
Mátyás Ferenc: 

Hatályba lépett az új magánjogi alaptörvény 

 

Hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv! De mik is a legfontosabb változások, és 

a hatályba lépés milyen további gyakorlati problémákat vet fel? Erre keresték a 

választ a szakma nagyágyúi az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kara és a Wolters Kluwer Kft. által, az új Polgári Törvénykönyv 

hatálybalépése alkalmából rendezett tudományos konferenciáján 2014. március 12-

én az ELTE Aula Magna dísztermében. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara dékánjának, Király 

Miklósnak az ünnepi megnyitó szavait követően a szervező Wolters Kluwer Kft. 

képviselője, Takács Tibor köszöntötte konferencia résztvevőit. Beszédében 

hangsúlyozta a konferencia ünnepi jellegét, hiszen már csak pár nap volt vissza az új 

magánjogi kódex hatálybalépéséig. Felidézte az 1804-ben hatályba lépett francia 

magánjogi kódex egyik megalkotóját, Jean-Étienne-Marie Portalis-t, aki azt mondta a 

Code Civil-ről 1804 márciusában az Államtanács egyik utolsó ülésén, hogy az a 

magánjog alaptörvénye (droit fondamental). Ha kitekintünk a magánjog területére, a 

minden eddiginél szélesebb szabályozást lehetővé tevő új Polgári Törvénykönyvre is 

megállja a helyét ez a megállapítás, így minden bizonnyal magánjogunknak egy új 

alaptörvénye lesz a Ptk. 

 

Köszöntőjében Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

igazságügyért felelős államtitkára is kiemelte az új kódex jelentőségét és azt hosszú 

évekig tartó alapos szakmai munkát, amely az egészet megelőzte. Ugyanis közel 16 éve, 

1998 elején kezdődött meg az új Polgári Törvénykönyv előkészítése. A legjobb 

szakemberek bevonásával alakultak meg az egyes részterületek megalkotását előkészítő 

munkacsoportok. E kormányzati ciklusokon átívelő hatalmas feladat elvégzése során sok-

sok tudós és nagy tapasztalattal rendelkező jogalkalmazó szakember munkájára 

támaszkodhatott a jogalkotó. Az 1998-ban megalakult Polgári Jogi Kodifikációs 

Szerkesztőbizottság tagjai már a kodifikáció kezdetétől dolgoztak a koncepción, majd a 

hatalmas terjedelmű normaszöveg elkészítésén. Mivel a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2009. évi CXX. törvény az Alkotmánybíróság döntése alapján nem lépett hatályba, és a 

kihirdetett törvénnyel kapcsolatban a jogi szakma részéről is számos észrevétel merült 

fel, szükségessé vált a jogszabály rendelkezéseinek, szabályozásának, elveinek átfogó 

felülvizsgálata. Annak érdekében, hogy egy szakmai konszenzuson alapuló polgári kódex 

születhessen, a Kormány 2010-ben az első intézkedései között döntött a kodifikáció 

folytatásáról, és az előkészítés újra Vékás Lajos egyetemi tanár vezetésével, a jogi 

szakma legkiválóbb képviselőivel, polgári jogi kodifikációs szerkesztőbizottság, illetve 

polgári operatív szakmai bizottság, valamint a koncepcionális kérdésekben döntő 

főbizottság közreműködésével folytatódhatott. 

 

Az államtitkár szerint egy ellentmondásmentes, minden részletében átgondolt szakmai 

tervezet készült el, amit 2012 tavaszán a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

széleskörű szakmai és társadalmi vitára bocsátott. Hangsúlyozta, hogy a kodifikáció 
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elérte a célját, mert egy koherens, a mai jogalkalmazást segítő, a bírói gyakorlatot 

normaszövegbe integráló törvény jött létre, amely figyelembe vette a 2010-ben hatályba 

nem lépett Ptk. hasznosítható megoldásait is. Ezt követően felidézte Sólyom László 

köztársasági elnök szavait, aki 2009-ben, a megfontolásra visszaküldő levélben így 

kommentálta az akkor elfogadott Polgári Törvénykönyvet: „Nincsen még egy olyan 

törvény, amely a mindennapi élet annyi összefüggését érintené közvetlenül, mint ez a 

törvénykönyv, nincsen még egy olyan törvény, amelyet olyan gyakran és fontos 

életviszonyokra alkalmaznánk, mint ezt.” 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot tavaly februárban fogadta el az 

Országgyűlés és a 2013. évi V. törvényként kihirdetett magánjogi kódex március 15-én 

lép hatályba. A Polgári Törvénykönyv elfogadásával pedig egy olyan civiljogi kódexe 

lesz Magyarországnak, amely komplex módon tekinti át a magyar magánjogi szabályozás 

hatályos jogszabályi rendszerét, beépítve a bírósági gyakorlat maradandó vívmányait, 

továbbá eleget tesz Magyarország Európai Uniós és más nemzetközi kötelezettségének, 

ráadásul tekintettel van a hazai és külföldi tudományos munkák eredményeire is. 

 

Kiemelte, hogy az új Ptk. megalkotása a magánjogi reformhoz önmagában nem volt 

elegendő, a Ptk. elfogadásával a magánjogi jogalkotás nem ért véget. Az Országgyűlés 

által elfogadott koncepcionális változások ugyanis jelentős átgondolást igényeltek a teljes 

jogrendszer vonatkozásában. Az új Ptk. elfogadása szükségessé tette a jogrendszer 

áttekintését és a kapcsolódó jogszabályok megalkotását. Az új Ptk. hatálybalépése miatt 

felmerült jogalkotási feladatok egyrészt új jogszabályok megalkotását, másrészt a 

meglévő jogszabályok módosítását jelentették, harmadrészt olyan szabályozás 

kialakítását, ami egyértelművé teszi a jogalkalmazók számára, hogy 2014. március 15-

étől konkrét esetben melyik jogszabályt alkalmazzák. A kódex új normái ugyanis hosszú 

évtizedekig felvetik még az új Ptk. és a jelenleg hatályos magánjogi szabályok egymás 

mellett éléséből adódó, a két szabályrendszer időbeli hatályára vonatkozó kérdéseket. 

Elkerülhetetlen, hogy a hatályos rendelkezéseket a megkezdett ügyekben, folyamatban 

lévő jogviszonyoknál még jó néhány évig alkalmazni kelljen. 

 

Az új Ptk.-hoz szükségszerűen kapcsolódó, azt mintegy utánkövető jogalkotói munka 

ugyancsak hatalmas kihívás elé állította valamennyi jogterület kodifikátorait. Ezt kellően 

példázza akár a mintegy 190 törvényt módosító, tavaly decemberben elfogadott törvény 

(2013. évi CCLII. törvény – szerk.), de akár a rendeleti szintű jogalkotás is. A Polgári 

Törvénykönyv és a kapcsolódó törvények elfogadásával a jogalkotási folyamat úgymond 

véget ért, a törvény hatálybalépésével most már a jogalkalmazóké a főszerep. 

 

Vékás Lajos, az új Polgári Törvénykönyv egyik megalkotója a törvény 

hatálybalépésének napja és 1848. március 15-e közötti összefüggést elemezte köszöntő 

beszédében. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésének megválasztott időpontja ugyanis 

egész konkrétan kapcsolódik 1848-hoz, mert az 1848. évi XV. törvény, az áprilisi 

törvények egyike határozott arról, hogy polgári törvénykönyvet kell alkotni 

Magyarországon az ősiség eltörlésének alapulvételével. Lényegében a Polgári 

Törvénykönyvhöz és a 2014. március 15-hez vezető út első kapavágását az 1848. évi XV. 

törvény tette meg. Külön köszönetét fejezte ki a Kormánynak, hogy végig kiállt a Ptk. 
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szakmaisága mellett és változatlan formában terjesztette be az Országgyűlésnek a 

tervezetet. Álláspontja szerint ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Polgári 

Törvénykönyv szakmaiságát egy-két kérdést leszámítva sikerült végig megőrizni. 

 

A konferencia célja, hogy megvizsgálja, milyen problémák, jogalkalmazási kérdések 

vetődnek majd fel az új kódex hatálybalépésével. 

 

I. Kisfaludi András egyetemi tanár (ELTE ÁJK): A jogi személyek 

 

Vékás professzorhoz szorosan kapcsolódva Kisfaludi András is a közös munka 

megkezdésére buzdított mindenkit, de hangsúlyozta, hogy ezt a munkát nem úgy kell 

érteni, hogy most kezdünk el megismerkedni az új Polgári Törvénykönyvvel, hiszen 

ahhoz már késő lenne, ilyenkor már nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy 

az alapismereteket nélkülözzük. 

 

Úton az alapítás szabadsága felé 

 

Ha a jogi személyek szabályozásának keresnénk valamilyen alapelvszerű 

rendelkezéseit,  akkor anélkül, hogy ebből formálisan valóban alapelvet gyártanánk, azt 

érzékelhetjük, hogy központi gondolata ennek a Polgári Törvénykönyvbe foglalt új 

szabályozásnak a jogi személyek alapításának, létesítésének szabadságára vonatkozó 

elv. 

 

e egyáltalán miért és hogyan merült fel az a kérdés, hogy a jogi személyek alapítása 

mennyire, milyen módon és milyen értelemben lehet szabad? Ez azért fontos kérdés, mert 

nem volt mindig így és nem is szükségszerűen van így. Eredetileg, amikor a ma ismert 

vagy ma jogi személyként értelmezett jogi személyek elődei, őstípusai megjelentek, 

akkor ezek nem az résztvevő tagok, alapítók magánakaratának a megnyilatkozásai voltak, 

hanem egész nyilvánvalóan állami akaratnyilvánítással, közhatalmi aktussal jöttek létre, 

és nem is biztos, hogy pont azzal a céllal, amivel ez ma számunkra természetesen adott. 

Ha a kapitalista fejlődésben élen járó Angliára gondolunk, akkor ott eleinte uralkodói, 

királyi paranccsal, később parlamenti aktussal lehet a mai fogalmaink szerint talán 

társaságnak tekinthető formációkat létrehozni. 

 

Ennek az eredetnek antagonisztikus elemként visszamaradva akár máig ható emlékei is 

megtalálhatóak bizonyos jogrendszerekben: Hollandiában mind a mai napig be kell 

szerezni az alapítási eljárásban az uralkodó nevében eljáró igazságügyi minisztertől egy 

olyan nyilatkozatot, amely szerint nincs ellenvetés a társaság alapítása ellen. Bár ez 

természetesen automatikusan működik, de jól mutatja ezeket a forrásokat. Vagy 

gondolhatunk a magyar polgári forradalomra, 1848-ra is, mert annak idején a 

reformkorban az egyes konkrét részvénytársaságok alapításáról még törvény szólt 

Magyarországon is (Lánchíd, Nemzeti Színház). 

 

Ennek a mai társaságokhoz viszonylag kevés köze van. Annak idején ez a jogalkotói 

aktus egyben azt is jelentette, hogy ezek a társaságok bizonyos ételemben kötődtek az 

államhoz, az állam által engedélyezett monopóliumok kiaknázására jöttek esetleg létre, és 
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az állam adott esetben garantálta a társaságok működési feltételeit. Ezek a társaságok 

nem azért jöttek létre, hogy a kereskedők együtt tevékenykedjenek, hanem azért 

tevékenykedtek e társaság keretében együtt a kereskedők, mert így nyerték el azt a 

monopóliumot, amelyet a kereskedelem jelentett, és az állam egyébként tényleg 

biztosította ezt a lehetőséget, akár még az állami erőszakszervezet alkalmazásával is. 

 

A folyamatok eredményeképpen bizonyos körben minden civilizált állam eljutott abba a 

helyzetbe, hogy a táraságok és általában a magánjogi jogi személyek kiszabadultak az 

államnak ebből a fogságából: teljesen megváltozott szerepkörében az állam már csak 

normatív módon állít fel szabályokat a jogi személyek létesítésére, alapítására, 

működésére. A jogi személyektől e normatív szabályok betartását kéri számon, ezt 

ellenőrzi, és ennek alapján vesz részt az állam – most már csupán regisztrációs 

funkcióban – a jogi személyek létesítésében. 

 

A közjogi és magánjogi jogi személyek problematikája 

 

De biztos, hogy minden jogi személy esetében és a jogrendszer teljes terjedelmében 

létezik ez a szabadság? Első pillantásra is látszik, hogy nem minden területen adott. Ez 

elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy a jogi személy fogalma egyáltalán –  ahogyan azt a 

Polgári Törvénykönyv, a polgári jog, vagy, ha úgy tetszik, a magánjog használja – 

egyetemes, a teljes jogrendszert lefedő és minden elemében azonos módon értelmezendő 

fogalom-e, vagy vannak különböző jogi személy fogalmak.  A jogi személyek ugyanis 

(akik jogi személyként jelennek meg a polgári jogi jogviszonyokban) nem biztos, hogy a 

létük eredeti értelmét vagy funkciójukat magából a polgári jogból, a magánjogból nyerik. 

Nem biztos, hogy minden jogi személy kizárólag, vagy akár csak elsődlegesen is azért 

jött létre, hogy magánjogi jogviszonyokban jogokat és kötelezettségeket szerezzen. 

 

Léteznek olyan szervezetek, amelyek mint szervezetek rendelkeznek bizonyos 

jogosultságokkal, kötelezettségekkel, de ezek a jogok és kötelezettségek nem magánjogi 

jellegűek, hanem a közjogban gyökereznek. Valamiféle közjogi funkció, közfeladat 

ellátására létrejövő szervezetekről van szó, és azok az alapvető jogosultságok és 

kötelezettségek, amelyek az alapfunkciójukhoz kapcsolódnak, közjogi jellegűek. Kérdés, 

hogy hogyan kezeli ezeket a magánjog, és ha kezeli valahogy, akkor ezekre a 

jogalanyokra igaz-e az alapítás és a jogi személy működtetésének szabadsága? 

 

Ez a kérdés a Ptk. megalkotása során is előkerült. Volt olyan elképzelés, amely szerint 

ezeknek a „közjogi indíttatású jogalanyoknak” a jogi személyiségét is a Polgári 

Törvénykönyvnek kellene szabályoznia. Hosszas viták eredményeként a nem magánjogi 

célú jogalanyoknak a szabályozása a Polgári Törvénykönyvön kívül maradt; a Ptk. a 

közjogi indíttatású jogalanyokról csak annyit szabályoz – s ez meglehetősen szűk – 

amennyit a polgári jogi jogviszonyokban való részvételük indokol. Ugyanakkor 

tudomásul veszi, hogy ezeknek a jogi személyeknél nem a magánautonómiába tartozik a 

jogi személy létrehozataláról vagy a működési feltételek meghatározásáról szóló döntés. 

A magánjog számára pedig közömbös döntés lesz, hogy amikor egy közjogi feladatokat 

ellátó szervezet a maga közjogi funkciójának betöltése érdekében tevékenykedik, akkor 

ehhez a funkcióhoz szüksége van-e arra, hogy magánjogi jogviszonyokban is 
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megjelenjen. Szükségszerű, hogy közjogi jogviszonyokban megjelenjen, jogokkal és 

kötelezettségekkel rendelkezzen, különben a közjog számára sem lenne jogalany. A 

jogalkotó többnyire a közjogi normák által indokolt körben nyilatkozik, hogy valamilyen 

közjogi jogi személyt akar-e a magánjogban is jogalanynak tekinteni. 

 

A szerződések szabadsága és a jogi személyek létesítése 

 

A jogi személyek létesítésének szabadsága – éppen a privátautonómia körébe tartozás 

miatt – azoknak a jogi személyeknek a körében merül fel és ott működőképes, ahol 

valóban az  alapítók dönthetnek szabadon, autonóm módon a létesítésről. Ebben a körben 

a létesítés szabadsága azzal magyarázható, hogy a résztvevők autonóm döntéseiéről van 

szó, így akár párhuzamot is lehetne vonni a szerződési szabadság intézményével, ahol 

szintén hasonló alapelv uralkodik. 

 

Azonban mégsem teljes az azonosság a szerződések szabadsága és a jogi személyek 

létesítse között, mégpedig egy meghatározó eltérés miatt. A polgári jogi jogviszonyokban 

az az alapelv uralkodik, hogy mindenki a saját veszélyére, a saját kockázatára hoz 

döntéseket, tehát amiről valaki dönt, annak a következményeit is viselnie kell. Külső 

hatásokat csak egészen kivételes esetekben képesek polgári jogi viszonyokban elviselni 

és elfogadni. Ebből a szempontból mindenképpen különbözik minden polgári jogi 

jogviszony például a közjogi jogviszonyoktól, ahol mindennapos élmény, hogy valaki 

dönt, és valaki más viseli a következményeit. 

 

A szerződéses jogviszonyokban ez egészen másként van:a külső hatás hiánya 

általánosnak tekinthető, általában a szerződés csak a szerződésben részt vevő felek 

viszonyában fejt ki hatásokat, harmadik személyre nézve a szerződésből nem 

következhetnek jogok vagy kötelezettségek. Ehhez mérten tehát minden fenntartás nélkül 

engedhette meg a polgári jog, hogy ebben a körben a felek alapvetően és általában saját 

igényeiknek megfelelően alakítsák a szerződéses viszonyaikat. 

 

A jogi személyekkel kapcsolatban a helyzet azonban más. Az alapítás során valóban van 

az alapítók vagy tagok között egy olyan viszonyrendszer, amiből az alapításban 

résztvevőkre (és csak rájuk) nézve származhatnak jogok és kötelezettségek, de egy 

ponton biztosan megjelenik egy külső hatás, hiszen ezekben a viszonyokban az a 

nyilvánvaló cél, hogy létrehozzunk egy új jogalanyt azért, hogy az külső 

jogviszonyokban jelenjen meg. Elkülönülve a benne részt vevő jogalanyoktól, saját 

nevében, saját maga jelenik meg polgári jogi jogviszonyokban és másokkal szemben 

jogokat és kötelezettségeket szerez vagy vállal. Mindezek alapján nem ugyanolyan 

módon és nem ugyanolyan terjedelemben fog érvényesülni a szabadság, mint ahogy az a 

szerződéses szabadság körében ismert. Az alapítás szabadságánál segítséget jelenthet 

ennek ellenére, ha a szerződéses szabadság egyes elemeit vesszük alapul, és ennek 

alapján vizsgáljuk, hogy az alapítás szabadsága mire terjed és terjedhet ki. 

 

Az alapítás szabadsága 
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A szerződési szabadság alapvetően magában foglalja azt a lehetőséget, hogy valaki 

eldöntse, köt-e egyáltalán szerződést vagy nem köt, részt vesz-e szerződéses viszonyban 

vagy sem. Ami a magánjogi jogi személyeket illeti, ez a szabadság a magánautonómia 

körében változatlanul, szükségszerűen meg kell, hogy illesse a magánjogi jogalanyokat, 

nincsenek, és nem lehetnek olyan szabályok, amelyek kötelezővé tennék, vagy éppen 

megtiltanák a magánjogi jogalanyoknak azt, hogy a magánjogban szereplő jogi 

személyek létesítéséről vagy alapításáról döntsenek, vagy az ebben való részvételükről 

döntést hozzanak. Ez az alapítási szabadság része és ezt új normaként a Ptk. tételes 

szabályban is kifejezi, mikor kijelenti, hogy a jogi személy létesítésről a személyek 

létesítő okiratban, alapszabályban szabadon rendelkezhetnek, valamint a szervezeti és 

működési szabályokat is szabadon állapítják meg. 

 

A létesítés két mozzanatból áll: a szabad akaratnyilvánítás a jogi személy létesítéséről 

csak a létesítés egyik mozzanata, a másik, hogy az állam nyilatkozik a létesítendő jogi 

személy elismeréséről, elfogadásáról. Erről a második mozzanatról azonban a Ptk. megint 

csak egy általános norma formájában mondja ki, hogy ez az államnál nem olyan jellegű 

akaratnyilvánítás, mint amilyen az alapítóké. Hiszen az állam nem szabad akaratát közli 

akkor, amikor arról dönt, hogy bejegyzi-e a létesítendő jogi személyt, nem azt mondja 

meg, hogy ezt akarja-e vagy sem, hanem azt mondja, hogy az előzetesen, normatív 

módon megállapított feltételeknek megfelel-e az a jogi személy, amelyik a bejegyzését 

kéri. Minőségileg más az állam nyilatkozata, ő itt az állami felügyeletet valósítja meg, és 

a köz érdekében azt üzeni a nyilvánosságnak, hogy a bejegyzést kérő jogi személyt, 

amelynek létesítéséről a benne részt vevők döntöttek, az állam megvizsgálta, és 

alkalmasnak, és a normatív szabályoknak megfelelőnek találta az alapítást. 

 

Az államnak a magánautonómia szempontjából nagyon mérsékelt funkciója van. Nem 

tudja és nem is szabad megakadályoznia egyedi döntéssel akár szükségszerűségi, 

célszerűségi, gazdaságossági szempontok mérlegelése alapján a magánjogi jogi 

személyek létrejöttét. Van persze egy szűk kör, amikor a jogi személy létesítése állami 

engedélyhez kötött, de ez mindig valamilyen tevékenységhez kapcsolódik. Tehát nem a 

jogi személlyel, mint jogi személlyel van dolga az államnak, hanem azzal a 

tevékenységgel, amit adott esetben éppen egy jogi személy keretében kívánnak végezni, 

és ha ez a tevékenység a köz szempontjából veszélyeket hordoz magában, akkor abban a 

körben továbbra is megmarad az állam egyedi döntési lehetősége. Ezekben az esetekben 

is, ameddig és amennyire lehet, az állam engedélyezésről hozott döntésének feltételei 

normatív módon vannak meghatározva, de nem a jogi személlyé válás miatt, hanem a 

tevékenyég miatt. 

 

A döntés szabadsága miatt a bejegyzés során az erre hivatott állami szervek nem 

mérlegelhetnek semmilyen olyan szempontot, melyek a jogszabályon kívül esnek – 

legyenek ezek bármennyire kézenfekvőek is. 

 

A társasági jogi gyakorlat hajnalán megszületett olyan felsőbb bírósági döntésekre, 

amelyek egyértelművé tették, hogy olyan társaságok esetén, amelyeknél nincs minimális 

tőkekövetelmény vagy olyan esetben, amikor van ugyan minimális tőkekövetelmény, de 

a társaság tőkéje egyébként nem felel meg a társaság által végezni kívánt tevékenység 
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méretének, hiába meggyőződése ez a nyilvántartást végző hatóságnak, erre hivatkozva 

sem tagadhatja meg a bejegyzést a jogi személytől. Ha ezt szempontként akarta volna 

érvényesíteni, akkor a jogszabályban kellett volna a feltételt rögzíteni. Volt olyan 

elképzelés a Ptk. elkészítése során, hogy netán valami normatív szabállyal elő kellene 

írni, hogy a jogi személyek alapítói legalább arra legyenek kötelesek, hogy a jogi személy 

működésének megkezdéséhez szükséges vagyont a jogi személy rendelkezésére 

bocsássák. Ez azonban úgy tűnt az előzetes egyeztetések során, hogy annyi problémát, 

kérdést, jogalkotási nehézséget vetne fel, hogy ezt inkább mellőzték és a bírósági 

gyakorlatra hárul annak megítélése, hogy az alapítók esetleg nem követtek-e el olyan 

visszaélésszerű magatartást a jogi személy létrehozásával, ami netán a személyes 

felelősségüket is megalapozhatná. 

 

A szerződő partner megválasztásának szabadsága 

 

Ez alapvetően a jogi személyeknél is megállja a helyét, bár a személyegyesítő, illetve 

vagyonegyesítő társaságok közötti különbségek ezt egy kicsit átszínezik, hiszen egy 

nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a partner megválasztásának szabadsága 

nyilvánvalóan egészen másként fog érvényesülni, mint ahogy érvényesül ez példáulegy 

kétszemélyes közkereseti társaságnál, ahol a felek nagyon szoros kapcsolatban állnak 

egymással. Végső soron azonban mégis arról van szó, hogy a felek szabadon dönthetnek 

ebben a kérdésben is, egészen addig, amíg ennek a technikai lehetőségei fennállnak. És 

ha netán egy nyilvánosan működő társaságban már nem megnyugtató, hogy nem tudjuk 

kontrollálni a többi tag személyét, akkor legrosszabb esetben nem fogjuk fenntartani a 

kapcsolatot egy ilyen társasággal. 

 

Típusszabadság 

 

A szerződési szabadság körében érvényesül a típusszabadság is. Itt már nagyon markáns 

különbség mutatkozik a jogi személyekkel kapcsolatos szabadságok körében, hiszen a 

jogi személyekkel összefüggésben a Ptk. egyértelműen és világosan leszögezi, hogy a 

jogi személyt csak a törvényben meghatározott típusban lehet létrehozni. Tehát nem illeti 

meg a tagokat, alapítókat „atipikus jogi személyek”,vagy netán „vegyes típusú jogi 

személyek” létesítésének a szabadsága. 

 

A tartalom megválasztásának szabadsága 

 

A szerződés szabadságában érvényesül a tartalom megválasztásának szabadága: a 

szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A jogi személyek vonatkozásában 

is felvethető a kérdés: mennyire szabadon állapíthatják meg a jogviszonyok tartalmát a 

felek? A választ az adja, hogy meddig igaz az, hogy a jogi személyre vonatkozó 

szabályozás nem lép túl a jogi személy létesítésében részt vevő felek körein. Amíg 

ugyanis nem lép ki ebből a jogi személy létesítésével kapcsolatos megállapodás 

(szerződés, alapszabály), addig nincs okunk beleszólni abba, hogy mi történik ezekben a 

belső viszonyokban. Amint a jogi személy létesítése miatt a jogi személy külső 

viszonyokban való megjelenésekor már szükségszerűen jelentkeznek külső hatások, 

abban a pillanatban akadályokat kell felállítani. Nem lehet megengedni a jogi személlyel 
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kapcsolatos viszonyok szabad akarat szerinti alakítását, hiszen ez külső, az alapításban 

részt nem vett személyek jogait, érdekeit, státuszát sértheti, érintheti. A jogi 

személyekkel kapcsolatos szabályozás kimondja a tartalom megállapításának 

szabadságát, de csak korlátozott körben. Már a megengedő szabály, a sokat vitatott 4. § 

(2) bekezdés is korlátozásokkal teszi lehetővé, hogy az alapítók a jogi személyre 

vonatkozó szabályokat saját akaratuknak megfelelően állapítsák meg, mert ezt csak a 

belső viszonyokban igaz, de még ott sem azokban a kivételes esetekben, amikor a belső 

viszonyok szabályozása kihatással lenne a külső szereplőkre. 

 

II. Menyhárd Attila: A dologi hitelbiztosítékok az új Ptk.-ban 

 

„A jogászközönség számára a dologi hitelbiztosíték és pontosan a zálogjog az elég 

megosztó. Van, aki szenvedélyesen érdeklődik iránta, aki szeretne inkább egyáltalán 

nem tudni arról, hogy létezik, és ha lehet, akkor nem foglalkozik ilyen szerződésekkel.” 
Lényeges változás az új Ptk.-ban, hogy a legjelentősebb dologi hitelbiztosíték, a zálogjog 

a dologi jogi könyvbe került. A kodifikáció során 5 kulcskérdés merült fel, amelyek 

megválaszolása elengedhetetlen volt a dogmatikai alapokhoz: 

 

1. A tulajdonjognak és az idegen dologbeli jogoknak vagy korlátolt dologi jogoknak a 

megkülönböztetésén alapuló rendszer rögzítése. Ez első ránézésre banális, de van létező 

alternatívája, például az angolszász rendszerben. 

2. A tulajdonjog tárgyai körének meghatározása. 

3. Az ingó dolgok tulajdonjogának az átruházása, illetve az ingó dolgokon keletkező 

jogok alapítása. 

4. A dologi hitelbiztosítékok szerkezete. 

5. A nyilvántartások szerepe, elsősorban az ingatlan-nyilvántartás, de általánosságban is a 

nyilvántartásoknak a dologi jogok alakításában és átruházásában betöltött szerepe. 

 

A fiduciárius hitelbiztosítékok 

 

A dologi hitelbiztosítékok kapcsán egy nagyon komoly eldöntendő kérdés volt a 

gyakorlat felől. Ez a kérdés pedig úgy szólt, hogy a fiduciárius hitelbiztosítékok a magyar 

jog számára befogadhatóak-e vagy sem.
1
 Tehát, hogy a biztosítéki célú tulajdon-

átruházás, a biztosítéki célú engedményezés, és a vételi jog biztosítéki célú alkalmazása 

elfogadható alternatív hitelbiztosíték lehet-e a hagyományos zálogjog mellett. Ezzel a 

kérdéssel már legalább 20 éve dolgozik a bírói gyakorlat. 

 

A biztosítéki célú engedményezés lényege, hogy az adós egy harmadik személlyel 

szembeni követelését engedményezi a hitelezőnek, aki azt akkor hajthatja be, ha az adós 

nem fizet. Az elfogadhatóság első körben akkor volt kérdéses, amikor az a probléma 

merült fel, hogy ha felszámolás alá kerül az adós, akkor az ő hitelezője beszedheti-e a 

jövőben keletkező és biztosítéki célra átengedett követeléseket. Először azt mondta a 

gyakorlat, hogy jövőbeni követelésen nem lehet. Azt érzékelték ugyanis, hogy nincs 

                                                 
1
 Lásd kapcsolódó írásunkat: Dunai Szilvia: Az új Ptk. dologi joga: az alapok változatlansága és a 

változások záloga. http://arsboni.hu/az-uj-ptk-dologi-joga-az-alapok-valtozatlansaga-es-a-valtozasok-

zaloga.html (Letöltve: 2014.04.30.)  

http://arsboni.hu/az-uj-ptk-dologi-joga-az-alapok-valtozatlansaga-es-a-valtozasok-zaloga.html
http://arsboni.hu/az-uj-ptk-dologi-joga-az-alapok-valtozatlansaga-es-a-valtozasok-zaloga.html
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rendben, hogy valaki a hitelezői kielégítési sorrend előtt egyszerűen kiveszi azt, ami a 

jövőben keletkezik, és azt mondja, hogy köszönöm ez az enyém, a többivel ti meg 

boldoguljatok. Utána ezt a gyakorlat korrigálta azzal, hogy lehet jövőbeni követeléseket 

engedményezni, de ha ez biztosítéki célú engedményezés, akkor az engedményes, vagyis 

a hitelező csak a biztosított hitelezők rangsorában kerül a kielégítési sorrendbe. 

 

A vételi jog kapcsán kérdéses volt, hogy zálogjognál köthető-e biztosítéki célra vételi jog 

vagy nem. Erre is megadta a választ a gyakorlat: biztosítékú célú tulajdon-átruházás 

elfogadható hitelbiztosíték gyanánt. Tulajdont ad biztosítékként az adós, mivel átruházza 

a hitelezőre a dolgot, (ingót vagy ingatlant) és visszavásárlási jogot kötnek ki neki: ha 

sikerül, megvan a pénze, akkor visszavásárolja a dolgot, ha nem, akkor marad a 

hitelezőnél. Ezzel tulajdonképpen a hitelező a legerősebb dologi biztosítékot szerzi meg, 

hiszen tulajdont kap. Ez a kérdés a gyakorlatban is nagyon sok bizonytalanságot okozott. 

Voltak olyan döntések, amelyek elfogadták ezt, aztán voltak olyanok, amelyek nem. 

Zavarba ejtő, hogy amelyik nem fogadta el, az pont egy büntető bírósági ítélet volt. A 

szerződés színleltsége alapján indítottak intellektuális közokirat hamisítást azzal, hogy a 

vevő tulajdonosként jegyeztette be magát az ingatlan-nyilvántartásba, pedig ez egy 

érvénytelen szerződés volt. A kodifikációra hárult a kérdés eldöntése, ennek eredménye 

pedig az, hogy a szerződésjogi szabályok körében a fiduciárius hitelbiztosítékokat, a 

biztosítékú célú tulajdon-átruházást, engedményezést és vételi jog alapítását semmisnek 

tekinti a szabályozás. 

 

A zálogjog központi szabályozása megtiltja, hogy az adós és a hitelező abban 

állapodjanak meg a kielégítési jog megnyílta előtt, hogy ha az adós nem fizet, akkor a 

hitelező megszerzi a zálogtárgy tulajdonjogát. Ebben az esetben tehát nem csak 

megállapodnak a közvetlen tulajdonszerzésben, hanem meg is történik, még jóval a 

kielégítési jog megnyílta előtt. Ez a két gondolat nem egyeztethető össze egymással. A 

biztosítéki célú tulajdon-átruházás semmissége pedig logikusan hozta magával a 

biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki célú engedményezés semmisségét is. Ezeket 

viszont a szabályozás megpróbálja megfelelő módon pótolni, például a követelésen 

alapított zálogjognál. A szabályozás célja az volt, hogy biztosítéki célú 

engedményezéssel (amit általában elfogadható és normálisan alkalmazott 

hitelbiztosítéknak tartunk) egyenértékű megoldást tudjon adni a zálogjog. 

 

A zálogjog fogalma egyébként nem változott, ugyanabban a zálogjogban gondolkodunk, 

mint eddig. Más hitelezőket megelőző, kielégítési elsőbbséget biztosító jogról van szó, 

amit a szabályozás korlátolt dologi jogként és értékjogként tételez. Érvényesítése 

főszabály szerint bírósági végrehajtás útján történik, de továbbra is megmaradnak azok a 

lehetőségek, amelyek a bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítést teszik lehetővé (pl.: a 

zálogjogosult általi értékesítés). Egy másik módja az, hogy a zálogtárgy tulajdonjogát a 

zálogjogosult megszerzi, de csak a kielégítési jog megnyílta utáni megállapodás alapján. 

 

Az önálló zálogjog 

 

Ami magát a zálogjogi szabályozást illeti, első ránézésre is három változás figyelhető 

meg, eltűnik a rendszerből az önálló zálogjog, a vagyont terhelő zálogjog, a harmadik 
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pedig a keretbiztosítéki zálog. Az önálló zálogjogot a gyakorlati tapasztalatok szerint két 

féle helyzetben alkalmazzák. Az egyik a hitelrefinanszírozás, amikor a hitelező is hitelt 

vesz fel, hogy hitelt nyújtson, az önálló zálogjogot tovább tudja engedni saját 

hitelezőinek biztosítékul. Ez az elfogadott és normális alkalmazása az önálló 

zálogjognak. Ezen kívül viszont úgy tűnik, a gyakorlatban az önálló zálogjogot minimum 

homályos vagy szürke, de lehet, hogy inkább feketébe hajló tranzakciók esetében 

alkalmazták, ha azt akarták, hogy keletkezzen egy hitelezői pozíció, de nem akarták, 

hogy kiderüljön, ez milyen jogcímen, milyen alapon és hogyan keletkezett. A jogalkotó 

ezért úgy ítélte meg, hogy az önálló zálogjogra igazából nincsen szükség. Hitelek 

refinanszírozása esetében az önálló zálogjoggal azonos lehetőséget biztosít a szabályozás 

a különvált zálogjogban: lehetővé teszi, hogy a hitelezés biztosítékául kapott zálogjogot a 

hitelező a saját hitelezőjére átruházza. 

 

A vagyont terhelő zálogjog 

 

A vagyont terhelő zálogjogot kiváltja egy zálogjogi megoldás: a felek a zálogtárgyakat 

nagyon rugalmasan, körülírással is meghatározhatják. A tapasztalatok szerint a vagyont 

terhelő zálogot nagyon széles körben alkalmazták, de problémát jelentett annak 

megállapítása, hogy vajon milyen biztosítéki értéke van egy olyan zálogjognak, amit még 

nem konkretizáltunk vagyontárgyakra, és amiről még nem tudjuk, hogy amikor 

konkretizálni fogjuk, milyen tárgyak vannak a vállalkozás vagyonában. Mivel ugyanezt a 

megoldást képes nyújtani a szabályozás körülírással, tulajdonképpen erre a zálogjogi 

formára a jövőre nézve nem volt szükség. 

 

A keretbiztosítéki zálogjog 

 

A keretbiztosítéki zálogjog nem tűnt el a rendszerből, csak nem érdemes külön így 

nevezni, hiszen nem csak a zálogtárgyakat határozzák meg szabadon a felek, hanem 

azokat a követeléseket is, amelyeket a zálogjog biztosít. Egy jogviszonyra, több 

jogviszonyra utalással bárhogy lehet felső összeghatárt is szabni rá. A szabályozás csak a 

fogyasztói zálogszerződéseknél várja el a felső összeghatárt, egyébként nem. 

 

A zálogjogosulti bizományos 

 

Megjelent még egy új intézmény a szabályozásban, mégpedig a zálogjogosulti 

bizományos. Létrehozására azért volt szükség, mert a tranzakciós gyakorlat folyamatosan 

szembesült azzal a problémával, hogyha például több hitelintézet finanszíroz valamilyen 

projektet, akkor ők azt szeretnék, hogyha lenne valaki, aki majd jogosult lesz arra, hogy a 

zálogjogból fakadó jogokat gyakorolja és kötelezettségeket teljesítse. 

 

A zálogjog keletkezése és a hitelbiztosítéki nyilvántartás 

 

A zálogjog keletkezése két logikai lépcsőt tételez fel, ami összesen három elemet 

tartalmaz. A két logikai lépcső a zálogjog alapításának és létrejövetelének a 

megkülönböztetése. Ahhoz, hogy létrejöjjön a zálogjog, meg kell alapítani és meg kell 

szereznie a zálogkötelezettnek a rendelkezési jogot a zálogtárgy felett. Ezt a két elemre 
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bontást az indokolja, hogy az adás-vételi szerződések esetében is normálisnak tartjuk, 

hogy eladunk valamit, amit amúgy még nem hoztunk létre, mégsem okoz problémát, 

mert majd amikor teljesíteni kell a szerződést, akkor kell szolgáltatni a dolgot, ha 

mégsem tudjuk, mert például nem sikerült megszerezni a tulajdont, akkor 

szerződésszegésért kell helytállni. Ezzel párhuzamos volt az a gondolat, hogy miért ne 

alapíthatnánk meg a zálogjogot akkor is, ha a rendelkezési jogot még nem szerezte meg a 

zálogkötelezett, különösen, ha a zálogtárgyat éppen abból a hitelből szeretné 

megvásárolni, amit a zálogjoggal biztosítékként engedünk. 

 

A zálogjog alapítása során a felek nagyon nagy szabadsággal rendelkeznek. Ez azt jelenti, 

hogy lehet egy vagy több, fennálló és jövőbeni követelésekre is zálogjogot alapítani, ez a 

követelés lehet feltétlen vagy feltételes is. Azon túl, hogy ez a követelés meghatározható 

legyen az egyetlen elvárás, hogy pénzkövetelésre vonatkozzon. Ha azonban véletlenül 

mégis úgy sikerül zálogjogot alapítani, hogy az nem pénzkövetelésre, hanem például egy 

dolog kiadása iránti követelésre lenne biztosíték, ez nem teszi ezt a zálogalapítást 

érvénytelenné, csak annyit jelent, hogy ha ilyen követelésre is sikerült zálogjogot 

alapítani, akkor a zálogjogot a követelés nem teljesítéséből fakadó kártérítési igényre 

megalapított biztosítéknak tekintjük. 

 

A zálogtárgy meghatározását is nagyon széles körűen teszi lehetővé a szabályozás. 

Bármilyen forgalomképes dolog, jog vagy követelés lehet zálogjog tárgya, amit 

körülírással is meg lehet határozni, például a teremben lévő székeket zálogosítjuk el, 

akkor egy adott időpillanatban azokon a székeken létezik a zálogjog, amelyek a teremben 

vannak. Ha kivisznek egyet, azon már nincs, de ha behoznak egyet, azon pedig lesz. Ez 

tulajdonképpen a vagyont terhelő zálogjoghoz hasonló. 

 

Maga a zálogjog alapítása szintén két mozzanatú: szükség van egy szerződésre vagy 

jogszabályra, ami megteremti a jogcímet és szükség van egy dologi aktusra (kézi zálog 

esetén a dolog átadása, jelzálogjogok esetén pedig valamilyen nyilvántartásba való 

bejegyzés). Ingatlanok esetén ingatlan-nyilvántartásba, lajstromozott dolgok esetén abba 

a nyilvántartásba, ahol pedig nincsen ilyen nyilvántartás, ott a hitelbiztosítéki 

nyilvántartásba való bejegyzés szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön a zálog. 

 

A hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatban (ami több egy zálogjogi nyilvántartásnál, 

mert például a tulajdonjog fenntartás is csak akkor válik harmadik személlyel szemben 

hatályossá, hogyha ebbe a nyilvántartásba bejegyzésre került) a fő kérdés az volt, hogy 

pontosan milyen is legyen ez a nyilvántartás. Az eredeti koncepció az volt és a Ptk. 

szabályozása is ezt tükrözi, hogy ez egy olyan nyilvántartás legyen, ami bárki számára 

könnyen hozzáférhető, könnyű benne bejegyezni és könnyű benne törölni. Az ideáltípus 

egy interneten elérhető, regisztráció után szabadon hozzáférhető nyilvántartás lenne, ahol 

természetesen nem arról van szó, hogy a kötelezett hozzájárulása nélkül lehet bejegyezni 

vagy a jogosult hozzájárulása nélkül lehet bármit törölni, de a felek ezt egész egyszerűen, 

tranzakciós költségek nélkül meg tudnák tenni. Jóllehet ezzel elveszítjük a nyilvántartás 

közhiteles jellegét, de a tapasztalat alapján az ingó zálogjogi nyilvántartás egyébként sem 

tud igazán közhiteles nyilvántartásként működni. 
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Megszületett az a szabályozás, de sajnos a nyilvántartás azon része nem tudott 

megvalósulni, hogy ingyenesen hozzáférhető legyen. Lényegi sajátossága, hogy ez a 

nyilvántartás nem a jogot tartja nyilván, hanem a zálogjogot, tehát hogy a 

zálogalapításhoz szükséges nyilatkozatokat a felek megtették. Azt nem tudjuk, hogy van-

e zálogjog vagy nincsen, és nem is tudhatjuk, hiszen ha a zálogkötelezett nem szerzett 

rendelkezési jogot a zálogtárgy felett, ami a nyilvántartáson keresztül nyílván nem 

ellenőrizhető, akkor igazából nincsen zálogjog annak ellenére, hogy ezt nyilvántartásba 

bejegyezték. A felek a rendszert regisztráció után használhatják, ami a közjegyzőn 

keresztül történik, azonossági nyilatkozattal. Tulajdonfenntartás esetén működik egy 

kicsit másképpen a rendszer, mert a vevőnek nem kell feltétlenül regisztráltnak lennie a 

rendszerben.


