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Kiss Barnabás: 
Óriási pezsgést csináltunk - beszélgetés Sáriné dr. Simkó Ágnessel az új Ptk.-

ról, az új Ptk. honlapjáról és a Magyar Magánjog sorozatról 
 

 

Ön részt vett a polgári jogi kodifikációs szerkesztőbizottság és főbizottság 

munkájában is az új Ptk. megalkotása során. Mi a véleménye, a 2000-es évekbeli 

munkálatok után és az új Ptk. megalkotását követően sikerült-e a magyar 

jogásztársadalomnak „egyenesbe kerülni” az új Ptk.-val? 

Úgy gondolom, hogy igen. Persze ez egy sokrétű folyamat. Különböző módokon és 

szinteken zajlott ez a dolog. Egyrészt már az új Ptk. előkészítése időszakában, tehát még 

a Ptk. hatálybalépése előtt meg lehetett ismerkedni a normaszöveggel, nagyon sokan meg 

is tették ezt. Továbbá jelentek meg kiadványok is, amelyek bemutatták az új Ptk.-t, voltak 

konferenciák, amelyeken annak az egészével vagy egyes részeivel lehetett ismerkedni.  

Amikor a Ptk. hatálybalépése előtti időszakról beszélünk, az inkább a felkészülés és az 

ismerkedés, „barátkozás” időszaka volt. Gondoljunk arra, hogy több jogászgeneráció az 

1959. évi IV. törvényen nőtt fel, és át kellett állniuk még akkor is, ha az 1959. évi IV. 

törvény sokszor módosult, és néha alapvető dolgokban is, de azért egy ilyen radikális 

változás most először történt meg.  

 

Az új szerkezettel is ismerkedni kellett, azzal, hogy az új Ptk. könyvekből áll, másképp 

számozódik, könyvenként újrakezdődik. Jóval bővebb, 1600 paragrafus környékén van az 

összparagrafusszáma az új Ptk.-nak. Ami pedig ennél sokkal fontosabb, hogy tartalmilag 

is rengeteg újdonságot hozott. Bekerült az új Ptk.-ba a családjog, bekerült a társasági jog, 

tehát jóval bővebbre szabta a jogalkotó a hatókörét az új törvénynek.  

 

Ezután következett az az időszak, mikor már hatályba lépett az új Ptk. Különböző 

törvények jelentek meg, amelyek kibontották az egyes hozzá kapcsolódó részterületeket, 

aztán ugyanez a folyamat végigment a jogrendszer egészén, a kormányrendeletekben, 

miniszteri rendeletekben is. Ez egy másfajta tanulást igényelt a jogalkalmazóktól, tehát itt 

már egy mélyebb ismeret kellett és egy gyakorlatiasabb hozzáállás is az összefüggések 

feltárása érdekében. Itt már túlmentünk azon, hogy ,,csakˮ az új Ptk. normaszövegét 

kellett megtanulni és megismerni, itt már a kapcsolódásokat, összefüggéseket is el kellett 

sajátítani. Ez igen összetett feladat, de – bár nyilván vannak kivételek is, mint minden 

szabály alól – úgy gondolom, hogy a magyar jogásztársadalom jól vizsgázott ebből a nem 

könnyű tananyagból. 

 

Nem gyakorolt-e negatív hatást a folyamatra az, hogy a kodifikációs 

munkálatokban volt egy törés 2009 táján, amikor a Parlament elfogadta ugyan az új 

Ptk.-t, de azt később hatályon kívül kellett helyezni, mivel az Alkotmánybíróság a 

kellő felkészülési időre tekintettel alkotmányellenesnek nyilvánította a törvényt? 

Továbbá nem kapott-e az utána következő, 2010-es választásoknak köszönhetően 

némi politikai színezetet is a dolog?  

Én erősen bízom benne, hogy a végeredmény végül is a törvény előkészítőinek az 

elvárásait igazolta. A kodifikációt három szakaszra lehet osztani: volt egy előkészítő 

szakasz, aztán következett a 2009. évi törvény, majd utána a 2013-as törvény 
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előkészítése. Ha összevetjük a három időszakban készült tervezeteket, akkor egyrészt azt 

látjuk, hogy nagyon jelentős az a rész, amely valójában nem változott, másrészt pedig, 

ahol változott, ott elmondhatjuk azt, hogy nagyon gyakran a végeredmény előnyös lett. 

Úgy is, hogy a 2009-es törvényben bevezetett rendelkezéseket vette át – tehát a hatályba 

nem lépett rendelkezésekre volt figyelemmel – a végleges változat, de úgyis, hogy az 

eredeti normaszövegnek megfelelő került elfogadásra. Ez egy hosszú folyamat volt, ami 

nyilván politikai felhangoktól sem volt mentes, de úgy gondolom, hogy a tényeket kell 

néznünk, hogy ez a 2013. évi V. törvény az a Ptk., amelyik végül is hatályba lépett, és 

ami most már egy ideje a gyakorlatunkat is, a mindennapjainkat is befolyásolja. 

 

Ön szerint milyen eszközökkel lehet a jogászsághoz közelebb hozni az új magánjogi 

kódexet, és ezek közül melyiket tartja a leghatékonyabbnak? 

Számos eszköz van, kezdve a tudományos vizsgálódástól a tudományos igényességű 

kommentáron át a gyakorlatiasabb igényű magyarázatokig. Nem csak írásos formákról 

beszélhetünk, remek eszköz szemináriumokon a bemutatása az egésznek vagy egyes 

területeknek, vagy a konzultáció biztosítása, ahol a résztvevők feltehetik a saját 

kérdéseiket.  

 

Nagy siker volt a Fordítókulcs is, amely a felkészülés első szakaszában volt különösen 

hasznos. Ez egy olyan telefonkönyv vastagságú kiadvány, amelyik két hasábban, egymás 

mellett tartalmazta a régi és az új normaszöveget, és alatta egy nagyon rövid, néhány 

sornyi reagálás vagy magyarázat volt arról, hogy egyáltalán mi történt, mi a változás 

lényege. Anélkül, hogy ebbe mélyebben belement volna, csak bemutatta, hol van 

egyáltalán különbség a két szöveg között. Ennek a kötetben megvolt a fordítottja is, tehát 

az egyik feldolgozás a régi Ptk.-hoz hasonlította az újat, a másik az újhoz a régit. Ez 

például a tanulás időszakában volt nagyon hasznos.  

 

Nem tudnám megmondani, hogy melyik volt ezek közül a leghatékonyabb. Én úgy 

gondolom, hogy az új kódex megismerésének és az alkalmazására való felkészülésnek a 

különböző stádiumaiban különböző kiadványokra van szükség. Sőt, még az sem 

mindegy, hogy ki az, aki ezeket a különböző kiadványokat vagy megismerési 

lehetőségeket – itt most a szemináriumokra és a konferenciákra is gondolok – igénybe 

venné, hiszen nyilván egészen más egy jogtudós megközelítése, mint egy konkrét 

gyakorlati problémára az adott pillanatban választ kereső ügyvédé, vagy a bírói gyakorlat 

alakulására befolyást gyakorolni kívánó bírónak az igénye egy tanulási folyamatban, mint 

annak a joghallgatónak, aki adott esetben úgy került be az egyetemre, hogy előtte még 

nem ismerte a régi Ptk.-t, tehát számára az új Ptk. lesz ,,aˮ Ptk, és nyilván ez egészen 

más, mondjuk, annak a szakvizsgázónak, aki a régi Ptk.-ból tanult az egyetemen, és az 

újból szakvizsgázik.  

 

Tehát, mivel nagyon-nagyon különböző igények vannak, ezeknek az eszközöknek a 

komplex használata a leghatékonyabb. Mindenkinek saját magának kell megkeresnie azt 

a forrást vagy azokat a forrásokat, amelyek az adott esetben számára a legkedvezőbbek. 

 

Miként vett Ön részt az új Ptk. honlapjának az elindításában? 



80 

 

Nagyon jelentős igény volt egy ilyen honlap megalkotására az új Ptk. elfogadását követő 

időszakban, amikor a módosítások és kapcsolódó törvények gyors egymásutánban 

jelentek meg, és mindenki kapkodta a fejét, hogy mi az, amit meg kell ismernie ahhoz, 

hogy a Ptk. szabályait alkalmazni tudja. Akkor azok a hosszabb-rövidebb cikkek, 

amelyek fölhívták a figyelmet ezekre a törvényekre, közérthetően elmondták, hogy mely 

területekre és milyen változásokat jelentenek, nagyon hasznosnak bizonyultak. Másrészt 

volt egy múlt is, a Polgári Jogi Kodifikáció című folyóirat, amely a 2000-es években 

végigkövette a kodifikációt, az ebben megjelenő cikkek a kodifikáció megalapozásául is 

szolgáltak. Ez a két réteg – a múlt százas nagyságrendű tanulmányai és az időközben 

megszületett leírások, folyóiratcikkek – itt lettek összegyúrva egyetlen weboldallá. Ebből 

született a ptk2013.hu, amelynek máig többezres látogatottsága, közel 8500 facebook-os 

lájkolója van. Kiindulópont lett az új Ptk.-val való ismerkedésben – ezt hallani. Óriási 

pezsgést csináltunk a honlappal. 

 

A honlap felhívta a figyelmet azokra a rendezvényekre is, ahol az új Ptk.-val foglalkoztak 

a résztvevők, és így az egész ország jogászsága számára lehetővé tette, hogy egy-egy 

Ptk.-s területtel foglalkozó konferencián, szemináriumon ott legyenek, vagy ha nem 

tudtak részt venni, akkor utóbb értesüljenek – a honlap tudósításain keresztül – arról, 

hogy mi történt ezeken a rendezvényeken. Ebben a munkában vettem részt, interjúkat 

készítettem az új Ptk. előkészítésében részt vett legkiválóbb szakemberekkel, 

szerkesztőbizottsági, főbizottsági tagokkal, és felhívtam a figyelmet azokra az új 

törvényekre, amelyek kapcsolódtak a Ptk. valamelyik területéhez, illetve magam is 

készítettem beszámolókat a már említett rendezvényekről. 

 

Ki jelenleg a honlap célközönsége Ön szerint? 

Mindenki, aki a Ptk. iránt bármilyen okból érdeklődik. A honlap igyekszik az elméleti és  

gyakorlati igényeket egyaránt kielégíteni a Ptk.-val kapcsolatban, és nagyon tágra szabni 

azt a kört, amelyik a Ptk. vonzáskörébe tartozik a honlap szempontjából. Ha mélyebben 

kell belemennem ebbe a kérdésbe, akkor azt mondanám, hogy nagyobb mértékben azok 

érdeklődnek a honlap iránt, akik a gyakorlati alkalmazás iránt érdeklődnek. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy leadnánk az elméleti igényességből a gyakorlat 

érdekében, de úgy veszem észre, hogy inkább a gyakorlat körében nagy az érdeklődés a 

honlap iránt.  

 

Ki a célközönség az Új magánjog sorozat kötetei kapcsán? Ezek körében vannak 

olyanok, amelyek egyértelműen a gyakorlat számára jelentősek (A szerződések 

érvénytelensége, Szerződés mintatár), de jelent meg kártérítési jogi vagy a hagyatéki 

eljárást tárgyaló kötet is. Lehet ez utóbbiakat akár tankönyvként is forgatni? 

Én úgy gondolom, hogy igen hasznosak a gyakorló jogászoknak is, ugyanakkor egy 

elméleti igényesség is jellemzi a sorozatot. Az előkészítés során arra nagyon 

odafigyeltünk, hogy ne legyen egyfajta második kommentárja a Ptk.-nak, tehát ne 

ismételten ugyanazok a területek ugyanúgy jelenjenek meg benne, hanem egy újfajta, 

másképp történő feldolgozása azoknak a területeknek, amelyeket a hatkötetes kommentár 

a Ptk. rendelkezéseit követve bemutat. A sorozat tágan értelmezi a Ptk.-hoz kapcsolódó 

témák körét, a gyermekjoggal foglalkozó könyv például túlmegy a családjogon – már a 

Ptk. családjogi rendelkezésein –, és gyámjogi szabályokat is tartalmaz. De ugyanígy 
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túlmegy a Ptk.-ban szabályozott területen az öröklési és hagyatéki eljárási két kötet: míg 

az öröklési jogi kötet jobban hasonlítható a kommentárnak az öröklési jogi részéhez, 

ugyanakkor a hagyatéki eljárást taglaló kötet az eljárási kérdéseket mutatja be, azokat a 

gyakorlati lépéseket, amelyeket a hagyatéki eljárás során a közjegyzőnek, illetve az 

örökösöket képviselő ügyvédnek tudnia, ismernie célszerű. Egyébként minden könyvhöz 

igyekszünk kapcsolni egy képzést is, úgy látjuk, hogy ez vonzó ajánlat a jogászoknak, 

hogy egy témáról hallhat is egy nap, meg a könyvet is a kezébe veheti. Volt már szó a 

szerződések érvénytelenségéről, a szerződésekről általában, az egyes szerződésekről, 

tartottunk családjogi szemináriumot is. A legsikeresebb kétségkívül a kártérítési jogi 

szemináriumunk volt, de egyik rendezvényünkön sem maradt a résztvevők száma 50 

alatt. 

 

Az új Ptk. megalkotása után megjelenő kommentárok esetében volt egy olyanfajta, 

hátrányosnak is tekinthető tendencia, hogy a korábbi Ptk.-hoz kapcsolódó 

jogalkalmazói gyakorlatot tüntették fel nagyon sokszor. A kérdésem az lenne, hogy 

az Új magánjog sorozatnál helyet kap, vagy volt-e már annyi jogalkalmazói 

gyakorlat, olyan esetek, amelyekre már lehetett hivatkozni? Mennyiben történt 

ebben újítás? 

Természetes igénye a gyakorlatnak, hogy minél előbb tudni lehessen azt, hogy milyen 

irányba fog a bírói gyakorlat elmozdulni. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy az egy 

alapvető elvárás az Új magánjog sorozat szerzőivel szemben is, hogy egyrészt mutassák 

be azt a bírói gyakorlatot, amely még a régi Ptk. alapján kialakult egy-egy tárgykörben, 

ugyanakkor elemezzék azt is, hogy ez a gyakorlat tartható-e egy az egyben vagy esetleg 

változtatásokkal az új Ptk. idején, illetve milyen irányú változtatásokkal.  

 

Itt például szeretném megemlíteni Fuglinszky Ádámnak a kártérítéssel foglalkozó, kiváló 

kötetét, amelyik 5-600 jogesetet elemez, bemutatva azt, hogy a bírói gyakorlat milyen 

irányban haladt az egyes kérdésekben, és hogy ez az irány ugyanígy várható-e a jövőben, 

vagy kisebb vagy nagyobb kanyarok, változások várhatók a szerző álláspontja szerint. Ez 

egyúttal egy útbaigazítás tud lenni azok számára is, akik a kötetet forgatva a kártérítési 

jog gyakorlati kérdéseiben szeretnének eligazodni.  

 

Az Új magánjog sorozat hét kötete 2014-gyel bezáróan jelent meg. Tervezik-e 

esetleg a könyvsorozat további bővítését? Vannak-e tervek erre nézve? 

A sorozat megy tovább. Idén megjelent a már említett kártérítési kötet, a társasági és 

cégjogi iratmintatár, a társasági jogi felelősségről szóló könyv, a gyermeki jogokat, szülői 

felelősséget, gyermekvédelmet bemutató új kiadvány, valamint az ingatlan-

nyilvántartásról szóló könyv. Egy zálogjoggal, és egy, az élettársak viszonyaival 

foglalkozó kötetet mindenféleképpen tervezünk, a többi azonban maradjon egyelőre titok. 

Részben figyelemmel kell lennünk azokra a változásokra, amelyek a levegőben vannak, 

figyelemmel kell lennünk a kapcsolódásokra. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy a 

Ptk. egy újabb, egyre kisebb szeletkéjét dolgozzuk fel, hanem tágítjuk is a kört, ahol a 

Ptk.-hoz kapcsolódóan egyéb területek is vannak. Így például távlatilag gondolkodunk a 

fogyasztóvédelmi területről szóló köteten, amelyik erősen kapcsolódik a Ptk.-hoz, 

ugyanakkor külön törvények is szabályozzák. 

 


