-
gyontárgyat. A szállító nem kerül a teljesítési segéd, közreműködő pozíciójába ennek 
értelmében, mert csak akkor kerülne ebbe a pozícióba, ha a lízingbeadó válasz-
totta volna ki a terméket, így a 315. § alapján felelsség nem állapítható meg. A 
Ptk. 310. § szerinti kártérítési felelssége ennek következményeként lízingbe-



adónak nem áll fenn, mivel saját magatartása tekintetében a felróhatóság alól 
mentesül.  
c) A lízingbevev jogellenes károkozó magatartása miatt szerzdésen kívüli 

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

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

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

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

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

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

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

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

Súlyos szerzdésszegés: fizetési kötelezettség elmulasztása 

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

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

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

godáshoz vezet, hiszen a vételár részletek is a lízingbeadónál maradnának. A 
lízingtárgyat vissza kell szolgáltatni a lízingbeadónak, valamint a lízingbeadó a 
teljes hátralékos lízingdíjat is kérheti Ha ez a két kikötés egymás mellett került 



megfogalmazásra, akkor az a polgári jog alapelvi rendelkezéseibe ütközik. A 
Ptk. 201. § (1) bekezdése szerint a kikötött szolgáltatásért azzal arányos ellenszol-
gáltatás jár; ez a fszabály. Ezért csak az a kikötés érvényes, amely  
− vagy a hátralékos lízingdíjra tart igényt, a lízingelt dolog tulajdonjogára 
nem,  

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

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

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

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

A szerzdés megsznése 

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

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

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

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

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

ÖSSZEGZÉS 

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

majd szabályoz. Ebben az esetben nem feltétlenül gondol mindenre a törvény-
alkotó, nem terjedhet ki minden területre a figyelme, de a jogi kereteket megad-
ta rendelkezéseiben. Ennek fordítottja is érvényesül, ez a másik lehetség: a 
gazdasági élet, vagy más terület kiforr különböz intézményeket, viszonyokat, 



az adott körülmények között legmegfelelbbet alakítja ki. Ekkor a jogalkotónak 
utólagosan kell reagálni a fennálló helyzetre. Ez a helyzet az atipikus szerzdé-
sek, így a lízing esetén is. 
A gazdasági életben évek óta önálló szerzdéstípusként funkcionál a lízing, 

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

SZABÓ ZSOLT 

INTERNET ÉS VERSENYJOG 

 
„Ha például a repülőgépgyártás az elmúlt 

20 évben olyan hatékony lett volna, mint az infor-
mációtechnológia, akkor a Boeing egy Jumbo Jet-je 

ma csak egy pizza árába kerülne.”  
(Wernhard Möschel) 

BEVEZETÉS 

Az internetrl folytatott viták középpontjában az a kérdés áll, hogy szükséges, 
és ha igen, lehetséges-e valahogyan a szabályozása. Mint a modern világ új jelen-
sége, nagy jöv állhat eltte: hamar potenciális szabályozási terület, mi több, 
jogintézmény válhat belle, st, akár még jogi tárgy is, ha szorgalmasan halad a 
jog által megszabott úton. Az internetre azonban ez nemigen jellemz. Annál 
jóval öntörvényűbb, kiszámíthatatlanabb. Tiszteletlenül felrúg olyan nagy múltú 
fogalmakat, mint hatáskör vagy joghatóság. Ezért aztán meggyűlt vele a bajuk a 
jogászoknak is. Egyesek szigorú állami fellépést követeltek, mások teljes szabad-
ságot, mindenfajta szabályozás nélkül. Szélsséges nézetek ezek, a valóság való-
színűleg sokkal kevésbé izgalmas, hiszen nagyjából a kett között helyezkedik 
el. Tény az, hogy – legalábbis egyelre – egységes internetjog, mint önálló jogte-
rület, nem létezik. Azonban minden jogágban felmerül(het)nek internettel ösz-
szefügg kérdések, ezeket alaposan végig kell gondolni. 
A világháló nemzetközi jellege miatt az államhatárok szerint szervezd sza-

bályozás eleve lehetetlen. Az egyes államok tehát nem léphetnek fel hatékonyan, 
ha a joguk szerint káros tartalmakat kívánják üldözni. Nehézkessége miatt egy-
elre nincs esélye egy kiterjedt nemzetközi szintű megoldásnak sem. Marad 
tehát az önszabályozás: az internetet működtet szervezetek – szolgáltatók – 
saját maguk által létrehozott szabályrendszere.  
Mivel azonban e szabályok alkotói egyben racionálisan gondolkodó piaci 

szereplk is, olyan biztosítékok kellenek, amelyek megakadályozzák, hogy sza-
bályozás címén saját helyzetük kihasználásával korlátozzák a többi versenytár-
sat. Az önszabályozó rendszer ugyanis, amely valójában a piacvezetk által lét-
rehozott megegyezés, esetenként kartellgyanús lehet. A versenyjog hagyomá-
nyos elvei, az új technikai lehetségeknek megfelelen átgondolva, alkalmasak 



lehetnek az effajta diszfunkciók kiküszöbölésére. A gazdasági életet tipikusan 
tiltó, és nem jogosító normák működtetik – azaz ami nem tilos, azt szabad. A 
versenyjog egyike e kevésszámú, de szükséges tilalmaknak. Meg kell tehát vizs-
gálni, hogy pontosan milyen magatartások, helyzetek vetnek fel a versenyjog 
szempontjából aggályos kérdéseket.  
Minden versenyjogi vizsgálódás kiindulópontja a releváns földrajzi- és ter-

mékpiac meghatározása, amelyen a versenyt értelmezni lehet, hiszen elkülönült 
piacon működ szereplk nem versenytársai egymásnak. Ezt követi a piaci 
szerkezet vizsgálata, aminek alapján el lehet dönteni, hogy történt-e versenykor-
látozás. Az interneten e folyamat minden pontja átértelmezdik. A versenyjog 
olyan alapfogalmai, mint piac, hozzáférés az interneten új megvilágításba kerül-
nek. És bár bebizonyosodott, hogy a két klasszikus versenyjogi tényállás, a ver-
senykorlátozó megállapodás (összehangolt magatartás, kartell) illetve a gazdasá-
gi erfölénnyel való visszaélés megvalósítható az elektronikus kereskedelmi 
tevékenység során is, a felvetett problémák nagyobbrészt még elméleti jellegűek. 
Sokszor csak a még meg be sem következett káros magatartás lehetségérl, a 
tisztességes versenyt fenyeget, hipotetikus veszélyforrásokról beszélhetünk. 
Míg az Európai Bizottság komolyan foglalkozott a témával, a Bíróság elé 
internettel kapcsolatos ügy mindezidáig nem került. Szó sincs tehát arról, hogy 
az internet önmagában versenykorlátozó jellegű lenne- éppen ellenkezleg, nö-
veli a kereskedelmi forgalmat, hiszen termékek, szolgáltatások új piacait nyitja 
meg. 
E vizsgálódás célja az, hogy lajstromba vegye az elektronikus kereskedelem 

versenyjogi szempontból releváns kérdéseit. Alapos és mélyreható vizsgálat 
helyett tehát inkább egy idszerű problémakatalógus elkészítése a cél. Ilyen irá-
nyú gondolkodás eddig két nagy jogrendszer keretei között folyt: az Egyesült 
Államokban és az Európai Unióban, így fleg e két terület szabályozását, ta-
pasztalatait fogjuk vizsgálni, a hangsúlyt az utóbbira, különösen pedig az Unió 
versenyhatósága, a Bizottság gyakorlatára helyezve. 

VERSENY AZ INTERNETÉRT 

Miel tt az interneten mint közvetítn folyó versenyt szemügyre vennénk, ér-
demes az internet-hozzáférés kérdését is végiggondolni. A világhálóban rejl 
üzleti lehetségek (on-line kereskedelem, reklám stb.), de az internethasználati 
igény egyre növekv volumene miatt is kiélezett verseny folyik az elfizetkért. 
A kapcsolat legtöbbször a hagyományos, rézhuzalos telefonhálózaton, illetve 
kábel-TV hálózaton jön létre. Az utóbbi természetesen lényegesen gyorsabb 
internet-elérést tesz lehetvé, mint a telefonvonal. Ennek fényében ersen vi-
tatható, ha egy vállalat mindkett fölött diszponál. Ezt megfontolva, az Európai 
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Bizottság kiadott egy irányelvet, melyben a két tevékenység szétválasztását irá-
nyozza el. A vállalatokat ez arra kényszeríti, hogy elkülönült szervezeteket 
hozzanak létre telefonvonalas és kábel-TV-s tevékenységeik folytatására. 
A vezetékes távközlési hálózat esetében, ahol a vonalhálózat kiépítését álta-

lában a monopolhelyzetben lev távközlési szolgáltató végezte, az is kérdés, 
létrehozhatnak-e alternatív távközlési szolgáltatók saját kapcsolási eszközöket a 
piacvezet vezetékeinek igénybevételével (közelebbi kapcsolatot kialakítva ezál-
tal az elfizetvel), vagy kötelesek a kapcsolást is a vonal tulajdonosától igénybe 
venni. A Bizottság az elbbi véleményt osztja, és elvárja a helyi hálózat kibontá-
sát (unbundling), azaz egy rendeletében tiltja, ha vezet szolgáltató megtagadja a 
feltétel nélküli hozzáférést helyi dróthálózatához, vagyis tulajdonképpen áru-
kapcsolást alkalmaz. Ez a magatartás kimeríti a gazdasági erfölénnyel való visz-
szaélés tényállását, mivel a külön hozzáférés indokolatlan megtagadása kizárja a 
versenyt, hiszen alternatív hálózat kiépítésére, vagyis a hozzáférés mellzésére 
nincs lehetség. A Telia/Telenor-ügyben a Bizottság csak az „unbundling” után 
járult hozzá a két meghatározó távközlési szolgáltató koncentrációjához (akiktl 
a fenti telefon/kábel-TV szétválasztást is megkívánták). A szerepek precíz meg-
határozása, a tevékenységek elválasztása már csak azért is fontos, mert a nem 
hatékony verseny kedveztlenül hat az árak alakulására, márpedig bebizonyoso-
dott, hogy az internet-használat volumenét egy államban még mindig alapvet-
en a telefonköltségek határozzák meg. 
Az erfölénnyel való visszaélés mellett a nagy távközlési szolgáltatók a diszk-

rimináció, illetve kartell kísértésébe is eshetnek, ha saját, vagy hozzájuk közel 
álló internet-szolgáltatóknak kedvezbb feltételeket teremtenek, mint a verseny-
társaknak. Ez megnyilvánulhat a konkurencia számára alacsonyabb színvonalú 
szolgáltatás nyújtásában, kedveztlenebb szerzdési feltételekben, információ-
val való visszaélésben egyaránt. Utóbbira példa a British Telecom esete, mely-
ben a társaság számlázási adatbázisát használta fel azon elfizeti ellen, akik 
nem saját internet-szolgáltatójánál fizettek el a világháló használatára.1 Ilyen 
esetekben, a Bizottság gyakorlata szerint, éppen az információs aszimmetria 
miatt, a megvádolt, domináns helyzetben lév szolgáltatónak a feladata bizonyí-
tani, hogy nem történt diszkrimináció. 

ÚJ LEHET SÉGEK 

Persze van más módja is az internet elérésének. Ám az olyan alternatív megol-
dások, mint a drótnélküli, vagy digitális elérés egyelre még jó ideig nem verse-
nyezhet a fenti megoldásokkal, hiszen még nem hatékony és túl drága. Van 
azonban még egy lehetség, amely nemrég több fejlesztnek is eszébe jutott: 
internet a televízión keresztül. A Microsoft is kifejleszt egy olyan eszközt (set top 



box, STB), amelynek segítségével a hagyományos tévékészüléken, számítógép 
nélkül lehet internetezni. A dolog azért is nagy jelentségű, mert amíg televízió 
a háztartások többségében megtalálható, illetve viszonylag olcsón beszerezhet, 
addig egy számítógép jóval drágább, és alacsonyabb is az ellátottság belle. Egy 
számítógép kezeléséhez ráadásul jóval több ismeretre van szükség, a televízió 
sokkal inkább felhasználóbarát.  
Egy sor szolgáltató Európában úgyszintén próbálkozott hasonlóval. Ezeket a 

kísérleteket a Bizottság éberen figyeli, hiszen a verseny szempontjából káros 
lehet, ha az STB kifejlesztje azt saját elérési rendszerével együtt, vagy azt 
elnyben részesítve kínálja, kiterjesztve a hardverpiacon szerzett elnyös helyze-
tét a szolgáltatási piacra is. A British Interactive Broadcasting-döntésben2 a Bizott-
ság, mindezeket – és valószínűleg a Microsoft versenybeli lépéselnyét is – 
megfontolva, a Bizottság végül zöld utat adott egy brit kezdeményezésnek. Egy 
televíziós szolgáltató (BSkyB), egy távközlési szolgáltató (BT), egy bank 
(Midland Bank) és egy műszaki fejleszt cég (Matsushita Electronic Europe 
Ltd.) összefogott, hogy közös vállalatot (BIB Ltd., késbb Open) hozzon létre 
digitális interaktív televíziós szolgáltatások kifejlesztésére. Eleinte aggályosnak 
mutatkozott, hogy az újonnan létrejöv piac rögtön le is zárul, hiszen a megál-
lapodást éppen a potenciális versenytársak hozták létre, melyek, gazdasági po-
tenciáljuk miatt, adott estben egyedül is belevághattak volna. Ám közösen jóval 
gyorsabban érhettek el sikereket. A versenyhatóság jóváhagyó döntését a Római 
Szerzdésben is meglév mentesítésre alapozta:3 a közös fellépés nemcsak a 
gazdasági-technikai fejldés szempontjából elnyös, hanem a fogyasztóéból is, 
hiszen ezen elnyök nagy része a fogyasztóhoz kerül (olcsóbb, egyszerűbb 
internet, fejlettebb technológia). St, a Bizottság ennél is tovább ment: jóvá-
hagyta az anyavállalatok azon megállapodását is, amely szerint azok az Opennel 
versenyben álló vállalatokban nem rendelkezhetnek 20%-nál nagyobb tulajdoni 
aránnyal. Indokolta ezt azzal, hogy egy új iparágban, ahol az új fejlesztéseknek, 
els lépéseknek dönt jelentsége van, indokolható ilyen tilalom. Ebben a hely-
zetben a befolyásszerzésnél nagyobb jelentségük van az ötleteknek.  
A Bizottság az ügy vizsgálata során több fontos megállapításra jutott: 
− a kétirányú kommunikáció elvén alapuló interaktív televíziózás, és az 
egyirányú, sugárzással továbbított, ellenszolgáltatás fejében sugárzott mű-
sorszolgáltatás („fizets csatornák”) nem azonos, hanem külön piacokon 
vannak jelen, egymással nem versenyeznek 

− a személyi számítógépen és az új eszköz segítségével a televízión keresz-
tül elérhet szolgáltatások úgyszintén elkülönült piacon versenyeznek (el-
tér költségek, számítógép és televízió eltér elhelyezkedése a lakásban) 

− a fogyasztó-elérési infrastruktúrák is piacot alkotnak, és versenyeznek 
egymással (a telefonos távvezeték és a kábel-TV tartozik ide) 
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A versenyhatóság természetesen néhány feltételt is szabott. Többek között, túl a 
BT kábelüzletágának jövbeni leválasztásán, elírta harmadik felek a BIB által 
támogatott berendezésekhez (STB) történ hozzáférésének lehetvé tételét, 
annak érdekében, hogy az új rendszer ne a piac gátjaként, hanem mozgatórugó-
jaként működjön. A BSkyB-nek ezen felül vállalnia kellett, hogy nem alkalmaz 
árukapcsolást, azaz fizets műsorszolgáltatását az interaktív felhasználással 
együtt és a nélkül is kínálja – a fogyasztó döntése szerint. 

SZOFTVER 

Ha már van valamilyen megfelel eszközünk, még mindig kell hozzá egy szoft-
ver, vagyis böngész, amelynek segítségével végre elkezdhetünk internetezni. 
(Ez a kérdés persze nem merül fel az STB esetében, hiszen ott a berendezés 
inherens része a program, amely nélkül az egyébként nem is használható). Eh-
hez számos módon juthatunk hozzá: letölthetjük az internetrl, beszerezhetjük 
önállóan, kaphatjuk internet-szolgáltatónktól, st, az is lehet, hogy már eleve 
rajta van számítógépünkön, netán része az operációs rendszernek. Ez utóbbi a 
helyzet a Windows esetében, melynek részeként a Microsoft, nem kis kellemet-
lenségnek kitéve magát, ingyen kínálta Internet Explorerét. A versenytársak 
vádjai szerint a Windowshoz kapcsolva a böngészt, a Microsoft valójában mo-
nopolizálni kívánja az internethez hozzáférés egyik fontos eszközét. A Micro-
soft szerint azonban csupán egy új, felhasználóbarát termék létrehozásáról van 
szó, mely mind a gazdaság, mind a technológia fejldése szempontjából el-
nyös. Az Egyesült Államok v. Microsoft perben eljáró Jackson bíró szerint ez meg-
nehezítette a végfelhasználóknak, hogy ne Microsoft böngészt használjanak. 
Az amerikai óriáscég internet-szolgáltatókkal kötött felhasználási szerzdése-

it a Bizottság vizsgálta (ez a vizsgálat azonban a böngészk világpiacán játszott 
ellentmondásos szerepére nem terjedt ki).4 A Bizottság észrevételei nyomán a 
vállalat több változtatást is alkalmazott. A legfontosabbak ezek között: 
− az internet-szolgáltatóktól a böngészk terjesztésében megkívánt volu-
men el nem érése nem eredményezheti a felhasználási szerzdések fel-
bontását 

− nem lehet megtiltani ezen szolgáltatóknak, hogy népszerűsítsék, reklá-
mozzák a versenytárs vállalatok böngészit. 

A cél világos: ha a szolgáltatókon keresztül (vagy tlük függetlenül) a felhaszná-
ló hozzá tud jutni többféle böngészhöz, és köztük igény szerint, nehézség és 
költség nélkül tud váltani, ez a versenyt élénkíteni fogja. 
A felhasználó az internetet a böngészn keresztül látja, nem mindegy tehát, 

hogy az milyen beállításokkal rendelkezik, mihez enged vagy esetleg zár ki hoz-
záférést, és hogy mindezt hogyan befolyásolhatja a felhasználó. Hasonló kérdé-



sek fogalmazhatók meg a keresprogramok esetében, melyekrl talán kevesebb 
szó esik, pedig jelentségük nem lebecsülend, hiszen gyakran csak ezek segíte-
nek eligazodni bizonyos keresett tartalmakat illeten. A technológia elrehala-
dottsága, mint mindig, itt is alacsony szintű átláthatóságot eredményez. Éppen 
az új technológiák megjelenésénél kell a versenyhatóságnak résen lenni, nehogy 
versenyellenes irányt vegyen a piaci viszonyok szerint szabadjára engedett fej-
lesztés. Egyéb szoftverek is jelen vannak az elektronikus kereskedelemben, hi-
szen végül is szoftverek végzik az internetes piacterek, bizonyos biztonsági 
rendszerek működtetését, kialakításuknál a fentiekre is tekintettel kell lenni.  

INTERNET-SZOLGÁLTATÓK 

Mint már említettük, nem engedhet  meg, hogy távközlési szolgáltatók internet-
szolgáltatást is végezzenek, illetve a hozzájuk közel álló vállalkozást preferálják. 
Az internet-szolgáltatási tevékenység igen érzékeny, hiszen ezen keresztül egy 
vállalkozás kapcsolatot tarthat a felhasználóval, eljuthat hozzá. Épp ezért kell 
óvakodni minden olyan összefonódástól, melynek során valamilyen más szol-
gáltatás internet-szolgáltatással kapcsolódik össze, hisz ez erfölényes helyzetet 
teremthet. A német távközlési hatóság elmarasztalta a Deutsche Telekomot, 
amikor az telefonszámla-átalány révén kedvezbb feltételeket biztosított saját 
internet-szolgáltató leányvállalatának, a T-online-nak, mint a versenytársaknak .5

Az AOL/Time Warner-ügyben hasonló okok miatt nem támogatta a Bizott-
ság a koncentrációt, hiszen az AOL mint domináns helyzetben lév szolgáltató 
és a szintén kulcspozíciót betölt médiavállalat, a Time Warner (egy párhuza-
mos fúzió révén az EMI-al együtt) közösen monopolhelyzetet hozhattak volna 
létre a letölthet zene internetes piacán. Szolgáltatások és infrastruktúrák össze-
kapcsolása mindig aggályos helyzetet teremt. A Bizottságnak nem is kellett hatá-
rozatot hoznia, mert a felek idejében elálltak a tranzakciótól. Végül az 
AOL/Time Warner Bertellsmannról történ leválasztása és az EMI – Time 
Warner nem minden fájdalom nélküli szétválasztása lehet vé tette a fúziót.6

A Bizottság fontos megállapításra jutott az internet-szolgáltatási piacot illet-
en a WorldCom/MCI-ügyben.7 Kimondta, hogy nem minden internet-szolgáltató 
versenyez egymással, hanem a gerinchálózati hozzáférés elkülönült piacot alkot, 
hiszen az internet rendszerének felépítése hierarchikus: a gerinchálózat verér-
ként bonyolítja le a forgalmat, a kisebb szolgáltatókat ehhez a hálózathoz meg-
állapodások „peering agreements”) kapcsolják. Lehetetlen lenne ugyanis minden 
felhasználó között közvetlen kapcsolatot kialakítani. Az internet-piramis csú-
csán négy gerinchálózati szolgáltató található, melyek egymással, egy világpiacon 
versengnek. Alattuk pedig nemzeti, illetve regionális piacokon tényked, alacso-
nyabb pozícióban lév, helyi szolgáltatók nyújtanak internet-elérést valamilyen 
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vezetékes infrastruktúrán. A tervek szerint a „Nagy Négyes” közül kett egye-
sült volna, és több mint 50%-os piaci részesedésre tett volna szert, így képes lett 
volna árait a többi versenytárstól függetlenül alakítani. Ez könnyen nélkülözhe-
tetlen eszköz („essential facility”) létrejöttéhez vezetett volna, amely olyan, a piac-
ra vezet szinte megkerülhetetlen kapuként működne, melynek kulcsait az új 
szupervállalat rizné.  

DOMAIN NEVEK 

Az egyes interneten megjelen tartalmakhoz való eljutás megkönnyítése érde-
kében szükség van az IP-számok helyett olyan megjegyezhet, a tartalomhoz 
kapcsolódó alfanumerikus jelekre. Ezek a domain nevek, melyek használata jogi 
szempontból valóban névviseléshez hasonlít. Ezeket a megjelöléseket azonban 
elzetesen regisztrálni kell. A regisztrációnak és elosztásnak pedig meg kell fe-
lelnie a tisztességes verseny által támasztott követelményeknek. Ezt a feladatot a 
general Top Level Domainek (gTLD: .com, .net, .org stb.) esetében egészen 1999-ig 
az Egyesült Államok kormánya alá tartozó hatósági szerv, az Internet Assigned 
Numbers Authority végezte, azóta már az Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers. Az ICANN már elvileg független szerv, az amerikai kormány azonban 
jelents hatalmi jogköröket tartott meg magának azt átadást követen is. A Bi-
zottság vizsgálatot indított az ICANN domainregisztrálásra kötött 
licenciaszerzdéseirl (vagyis arról, hogy ki lehet regisztrátor), de komoly, aggo-
dalomra okot adó jogszerűtlenséget nem állapított meg.8 Némi gondot okozott 
azonban a fdomainek regisztrátorának, a Network Solutions Inc-nek a valame-
lyest privilegizált helyzete. A vizsgálat is példa arra, mennyire szem eltt tartja a 
Bizottság az önszabályozó testületek működését. Ki kell ugyanis küszöbölni 
minden káros befolyást, kormányzati, vagy domináns helyzetű szolgáltatók ré-
szérl egyaránt.  
A nemzeti szinten működ regisztrátoroknak, és az esetenként ket felügye-

l nyilvántartóknak is pontosan körülhatárolt legitimációval kell rendelkezniük.  
A domainregisztráció során versenyjogi szempontokat is figyelembe kell 

venni. Nem engedhet meg, hogy egy domaint tisztességtelen céllal regisztrálja-
nak, azaz olyasvalaki használjon egy olyan domaint, amelyhez másnak lenne 
joga, ahogy például ez a védjegyek esetében is tilos. Igen nagy szerep hárul a 
bírói gyakorlatra, hogy a név- illetve védjegyjogi védelemhez hasonló biztosíté-
kokat dolgozzon ki, például a spekulációs célú domainregisztálások vagy egy 
névre érkez több igénylés esetében. Vitatott, hogy az általános megjelölések, 
gyűjtnevek regisztrálása egyedi termékek népszerűsítése céljából megengedhe-
t-e, hiszen azokat védjegyként, márkanévként nem lehet bejegyeztetni.  



A domainhasználattal kapcsolatos viták megoldására két modell látszik kije-
gecesedni. Az amerikai, amelyben a regisztrátor minden, törvénybe nem ütköz 
igénynek eleget tesz, ám a domain használóját komoly felelsség terheli, és az 
európai, amelyben a regisztrátor szinte engedélyezési jogosítvánnyal bír, és 
szükség esetén megtagadja a bejegyzést.  

VERSENY AZ INTERNETEN  

Ha már van számítógépünk, telefonvonalunk, internet-szolgáltatónk, böngé-
sznk és domain nevünk, elkezdhetjük a tényleges kereskedést. Tekintsük most 
át, hogyan hat az internet, mint kommunikációs csatorna a hagyományos gazda-
sági versenyre. 
Az elektronikus kereskedelem többfajta tevékenységet ölel fel: többek között 

elektronikus szolgáltatások igénybevételét (tartalomszolgáltatás, audiovizuális 
szolgáltatások, például zenék letöltése, internet-telefon, levelezés), elektronikus 
úton végzett tranzakciók (internetes vásárlás, pénzügyi szolgáltatások) valamint 
közvetít-kereskedelem (árverések, piacterek). A már klasszikussá vált felosztás 
szerint megkülönböztethetjük egymástól a vállalatok egymás közötti és közvet-
lenül a fogyasztók felé irányuló tranzakcióit (versenyjogi relevanciájuk miatt 
most csak ezekkel foglalkozunk). 

A VÁLLALATOK EGYMÁS KÖZÖTTI TRANZAKCIÓI 

Gazdasági társaságok működési körükben már régóta vesznek igénybe on-line, 
nemzetközi pénzügyi tranzakciós szolgáltatásokat, részben az Electronic Data 
Interchange rendszer keretében. Újabban inkább a minél több vev és eladó ösz-
szehozására létrejött elektronikus piacterek okoznak fejtörést a versenyhatóság-
nak. Ma már számos ilyen „B2B-exchange” létezik. Ezeket több vállalat azért 
hozza létre (többnyire nem a kartell- és erfölényes, hanem a fúziókontrollra 
vonatkozó szabályok szerint), hogy hatékonyabb, gyorsabb adásvételt bonyolít-
son le egymással. A Bizottság eddig – bizonyos feltételek mellett – minden 
esetben engedélyezte ezek működését. Ilyen piacterek működnek már az autó- 
és repülgép-ipari, vegyipari termékek, pénzügyi szolgáltatások, vagy irodasze-
rek eladása területén. Működhetnek ingyenesen, vagy pénzért, járulhatnak hoz-
zájuk kiegészít szolgáltatások. Különbséget tehetünk aszerint is, hogy ki mű-
ködteti ezeket a piactereket: a vevi, az eladói oldal, vagy semleges felek. A fbb 
kérdések e piacterekkel kapcsolatban: 
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− Lehetvé teszi-e a piacterek szerkezete és működése a tisztességes ver-
senyt? (A megtakarított közvetíti és egyéb tranzakciós költségek vajon a 
fogyasztók javát szolgálják-e, vagy a vállalatok zsebében maradnak?) 

− Lehetséget adnak-e e piacterek bizalmas információk cseréjére, kartellek 
létrehozására? 

− Ki lehet-e zárni ezekrl a virtuális piacokról a versenytársakat? 

Határozott választ minden kérdésre még maga a Bizottság sem adott. A prob-
léma ugyanis már a piacmeghatározásnál kezddik: vajon versenyben állnak-e 
ezek az elektronikus piacterek a hagyományos piacokkal, vagy csupán azok ré-
szét képezik? Létrehoz-e az internet új piacokat, vagy csupán hatékonyabbá 
teszi a régieket? A repülgép-alkatrészek kereskedelmére létrehozott oldal, a 
„MyAircraft” megítélése során a Bizottság az utóbbi mellett tette le a garast. En-
nek egyik indoka az volt, hogy e piactereket a vevk, de az eladók is csupán 
alternatív megoldásnak tekintették, melyek nem veszik át a hagyományos piacok 
szerepét, hanem csupán kiegészítik azokat. A kérdés azonban véglegesen még 
nem dlt el. Elektronikus piactereknél nehezen értelmezhet a földrajzi piac is, 
hiszen az internet lebontja az országhatárokat, ám mégis kétséges, hogy beszél-
hetünk-e itt világpiacról. (A fenti esetben ez nem okozott problémát, hiszen a 
repülgép-alkatrészek hagyományos piaca is világszintű.) A sok kérdés ellenére 
néhány feltétel kikristályosodni látszik: 
− a „piac-design”-nak lehetvé kell tennie a bizalmas információcsere 
megakadályozását,  

− „kínai falakkal” kell elválasztani egymástól a piacteret és az azt létrehozó 
vállalatokat (a leányvállalatot az anyavállalatoktól, a bennfentes kereske-
delem elkerülése érdekében),9 

− el kell kerülni, hogy a kereskedelmi tér résztvevi eredményesen össze 
tudják vonni a vételi vagy az eladási mennyiségeket (túllépve az engedé-
lyezett horizontális megállapodások elveit), ezáltal vásárlói er, majd ösz-
szehangolt magatartás jöjjön létre, 

− meg kell akadályozni a piacralépés és -használat mesterséges korlátainak 
kiépítését, 

− meg kell akadályozni, hogy a vállalkozások a hagyományos piacokon be-
töltött pozíciójuk alapján terjeszkedjenek az elektronikus piacok felé, 
vagy lelassítsák azok fejldését, amíg késznek érzik magukat a 
piacralépésre. 

A VÁLLALATOK FOGYASZTÓK FELÉ IRÁNYULÓ TRANZAKCIÓI 

Ez a terület is dinamikusan fejldik: számos cég kínál az interneten szolgáltatá-
sokat, on-line tartalmakat, árukat ellenszolgáltatásért vagy ingyenesen. A www-



protokoll elterjedése adott új lendületet e területnek. Az ilyen, fogyasztók felé 
irányuló, közvetlen tranzakcióknál is felmerülnek fontos kérdések: 
− Helyettesíthetek-e off-line termékek on-line megfeleljükkel? (zene, 
hírújságok stb.) 

− Lehetséges-e árdiszkrimináció az on-line és az off-line felhasználók kö-
zött? 

− Milyen a viszony a gyártó és a forgalmazó által végzett internetes forgal-
mazás között? Hogyan alakulnak ilyen környezetben a vertikális megálla-
podások? 

Kezdjük a piacmeghatározás nehézségeivel, melyek mind a termék-, mind a 
földrajzi piacot érintik. Néhány fúziós ügyben ennek különösen nagy jelentsé-
ge volt, hiszen nem mindegy, hogy a születend vállalkozás egy szűkebb piacon 
van-e erfölényben, vagy egy tágabb piacon folytat-e tisztességes versenyt. A 
Bertelsmann/Mondatori-ügyben10 az érintettek azzal érveltek, hogy a könyvpiac 
egységes, függetlenül a terjesztés és eladás módjától. Ezt a véleményt a Bizott-
ság nem osztotta, mondván: elkülöníthet a távolsági eladás (függetlenül annak 
formájától, mely lehet elektronikus, vagy postai csomagküld-szolgálatos) a 
boltitól, hiszen az elbbi esetben nincs mód a könyv kézbevételére, bár épp 
ezért lehetség van pénz-visszafizetési garancia érvényesítésére. Bizonyos elzárt 
területek esetén pedig a távolsági kereskedelem jelenti az egyedüli megoldást. A 
Metita/Nordbanken-ügy11 során a Bizottság megállapította a nemzeti piac létezé-
sét az elektronikus banki szolgáltatások területén, azzal, hogy a jövben ez a 
megítélés, elssorban a közös pénz bevezetése miatt, változni fog. A 
Bertelsmann/Havas/BOL-ügyben12 a felek szerint az internetes kereskedelemben 
forgalmazott könyvek világpiacon versenyeznek, a bizottság vizsgálatai azonban 
kimutatták, hogy nyelvi okok miatt Franciaország kitűnik az érintett könyvek 
vásárlásában, így releváns a nemzeti piac megállapítása. Emellett szól az is, hogy 
a vásárló döntését esetenként befolyásolja az is, hogy a földrajzi távolság, az 
országhatárok mennyiben befolyásolják, nehezítik a világ bármely pontjáról 
megrendelhet szolgáltatások teljesülését. A bizottsági gyakorlat elkülönült pia-
coknak tekinti az ingyenes és fizetett tartalomszolgáltatást, valamint a letölthet, 
on-line és off-line zenék forgalmazását.13

Átértékeldhet az aktív és passzív eladások megkülönböztetésének jelent-
sége. Aktív kereskedelemrl van szó, ha egy meghatározott vásárló részére, vagy 
vev kezdeményezésére történik. Ez a distinkció azért is fontos a Bizottság 
gyakorlata szempontjából, mert míg bizonyos vertikális megállapodások esetén 
lehetséges egy vállalkozás aktív eladásainak korlátozása, a passzív eladásoké 
minden esetben tilos. Az interneten néha nehéz különbséget tenni aktív és pasz-
szív eladások között, ezzel a kérdéssel így a Bizottság külön foglalkozott. Megál-
lapította, hogy áruk, szolgáltatások hozzáférhetvé tétele (közzététel Web-
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oldalon) és minden olyan lépés, amely az oldalt már megtalált felhasználó vásár-
lását könnyítik meg, passzív eladásnak minsül, tehát nem korlátozható. Ezzel 
szemben, a reklámjog számára is gondot okozó kéretlen elektronikus reklámle-
velek küldése (spamming) és azok a lépések, amelyek a felhasználót egy bizonyos 
honlapra vezetik, aktív eladást valósítanak meg. Egy példával illusztrálva, egy 
Németországra vonatkozó kizárólagos jogú forgalmazó német partnerrel ren-
delkez francia keresked következ cselekményei aktív eladások, és lehetnek 
tiltottak egy forgalmazási megállapodásban: 
− E-mailek kéretlen küldése német vevknek, 
− linkek fenntartása német Web-oldalakon, 
− „.de”-domain használata. 

Ezzel szemben passzív eladásnak minsül: 
− „.fr”-domain és generikus domainek használata (pl. „.com”), 
− német nyelvű Web-oldal fenntartása (ez analógnak tekintend azzal a 
francia forgalmazóval, aki német nyelvű telefonos operátort tart fenn).14 

ÖSSZEGZÉS 

Végezetül áttekintjük az elektronikus kereskedelem legfontosabb, a versenyjog 
szempontjából releváns jellegzetességeit. 
Az els szembeötl tényez a technológia fejlettsége, mely olyan lehetsége-

ket biztosít, amelyek addig elképzelhetetlenek voltak, és amely egészen új meg-
világításba helyezi a kereskedés folyamatát. A rohamos technikai fejldés miatt a 
technológiai elny az átlagosnál nagyobb jelentséggel bír, nemegyszer vissza-
éléshez vezethet. Az új lehetségeknek köszönhet robbanásszerű növekedés a 
felhasználók számában network-hatáshoz vezet, ugyanis annál értékesebb egy 
internetes szolgáltatás, minél többen igénybe veszik. Ez könnyen vezethet er-
fölényes helyzetek kialakulásához, az adott szolgáltatás akár nélkülözhetetlen 
eszközzé válhat.  
Átértékeldik például a piac fogalma, mások lesznek a piacmeghatározás 

szempontjai. Az Internet megtöbbszörözi, kiszélesíti a piacokat. Ráadásul a 
nagyteljesítményű számítógépeknek, hatalmas adatbázisoknak köszönheten 
mindez eddig soha nem látott mértékű piaci transzparenciával jár együtt. Ennek 
következtében az információcserék könnyebbé válásával elérhetbbé válik a 
konkurencia ügyfélköre, az információk birtoklása és felhasználása egyre na-
gyobb jelentségre tesz szert. A piac másik fontos szereplje, a közvetít keres-
kedelem is megváltozik: eltérbe kerülnek a közvetlen eladások, a fogyasztó 
közvetlen elérése. A tranzakciós költségek csökkennek, de maguk a termékek is 
olcsóbbá válnak, st, esetenként ingyenes termékek váltják fel az addig ellen-
szolgáltatásért forgalmazottakat, mint például bizonyos szoftverek esetében.  



A „technológia uralma” miatt a szabályozás csak a piaci szereplk által, azok 
összefogása révén lehet hatékony. Az önszabályozásnak azonban tisztességesen 
kell történnie. A versenyjognak lépést kell tartania a gyors fejldéssel, ha hivatá-
sát maradéktalanul be akarja tölteni, azaz nem gátja, hanem motorja kíván lenni 
a versenynek. Az internet lehetségei alapveten kedveznek a gazdasági ver-
senynek, ám vannak kedveztlen hatásai. A jöv feladata a fejldés további 
útjainak keresése mellett ezek kiszűrése lehet.  
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BÜNTET JOG 

SZABÓ IMRE 

INTERNETES BNCSELEKMÉNYEK  

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTERNETES CSALÁSRA 

„A számítógép forradalma együtt járt a visszaélések és a bűnözés új formáinak 
kialakulásával is. A világot átfogó számítógép hálózatban tetszésük szerint, 
büntetlenül bekapcsolódhatnak arra illetéktelenek, műszaki etika úgy tűnik 
nem létezik, a modern bűnözők kihasználják a hatályos jogi rendszerek héza-
gait és megmenekülnek a büntetőjogi felelősségre vonástól. A számítógép forra-
dalma előállította azokat az eszközöket, amelyekkel büntetlenül lehet lopni, el-
lenőrizni és manipulálni lehet milliók gondolatait és tevékenységét és az egész 

társadalmat túszul lehet ejteni. Másfelől viszont a megfelelően használt számító-
gép rendkívüli mértékben megjavíthatja milliárdok életét a földön. A választás 
rajtunk áll. Nem szükségszerű, hogy az emberiség jövője a számítógépes bűnö-

zés és a terror világa legyen.”1

INTERNETEN MEGVALÓSULÓ BNCSELEKMÉNYEK: SZÁMÍ-
TÓGÉPPEL KAPCSOLATOS VAGY SZÁMÍTÓGÉPES B NCSE-
LEKMÉNYEK? 

Az Interneten megvalósuló bűncselekmények dogmatikai elhelyezésére alkal-
mazhatjuk a korábban már kidolgozott számítógéppel kapcsolatos bűncselek-
mények megvonásának körét. Ennek alapját képezi, hogy az Internet mint szá-
mítástechnikai rendszer technikai szempontú megközelítésbl megegyezik a 
korábban szűkebben értelmezett számítógép kategóriájával. A számítógép 
ugyanis három lényegi összetevbl áll. Ezek a szoftver, a hardver és az egészet 
működtet ember, a menver (manware). Az Internet mint hálózat a számítógép 
működését biztosító és adatait tároló hardvernek, az Interneten megtalálható 
adatok pedig a számítógép szoftverkészletének felel meg. 
A számítógép lehet a bűncselekmény tárgya és eszköze.2 A számítógép esz-

köze a bűncselekménynek, ha valamely hagyományos büntetjogi tényállás 
megvalósításához használják, s tárgya, amennyiben a bűncselekmények a számí-
tástechnikai rendszer, a számítástechnikai adatok illetve számítástechnikai prog-

 
 
 
 
 
 



 

ramok ellen irányulnak. Tárgya lehet továbbá a bűncselekménynek a számító-
gép, mint az egyre nagyobb számban megjelen számítógépalkatrész-gyárakban 
elkövetett lopások elkövetési tárgya. Ez utóbbi vizsgálatára nem kerül sor az 
informatikai bűncselekmények rendszerének kialakulásában játszott csekély 
jelentsége miatt. A két legnagyobb kategóriából kiindulva további alkategóriák 
keletkeztek. 2000. január hó 12. napján Washington DC-ben megrendezésre 
kerül High-Tech Crime csúcstalálkozón Eric H. Holder, Jr. három kategóriába 
csoportosította a számítógéppel kapcsolatos bűncselekményeket.3

Az els csoportban azok a bűncselekmények találhatók, melyek a számítógép 
mint szoftver és hardver együttese ellen irányulnak. Ilyen a hacker-támadás, a 
jogosulatlan behatolás, a vírusterjesztés, vagy az adatlopás. A második csoportot 
azok a bűncselekmények alkotják, amelyeknél a számítógép mint egy médium az 
elkövetéshez szükséges eszköz jelenik meg. Példaként a számítógépes csalást, a 
szerzi vagy szomszédos jogok megsértését, vagy az illegális termékek, szolgál-
tatások online értékesítését említhetjük. Harmadik csoportba tartozó bűncse-
lekményeknél pedig a számítógép, mint egy tároló eszköz jelenik meg, amelyen 
lév adatok bizonyítékként szolgálhatnak valamely más bűncselekmény megál-
lapításához. A kábítószer-keresked vevinek listája, vagy esetleges elkövet 
csoportra vonatkozó adatok sorolhatók ide. A számítógéppel kapcsolatos bűn-
cselekmények rendszerének autópoézise következtében tehát a számítógép mint 
a bűncselekmények elkövetési eszköze differenciálódott, és két csoport bom-
lott.  
A fentieket figyelembe véve az Interneten elkövethet bűncselekményeket 

két kategóriába sorolom. Az els kategóriába az Internet mint hálózat ellen 
megvalósuló bűncselekmények, a másikba pedig az Interneten megvalósuló 
jogtalan cselekmények tartoznak. Fontosnak tartom a második csoport fentiek-
hez hasonló további kettéosztását, mert az Interneten keresztül hozzáférhet 
olyan adatbázisok, melyek esetleges elkövetési magatartások bizonyítékául szol-
gálhatnak. Ezek csak a személyiségi jogok korlátozásával lennének hozzáférhe-
tk, s ezért mindenképp külön szabályozás javasolt.  
Itt következ fogalmi csoportosítás a számítógépes bűncselekmények és a 

számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények elhatárolását segíti. Az internetes 
bűncselekmények kategóriájának kialakításában szeretném ezt felhasználni, mert 
elremutat ez a felosztás a legújabb Európai Uniós szabályozás kialakulásának 
megértésére. 
A két fogalom nem azonos, az egyik bvebb kategória, míg a másik ennek 

részhalmaza. A „computer related crimes” a számítógéppel kapcsolatos bűncselek-
mények magába foglalja a „computer crime” számítógépes bűncselekményeket. 
Számítógéppel kapcsolatos bűncselekmény osztályozási csoportjai: a szerzi és 
szomszédos jogok megsértése, a számítógép mint speciális elkövetési eszköz, és 
a számítógépes bűncselekmények.4 A számítógépes bűncselekményekhez tar-
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toznak azok a bűncselekmények, melyeknél a számítógép a bűncselekmények 
tárgya. Ha a számítógép mint speciális elkövetési eszköz jelenik meg, akkor a 
bűncselekményrl, mint egyéb bűncselekményhez használt eszközrl beszélhe-
tünk. Nem tartozik a számítógépes bűncselekmény kategóriába a szerzi és 
szomszédos jogok megsértése bűncselekmény. Ennek oka, hogy a számítás-
technikai rendszer, illetve a digitalizált adat felhasználása valamely szerzi művel 
kapcsolatos jogsértés elkövetésekor nem a rendszer illetve adat a védett jogi 
tárgy, hanem a szellemi tulajdon, melynek védelme a szerzi és szomszédos 
jogok megsértése bűncselekmény alapján már bekövetkezik, így nem szükséges 
a kétszeres büntetjogi védelem. Itt említhet meg a Kazaa vs. Buma/Stemra-ügy, 
ahol egy peer to peer (p2p) szoftver ellen indult eljárás a felperes szerzi jogvéd 
hivatal keresetére. A Interneten és a szoftveren keresztül különböz felhaszná-
lók bocsáthatják rendelkezésre adatállományaikat, melyet aztán bárki szabadon 
letölthet. A szerzi jogvéd hivatal azt sérelmezte, hogy legtöbben ezt arra 
használják, hogy jogsért adatállományokat (például mp3 fájlokat) cseréljenek. 
A holland legfelsbb bíróság a keresetet elutasította, s ítéletében rámutatott, 
hogy a szoftver egy eszköz, amellyel jogsért tevékenység végezhet, azaz 
semmiképp sem egyezik a jogsért tevékenységgel.5 Látható, hogy a bírói gya-
korlat is követte a jogirodalmi rendszeralkotást, amikor elhatárolta a szoftvert a 
szerzi és szomszédos jogok megsértésétl, további határt húzva a számítógé-
pes bűncselekmények rendszerének integritása felé. Ez jelenik meg a Büntet 
Törvényben is, mert a szerzi és szomszédos jogok megsértése tényállásba ol-
vadt az Interneten megvalósított elkövetési magatartásokért való felelsség. 
A 2001. január 8-án Strasbourgban kiadott Cybercrime-egyezmény három 

kategóriát határozott meg, s azokon belül rendezte az egyes bűncselekményeket. 
Az els kategóriát a számítástechnikai rendszer és a számítástechnikai adatok 
hozzáférhetsége, sértetlensége és a titkossága elleni bűncselekmények alkotják, 
a másodikba a számítógépes bűncselekmények kerültek, míg a harmadikban a 
számítástechnikai adatok tartalmával kapcsolatos bűncselekmények találhatóak, 
ez nem jelenti a szerzi és szomszédos jogok megsértése bűncselekmény újbóli 
eltérbe helyezését. E kategória a gyermek-pornográfiával kapcsolatos bűncse-
lekményeket tartalmazza. Az egyes csoportok részletezésére a következ rész-
ben térek ki. 
Ezek összefüggésében az internetes bűncselekményeken szűk értelemben 

egyedül az Interneten megvalósuló számítástechnikai rendszer és a számítás-
technikai adatok hozzáférhetsége, sértetlensége és a titkossága elleni bűncse-
lekményeket kell érteni. Tágabb értelemben tartoznak ide azok a bűncselekmé-
nyek, ahol az Internet mint a bűncselekmény eszköze jelenik meg, ide nem értve 
a szoftverlopást, a szerzi és szomszédos jogok megsértése bűncselekményt, 
valamint a tiltott pornográf felvételekkel kapcsolatos bűncselekményeket, mert 
azok az Internettel kapcsolatos bűncselekmények kategóriájába tartoznak.  



 

INTERNETES CSALÁS HELYE AZ INTERNETES  
B NCSELEKMÉNYEK KÖRÉBEN 

AZ EGYES B NCSELEKMÉNYEK RENDSZERBE SOROLÁSA A SZÁMÍTÓGÉPPEL 
KAPCSOLATOS B NCSELEKMÉNYEK KÖRÉBEN A NEMZETKÖZI ÚTMUTA-

TÁSOK ALAPJÁN 

Az els ajánlás a számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények meg-
ismeréséhez és kodifikáláshoz a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet (OECD) iránymutatása volt.6 Az iránymutatás öt alrendszerbe rendezte a 
büntetend számítógépes cselekményeket (ebben még nem jelentek meg a szá-
mítógépes csalás bűncselekménynek a törvényi tényállásai): 
− Információlopás7 
− A számítógépes szabotázs8 
− Az adatok tisztességtelen manipulálása vagy megváltoztatása9 
− Jogosulatlan használat10 
− Jogosulatlan hozzáférés11 

Az Európa Tanács 1989. szeptember 13-án bocsátotta ki els dokumentumát a 
számítógéppel kapcsolatos bűncselekményekrl. A nemzeti jogalkotás elsegíté-
se céljából listát készített az eddig megismert számítógépes környezetben meg-
valósítható bűncselekményekrl.12 Az ajánlás két részbl áll, tartalmaz egy mi-
nimum listát és egy fakultatív listát. A minimum lista tartalmazza azokat a bűn-
cselekményeket, amelyek büntetése leginkább ajánlatos, míg a fakultatív lista 
kiegészít jellege a listában szerepl bűncselekmények törvényi tényállásainak 
közeljövben kevés számmal megjelen körére utal. Tíz év távlatából a fakulta-
tív jelleg fenntartása helytelennek tűnik, tekintettel a számítógépek elterjedésére 
és a megvalósuló bűncselekmények számának növekedésére, ezért nem határo-
lom el a két listát, pusztán említést teszek a korábbi határvonalról. Az ajánlás-
ban szerepl bűncselekmények: 

Számítógépes csalás – Computer-related fraud 

A nemzetközi dokumentumok között itt jelenik meg elször a számítógépes 
csalás. A bűncselekménnyel az ajánlás értelmében elssorban a magántulajdon 
sérthetetlensége sérül, mely a cselekménnyel elidézett jogtalan vagyoni elny-
ként az elkövetnél vagy harmadik személynél illetve tényleges kárként a sér-
tettnél jelentkezik. Számítógépes csalás elkövetési tárgya a számítástechnikai 
rendszer és a számítástechnikai adat, amelyet az elkövet adatok, programok 
bevitelével, megváltoztatásával, törlésével, mentésével, eltitkolásával vagy más 
az adatfeldolgozási folyamat befolyását eredményez beavatkozással követ el. 
− Számítógépes hamisítás – Computer forgery13 
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− Számítógépes programokban vagy adatokban történ károkozás – 
Damage to computer programs or data14 

− Számítógépes szabotázs – Computer sabotage15 
− Jogosulatlan hozzáférés – Unauthorised access16 
− Jogosulatlan feltartóztatás – Unauthorised interception17 
− Védett számítógépes programok jogellenes másolása – Unauthorised 
reproduction of protected computer program18 

− A félvezet topográfiák jogellenes reprodukciója – Unauthorised 
reproduction of topography19 

A fakultatív listán szerepl cselekmények, amelyek a kodifikálást elíró kötelez 
listába kerülésére azért nem került sor, mert nem született róluk egyezség, így 
megmaradtak az ajánlás szintjén.  
− Számítógépes adat, vagy számítógépes program megváltoztatása – 
Alternation of computer data or computer programs20 

−  Számítógépes kémkedés – Computer Espionage21 
− Számítógép jogosulatlan használata – Unauthorised use of a computer22 
− Védett számítógépes program jogosulatlan használata – Unauthorised use of 
a protected computer23  

Jelents rendszertani kategorizálást végzett el az osztrák Schmölzer – Schlich 
szerzpáros, aminek eredményeként az elkövetési magatartásokat három al-
rendszerbe csoportosította: 
Támadás hardver ellen, támadás szoftver ellen, támadás az adat ellen. Az in-

ternetes bűncselekmények e rendszer szerinti kategorizálása egyedül az Interne-
tes bűncselekmények szűken vett értelmének körében elképzelhet. Ebbe az 
Internetes csalás nem sorolható, ezért ennek a bűncselekménynek Schmölzer–
Schlich-féle rendszerbe sorolása nem értelmezhet.24

A jelenlegi nemzeti törvényhozásra legnagyobb hatást a Cybercrime Egyez-
mény gyakorolta. Az egyezmény három csoporton belül emeli ki az aláíró álla-
mok számára a kötelezen szabályozandó cselekményeket. 
I. Számítástechnikai rendszer és a számítástechnikai adatok hozzáférhetsé-

ge, sértetlensége és titkossága elleni bűncselekmények: jogtalan belépés,25 jogta-
lan kifürkészés,26 az adatok sértetlensége elleni cselekmény,27 a rendszer sértet-
lensége elleni cselekmény,28 visszaélés eszközökkel.29

II. Számítástechnikai bűncselekmények: számítástechnikai hamisítás,30 számí-
tástechnikai csalás (másnak a jogosulatlanul és szándékosan történ vagyoni 
károkozás, amelyet a) számítástechnikai adatok bevitelével, megváltoztatásával, 
törlésével vagy megsemmisítésével, vagy b) számítástechnikai rendszer működé-
se elleni bármilyen más cselekménnyel, anyagi haszon saját vagy más részére 
történ jogosulatlan megszerzése szándékával követnek el.)31

III. Gyermek-pornográfiával kapcsolatos bűncselekmények.32



 

Az Európai Tanács 1989. évi ajánlásában és a Cybercrime Egyezményben le-
írt számítógépes illetve számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények egymást 
átfed kategóriák. Különbség, hogy míg a Cybercrime-egyezménybe bekerült 
két új bűncselekménytípus: a visszaélés eszközökkel és a gyermekpornográfiával 
kapcsolatos bűncselekmények, addig az ET ajánlásban szerepl három cselek-
mény – a védett számítógépes program jogosulatlan reprodukciója és a topográ-
fia jogosulatlan reprodukciója valamint a védett számítógépes program jogosu-
latlan használata – átkerült a szerzi és szomszédos jogok bűncselekménybe. A 
Cybercrime-egyezményben megjelen kategóriák elkövetési magatartásai lefedik 
az ET ajánlásban szerepl minimum és fakultatív lista elkövetési magatartásait, 
így szabályozva az összes büntetend cselekményt. A magyar jogalkotás is kö-
vette ezt a gyakorlatot, s kevesebb törvényi tényállással, de azokon belül több 
elkövetési magatartás meghatározásával elérte a Cybercrime-egyezményben leírt 
követelményeknek megfelel szabályozást. A Cybercrime-egyezményben meg-
határozott jogtalan belépés az ET ajánlás jogosulatlan hozzáférés és a számító-
gép jogosulatlan használata bűncselekményt foglalja magában. A jogtalan kifür-
készés a jogosulatlan feltartóztatás és a számítógépes kémkedés elkövetési ma-
gatartásait tartalmazza. Egyszerűsít lépés volt továbbá, hogy az adatok sértet-
lensége elleni bűncselekmény a korábbi károkozás adatban vagy programban 
valamint a számítógépes adat vagy számítógépes program megváltoztatása bűn-
cselekményeket egyesítette. A rendszer sértetlensége elleni bűncselekmény a 
számítógépes szabotázsnak, a számítógépes csalás és hamisítás pedig az azonos 
elnevezésű bűncselekményeknek felel meg.  

A SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS B NCSELEKMÉNYEK 
JELENLEGI MAGYAR SZABÁLYOZÁSA 

A SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS BNCSELEKMÉNYEK JOGTÖRTÉNET 

Ténylegesen megindult a piacgazdaság kialakulása, amelyet az alkotmány 9. §-a 
deklarált. Büntetjogi védelemre a konszolidált piacgazdaság viszonyai között is 
szükség van, ezért kezddött meg a bűncselekmények törvényi tényállásainak 
korszerűsítése az 1992. évi XIII. törvénnyel, amely bevezette a Büntet Tör-
vénykönyvbe (Továbbiakban: Btk.) a csdbüntettet és a hitelez jogtalan elny-
ben részesítése bűncselekményét. További módosításokat tartalmazott a Btk. 
XVII. fejezetén belül az 1993. május 15-én hatályba lépett 1993. évi XVII. tör-
vény is. Ennek a koncepciónak a folytatásaként jelent meg az 1994. május 15-én 
hatályba lépett 1994. évi IX. törvény, melyben elször került szabályozásra bi-
zonyos számítógépes illetve a számítógéppel elkövetett cselekmények bünteten-
dvé nyilvánítása. A számítógépes csalás a Btk. XVII. fejezetében, gazdasági 

 



Berta Zsolt: A választási formulák 

bűncselekményként kapott helyet a gazdálkodási kötelességet és a gazdálkodás 
rendjét sért bűncselekmények között a 300/C §-ban. A törvény miniszteri 
indoklásában utalnak arra, hogy a tulajdont károsító számítógépes manipuláció 
gyakorisága és az a tény vezetett az új bűncselekmény bevezetésére, hogy a va-
gyon elleni bűncselekmények nem alkalmazhatók ebben a körben a tényállási 
elemek hiánya miatt. 33 A helytelen adatok betáplálása, a programmanipuláció és 
az adatfeldolgozás menetébe történ egyéb beavatkozás, mint elkövetési maga-
tartás új törvényi tényállás megszületését indokolták. A számítógépes csalás 
tényállási elemei a jogtalan vagyonszerzés és a károkozás volt. Elkövetési maga-
tartásnak pedig a számítógépes adatfeldolgozás eredményének befolyásolása 
került definiálásra. Alapesetben három évig terjed szabadságvesztéssel bünte-
tend cselekménynek számított. A 300. §. (2) bekezdésében a büntetési tétel az 
okozott kár nagyságától függen emelkedett. Jelents kár esetén a büntetés öt 
évig terjed, különösen nagy kár esetén 2-8 évig terjed szabadságvesztéssel 
volt büntethet. 
Az els módosítás az 1996. augusztus 15-én hatályba lépett 1996. évi LII. 

törvénnyel került a Btk-ba. A 300/C. §. (3) bekezdése a különböz hagyomá-
nyos és mobil rádiótelefonok útján igénybe vehet szolgáltatásokkal való visz-
szaélések elszaporodása miatt került a törvénykönyvbe. A törvényalkotók ezzel 
egy értelmez rendelkezést helyeztek el, mely egyértelművé tették az elkövetési 
tárgy körét a telekommunikáció területén. 
Az 2001. március 1-jén hatályba lépett 1999. évi CXX. törvénnyel a 300/C. 

§. (2) c pontját helyezték el, mely a különösen jelents kár okozása esetén a 
számítógépes csalás elkövetjét öttl tíz évig terjed szabadságvesztéssel rendel-
te büntetni. A törvény általános indoklásában a gazdasági bűncselekmények 
körébe az értékhatárok koncepcionális változtatása a vagyon elleni bűncselek-
mények és gazdasági bűncselekmények szabályozó rendelkezéseinek felülvizsgá-
lata folytán következett be. 

A 2002. ÁPRILIS 1-T L HATÁLYOS 2001. ÉVI CXXI. TV. VÁLTOZTATÁSAI  

A törvény indoklása alapján a védett jogi tárgy a számítástechnikai rendszerek 
megfelel működése, a bennük tárolt, feldolgozott, továbbított adatok megbíz-
hatóságához, hitelességéhez, valamint titokban maradásához fűzd érdek. To-
vábbi lényeges indoka a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselek-
ménynek bevezetésének, hogy szorosan kapcsolódik hagyományos bűncselek-
ményekhez is. A számítástechnikai rendszer zavartalan működése, illetve az 
adatok hozzáférhetsége, sértetlensége és titkossága elleni bűncselekmények 
egyben a vagyoni illetve a gazdasági viszonyok sérelmét is eredményezhetik. 



 

A számítástechnikai rendszer 

A számítástechnikai rendszerek fogalmát a 300/F. § értelmezi a 300/C. § és a 
300/E. § alkalmazásában. A miniszteri indokolás szerint számítástechnikai 
rendszer minden olyan berendezés, amely közvetlen emberi beavatkozás nélkül 
(automatikusan) végez adatfeldolgozást, azaz adatok bevitelét, kezelését, tárolá-
sát, továbbítását látja el.  
A rendszer fogalmának köre több megközelítésben is alkalmazható.  
A rendszer fogalmának szűkebb megközelítésében a számítástechnikai adat-

feldolgozásra épül, memóriával rendelkez olyan egység, melyek megjelené-
sükben nem hagyományos számítógépet jelentenek is számítástechnikai rend-
szernek minsülnek. Ilyen például a közcélú távbeszél szolgáltatások, a közcé-
lú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére szolgáló elektronikus kártyák, 
a közcélú mobil telefont vezérl mikroszámítógépek és a számítástechnikai be-
rendezések felhasználásával működ hírközlési telekommunikációs rendszerek 
is. 
A rendszer fogalmának tágabb értelmezésében számítástechnikai rendszer-

nek számít az egyes berendezések összekapcsolása révén létrejött hálózatok, 
valamint adattovábbítást, kapcsolatfelvételt biztosító műszaki berendezések is. 
Egyes berendezések összekapcsolásán nem feltétlenül fizikai kapcsolatot kell 
csak érteni. Összekapcsolásnak számít az elektronikus vagy optikai jeleket to-
vábbító kábelek, vagy vezetékek útján történ összekapcsolódás, a rádióhullám, 
infravörös illetve rövidhullám segítségével vagy műholdas sugárzás igénybevéte-
lével létrejött kapcsolódás is. A Büntet Törvénykönyv 178. §-ának kommentár-
jából kitűnik a levéltitok megsértése bűncselekmény kapcsán, hogy az Internet 
távközlési berendezésnek számít, mint a telefon vagy a fax. Ezt a fenti számítás-
technikai rendszer fogalmával összevetve megállapítható, hogy az Internet szá-
mítástechnikai rendszernek minsül. 
Számítástechnikával kapcsolatos bűncselekmények a magyar szabályozásban 

két törvényhelyen jelennek meg. A 300/C. §-ban a számítástechnikai rendszer 
és adatok elleni bűncselekményeknél, valamint a 300/E §-ban a számítástechni-
kai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásánál. 

A számítógéppel kapcsolatos bncselekmények, a számítógépes csalás 
elhelyezkedése 

A 300/C. § a bűncselekmény három alapesetét határozza meg, amelyek az elkö-
vetési magatartások függvényében egymáshoz képest súlyosabban büntetend 
cselekmények. A (4) bekezdést csak a (3) bekezdés rendelkezéseire kell alkal-
mazni: 
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300/C. § (1) Számítástechnikai rendszerbe történ jogosulatlan belépés34; 
300/C. § (2) Számítástechnikai rendszer és a számítástechnikai adatok sértet-
lensége elleni cselekmények35; 300/C. § (3) Számítógépes csalás. 
A számítógépes csalás bűncselekmény által védett jogi tárgyak a számítás-

technikai rendszerben tárolt, feldolgozott, továbbított adatok megbízhatóságá-
hoz, továbbá a vagyoni, tulajdoni és a gazdasági, pénzügyi viszonyok biztonsá-
gos, kiszámítható működéséhez fűzd érdek. Elkövetési tárgy a számítástech-
nikai rendszerben tárolt, feldolgozott, továbbított adat. A (3) bekezdés a elköve-
tési magatartásai az adatok megváltoztatása, törlése, hozzáférhetetlenné tétele, 
adatok bevitele, amennyiben azt jogtalan haszonszerzés végett, kárt okozva 
valósítják meg. Az adatok törlése lehet teljes, részleges, vagy szelektív, az adatok 
bevitele szempontjából pedig a téves, hiányos adatok relevánsak, mert e cselek-
ményekkel az adatfeldolgozási folyamat eredményének változása érhet el. Az 
adat megváltoztatásáról akkor beszélhetünk, ha az adatok vagy programutasítá-
sok teljes vagy részbeni átírásával beavatkozás esetén a program már nem az 
eredeti funkció szerint működik, illetve ha az adat már nem a korábbi informá-
ciót tartalmazza. Tehát egy programba való adatok bevitele önmagában még 
nem lenne tényállásszerű cselekmény, ha annak funkciójában nem következne 
be változás, azonban az, hogy a program adatokból épül fel, s az adatoknál 
minden lényeges változás tényállásszerű, ezért elég csupán egyetlen adat megvál-
toztatása a program diszfunkcionális működéséhez. Az adatfeldolgozási folya-
mat befolyásolása bekövetkezhet az adatok részbeni vagy teljes törlésével, 
ugyanis olyan adatok sérülhetnek így, melyekre az adatfeldolgozási folyamat 
épül. Tehát ha az adatok módosítása az eredményt nem érinti, pusztán nyilván-
tartási adatok tűnnek el, akkor nem beszélhetünk számítógépes csalásról, csu-
pán a számítástechnikai adatok sérthetetlensége elleni bűncselekményrl. 
A (3) bekezdés a rendszer jogtalan haszonszerzés céljából elkövetett akadá-

lyozását rendeli büntetni, melynek eredményeként kár is bekövetkezik. Vala-
mennyi elkövetési magatartás célzatos: jogtalan haszonszerzésre irányul, továb-
bá szükséges a kár bekövetkezése. A kár eredmény, objektív körülmény, így kell 
a befejezettséghez. Itt az eredmény nem az elkövetés módjára, hanem a cselek-
mény eredményére vonatkozik. Például jogtalan haszonszerzési célzattal végre-
hajtott cselekmény idejében történ leleplezése következtében nincs károkozás, 
akkor a cselekmény az elkövetési magatartások tanúsításával kísérleti szakban 
marad. A kárnak nem a számítástechnikai rendszerben kell bekövetkeznie, ha-
nem a számítástechnikai rendszer manipulációjával összefüggésben, a tevékeny-
ség eredményeként. 



 

AZ INTERNETEN ELKÖVETHET  BNCSELEKMÉNYEK 
RENDSZERE ÉS AZ EGYES B NCSELEKMÉNYEK  
RENDSZERBELI HELYE 

AZ INTERNETES B NCSELEKMÉNYEKR L ÁLTALÁBAN 

Látencia 

A magas látencia annak köszönhet, hogy az internetes bűnöz mind a sértett, 
mind a nyomozó hatóságok eltt leplezi a bűncselekményt, s az ideális megol-
dásra törekszik, ami olyan magatartásra sarkallja, amirl sohasem derül ki, hogy 
valójában bűncselekmény. A láthatatlanság okának egyik tényezje a fejlett 
technika, másik, hogy a vizsgálótisztek gyakran nem rendelkeznek megfelel 
végzettséggel és a harmadik, hogy az áldozatok nem rendelkeznek a támadás 
esetére szolgáló tervvel. Ez utóbbi fleg a gazdasági szektorban jelenik meg, 
ahol egyrészt a sérelmüket inkább leplezik, semhogy negatív publicitást kapja-
nak, jó hírnevüket sérelem érje, másrészt pedig elveszítsék a vevik bizalmát. 

Elköveti oldal 

A sajtó szerepe az informatikai bűnözi kultusz támogatásában kiemelkeden 
jelents, mivel az elkövett tudásával a bűnüldözk fölé helyezik. Általánosság-
ban megállapítható, hogy az elkövetk 16-35 év közötti férfiak. Ennek oka, 
hogy a számítógépekkel kapcsolatos technikai állásokat jórészt férfiak töltik be, 
ezért kevesebb a ni elkövet ennél a bűncselekménynél. Az elkövetk magasan 
kvalifikált szakemberek, gyakran amatr bűnözk, els bűntényesek. Legtöbb-
jük azon cég alkalmazottja, ahol a cselekményeket elkövetik.36

Louis J. Freeh, az FBI Informaitkai Bűnözési Osztályának igazgatója az 
alábbi kategóriákat határozta meg az internetes bűncselekmények elkövetinek 
osztályozásakor: bennfentesek, hackerek, vírusírók, bűnöz csoportok, terroris-
ták, hírszerz szolgálatok, informatikai hadviselk.37

Bennfentesek 

A bennfentesek egy adott cég alkalmazottai, akik közvetlenül kapcsolatba lép-
hetnek a számítástechnikai rendszerrel, vagy a számítástechnikai bűncselekmé-
nyekhez szükséges adatokat szerezhetnek. Ezzel kárt okozhatnak a helyi rend-
szerben, vagy üzleti titok alá tartozó információkat szerezhetnek meg. Egy 
2000-ben elkészített FBI kutatás szerint a felderített jogosulatlan belépések kö-
zül 71 %-ot bennfentesek követtek el.38

A legegyszerűbb módja, ha a számítógép képernyjérl szerzik meg a szük-
séges információkat. Ez ellen az árnyékolással lehet védekezni. Egy másik lehe-

 



Berta Zsolt: A választási formulák 

tség, hogy saját programot juttatnak be a rendszerbe, mely utána már nem 
működik az eredeti funkciók szerint. A program bejuttatásának több lehetsége 
van. Attól függen, hogy a vállalati hierarchiában hol helyezkedik el a bennfen-
tes, annál nagyobb összegeket kell rááldozni a program bejuttatására. Közked-
velt az is, ha egy bels embernek kölcsönadnak egy ártalmatlannak látszó prog-
ramot, (képernyvéd stb.) amely azonban tartalmazza a bűncselekmény elkö-
vetéséhez szükséges programot is.39

1997-ben George Parente informatikust elítélték a Forbes, Inc öt szerveré-
nek használhatatlanná tételéért. A rendszergazda, miután munkahelyi leépítés 
miatt elbocsátották, az otthoni gépérl kapcsolatot létesített a cég szerver gépe-
ivel. A régi belépési jelszavával átjutott a védelmi rendszeren, s öt szerver-gépet 
használhatatlanná tett. A gépeken lév adatok nem voltak helyreállíthatók, ezzel 
körülbelül 24.600.000 Ft kárt okozott.40

1999 januárjában a National Library of Medicine (NML – Nemzeti Gyógy-
szer Adatbázis) gépére betörtek, s onnan a legújabb kutatási eredményeket letöl-
tötték. Ezzel, a bíróság megállapítása szerint, 6.150.000 Ft kár keletkezett, me-
lyet Montgomery Johns Graynek kell megtérítenie. Montgomery volt a rendszer 
kitalálójának atyja, aki egy a programba elzleg beépített „hátsó ajtón” – elre 
elkészített bejutási lehetség – jutott a védett adatokhoz.41  

Hackerek 

A hackerek szintén veszélyt jelentenek a közösségre. Tevékenységüket pusztán 
a kihívásért vagy a hacker-közösség megbecsülésért, kérkedésbl végzik. A 
hackerek által használt módszerek informatikai ismeretekre épülnek. Az Inter-
nettel meggyorsult a lehetség a hackerek által használt módszerek elsajátítására. 
A legtöbb program, mellyel kódokat lehet megfejteni, a legtöbb módszer, pél-
dául ahogy egy víruson keresztül úgynevezett trójai falovat lehet bejuttatni az 
áldozatok rendszereibe az Interneten keresztül több helyen is hozzáférhetk.42

Elkövetési mód, ha a ki és bemeneti egységeket megtévesztik azáltal, hogy 
egy köztes programot állítanak az információ áramlásába, s a program az átme-
n adatokat megváltoztatja, s így már nem a megfelel adatok kerülnek a célgép 
memóriájába. Gyakran szükség van a bűncselekmény elkövetéséhez a hozzáfé-
réshez szükséges belépési névre és ehhez a névhez tartozó belépési kódra. Eh-
hez egy olyan program nyújt segítséget, mely érzékeli a gépen, hogy mikor tör-
ténik a belépéshez szükséges adatmozgás, majd automatikusan az újonnan be-
jöv információt elválasztja a már általa ismert adatoktól, ezzel megszerezve 
többletinformációt. A titkos adatokat tartalmazó rendszerekhez sok esetben 
nem egy jelszó szükséges, hanem valódi kulcsok és azonosító kódkártyák. 
Ezekhez kijátszásához egy olyan programra van szükség, amely képes szimulálni 
azt, ahogy a billentyűzetrl adatok jutnak a számítógépbe, valamint képes arra, 



 

hogy a képernyn megjelen információkat megváltoztassa. A program addig 
nem aktiválódik, amíg egy jogszerű felhasználó be nem jelentkezik. Ekkor kezd 
utasításokat küldeni, úgy hogy errl a felhasználó nem szerez tudomást.43

A legels nagyobb jelentségű bűncselekmény a DDOS – distributed denial of 
service – ellen végrehajtott hacker-támadás volt, melyet pusztán az Interneten 
keresztül letöltött szoftverekkel hajtottak végre.  
Az új keletű problémára leginkább a CURADOR eset világít rá. Walesben az 

FBI koordinálása mellett a rendrség két virtuális betört tartóztatott le. Az 
elkövetk több e-kereskedelmi oldalra törtek be és onnan több mint 26.000 
bankkártyára vonatkozó információkat loptak el. A kár jelen esetben 3.000.000 
dollár volt. Az elkövetk elfogásához az FBI, a brit, a walesi és a kanadai rend-
rség együttműködése mellett vállalkozók is hozzájárultak.  
E mellett megjelent már a „hacktivizmus” mint internetes politikai motiváci-

ójú támadás. Az elkövetk politikai üzeneteket küldenek különböz szerverek-
re, hogy lebénítsák azokat. 1996-ban például betörk feltörték az igazságügy-
minisztérium oldalát. A betörk letöröltek több könyvtárat, majd helyette feltöl-
tötték a sajátjaikat, melyek Adolf Hitler eladását tartalmazták Bill Clinton 
hangjával.44

Vírusírók 

A vírusírók veszélyességét nem lehet lokális problémaként kezelni. Tevékenysé-
gükkel az Internet egészére veszélyt jelenthetnek. A legutóbbi években sok dest-
ruktív vírus burjánzott el, értve ez alatt a Melissa makrovírust, az Explore.Zip 
féregvírust és a CIH (Csernobil) vírust.  
Vírusnak azokat a programokat tekintjük, amelyek önmaguk sokszorosításá-

ra képesek. Programféregnek azok a programok, melyek bejutva egy rendszerbe 
adatokat hoznak ki onnan. A trójai programok pedig ártatlan programnak ál-
cázva jutnak be idegen rendszerekbe. Az utóbbi kettt tehát el lehet különíteni a 
vírusoktól, azonban hatásukat tekintve talán még veszélyesebbek azoknál. A 
vírusok családjának legártalmatlanabb tagjai a „kukavírusok” Nem okoznak kárt 
az adatállományban, hanem felesleges adatokkal bénítják meg a rendszer műkö-
dését. Egyes vírusok a programkódot módosítják. Ezek már adatokat semmisít-
hetnek meg s a rendszert működésképtelen állapotba juttathatják. A harmadik 
típusba a hardvervírusok tartoznak, melyek nem fertzött programokkal kerül-
nek a gépre, mint az elbb felsorolt két másik típus, hanem valamely elektroni-
kus alkatrész bels memóriájában a gyártás pillanatától benne vannak. Mivel 
rengeteg számítógép kártya van forgalomban s ezek bels mikroprogramjának 
módosítására a megfelel módszerekkel lehetség kínálkozik, terjesztésük nem 
ütközik nehézségbe. Az Internet meghozta a vírusok terjesztésének eddigi leg-
nagyobb lehetségét.45  
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Bnöz csoportok 

A tendenciák szerint növekvben van az Internet elleni támadások közül a bű-
nözi csoportok által elkövetettek. Ezek a támadások célja mindig a pénzszer-
zés. Fontos ezért az ezek elleni hatékony fellépés. Ezt a magyar szabályozás a 
Btk. 300/E. § (3) bekezdésében tett büntethetséget megszüntet ok egyik fel-
tételeként jelenítette meg, mely szerint a mentesülés csak akkor következik be, 
ha az elkövet hasonló tevékenységgel foglalkozó személy kilétérl felvilágosí-
tást ad.  
Elször 1999 tartóztattak le két tagot az akkora legnagyobb taglétszámmal 

büszkélked „Phonemaster” csoportból. A „Phonemasters” egy nemzetközi 
bűnözi csoport tagjai voltak, akik feltörték a MCI, a Sprint, az AT&T, és az 
Equifax szerverét, valamint a Nemzeti Bűnözi Információs Központ adatbázi-
sát. Az FBI dallasi csoportja egy új adatlehallgató technikával figyelemmel kísér-
te Calvin Cantrell hívásait valamint modem impulzusait. Cantrell több száz a 
Sprint oldalra bejelentkez bankkártyaszámát töltötte le, majd ezeket eladta 
kanadai személyeknek, akik továbbították az adatokat Ohioba. Innen az adatok 
Svájcba kerültek, ahol egy olasz szervezett bűnözi csoport vásárolta meg azo-
kat. A Phonemasters technikái közé a „kukázás” tartozik, mely alapján össze-
gyűjtöttek régi telefonkönyveket és rendszerek régi technikai segédleteit. Ezt az 
információt arra használták fel, hogy a munkavállalókat kijátsszák, és azok meg-
adják a belépési nevüket és jelszavukat. Ezekkel betörtek az áldozatok rendsze-
reikbe.46

Egy másik hasonló esetben az elkövet Vladimir L. Levin volt, akik több ha-
sonlóan képzett orosz informatikussal 10.000.000 $-t utalt át a Citibank fiókok 
ügyfeleinek számláiról Kaliforniában, Finnországban, Németországban és Hol-
landiában öt hónap alatt. Levin negyven alkalommal tört be a Citibank pénz – 
menedzsment rendszerébe személyi számítógépével és ellopott több belépési 
nevet és kódot. Az orosz telefontársaság összedolgozva a Citibankkal össze-
gyűjtötte Levin internetes „lábnyomait”, melyen keresztül a pénzátutalásokat le 
lehetett nyomozni. Az ellopott pénzbl így sikerült 9.600.000 $-t visszaszerez-
ni.47

Terroristák 

Terrorista csoportok növekv számban használják az új információs technoló-
giát és az Internetet, hogy megszövegezzék terveiket, pénzügyi alapjaikat nyu-
godtan mozgathatják, propagandaanyagokat terjesszenek és biztonságosan 
kommunikáljanak. Már 2000-ben a CIA igazgatója George Tenet megfogalmaz-
ta, hogy terrorista csoportok, mint a „Hizbollah”, Hamas, Abu Nidal szervezete 
és Bin Laden al Qa’ida szervezeti is használ számítástechnikai eszközökkel tit-
kosított adatállományokat, e-maileket és rejtett fájlokat. Annak ellenére, hogy 



 

tevleges támadást még nem intéztek, a terroristák jelenléte a cybertérben min-
denképpen potenciális veszélyt jelent. 

Hírszerz  szolgálatok 

A hírszerz szolgálatok gyorsan átvették a kiber eszközöket, hogy kémtevé-
kenységük eszköztárát hatékonyabbá tegyék. A KGB már 1986-ban a Cuckoo 
Tojása akcióban kelet-német hackereket alkalmazott, hogy az Egyesült Államok 
védelmi minisztérium rendszerének kódjait megfejtsék.  

Informatikai hadviselk 

A legnagyobb kihívást mindenképp egy esetleges internetes hadviselés jelentené. 
A legtöbb állam már rendelkezik információs hadviselési tervekkel, programok-
kal, melyeket bármelyik állam ellen felhasználhatnak. A legtöbben nem tudná-
nak szembeszállni a hagyományos harcmodorral, ezért a leginkább a védelem 
nélküli területen fejlesztik a haditechnikájukat. 

INTERNETES B NCSELEKMÉNYEK TÍPUSAI 

Az Internet mint hálózat ellen megvalósuló bűncselekmények48 – az Internetes 
bűncselekmények szűk értelemben: kommunikációs csatornák kikémlelése, 
számítógépbe és számítástechnikai rendszerekbe történ jogosulatlan belépés, 
hálózati működés szabotálása, adatok szándékos megváltoztatása és megsemmi-
sítése, számítógépes hálózatokban történ jogosulatlan szándékos bennmara-
dás. 
Az Interneten elforduló jogtalan cselekmények49: internetes bűncselekmé-

nyek tág értelemben, internetes csalás, kábítószerek és állami ellenrzés alá vont 
szerek internetes kereskedelme, fegyverek internetes kereskedelme, internetes 
szerencsejáték, alkohol internetes kereskedelme, internetes bűncselekmények 
legtágabb értelemben, online gyermekpornográfia, szoftverkalózkodás, szerzi 
és szomszédos jogok megsértése Interneten. 

INTERNETES CSALÁS 

Az internetes csalás annyiban különbözik a hagyományos csalás fogalmától, 
hogy a csalók az Internetet (chatszobákat, e-maileket, Web-oldalakat) használják 
fel, hogy bemutassák tisztességtelen ajánlatukat a leend áldozatoknak, csalárd 
pénzmozgásokat eszközöljenek, vagy tisztességtelen eljárásokat folytassanak 
pénzintézetek ellen.  
Az Internetes csalások csoportosítása: on-line aukciós csalás, on-line kiske-

reskedelmi értékesítés. 
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Befektetési csalás (ezen belül: a) piaci manipulációs csalás, b) egyéb befekte-
tési csalás50), bankkártya csalás, belépési kódlopással egybekötött csalás, alka-
lomszerű üzleti csalás – „Work at home” alakzat.51

On-line aukciós csalás 

A non-profit Nemzeti Vásárlói Liga (USA) által felállított Internet Fraud Watch 
által készített jelentés alapján a leggyakrabban jelentett csalás típus. A bejelentett 
aukciós csalások 64 százalékát teszik ki. Az általános elkövetési cselekmény 
nyomán általában drága termékeket, mint például computereket, drága órákat 
vagy régiségeket kínálnak Internetes aukciós oldalakon. A személyek, kiket úgy 
informálnak, hogy sikeresen licitáltak, elküldik a vételi árat az eladónak, de nem 
kapják meg a megnyert terméket. Más esetekben a csaló a megrendelt termék 
utánzatát küldi el. 
Az online aukciós csalások további két formája a „shill ajánlattev” és a „shill 

visszacsatoló” elkövetési mód. A „shillek” olyan ajánlattevk, akiknek nem áll 
érdekében az áru megvétele, amelyre ajánlatot tesznek, viszont azzal, hogy aján-
latot tesznek, emelik a termék tényleges eladási árát. Az online aukciókon az 
elkövetk hamis e-mail címekrl és hamis azonosítókról helyeznek el hamis 
ajánlatokat.  
A vásárlók érdekeltek abban, hogy az aukciós oldal hitelességét megtudják, 

így biztonságosabbnak gondolva az oldalt bátrabban vásárolnak. A legtöbb auk-
ciós oldal, mint például az eBay és az Amazon.com a korábbi vásárlóinak visz-
szajelzéseket küld az általa ismert egyéb aukciós oldalakról. A bűnözk hamis e-
maileket küldve meg tudják változtatni egy oldalhoz fűzd hitelesség mértékét, 
így növelve meg a csalásuk áldozatainak számát.  
A United States v. Denlinger-ügyben52 a vádlott online-aukciós oldalán Beanie 

Babies babákat ajánlott megvételre, azonban a pénz beérkezés után a nem szállí-
totta le a megrendelt termékeket. A vádlott különböz álneveken küldött e-
maileket a leend áldozatoknak, amelyekben megjelölte az embereket, akiket 
eddigi referenciájának tüntetett fel. Ezek mögött a referenciákat adó e-mail 
személyek nevében saját maga biztosította az érdekldket az eladó szavahihe-
tsége, illetve valósághűsége fell. A vádlott két módon akadályozta meg, hogy 
a vevkkel személyes kapcsolatba kerüljön. Egyrészt a személyhívó számát úgy 
adta meg nekik, mintha az otthoni telefonszáma lenne, másrészt különböz 
nyilvánosan használható számítógéphez nem kötött regisztrációs adatlappal 
ellátott e-mail oldalakon készített címeket úgy adta meg az áldozatoknak, mint-
ha a saját otthoni címe lenne. 



 

Online kiskereskedelmi közvetett53 értékesítés 

Az online kiskereskedelmi értékesítési csalásnak megvalósulásának több módja 
ismert. A leggyakoribb módszer, hogy hivatalos aukciós oldalakra feltett hirde-
tésekkel az aukciós oldal tagját olyan oldalakra irányítja egy linkkel tovább, ame-
lyek már nem állnak a kiinduló aukciós oldal felügyelete alatt, így annak védelmi 
rendszerének felügyelete alatt sem. A másik módszer hasonló: a leend áldoza-
toknak spamet küldenek (kéretlen e-mail), melyben olyan Web oldalra csalogat-
ják a leend áldozatokat, melyek hasonló termékeket kínálnak, mint az ismert 
aukciós oldalak. 54

A United States v. Lee-ügyben55 a vádlott tudta, hogy a Hawaii Marathon Tár-
sulat az Interneten „www.hawaiimarathon.org” URL címen jelent meg, s ott a 
versenyrl szóló információkon kívül lehetséget biztosított a versenyre való 
jelentkezésre is. A vádlott felmásoltam a hivatalos oldalt a saját oldalára, amit 
„www.hawaiimarathon.com” néven indított, s ahol az eredeti nevezési díjhoz 
képest drágábban biztosította versenyen való részvételt. Az oldalára jelentkez 
versenyzk adatait felhasználva, azután a hivatalos oldalon regisztráltatta a ne-
vezket. A regisztráció után pedig visszajelzést küldött az oldalát regisztrációra 
felhasználóknak. A csalásra leleplezésére úgy került sor, hogy egy keres oldal 
kiadta a hawaii maratonnal kapcsolatos oldalakat, s egy kíváncsi versenyz ész-
revette a huszonöt dolláros különbözetet. 

Befektetési csalás 

Az internetes befektetési csalások az általános befektetési csalástól nem sokban 
térnek el: kikényszerít jellegűek 

A piaci folyamatokat pozitívan befolyásoló manipulációs csalások 

A „PUMP AND DUMP” módszer. A bűnözk ehhez a módszerhez elször is 
keresnek egy olyan vállalatot, mely részvényeivel ritkán vagy egyáltalán nem 
kereskednek. Ez után változó módszerekkel az internetes online befektetket 
arra próbálják rávenni, hogy ezekbl a részvénybl vásároljanak. Ezek a mód-
szerek jelenthetik a kedvez, de hibás, félrevezet pénzügyi helyzetek postázá-
sát, megjelenítését Web-oldalakon, vagy független szakembereket fizetnek le, 
hogy ajánlják a részvényt. Amikor a részvény árfolyama kellen megn, akkor a 
csalásban résztvevk eladják részvényeiket, minek következtében hirtelen ha-
nyatlik az árfolyam, s a többi befektet veszteséget szenved.56  
Egy „pump and dump” ügyben (United States vs. Aziz-Golshani)57 a vádlottak egy 

csdbe ment vállalkozás (NEI Webworld, Inc.) részvényeit manipulálták. Kü-
lönböz pénzügyi tanácsadó oldalak fórumain olyan híreket terjesztettek, hogy a 
NEI céget egy kaliforniai vállalat felvásárolja, s ezért egy harmadik személyen 
keresztül 130.000 részvényt fog vásárolni, még mieltt a vételt követen a NEI 
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részvényeinek árfolyama hirtelen megemelkedne. Az azonosítójuk elrejtése vé-
gett a vádlottak az UCLA Biomedikus Könyvtár számítógépeit használták a 
hamis üzenetek elküldésére.  

A piaci folyamatokat negatívan befolyásoló manipulációs csalások 

Cybersmear – A kiberszennyfolt módszer. A pump and dump módszerhez képest a 
Cybersmear abban különbözik, hogy célja az árfolyamcsökkentés, amit a tzsdén 
egy day-trade módszerrel realizálható hasznot eredményezhet. A bűnözk elre 
eladják a kiszemelt részvényeket opciós ügylettel, így az opció másik oldalán 
lév a csökkentett áron köteles megvásárolni a terméket. A bűnözknek muszáj 
közönséges hazugságokhoz és hihet ferdítésekhez folyamodniuk, hogy a többi 
befektet olcsó áron adja el részvényeiket.  
A United States v. Moldofsky-ügyben58 a vádlott (day-trade-del foglalkozó bróker) 

2000. március 22-ének éjjelén és a rá következ nap délelttjén – közel hússzor 
postázott egy levelet, mely úgy nézett ki, mintha a Lucent vállalat kiadványa 
lenne, s melynek elrejelzése alapján a Lucent nem éri el a negyedéves pénzügyi 
elrejelzéseket. A legtöbb postázott levelet úgy írt alá, mintha a Lucent Web-
oldalán található gazdasági tájékoztatást adó szakember írta volna. Ehhez to-
vábbi kiegészít üzeneteket írt más bejelentkezési címeken. Ennek eredménye-
ként, mieltt a Lucent oldal karbantartói megváltoztathatták a téves híreket a 
részvény árfolyama 3,7 % zuhant.  

Bankkártya csalás 

Az internetes csalások leggyorsabban növeked kategóriája a bankkártyával 
kapcsolatban elkövetett csalások. A Meridien Kutatóintézet közvélemény-
kutatásai alapján míg 2000-ben 1,6 milliárd dollár kárt okoztak, addig várhatóan 
2005-re ez az összeg eléri a 15,5 milliárd dollárt.59  
A csalásnak ez a formája elssorban az online kereskedéseket érinti. Az 

online kereskedket megcsalják, amikor az emberek mások bankszámlaszámát 
használják fel, amikor terméket rendelnek, s azokat olyan helyre szállíttatják, 
ami nem egyezik meg az eredeti bankkártya tulajdonos lakhelyével. A kereske-
dknek viselniük kell az online megrendelésekbl ered veszteségeket, „nem 
létez kártya” könyvelési tételként elszámolva.60

Elssorban az elkövetéshez szükség van egy érvényes fizetképes bankszám-
laszámra. Ezeket elssorban jogtalanul szerzik meg különböz e-kereskedelmi 
weboldalakról. A számítástechnikai rendszerek elleni cselekmények az utóbbi 
idben elkövetési tárgyul azokat a weboldalakat választják, ahonnan érvényes 
számlaszámokat tudnak ellopni.61

Az United States vs. Bosanac-ügyben62a vádlott betört egy Internetrl letölthet 
szoftver segítségével otthoni személyi számítógépérl az Egyesült Államok leg-



 

nagyobb telefonos rendszerébe s onnan több ezer Internetes belépési kódot 
töltött le. Ezután egy olyan programot írt, mely automatizáltan végzett letölté-
seket a megszerzett kódok segítségével. A rendszerben okozott betörésért és 
internetes csalásért ítélték el.  
Ezen kívül létezik egyszerűbb módja is a bankkártya-kód megszerzésének. 

Az Internetrl több olyan szoftver is letölthet (Credit Master, Credit Wizard, 
Credit Probe) amelynek működési elve megegyezik a bankkártyák érvényesít 
algoritmusaival dolgozó banki szoftverekkel. Ezek segítségével egy véletlenszám 
generáló eljárással létre lehet hozni olyan fiktív számlaszámok kódjait, melyek 
megegyeznek valós számlaszámok kódjaival.  

Belépési kódlopással egybekötött csalás 

Az Internetes csalás legegyszerűbb elkövetési módja, ha az Interneten valaki 
nevében cselekszünk. Ehhez elég csupán ellopni az illet belépési kódját, s utá-
na végzett bármely cselekménnyel kárt okozhatunk. E tény miatt már pusztán a 
belépési kód lopásának elkövetése is meg kell, hogy alapozza a csaláshoz tartozó 
büntetjogi felelsséget.  
A United States vs. Christian-ügyben63a két vádlott megszerezte a 325 magas 

beosztású katonai hivatalnok nevét és TB számát egy nyilvános oldalról. Ezután 
azonnali hitelt kérvényeztek egy vezet számítástechnikai cégtl, s két banktól 
hitelkártyákat igényeltek. Az áldozataik nevével fedezték vásárlásaikat. Ezen 
kívül utasításokat kaptak másoktól is hasonló vételekre. 
Ehhez hasonlóan követte el az Internetes csalást az United States vs. Wahl-

ügy64 vádlottja is. Az elkövet az áldozatok születési dátumait a hozzájuk tarto-
zó TB számokkal együtt lopta el. Ezután ezeket az információkat autóvásárlási 
kölcsön igénylésére használta fel, majd a befolyó összeget saját vállalkozásában 
fektette. 

Alkalomszer üzleti csalás – „Work at home” alakzat 

Az otthonról végezhet internetes munkák iránt egyre többen érdekldnek. Az 
internetes csalók a kedvez lehetség iránt érdekld gyanútlan munkavállaló-
kat használják ki. Az Interneten közvetített ajánlat kézbesítésének feltétele – 
tekintettel arra, hogy a lehetség korlátozott számban elérhet -, hogy meghatá-
rozott összeget át kell utalni a tájékoztató kézbesítéséhez, mely végül soha nem 
kerül a megrendel kezeihez.65

Az United States vs. Shklowskiy-ügyben66 a vádlott több mint 50 millió kéretlen 
e-mail-t (spam) küldött az Internetrl szerzett e-mail címekre, melyben otthon-
ról végezhet munkalehetséget ajánlott fel. 35 dollárt kért a további informá-
ciók postázásáért. 12 405 személy utalta át az összeget, s utána hiába várta az 
ajánlat folytatásának érkezését. Mikor az els gyanakvó áldozatok nyomozni 
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kezdtek, akkor derült ki, hogy a vádlott által átállított e-mail cím feladójaként 
feltüntetett BigBear.Net szolgáltató nem foglalkozott távmunka-közvetítéssel. A 
hamisítás eredményeként, amikor körülbelül 100.000 címzettje a spam-eknek 
panaszkodott e-mailben, az e-mailek nagy száma túlterhelte a Net szerverét. Net 
felfogadott három kisegítt, hogy válaszoljon a nagy számú panaszra. A vádlott 
ezért 27 havi börtönbüntetést kaptak és 104 ezer dollár jóvátételt kellett fizetni-
ük a csalás áldozatainak, beleértve a BigBear.Net-et is. 

ÖSSZEGZÉSÜL… 

…csupán annyit szeretnék tanácsolni Oliver Cromwellt idézve a Kedves Olva-
sónak: „Bízz Istenben, de tartsd szárazon a puskaport!”, amely cyber-nyelvre 
lefordítva annyit tesz: Szörfözz bátran, de vigyázz, mert alattad cápák köröznek! 
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14 A programok és az adatok sérthetetlensége és rendeltetésszerű működése ellen elkövetett 
cselekmények, melyek a program és az adatok jogosulatlan törlését, rongálását, értékcsök-
kentését, károsítását, mentését illetve eltitkolását jelenthetik. 

15 A számítógépes szabotázs a számítógépes rendszerek és azok telekommunikációs funk-
ciójának megváltoztatását jelenti, adatok, programok bevitelével, megváltoztatásával, törlé-
sével, titkosításával vagy más befolyásolással akként, hogy az a rendszert illetve annak ren-
deltetésszerű funkcióját akadályozza. 

16 A jogosulatlan hozzáférés a számítástechnikai rendszerhez, hálózathoz az ezeket véd 
biztonsági intézkedések kijátszásával, megkérdjelezve így annak sérthetetlenségét. 

17 A számítástechnikai rendszerbe és hálózatokba bemen és azokból kimen adatok jogo-
sulatlan feltartóztatása technikai eszközök felhasználásával. 

18 A szerzi jogi oltalom alá es számítógépes szoftverek másolása, terjesztése, nyilvánosság-
ra hozatala, nyilvánossághoz közvetítése szerzi hozzájárulás nélkül. 
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gyártása, kereskedelmi értékesítése valamint importja büntetend cselekménynek min-
sülnek. 

20 A folyamatos használhatóság megakadályozása a program vagy adat megváltoztatásával. 
21 Gazdasági érdekek, kereskedelmi titok, gyártási titok jogellenes megszerzése, nyilvános-
ságra hozatala, másnak való átadása, mással való közlése azzal a céllal, hogy a titok jogo-
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tetében, vagy a rendszer illetve annak működése sérül. 

23 A program jogosulatlan használatát jelenti, jogtalan gazdasági elny megszerzésének 
célzatával elkövetett cselekmény saját illetve harmadik személy számára 

24 Revue International de Droit Penal. 1993/1-2. 134. 
25 A számítástechnikai rendszerbe vagy egy részébe történ jogosulatlan és szándékos belé-
pés, mely történhet a biztonsági intézkedések kijátszásával, lehet a számítástechnikai ada-
tok megszerzésére irányuló, illetleg más bűnös szándékkal elkövetett.( Cybercrime 
Egyezmény második rész, els fejezet els cím 2. cikk) 

26 A számítástechnikai rendszeren belüli, a számítástechnikai rendszerbl származó vagy a 
számítástechnikai rendszerbe irányuló számítástechnikai adatoknak nem nyilvános továb-
bítása során technikai eszközök felhasználásával történ jogosulatlan és szándékos kifür-
készése, ideértve az ilyen számítástechnikai adatokat továbbító, a számítástechnikai rend-
szerbl származó elektromágneses sugárzást is. Cybercrime Egyezmény második rész, els 
fejezet els cím 3. cikk 

27 Számítástechnikai adatok jogosulatlan és szándékos megkárosítása, törlése, megrongálása, 
megváltoztatása vagy megsemmisítése. Cybercrime Egyezmény második rész, els fejezet 
els cím 4. cikk 

28A számítástechnikai rendszer működésének számítástechnikai adatok bevitelével, továbbí-
tásával, megkárosításával, törlésével, megrongálásával, megváltoztatásával vagy megsem-
misítésével való, jogosulatlan és szándékos, jelents akadályozása. Cybercrime Egyezmény 
második rész, els fejezet els cím 5. cikk 
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29 Az alábbi cselekmények jogosulatlan és szándékos elkövetése: Elállítása, értékesítése, a 
felhasználás céljából való megszerzése, az ország területére való behozatala, a forgalomba 
hozatala vagy más módon történ hozzáférhetvé tétele: 1) Az egyezménybl eddig felso-
rolt bűncselekmények elkövetése érdekében létrehozott vagy átalakított eszköznek, ideért-
ve a számítástechnikai programot; 2) Egy jelszónak, egy belépési kódnak, illetleg a számí-
tástechnikai rendszerbe vagy egy részébe való belépést hasonlóan lehetvé tev számítás-
technikai adatnak, azzal a szándékkal, hogy az egyezménybl eddig felsorolt bűncselek-
mények elkövetésére használják fel. A fenti cselekmény 1 és 2 alpontjában meghatározott 
dolognak az egyezménybl eddig felsorolt bűncselekmények elkövetésére való felhaszná-
lása érdekében történ birtoklása is bűncselekményt valósít meg. Nem alapozzák meg a 
fentiek a büntetjogi felelsséget, ha a cselekményeknek nem célja valamilyen bűncselek-
mény elkövetése. Ilyennek számít például az engedélyezett kísérlet vagy valamely számítás-
technikai rendszer védelme. Cybercrime Egyezmény második rész, els fejezet els cím 6. 
cikk 

30 Számítástechnikai adatoknak olyan, jogosulatlan és szándékos bevitele, megváltoztatása, 
törlése vagy megsemmisítése, melynek eredményeként nem valódi adatok jönnek létre, és 
melynek az a célja, hogy úgy lehessen azokat figyelembe venni vagy jogszerű célra felhasz-
nálni, mintha valódi adatok lennének, függetlenül attól a ténytl, hogy az adatok közvetle-
nül olvashatók vagy érthetk. Cybercrime Egyezmény második rész, els fejezet második 
cím 7. Cikk 

31 Cybercrime Egyezmény második rész, els fejezet második cím 8. Cikk 
32 Amennyiben szándékosan és jogosulatlanul követik el, bűncselekménynek minsül gyer-
mek-pornográfiának számítástechnikai rendszer útján történ forgalomba hozatala céljá-
ból való készítése, gyermek-pornográfia felajánlása vagy hozzáférhetvé tétele számítás-
technikai rendszer útján, gyermek-pornográfia továbbítása vagy forgalomba hozatala szá-
mítástechnikai rendszer útján; gyermek-pornográfia számítástechnikai rendszer útján tör-
tén megszerzése, gyermek-pornográfiának egy számítástechnikai rendszerben vagy egy 
számítástechnikai adattároló-egységben való birtoklása. Az egyezmény meghatározza a 
gyermek-pornográfia fogalmát: bármely olyan pornográf termék, mely vizuális úton ábrá-
zol: kifejezetten szexuális magatartást tanúsító kiskorú személyt, kifejezetten szexuális ma-
gatartást tanúsító kiskorúnak tűn személyt, kifejezetten szexuális magatartást tanúsító 
kiskorú személyt megjelenít valósághű képet. Az egyezmény javaslat szerint kiskorú sze-
mély minden 18. életévét még be nem töltött. Ettl a korhatártól el lehet térni, azonban 
mindenképp el kell érni a 16. évet. Cybercrime Egyezmény második rész, els fejezet 
harmadik cím 9. Cikk 

33 1994. évi IX. törvény indokolása a büntet jogszabályok módosításáról 
34 A cselekményt a 2001. január 8-án Strasbourgban kiadott Cybercrime Egyezmény, továb-
biakban Informatikai Egyezmény 2 cikke alapján nyilvánították büntetendnek. Az oltal-
mazott érdek a rendszer sértetlensége, a benne tárolt, feldolgozott, továbbított adatok 
megbízhatósága, az adatok hitelességéhez és titokban maradásához fűzd érdek. Elköve-
tési tárgy a számítástechnikai rendszer. A bűncselekmény megvalósul, ha a számítástech-
nikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával történik a 
jogosulatlan belépés. Ha azonban a számítástechnikai rendszer nem rendelkezik véde-
lemmel, vagy adott esetben a védelem nem működik, a jogosulatlan belépés nem alkalmas 



 

 

 

a bűncselekmény megállapítására. Ha az engedélyezett belépés után, a jogosultság terje-
delmi illetve idbeli kereteit túllép személy cselekménye is tényállásszerű. Elegend to-
vábbá a jogosultság más módon megsért bennmaradás ténye is. 

35 A Cybercrime Egyezmény 4. és 5. cikkének megfelelen került a cselekmény a büntet 
törvény tényállásai közé. A védett jogi tárgy a számítástechnikai rendszer zavartalan mű-
ködése, valamint ennek következtében a számítástechnikai rendszerben tárolt, feldolgo-
zott, továbbított adatok megbízhatósága, hitelessége, titokban maradása. A jogosulatlan 
belépés bűncselekménye után elkövetett jelen tényállási cselekmények által a belépés bele-
olvad ezen bekezdésbe. A bekezdés két védett jogtárgyat határoz meg: a számítástechnikai 
rendszert és a számítástechnikai adatot. Az adatok elleni bűncselekmény elkövetési tárgya 
a rendszerben tárolt, feldolgozott, továbbított adat. A Cybercrime Egyezmény 1. cikke 
alapján számítástechnikai adat információknak, tényeknek, fogalmaknak olyan formában 
való megjelenése, mely a számítástechnikai feldolgozásra alkalmas, ideértve azon progra-
mot is, mely valamely funkciónak a számítástechnikai rendszer által való végrehajtását biz-
tosítja. A megbízhatóság és hitelesség elengedhetetlen eleme, hogy egy hálózaton keresztül 
zajló adatátvitel pontos útja nyomon követhet legyen, biztosítva így a számítógép-
felhasználó kilétének azonosítását. Az adatfogalom ezért kibvíthet a forgalomra vonat-
kozó adatokra is. A forgalomra vonatkozó adat minden olyan, a számítástechnikai rend-
szeren átmen és a számítástechnikai rendszer által, mint a kommunikációs lánc egyik 
eleme által létrehozott kommunikációra vonatkozó adat, mely jelzi a kommunikáció szár-
mazási helyét, rendeltetési helyét, útvonalát, óráját, napját, terjedelmét és idtartamát vagy 
a szolgáltatás típusát. Az elkövetési magatartás nem csupán a műszaki úton az adat tartal-
mában okozott változtatás, megváltoztatás lehet, hanem annak számít az adat törlése, azaz 
megsemmisítése, továbbá az is, ha az adatot a felhasználó számára hozzáférhetetlenné 
teszik. Hozzáférhetetlenné tétel az adat kezelésére jogosult személy tekintetében követhe-
t el, úgy az adat megismerése, kezelése, felhasználása lehetetlenül. Az adatok felhasznál-
hatóságának nem feltétele, hogy egy adatállományon belül legyen található minden elem. 
A legtöbb program esetében több adatállomány alkot olyan kapcsolatrendszert, mely se-
gítségével az adott funkció megvalósulhat. Így az adat részei is védelem alá kell, hogy es-
senek, mert bármelyik elem díszfunkcionalitása a program működésének akadályozását 
eredményezi. Elég egy adaton elkövetett tiltott cselekmény a tényállásszerűséghez, mert 
bármikor hibás működést eredményezhet. Nem lényegtelen a jogtalan beavatkozástól való 
elhatárolásnál, hogy az adatokon elkövetett cselekmények valójában eredményeznek e 
díszfunkcionalitást. A törlésnél nem merül fel a kérdés, egyértelmű az adatok sérülése. A 
hozzáférhetetlenné tételnél tényállásszerű a cselekmény, ha az adatokat újabb védelmi 
kóddal teszik a jogszerű felhasználó számára elérhetetlenné, továbbá annak számít az is, 
ha a szokásos elérési útvonalakat változtatja meg úgy, hogy a rendszerben lév, de annak 
működésétl független adatot más elérési helyre juttat. Ha egy word dokumentumot az 
eredeti könyvtárából egy másikba helyezünk, akkor a windows attól függetlenül még futni 
fog, st a word elindítására is sor kerülhet, viszont a wordon belül már hibák jelenhetnek 
meg, amivel megvalósul a rendszer működésének akadályozása. Ennek fontossága a védett 
jogtárgy miatt nagy, nem szabad, hogy bármivel a tárolt adatok hitelességéhez vagy meg-
bízhatóságához kétségek férkzzenek. Tényállásszerűséghez kell továbbá, hogy a magatar-
tásokat szándékosan, a jogszerűséget biztosító engedély, jogosultság hiányában kövessék 
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el. Nem szükséges, hogy károsodás vagy egyéb hátrányos következmény megvalósuljon, 
bármilyen a rendszeren belüli adat tulajdonságainak és körülményeinek változásával befe-
jezetté válik a cselekmény. Ha az adat megváltoztatása, törlése, hozzáférhetetlenné tétele a 
rendszer működésének akadályozását eredményezi az már a számítástechnikai rendszer 
sértetlensége elleni cselekménynek minsül. A cselekmény elkövetési tárgya a számítás-
technikai rendszer, mely működésének akadályozása a rendszer hibátlan működésének 
hiányát jelenti. Az adat megváltoztatásával, törlésével, hozzáférhetetlenné tételével megva-
lósított működési akadályoztatáson túl az adat számítástechnikai rendszerbe történ bevi-
tele, továbbítása és egyéb műveletek alkotják a deliktum elkövetési magatartásait. Akkor 
beszélünk tényállásszerűségrl, ha a cselekményt jogosulatlanul követi el a beavatkozó 
illetve, ha ugyan jogosult az adatok törlésére, bevitelére, megváltoztatására, továbbítására, 
de szándékosan nem az engedélyezett cél érdekében, hanem a rendszeres működés jogo-
sulatlan akadályozása céljából követi el a cselekményt. Nem szükséges eredmény, bármely 
elkövetési magatartással befejezett bűncselekmény történik. 
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