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Előszó
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mérnökhallgatóinak
Bachelor-képzése
számára
készült
remélhetően
felhasználásra kerülhet más felsőoktatási intézményekben is a nem jogi karokon
tanuló hallgatók gazdasági jogi alapképzésében.
A jegyzet az Európai Unióban használatos üzleti jog elnevezést alkalmazza
- helyesebben az üzleti jog alapjairól van szó. Az első rész jogtani és államszervezeti alapismeretekkel próbálja megalapozni a gazdasági jogi részeket. A
gazdasági jog köréből öt nagy területet tárgyal: a társasági jogot, a fizetésképtelenségi jogot, az értékpapírjogot és a versenyjogot, végül a kereskedelmi
ügyletek jogát a munkaszerződés jogával kiegészítve.
Reméljük, hogy ez a jegyzet jól szolgálja a magyar egyetemeken még szokatlan
Bachelor-képzés céljait.
Budapest, 2006. augusztus 1.
Sárközy Tamás
szerkesztő
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1. FEJEZET
Jogtani és államszervezeti alapok

1.1 JOGTAN

1.1.1 A jogfogalma
1.1.1.1 A jog összetevői
A jog lényege a jogi normában található meg: a jogi norma olyan általános magatartásszabály, amelynek megvalósulását - ha ez szükséges - az állami közhatalom kényszereszközökkel is biztosítja.
A
jog
társadalomirányító
mechanizmus.
A
norma
általános magatartásszabály, nem konkrét címzetthez szóló parancs - elvileg mindenkire vonatkozik,
akire a normát állító, illetve betartó állam főhatalma kiterjed. A norma mintát
állít az emberek elé, viselkedési szabályokat fogalmaz meg. A norma az elvárt
társadalmi magatartást írja körül, amelytől való eltérés deviancia. A norma
hipotetikus állítást tartalmaz kötelező mintaként, ennek felel meg a tipikus jogi
norma szerkezete - hipotézis, diszpozíció, szankció (lásd a 2. pontban).
A jog kialakulása előtt is voltak normák - alapvetően az erkölcsi normák. Az
erkölcsi normák ma is léteznek a jogi normák mellett, sőt a legtöbb jogi normának van erkölcsi tartalma. (Ezt hívják a jog etikai minimumának, a jog egyik
célja az igazságosságra törekvés.) Más viselkedési normák is ismeretesek azonban (pl. illemszabályok, politikai kultúrából fakadó normák, szakmai standar, dok, technikai folyamatszabályozó normák stb.), amelyek jó része a társadalmi
önszabályozás mechanizmusába épül be. A jogi normának azonban van egy
specifikuma, amely az államhoz köti: jogi normának csak az a norma minősül,
amelynek
betartását
az
állam
kényszereszközökkel
is
biztosítja.
Az
ideális
állapot az, ha az emberek, illetve szervezetek önként követik a jogi normát, de
ha
nem,
rendelkezésre
áll
az
állami
kényszer
igénybevételének
potenciális
lehetősége. Állam - mint látni fogjuk az 1.2. pontban - működhet elvileg jog
nélkül is (totális diktatórikus állam), de jog az állam nélkül nem lehetséges, az
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állam teszi - mert alkotja, vagy a szokásjog esetén mert elismeri - a normát jogi normává. A jognak ezen az alapon lényegében három részét lehet megkülönböztetni.
a) A jogi normákból álló jogszabályokat (lásd az 1.1.2 pontot).
b) A
jog
társadalmi
viszonyokat,
emberi
magatartásokat,
eseményeket
szabályoz.
Azokat
az
eseményeket,
magatartásokat,
amelyekhez
a
jogszabály joghatást fűz, jogi tényeknek nevezzük. Azokat a társadalmi
viszonyokat
pedig,
amelyeket
a
jog
szabályoz,
jogviszonyoknak (lásd
az 1.1.3 pontot).
c) A jogot meg kell valósítani. Ha ezt állami szervek teszik, akkor
beszélünk
jogalkalmazásról
(lásd
az
1.1.4
pontot).
A
jognak
az
emberekben is tudatosulnia kell ahhoz, hogy a jog hatékonyan megvalósuljon. Ez a jogtudat, amelyen az önkéntes jogkövetés alapszik.
Mivel a jog a társadalmi élet igen széles területét szabályozza (ennek túlhajtása az eljogiasodás, a jogi túlszabályozás), a jognak átfogó rendszere alakul
ki, sajátos jogi nyelv keletkezik, a jog szakmává, hivatássá válik, ennek különböző fajai az ún. jogász hivatásrendek (bíró, ügyvéd, ügyész, közjegyző,
közigazgatási jogász, jogtanácsos). Kialakul a jog technológiája (amelyet jogi
dogmatikának nevezünk), a jog elméleti tudományos művelése, amelynek során
sajátos jogintézmények (tulajdon, szerződés, jogi felelősség stb.) épülnek ki. A
jog „elvarázsolja" a társadalmi viszonyokat, önálló, immanens sajátosságaival
átformálja azokat (pl. a jogképes szervezeteket jogi személyeknek nevezi a sajátos jogi gondolkodás keretében). A jog tehát viszonylag autonóm társadalmi
jelenség, társadalmi alrendszer, sajátos fejlődéstörténettel, nyelvvel, gondolkodással, intézményrendszerrel.
A jog társadalmi alapfunkciói lényegében a következők:
a) Integráló-stabilizáló. A jog egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a társadalmi rendet, a törvényességet. A stabilitás lényege a jogbiztonság.
Ha a rendet megsértik, az állam a jog útján gondoskodik a megsértett
rend
helyreállításáról
és
a
hasonló
jelenségek
megelőzése
érdekében
szankcionál (a jog represszív és preventív funkciója).
b) Társadalmi konfliktus feloldó. Többek között az emberek közti jogviták
rendezésével.
A
jog
közvetít
(pl.
egyezség),
konszenzust
igyekszik
teremteni.
A
stabil
jog
lehetőséget
ad
a
társadalmi
kockázatok
felmérésére, egyben legitimáló hatása is van a jogkövető magatartásra
nézve.
c) Társadalomalakító
eszköz. A jog az állam társadalmi-gazdasági életbe
való
beavatkozásának sajátos
eszköze. A
jogi
szabályozás a jelenből
indul ki, de a jövőt kívánja szabályozni (ezt fejezi ki a német
jogelmélet a sein-sollen - van, illetve legyen - fogalompárral). A jog társadalomalakító stratégiai céljai képezik a jogpolitikát.
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Az előzőekből kifolyólag a jog részben tárgyi jog, értve ezen a bonyolult rendszert képező jogszabályok óriási piramisát. A jog tehát megközelíthető pozitivista módon, a hatályos jogszabályok alapján. Ugyanakkor a tárgyi jogból
alanyi jogok, az embereket megillető jogosultságok származnak. Az embereket
megillető alapjogok mintegy a természetnél fogva is megilletnek bennünket (természetjog). Az emberi (állampolgári) alapjogok a jogfejlődés során egyre bővültek: eredetileg politikai jogok (választójog), illetve személyes szabadságjogok
voltak,
majd
kibővültek
gazdasági-szociális-kulturális-információs
alapjogokkal
(utóbbiak a második, harmadik, illetve negyedik generációs alapjogok).
A jog immanens tulajdonságai a legjobban a polgári demokratikus államberendezkedésben, illetve a piaci versenygazdaságban tudnak kibontakozni. A
modern jogrendszerek ezért lényegében a polgári fejlődés során a XVIII-XIX.
században alakultak ki, alapelveiket a legtisztábban a francia forradalom után,
az 1800-as évek elején hozott francia kódexek fejezték ki. A polgári állam j ogállam, azaz érvényesül a jog uralma (rule of law). Az államot magát is köti a jog:
törvények keretében, jogszabályok alapján cselekedhet, az állami önkény tilos.
A polgári társadalom az állampolgárok törvény előtti egyenlőségén, a tulajdon
szentségén, a piaci versenyt biztosító szerződéses szabadságon és a szabad
emberi akaraton alapuló felelősségi rendszeren épül fel. A polgári társadalomban elválik egymástól a vertikális, illetve horizontális jogi reláció azaz a v ertikális
közjog és a mellérendeltségi viszonyokat szabályozó horizontális magánjog. Az
állam tiszteli és védi az emberi szabadságot - ezt szolgálják a klasszikus büntetőjogi elvek, a nullum crimen sine lege, (nincs bűncselekmény elkövetése, előtte
hozott tiltó törvény nélkül), illetve a dubio pro reo elve, az ártatlanság vélelme
(senki sem tekinthető bűnösnek a jogerős bírói ítélet meghozatala előtt, ennek
során bármilyen kétség a vádlott javára szól) stb.
A szocialista állam pártállam, államigazgatási állam volt, még abban a soft
formájában is, ahogy Magyarországon a 60-as évek közepétől 1990-ig működött,
azaz csak részlegesen volt jogállamnak minősíthető. A jog funkciói a rendszerváltozás után tudtak teljes értékűen kibontakozni, a jog szerepe ezért 1990
után jelentősen felértékelődött Magyarországon.

2.2.2.2 A jogkeletkezés útjai - jogcsaládok
A jog a történeti fejlődés során többféle módon keletkezett. Ez alapján megkülönböztetünk írott jogot, szokásjogot és precedens jogot. A jog írott jog, ha a magatartásszabályok jogszabályba, törvényekbe vannak foglalva, és a jogszabályok
meghozatalára előírt rendben, állami szervek tevékenysége által kerül sor. A
szokásjog a társadalmi gyakorlatból alakul ki. A precedens jog pedig a bíróságok
által kialakított jog, amelynek a lényege az, hogy a korábbi bírói ítélet válik analógia alkalmazása útján joggá, azaz a korábbi ítéleteket a későbbiek folyamán a
bíróságok sajátosan átformálva alkalmazzák az eléjük kerülő újabb jogesetekben.
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Az írott jog az állami szervek jogalkotása. A jog tipikus keletkezési módja a modern korokban az állami szervek által alkotott jogszabályok (törvények, rendeletek stb.). A jog tehát alapvetően az állami jogalkotó tevékenység eredményeként keletkezik. A jogállamban ugyanis a jogszabályok határozzák meg
azt, hogy mit tehetnek az állami szervek, mit tehetnek az állampolgárok és
szervezeteik.
Az
államnak
a
társadalmi-gazdasági
életbe
való
beavatkozásra
csak akkor van lehetősége, ha a jogszabályok erre lehetőséget adnak. Az állammal „szemben álló" állampolgár pedig csak a jogszabályokban megállapított
kötelezettségnek tartozik magát alávetni. És függetlenül attól, hogy a jogszabályokat
állami
szervek
hozzák,
az
állami
szervek
működésének
törvényhez
kötése, határozataik független bíróság előtti megtámadhatósága garanciát jelent
az állampolgári jogosultságok biztosítására.
A jog másik történetileg is jelentős forrása a társadalmi gyakorlat, a szokás. A
szokás a társadalom tagjai közötti érintkezések, viszonyok révén kialakuló rendszeresen
ismétlődő
magatartás.
A
szokásoknak
joggá
való
transzformálódása
részint úgy következik be, hogy az állami szervek (pl. bíróságok) jogalkalmazó
tevékenységük során figyelembe veszik a társadalmi szokásokat, és támaszkodnak is a társadalomban kialakult és meggyökeresedett szokásokra. Az állam az
ilyen szokást legitimálja, és a szokások folytatását kényszerrel is biztosítja. így
alakul ki a szokásjog. A szokásjog tehát a társadalom tagjai között kialakult és az
ismétlődések
folytán
meggyökeresedett
olyan
magatartásszabály,
amelyet
az
állam elismer, és kikényszerítését állami eszközökkel is biztosítja. Nyilvánvaló azonban, hogy a szokásjog képlékenyebb, mint a formalizált írott jog, ezért a modern
jogokban viszonylag háttérbe szorul.
A precedensjog bíró alkotta jog vagy másképpen esetjog. A precedensek alapján
történő
ítélkezés
az
angolszász
jogrendszerekre
jellemző.
Viszonylag
kevés
törvény van, és a konkrét jogvitákat a bíróság nem annyira a jogszabályok,
hanem a korábbi bírói ítéletek alapján ítéli meg. A megkülönböztetés és az
alávetés jogi technikájával a bíró kiválasztja a megfelelő korábbi ítéletet mint
precedenst, és ezután analógiát alkalmazva „átviszi" az előtte folyó jogvitára.
A kontinentális írott jogi rendszeren alapuló jogalkalmazás sem nélkülözi
azonban a korábbi felsőbírói döntések iránymutató jellegét. A magyar bírósági
törvény (1997. évi LXVI. törvény) szerint a Legfelsőbb Bíróság a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében jogegységi határozatokat hozhat. A
Legfelsőbb Bíróság és a táblabíróságok eseti döntései is iránymutatóak az alsóbb
bíróságok számára. A bíróságok gyakorlatával kialakított jog idővel átkerülhet
az írott jogba is, mert a jogszabály módosítása során a jogalkotó esetleg jogszabályba emeli a kialakult bírói gyakorlatot. A bíróságok által alkotott bírói jog
azonban Magyarországon speciális jogforrás, amelynek sajátossága abban van,
hogy olyan szerv alkotja, amely alkotmányjogi értelemben nem rendelkezik
jogalkotói felhatalmazással, hanem alapvetően jogalkalmazó szervnek minősül.
A kontinentális jog a római jogi hagyományokon alapulva fogalmakban gondolkozik, a normákban magas szintű absztrakció jelenik meg, a jogalkalmazás
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során a bíró az absztrakt normát veti egybe a konkrét eseményekkel, a konkrét
tényállással. Ezzel szemben az angol-amerikai jogi gondolkodásban és jogalkalmazásban a fogalmi gondolkodás másodlagos. A jogok és kötelezettségek
megállapításában a konkrét ügynek és a korábbi bírósági ítéleteknek van jelentősége, amely korábbi ítéletet a bíró az eldöntendő ügyre alkalmaz, értelmezi és
magyarázza az újabb döntést a korábbi bírói ítélet alapján.
Mindehhez két megjegyzést kell fűznünk. Az angol-amerikai, illetve a kontinentális jogrendszerek között az alapvető különbség tehát abban van, hogy az
angol-amerikai jogban a precedensjog, a kontinentális jogban az írott jog az
elsődleges. Ugyanakkor a két jogcsalád közt egyéb különbségek is vannak, pl.
az alaki (eljárási) jog jelentősége az angol-amerikai jogban jóval nagyobb, mint a
kontinentális jogokban. (A társasági jogok különbségéről lásd a 2.1.4 pontot.)
Másrészt azonban (főleg az Európai Unióban) a két jogcsalád közt jelentős
közeledés is megfigyelhető. Az angol-amerikai jogszemlélet az EU számos
aktusában érzékelhető, viszont a gazdasági törvényhozás jelentősége az USAban is jelentősebbé vált, stb.

1.1.1.3 A jogrendszer felépítése, jogágak
A jogrendszer egy adott időben és adott térben létező, tehát adott államban
érvényesülő jogi normákat jelenti. A jogrendszer formális fogalom, mivel jogi
normák összességét jelenti. A jogrendszer fogalma kötődik az országhatárhoz,
az állami szuverenitáshoz. A jogrendszer-fogalom másik meghatározó tényezője az idő. A meghozott, de utóbb hatályon kívül helyezett jogszabályok már nem
részei a jogrendszemek, hiszen a hatályon kívül helyezett jogszabály nem alkalmazandó, jogot és kötelezettséget nem állapíthat meg.
Ahány szuverén állam van, annyi jogrendszer. Az egyes államok joga szükségképpen eltér egymástól, hiszen a jog egyik jellegzetességét is abban határoztuk meg, hogy „akarati viszony terméke", az állami szervek hozzák létre.
Ugyanakkor az egyes nemzeti jogrendszereknek vannak hasonló vonásaik is.
Láttuk az előző pontban, hogy a különböző államok jogrendszerei jogcsaládokba tartoznak. A jogcsaládokon belül is léteznek specifikumok, például megfigyelhető,
hogy
az
egyes
európai
országok
joga
vagy
a
francia
(pl.
Lengyelország), vagy a német (pl. Csehország, Magyarország) jogi dogmatika
hatása alatt áll.
Az egyes államok jogrendszerét nemzeti jognak is szokás nevezni. A nemzeti
jogok mellett azonban létezik nemzetközi jog is. A nemzetközi közjog alapvetően
a szuverén államok megállapodásán alapul (nemzetközi egyezmények stb.).
A jogrendszer mint normaösszesség nem csak jogszabályok adott számú
tömegét jelenti, hanem a jogszabályoknak rendszerszerűén összefüggő megjelenését. A rendszerszerű összefüggés azt jelenti, hogy egyik szabály nem mond-
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hat ellent egy másik szabálynak. Az egyes jogi normákat sohasem csak
önmagukban kell vizsgálni, hanem a többi norma hatásával együtt. A jogrendszernek tehát viszonylag zárt rendszert kell alkotnia. Természetesen az új társadalmi és gazdasági jelenségek jogban (új jogszabályban) való megjelenése azt
is eredményezheti, hogy az utóbb meghozott jogszabályok ellentétesek a korábbi jogszabályokkal. Ezt hívjuk jogszabály-kollíziónak (pl.: a társasági törvény
egyes rendelkezései ellentételesek a számviteli törvénnyel). Ha ilyen jogszabály-kollízió tapasztalható, úgy azt fel kell oldani. Erre részben speciális jogi
alkalmazási módszerek alakultak ki, úgymint az az elv, hogy a speciális jogi
rendelkezés megelőzi az általános jogszabályt. Részben a jogalkotónak kell
jogszabály-módosítással
az
ellentmondást
kiküszöbölni,
végül
ha
az
ellentmondás
a
jogbiztonságot
sérti,
az
Alkotmánybíróság
is
felléphet
az
ellentmondás kiküszöbölése érdekében.
A jogalkotás a jogrendszer belső rendjének kialakítását nem képes teljességgel
elvégezni. A belső rend „megteremtéséhez" szükség van egy rendszerező, osztályozó tevékenységre, amely fogalomképző, fogalomalkotó tevékenység. A jogi
fogalomalkotás a jogi dogmatika lényege. A jogi dogmatika (logika) célja a
jogi fogalmak jelentéstartalmának feltárása, a jog fogalmi megragadása, a jogi
fogalmak
közötti
viszony
meghatározása,
a
fogalmi
rendszer
kiépítése.
A
jogi
dogmatika
feladata
meghatározni,
tudatosítani
azokat
az
alapokat,
alapelveket, amelyek a jogalkotási és jogalkalmazási munkát is jellemzik és
amelynek alapján a jog továbbfejleszthető, illetve a jogi normák közötti ellentmondások kiküszöbölhetőek.
A jogi normák nem csak a jogrendszer szintjén alkotnak rendszert, hanem egy
olyan alsóbb szinten is, ahol a jogi normák közötti összefüggés még szembetűnőbb. A normaösszefüggésnek ezen szintjei a jogágak és a jogágazatok. A
jogágak az azonos típusú társadalmi viszonyokat azonos jogi módszerrel szabályozó jogi normák összességei. A jogágazatok meghatározott jogágakat összefogó nagyobb egységek.
A jogágképződésnek mind a társadalmi viszonyok egyneműsége, mind a
szabályozási
módszer
azonos
jellege
az
együttes
kritériuma.
A
jogalkotói
megítélés - jogági besorolás - jelentős következményekkel jár, például azzal,
hogy az adott jogágra kidolgozott és megfogalmazott alapelveket fogja alkalmazni az eljáró bíró, és nem a rokon jogterület elveit.
A
jogrendszer
többfajta
módon
osztályozható.
Mindenekelőtt
fölosztható
anyagi és alaki (eljárás) jogokra. Az anyagi jog azoknak a szabályoknak az
összessége, amelyek a jogviszonyt tartalmilag rendezik. Az anyagi jogszabályok
meghatározzák,
hogy
az
egyes
jogalanyokat
milyen
nevesített
jogok
és
kötelezettségek illetik, illetve terhelik. Az alaki vagy másképpen eljárási jog
azoknak a jogi normáknak az összessége, amelyek meghatározzák, hogy a
jogalanyok a jogaikat milyen eljárási rend keretében érvényesíthetik. A jogok
érvényesítése során a feleket és az eljárásban résztvevő állami szerveket milyen
eljárási jogok és kötelességek illetik, illetve terhelik. Az eljárási jogok határozzák
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meg például a beadványok tartalmát, a bizonyítás szabályait, az eljáró szervek
hatáskörét és illetékességét, a döntéshozatal rendjét, a jogorvoslatok fajtáit stb.
Anyagi jogot tartalmaz például a Polgári Törvénykönyv, alaki jogot pedig a
Polgári Perrendtartás. Az alapvető eljárásjogok a polgári, illetve a büntető
eljárásjog, de a közigazgatási jognak is van eljárásjoga.
A
polgári
forradalmak
után
kialakuló
modern
jogrendszerekben
alapvető
megkülönböztetés a közjog - magánjog differenciálása (ezek az ún. alapjogágazatok).
A
szert,

alapvetően vertikális
az állam szervezetét
szabályokkal rendezi. A

közjog
illetve

imperatív

felépítésű, az állam-állampolgár viszonyrendés működését feltétlen érvényesülést igénylő
közjog alapvető részeit az alábbi jogágak

képezik:
a) alkotmányjog (az állampolgári alapjogokra és kötelezettségekre, az
államszervezet felépítésének alapelemeire vonatkozó jogág);;
b) közigazgatási jog (az állami végrehajtó hatalom működését szabályozó
jogág);;
c) büntetőjog (a legalapvetőbb társadalomra veszélyes cselekményeket
szankcionáló jogág).
A magánjog (más néven polgári jog, civiljog) az állampolgárok és szervezeteik
mellérendelt, un. autonóm struktúrájú vagyoni és személyi viszonyait szabályozza
mint horizontális alapjogágazat. A magánjog elsődlegesen az áru viszonyok
logikájához igazodik. A magánjogban alapvető szerepet kap a jogalanyok önállósága, akarata, és ezért gyakoriak a diszpozitív jogszabályok (lásd a 1.1.2.1 pontot).
Lényegében ez a vertikális-horizontális tagozódás átfogja az egész jogrendszert. Léteznek azonban egyes olyan jogágak, amelyek specialitásuk folytán
nehezen helyezhetők el ebben a rendszerben. Ilyen például az ún. nemzetközi
magánjog, amely azt a kérdést rendezi, hogy nemzetközi természetű jogvita
esetén melyik érintett ország jogát kell alkalmazni.
Az alapjogágazatok jogágakra, jogterületekre bomlanak. Például a magánjog
viszonylag önálló jogterülete a családi jog vagy az örökjog. A magánjogban
emellett kialakult a kereskedelmi jog mint a kereskedők szakjoga, sok esetben
külön kereskedelmi törvénykönyvbe foglalva. A kereskedelmi jogot a legutóbbi
időben egyre inkább gazdasági jognak, vállalati jognak vagy üzleti jognak
nevezik - ez a jegyzet az üzleti jog elnevezést alkalmazza. Az üzleti jog
lényegében a társasági jogból (ideértve a csődjogot, a tőkepiaci jogot, a cégjogot
és a konszernjogot), a versenyjogból (konszernjog) és a kereskedelmi ügyletek
jogából, valamint az iparjogvédelemből áll.
A hagyományos polgári jogba tartozik a személyek joga, a dologi jog (pl. tulajdonjog, haszonélvezet, zálogjog), a kötelmi jog (szerződések joga és kártérítési jog),
valamint a szellemi alkotások joga (szerzői jog, szabadalmi jog, védjegyjog stb.).
Az utóbbi felsorolás már jelzi, hogy az alapjogágazatok, illetve a történelmi-
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leg kialakult klasszikus jogágak mellett kialakulnak ún. másodlagos jogágak, amelyek az esetek egy részében keresztülfekszenek a közjog-magánjog megkülönböztetésen,
azaz
vegyesen
tartalmaznak
vertikális,
illetve
horizontális
rendelkezéseket. Ilyen például a pénzügyi jog, amely alapvetően közjog, részben
sajátos közigazgatási (államháztartási) jog, de pl. a bankok és biztosítások joga
részben közjogi, részben magánjogi jellegű (utóbbihoz tartoznak pl. a hitel-, a
kölcsön- és a számlaszerződések). A munkajog a munkaszerződés szabályozása
folytán alapvetően magánjog, de a kollektív munkajog (kollektív szerződés,
sztrájkjog) erősen közjogi természetű. Új vegyes jogág pl. a fogyasztóvédelem joga,
a médiajog stb.
A
magyar
jogban
a
leglényegesebb
jogágak
alapszabályozását
törvények,
törvénykönyvek adják (pl. az alkotmányjogot az Alkotmány, a polgári jogot a
Polgári Törvénykönyv, a büntetőjogot a Büntető Törvénykönyv), de a lényegesebb jogterületek is „saját" törvénnyel rendelkeznek, lásd a jegyzet következő
részeiben a társasági törvényt, a cégtörvényt, a versenytörvényt vagy a Munka
Törvénykönyvét.
Az
elméleti
jogtudomány
is
alapvetően
a
jogágak
szerint
tagozódik. Ugyanakkor, mivel a jog egy önálló öntörvényű társadalmi rendszer,
a
jogtudományhoz
számos
elméleti
diszciplína,
illetve
segédtudomány
kapcsolódik. Ilyen elméleti diszciplína a jogelmélet (jogbölcselet), a jogszociológia,
a jogtörténet (magyar, egyetemes valamint a római jog mint az árutermelő társadalmak klasszikus joga), a jogösszehasonlítás, vagy a büntetőjog segédtudományai, mint a kriminalisztika vagy a kriminológia stb.

1.1.2 Jogszabálytan
1.1.2.1 A jogi norma
Jogi norma alatt a jog legkisebb önálló egységét értjük. A jogi norma az állami
kényszerrel biztosított általános magatartásszabály. A jogszabályok számos jogi
normából állnak, a tipikus jogi normák mellett számos különleges jogi normát is
ismerünk.
A tipikus jogi normának három szerkezeti eleme van:
a) hipotézis (vagy másként tényállás, illetve feltétel);;
b) diszpozíció (vagy más néven rendelkezés) és a
c) jogkövetkezmény.

E szerkezeti elemek azonban nem feltétlenül egy helyen, egyetlen normában
jelennek meg, mert a jogalkotó törvényszerkesztési okokból, valamit a tömörségre való törekvés miatt az egyes szerkezeti elemeket elválaszthatja egymástól.
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A) A hipotézis
A hipotézis a jogi norma logikailag első szerkezeti eleme. A jogban leírt, elvárt,
tűrt vagy követelt magatartások nem automatikusan elvártak vagy követeltek,
hanem csak a jogalkotó által meghatározott feltételek fennállása esetén. A
hipotézis a jogi normának az a szerkezeti eleme, amely azokat a körülményeket,
feltételeket határozza meg, amelyek megléte esetében kell vagy tilos a jogalkotó
által
meghatározott
magatartást
tanúsítani.
A
tényeknek
olyan
összességét,
amelyhez valamely joghatás fűződik, tényállásnak nevezzük. A jogi norma
tényállása tehát a hipotézis.
A hipotézis lehet zárt és nyitott. A zárt tényállás azt jelenti, hogy a jogalkotó
tételesen, pontosan, kimerítően, azaz jogi terminológiával élve taxatíve felsorolja azokat a tényálláselemeket, amelyeknek fennállása esetén szükséges a normában írott magatartást tanúsítani. Ezzel szemben a nyitott tényállásoknál a
jogalkotó
nem
írja
körül
pontosan
a
jogszabály
alkalmazási
területeit.
Példálódzó felsorolással jelzi a jogalkalmazók számára azt a szándékot, hogy
milyen körben kell alkalmazni a normát. A nyitott tényállás a vagyoni viszonyokat szabályozó polgári jogban jellemző.
A hipotézis mindig általános és nem konkrét tényállást tartalmaz: „aki idegen
dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el"
(ez a lopás Büntető Törvénykönyvbeli tényállása).

B) A diszpozíció
A diszpozíció vagy más néven rendelkezés a jogszabály második logikai
szerkezeti eleme. A jogi normának ez a szerkezeti eleme vagy azt a magatartási
szabályt tartalmazza, amelyet a jogalkotó a jogalany számára előír arra az esetre, ha a hipotézisben körülírt feltételek fennállnak, vagy jogi minősítést jelent.
Az első esetben a diszpozíció parancsot, tiltást vagy magatartás megengedését tartalmazhatja. Jogszabályi parancs esetén a jogszabály címzettje köteles
valamely tevőleges magatartást tanúsítani. Tilalom esetén a jogalkotó a jogszabály
címzettjei
számára
valamely
magatartástól
való
tartózkodást,
nem
tevést ír elő kötelező erővel. A második esetben a jog minősíti a hipotézisben
szereplő magatartást, tehát pl. az előző pontbeli esetben a tényállást lopásnak
minősíti.
A
rendelkező
részben
meghatározott
magatartások
különbözősége
szerint
lehet különböztetni kógens, diszpozitív és imperalív szabály között. A kógens és
diszpozitív szabály megkülönböztetése azokban a jogi normákban lehetséges,
amely normák a mellérendelt és egyenjogú jogalanyok közötti viszonyokat
szabályozzák, azaz a magánjogban.
Ha a jogi norma rendelkező része engedő, akkor a norma diszpozitív. A diszpozitív norma egyben hézagpótló jellegű, ami azt jelenti, hogy ha a felek a szerződéskötés során nem rendelkeztek az adott kérdésről, akkor a diszpozitív
szabály a szerződésük része lesz minden külön jogi cselekmény nélkül. A diszpozitív szabály a szerződéseket szabályozó jogágak sajátossága, a kógens sza-
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bály fogalompárja. A magánjogban ugyanis a jogviszony alanyai jogilag egyenrangú partnerek. A jogalkotó elismeri és jogilag is biztosítja az alanyok akaratszabadságát.
Ez
az
elismerés
abban
nyilvánul
meg,
hogy
a
jogszabály
lehetőséget ad arra, hogy a felek joghátrány nélkül eltérjenek a jogalkotó által
általában
megfelelőnek
tartott,
modellként
alapul
vett,
„javasolt"
szabálytól.
Feltételként mindössze azt kívánja a jog, hogy az eltérésben a jogviszony összes
szereplője között meglegyen az összhang, azzal mindenki egyetértsen. A diszpozitív szabálytól a felek egyező akarattal eltérhetnek, ha sajátos viszonyaikra
tekintettel az eltérés kedvező a számukra. A jogalanyok ilyenkor a saját összehangolt érdekeiknek megfelelő szabályt foglalnak a szerződésükbe, saját magatartásukkal formálják jogügyletüket.
A kógens szabály lehet tiltó és parancsoló. A kógens szabály azokban a viszonyokban is kötelez, amely viszonyokban a jogalanyt megilleti az akaratszabadság. Ha a hipotézisben körülírt tényállás bekövetkezik, a jogviszony
alanyainak a diszpozícióban leírt magatartást kell tanúsítaniuk. A kógens szabályt be kell tartani, függetlenül attól, hogy a jogviszony alanyai az adott
kérdésről rendelkeztek-e vagy sem. A kógens szabály része lesz a felek viszonyának, akár akarják, akár nem. A kógens szabálytól még egyező akarattal sem
térhetnek el. Ha a felek megállapodásukban mégis eltérnek a kógens szabálytól
akkor az eltérő kikötés érvénytelen, azaz úgy kell tekinteni mintha létre se jött
volna. A kógens szabály megfogalmazódhat parancsként is, pl. hatósági ár
meghatározása,
vagy
tilalomként
is,
pl.
versenykorlátozó
megállapodás
megkötésének tilalma.
A kógens szabályoktól meg kell különböztetni az ún. imperatív szabályokat.
Az imperatív szabály azt jelenti, hogy a szabálynak a hipotézis keretei között
feltétlenül érvényesülnie kell. A jogi szabályozás a közjogban, különösen pedig
a büntetőjogban imperatív jellegű (nem lehet lopni, ha valaki mégis lop, megbüntetik).
C)
A
jogkövetkezmény
A jogkövetkezmény a jogi norma harmadik szerkezeti eleme. A jogról azt mondtuk, hogy olyan általános magatartási szabályok összessége, amelyeket az állam
elismer és ha kell, kényszerrel is betartat. A jogi normává válásnak tehát feltétele
az, hogy az állam elismerje a magatartásszabályt és jogkövetkezményeket is fűzzön hozzá. A jogi norma harmadik szerkezeti eleme tehát az állami szervek
számára megállapított állami magatartás arra az esetre nézve, ha a jogalanyok a
hipotézisben leírt feltételek megvalósulása esetén:

■ valamely parancsot nem teljesítenek - azt az állami szerveknek ki kell
kényszeríteni;;
■ valamely tilalmat megszegnek - ebben az esetben az állami
szerveknek fel kell lépniük és a tilalomnak érvényt kell szerezniük;;
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■ valamely megengedett magatartást tanúsítanak - az államtól jogszabályokban meghatározott elismerést, joghatást igényelhetnek.
A jogkövetkezmény
lehet.

szankció,

jutalom

vagy

egyéb

joghatás

beállása

egyaránt

Szankció (hátrány, büntetés) alkalmazására akkor kerül sor, ha a jogalanyok a
diszpozícióban foglalt parancsot nem teljesítik, vagy a tilalmat megszegik. A
szankció érintheti a jogalanyok személyiségi jogait (pl. szabadságvesztés), vagyoni jogait (pl. kártérítés, pénzbüntetés). Az A) pontbeli példánál a lopás
szankciója a bíró által kiszabható, 2 évig terjedő szabadságvesztés.
A szankció (hátrány) lehet felelősségre vonás következménye (pl. kártérítés,
ami akkor követelhető, ha a jogalany jogellenesen és vétkesen okozott kárt egy
másik jogalanynak), de hátrány megállapítható felelősségre vonási jelleg nélkül
is. Ilyen esetben objektív jogkövetkezményről beszélünk (pl. kisajátításnál nem
kártérítés, hanem kártalanítás igényelhető).
A szankció jellegzetes, tipikus jogkövetkezmény. A jogkövetkezmény azonban nem csak hátrány, hanem előny, jutalom vagy egyéb joghatás is lehet.
Például, ha a jogalany a diszpozícióban megengedett magatartást tanúsította,
számíthat arra, hogy az állam biztosítja számára a jogvédelem lehetőségét, azaz
alanyi jogot arra nézve, hogy állami védelmet vegyen igénybe.
Eddig a tipikus jogi normákról beszéltünk, de számos speciális jogi norma is
található a jogszabályokban. Ilyen különleges jogi norma például a vélelem, a
fikció és a generálklauzula.
Vélelemről akkor beszélünk, ha a jogszabály (a jogalkotó) valószínűnek fogad
el egy olyan tényállást, amelynek valódisága az esetek túlnyomó többségében
nem szokott vitás lenni. Megkülönböztetünk megdönthető és megdönthetetlen
vélelmet. A vélelmek egy részénél tehát a jogszabály lehetőséget ad a vélelem
megdöntésére, azaz a vélelmezett
ténnyel szemben az ellenbizonyításra. A
vélelem legfontosabb jogi következménye a bizonyítási teher megfordításában
van. A főszabály szerint ugyanis annak kell egy tényt bizonyítani, aki a tényt
állítja. Ha a tényt jogszabály vélelmezi, akkor azt a tényt bizonyítani nem kell,
viszont ha valaki az ellenkezőjét állítja, akkor neki kell ezt az ellenkező tényt
bizonyítania. Viszonylag ritkán, de előfordulhat, hogy a jog nem engedi meg a
vélelemmel szembeni ellenbizonyítást. Ez az ún. megdönthetetlen vélelem.
A vélelem különbözik a fikciótól. Fikció esetén a jogalkotó valósnak fogad el
olyan tényt, amely tudottan nem valós. A vélelem esetén a vélelmezett tény vagy
megtörtént a valóságban, vagy nem. Fikció esetén a jogalkotó pontosan ismeri a
valóságot, de erről a fogalmi rendszer épsége érdekében tudatosan nem vesz
tudomást.
A
generálklauzula
általános
jogi
elveket
tartalmaz.
Például
a
Polgári
Törvénykönyv 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy a polgári jogok gyakorlása és
a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
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2.2.2.2 Jogalkotás, a jogszabály hatálya
A jogszabályok jogi normákból állnak és a következő pontban foglaltak szerint
meghatározott jogforrási formákban (pl. törvény, rendelet) jelentkeznek. Egy-egy
jogszabály számos különböző típusú jogi normából áll. A jogszabályok különböző terjedelműek lehetnek - a gazdasági-társadalmi élet meghatározott területét átfogó
nagyobb
törvényeket
kódexeknek,
törvénykönyveknek
nevezzük
(pl.
Polgári
Törvénykönyv).
A jogszabály jogalkotási folyamat eredményeként jön létre - a jogszabályelőkészítés során a jogszabályt meg kell szövegezni, meg kell szerkeszteni - ezt
a tevékenységet nevezik nagyobb jogszabályok esetén kodifikációnak. A jogszabályok általában §-okból, a §-ok bekezdésekből, a bekezdések több mondatból
állnak. A jogszabályoknak sajátos jogi nyelve van, a jogalkotás speciális jogi
szakma.
A magatartásszabálynak jogi normává válásához, a „normalét" elnyeréséhez
az szükséges, hogy a jogalkotó szerv az adott jogforrás kibocsátására jogosult
legyen. További feltétel, hogy a jogszabály meghozatalára vonatkozó eljárási
rendet a jogalkotó betartsa. A jogszabály keletkezésének harmadik feltétele,
hogy a jogszabályt a törvény előírásainak megfelelő helyen és módon a
jogalkotó kihirdesse. Ezt a folyamatot a jogalkotási törvény (1987. évi XI. törvény)
szabályozza. Minden jogalkotó szerv csak abban a jogforrási formában alkothat
jogot, amelyet számára a jogalkotási törvény megenged.
A jogi norma keletkezéséhez az is szükséges, hogy a jogalkotó szerv az
eljárási
rendet
betartsa.
Az
Országgyűlés
például
az
Alkotmány
szerint
meghatározott
tárgykörökben
kétharmados
többséggel
alkothat
törvényt,
más
esetekben
egyszerű
többséggel.
Ezen
kívül
törvényt
csak
a
határozatképes
Országgyűlés alkothat. Ha az eljárási rendet a jogalkotó megsértette, a jogszabály nem jön létre.
A jogi normává válás harmadik feltétele az, hogy a jogszabályokat kihirdessék, azok megismerhetővé váljanak mindenki számára, vagy meghatározott
esetben azok számára, akiknek jogait és kötelességeit meghatározza a jogszabály. A mindenki számára kötelező jogszabályokat a Magyar Közlönyben a
Magyar Köztársaság hivatalos lapjában kell közzétenni.
Ha a jogi norma létrejött, még nem biztos, hogy az alkalmazandó is. Csak a
hatályos jogi norma alkalmazandó. A jogszabályok hatályossága azt jelenti, hogy
a jogszabály követendő, alkalmazandó. Csak hatályos jogszabály állapíthat meg
jogot és kötelességet, csak hatályos jogszabályokra hivatkozhatnak a jogalanyok
és állami szervek.
A
jogszabályok
hatályosságát
többféle
szempontból
vizsgáljuk.
Megkülönböztetünk időbeli hatályt, területi hatályt és személyi hatályt.
A jogszabály időbeli hatálya arra a kérdésre ad választ, hogy milyen időintervallumon belül szabályozza a jogszabály a jogviszonyokat. A jogszabály hatályosságának kezdő időpontja lehet a kihirdetés napja, de lehetséges az is, hogy
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a jogalkotó a jogszabály hatálybalépését a kihirdetést követő meghatározott
távolabbi napra teszi. Ez a szabályozási módszer a jogbiztonság követelményét
szolgálja. A jogalkotó ezzel alkalmat ad arra, hogy a jogalanyok megismerhessék
a számukra előírt magatartást, annak alkalmazására felkészülhessenek. Egyes
nagyobb horderejű jogszabályok hatályba lépésének időpontját a jogalkotó akár
több hónappal vagy akár évvel is eltolhatja. Ezt a halasztott hatálybaléptetést
akkor kell alkalmazni, ha az adott jogszabály terjedelme ezt indokolja, illetve a
jogszabály hatálybaléptetése több más jogszabály egyidejű módosítását igényli.
A
jogszabály
időbeli
hatályának
végső
időpontjáról általában
nem
rendelkezik a jogalkotó, bár ez sem kizárt, előfordul például átmeneti intézkedések
esetében.
A jogszabály norma, az emberi magatartást tudatosan befolyásoló eszköz.
Ebből az következik, hogy a jogszabály főszabályként nem lehet visszaható
hatályú
(jogszabály
utólagosan
nem
orientálhatja
a
jogalanyok
cselekvését).
Ritka kivételként azonban a jogalkotó lehetővé teheti a jogszabályok visszaható hatályú érvényesülését is. Ez azonban csak szoros törvényi garanciák mellett lehetséges (pl. bűncselekménnyé visszamenő hatállyal nem lehet valamely cselekményt nyilvánítani).
A jogszabályok területi hatálya meghatározza azt a földrajzilag körülhatárolt
területet, amely területen a jogszabály jogokat és kötelezettségeket határoz meg.
Főszabályként a jogszabály területi hatálya az állami szuverenitás által átfogott országterületre terjed ki. Van azonban olyan jogalkotó szerv, amely csak
működési területén állapíthat meg jogot és kötelezettséget. Ilyen szerv az önkormányzat. Az önkormányzati rendelet hatálya a működési területére korlátozott.
A jogszabályok személyi hatálya a jogalanyoknak azt a körét határozza meg,
amely alanyok jogait és kötelességeit a jogi norma meghatározza. Ha a jogszabály nem tartalmaz megszorítást, akkor a jogszabály elvileg valamennyi
jogalanyra kiterjed.
A jogalkotás során fel kell mérni a jogszabály szükségességét, társadalmi költségeit, továbbgyűrűző társadalmi-gazdasági hatásait. Ennek módszertana a jog
gazdasági elemzése, amelyet a XX. század első felében az ún. chicagói iskola dolgozott ki. A túlszabályozás elleni küzdelem alapvető eszköze az ún. dereguláció,
amely
részben a múltra irányul (az elavult
jogszabályok
hatályon
kívül
helyezése), részben a jövőre (hatáselemzés). A jogalkotásnak tudatosan törekednie kell a lakosság, a vállalkozók ún. adminisztratív terheinek csökkentésére. Ezt
nevezik minőségi jogalkotásnak, amelyhez az is hozzátartozik, hogy kerülni kell a
jogszabályok túl gyakori módosítását. Az új társadalmi-gazdasági események
igényelhetik a tételes jog megváltoztatását, de ha ez túl gyakran történik, a jog
elveszti stabilitását, túl flexibilissé válik. Ebből adódik a jog ún. konzervatizmusa:
a rossz jogszabály is jobb, mint az állandóan változó jogszabály.
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1.1.2.3 jogforrástan
Az írott jogban a jogforrások hierarchikus rendbe szerveződnek. Az állam belülről
strukturált szervezeti rendszer, amelyben az egyes szervek egymáshoz való viszonyát
jogszabályok,
elsősorban
az
alkotmány
határozza
meg.
Az
állami
szervek
meghatározott
körét
az
Alkotmány,
illetve
a
jogalkotási
törvény
jogalkotói hatáskörrel ruházzák fel, e szerveket nevezzük belső jogforrásnak. Külső
jogforrás pedig az a forma, amelyben a jogszabály megjelenik. Példával élve: az
Országgyűlés belső jogforrás, amelynek külső jogforrása a törvény. A különböző
jogalkotó szervek által hozott jogszabályok hierarchiája a jogszabályt alkotó
szervnek az állami szervek hierarchiájában elfoglalt helyéhez igazodik. Az adott
jogszabálynak a jogszabályok hierarchiájában elfoglalt helye azért jelentős, mert
a hierarchiában alacsonyabb szinten álló jogszabály nem lehet tartalmilag ellentétes a magasabb szinten álló jogszabállyal, s ha mégis előfordulna ilyen, akkor
az ellentétes tartalmú alacsonyabb szintű jogszabályt az Alkotmánybíróság ún.
normakontroll keretében megsemmisíti.
a)

A törvény a jogforrási hierarchia csúcsán áll. Törvényt az Országgyűlés
alkot. A törvények között is kiemelkedő helyet foglal el a jogrendben
az alkotmánytörz'ény mint alaptörvény. Az Alkotmány a tételes jogrend
legfelsőbb
szintű
jogszabálya.
Az
alkotmány
tartalmazza
az
állami
berendezkedésre,
az
állami
szervek
hatáskörére,
működésére
vonatkozó
legalapvetőbb
szabályokat,
továbbá
ez
határozza
meg
az
állampolgári
jogok
és
kötelezettségek,
valamint
az
emberi
jogok
legalapvetőbb
szabályait.
Az
Alkotmány
megváltoztatásához
az
országgyűlési
képviselők
kétharmadának
szavazata
szükséges.
A
további törvényeknek az Alkotmány betűjéhez és szelleméhez kell igazodniuk - ezt speciális állami szerv, az Alkotmánybíróság biztosítja.
(Megjegyezzük,
hogy
nem
minden
országnak
van
egy
törvényben
alaptörvényként
alkotmánya.
Lehetséges
ún.
történeti
alkotmány
is,
amely a történelem során kialakult különböző aktusokból, elvekből áll
- Magyarországnak is 1949-ig történeti alkotmánya volt az ún. Szentkorona-tan jegyében.)
Vannak
olyan
társadalmi
viszonyok,
amelyekről
csak
az
Országgyűlés
és
csak
törvényben
dönthet.
Ezek
az
Alkotmányban,
illetve
a
jogalkotási
törvényben
meghatározott
ún.
kizárólagos
törvényalkotási tárgyak. A kizárólagos törvényalkotási tárgyak közé tartoznak a társadalmi rendre, a gazdasági rendre és az állampolgárok
alapjogaira
vonatkozó
szabályok.
A
társadalmi
berendezkedés
és
az
állampolgári
jogok
legalapvetőbb
szabályait
Magyarországon
ún.
kétharmados
törvények
szabályozzák.
Ez
azt
jelenti,
hogy
az
Országgyűlés
az
összes
képviselő
kétharmados
egyetértésével
hozhatja meg, illetve változtathatja meg ezeket a szabályokat. (A legtöbb
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nyugat-európai ország csak egyszerű többségi törvényt ismer).
A
nagyobb
kiemelkedő
törvényeket
törvénykönyveknek (kódexeknek) nevezik. A törvénykönyv egy adott jogág átfogó rendszerbe
foglalt
és
összefüggő
szabálygyűjteménye
(Polgári
Törvénykönyv,
Büntető Törvénykönyv).
b) A jogforrási hierarchia következő szintjén a kormányrendelet áll. A kormány - egyebek mellett - a kormányzati tevékenysége körében mint
az államigazgatás legfőbb szerve bocsát ki jogszabályokat, amire az
Alkotmány
és
egyéb
törvények
adnak
felhatalmazást.
A
kormány
általános hatáskörű államigazgatási szerv, valamennyi igazgatási feladat irányítása a hatáskörébe tartozik. A kormánynak önálló jogalkotói
hatásköre van, de a kormány jogforrása nem lehet ellentétes a
törvényekkel.
következő hierarchikus lépcső a minisztériumok élén álló miniszter
rendelete. A miniszter rendeletével esik egy tekintet alá a miniszterel-

c) A

nök rendelete is. A miniszter csak olyan tárgyban
amely
hatáskörébe,
feladatkörébe
tartozik,
illetve
(törvényerejű
rendelet)
vagy
kormányrendelet
adott
mazást.

alkot rendeletet,
amire
törvény,
részére
felhatal-

legalsóbb szinten elhelyezkedő jogforrás az önkorEzt a jogforrást a területi-települési önkormányzat
képviseleti szerve hozza, ezért a jogszabály területi hatálya korlátozott (pl. csak egy városra, illetve megyére terjed ki). Az önkormányzat
törvény
vagy
kormányrendelet
felhatalmazása
alapján
a
helyi,
területi
sajátosságoknak
megfelelő
részletes
szabályok
megállapítására ad ki rendeletet. Ez esetben tehát a jogforrását vissza kell
vezetni magasabb jogforrásra. Ezen túlmenően
- mivel az önkormányzat helyi képviseleti szerv - jogosult arra is, hogy eredeti módon
szabályozzon életviszonyokat, de csak a saját működési területén (pl.
állattartás
rendjének
szabályozása,
ingatlanviszonyokat
érintő
egyes
kötelezettségek stb.)
Az előzőekben ismertetett állami belső jogforrások mellett vannak
speciális jogforrások is. Ilyenek a nemzetközi egyezmények, illetve az
Európai Unióba történt 2004-es belépésünk után az Unió egyes normatív aktusai is.

d) A

hierarchiában

mányzati

a

rendelet.

e) A nemzetközi egyezmények speciális jogforrási jellege abból adódik,
hogy olyan „jogalkotó" is részt vesz a normaalkotási folyamatban,
akinek
az
adott
országban
nincs
szabályozási
jogosultsága,
nincs
főhatalma. Ezen alapul a nemzetközi egyezménynek az a joghatása,
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hogy
nem
állapíthat
meg
közvetlenül
egy
szuverén
államra
nézve
jogokat
és
kötelezettségeket.
A
nemzetközi
egyezmény
az
azt
aláíró
államokat
köti.
A
nemzetközi
egyezményt
aláíró
állam
kötelezettsége
arra
szól,
hogy
tegyen
meg
minden
intézkedést
annak
érdekében,
hogy
az
állami
fennhatósága
alá
tartozó
jogalanyok
az
egyezménynek
megfelelően
cselekedhessenek.
Az
Alkotmány
szerint
a
Magyar
Köztársaság
jogrendszere
elfogadja
a
nemzetközi
jog
elismert
szabályait,
biztosítja
a
vállalt
nemzetközi
kötelezettségek
és
a
belső
jog összhangját. A nemzetközi jog belső alkalmazásának azonban az a
feltétele, hogy az állam azt kifejezetten belső nemzeti szabállyá tegye.
A
nemzetközi
egyezményt
tehát
az
elfogadó
államnak
nemcsak
parafálnia,
majd
aláírnia
kell,
hanem
ratifikálnia
is.
Ez
utóbbi
azt
jelenti, hogy belső jogforrássá kell tennie, azaz pl. törvénnyel ki kell
hirdetnie.
A
nemzetközi
egyezménybe
foglalt
magatartásszabályok
általában
eltérnek
a
nemzeti
jogalkotástól,
hiszen
az
államok
közötti
kompromisszumos
eljárás
során
születnek.
A
nemzetközi
egyezmény
jogforrási szintjét tehát az határozza meg, hogy a nemzetközi egyezménnyel
érintett
életviszonyt a
belső
nemzeti
jogrendben milyen szintű
jogforrásban szabályozza a jogalkotó.
Az Európai Unió jogforrásai sajátos helyet foglalnak el a tagállamok
jogforrási rendjében. Az Európai Unió legfontosabb jogforrása a rendelet.
A
rendelet
hatálya
közvetlen,
azaz
a
rendeletet
valamennyi
tagállamban
közvetlenül
alkalmazni
kell.
Ennek
megfelelően
a
rendeletet
nem
kell
a
tagállamok
belső
szerveinek
nemzeti
jogforrássá
tenni. A rendelet ilyen eljárási rend nélkül is közvetlenül állapít meg
jogokat
és
kötelezettségeket
minden
tagállam
minden
szervezetére,
állampolgárára
és
a
bíróságokra
nézve
is.
Minden
tagállam
minden
bírósága és hatósága előtt lehet hivatkozni a rendeletre és lehet jogot
alapítani rá. A rendelet olyan közösségi szabály, amely egyben minden tagállam belső joga is. A belső nemzeti jog nem lehet ellentétes az
Unió
rendeletével.
A
harmonizált
uniós
jog
primátusa
tehát
érvényesül a belső jog felett.
Az Unió irányelve olyan norma, amelyet közvetlenül nem kell alkalmazni
a
tagállamok
jogalanyainak.
Az
Európai
Unió
irányelve
a
tagállamokat
kötelezi
arra,
hogy
a
saját
hazai
belső
jogukban
az
irányelv
jogpolitikai
céljának
megfelelő
jogszabályt
alkossanak.
Az
irányelv
alapvetően
jogharmonizációs
célokat
szolgál.
Az
irányelvek
gyakran
határoznak
meg
ún.
minimumszabályokat.
Ez
alapján
a
tagállamoknak
olyan
belső
szabályokat
kell
alkotniuk,
amelyek
megfelelnek
az
uniós
minimumkövetelményeknek.
Ez
tehát
azt
is
jelenti egyben, hogy magasabb követelményt tartalmazhat a nemzeti
f)
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jog,
kevesebbet
azonban
nem.
Ugyanígy
lehetséges,
hogy
maximum
normát határoz meg az irányelv vagy szabályozási kereteket ír elő.
Igen
gyakori,
hogy
az
irányelv
bizonyos
szabályozási
elvek
alkalmazását
teszi
kötelezővé.
Ennek
következtében
a
tagállami
jogalkotásnak
az
a
feladata,
hogy
meghatározott
időn
belül
az
irányelvi
követelményeknek
megfelelő
belső
jogot
alkosson.
Az
irányelvnek megfelelő belső jogot és ezáltal a belső jog és az uniós jog
összhangját
a
tagállami
jogalkotásnak
kell
megvalósítania.
(Az
erre
vonatkozó példákat lásd a jegyzet társasági jogi részében - 2. pont.)
g)

jogszabályoktól megkülönböztetendők az állami irányítás egyéb jogi
Az egyéb jogi eszközök a határozatok (pl. az Országgyűlés
vagy
a kormány
normatív
határozatai), az utasítás (miniszter,
országos
hatáskörű
közigazgatási
szerv
vezetőjének
utasítása),
a
statisztikai
közlemény,
a
jegybanki
rendelkezés,
a
bankfelügyeleti
rendelkezés stb. A miniszter irányelvet és tájékoztatót adhat ki. Az irányelv
ajánlást ad a jogszabály végrehajtásának fő irányára és módszerére. A
tájékoztató olyan adatot és tényt közöl, amelyet a jogszabály végrehajtójának ismernie kell. Az irányelv és a tájékoztató közzétehető az
azt kiadó szerv hivatalos lapjában (pl. Pénzügyi Közlöny).
E
jogi
iránymutatások
fogalma
tehát
gyűjtőkategória.
Közös
sajátosságuk - amely egyben elhatárolást is jelent a jogi normától -, hogy
a jogi normák által megkívánt ideális általánosság jóval alacsonyabb
fokán állnak. A felsorolt jogi eszközök közvetlenül nem állapíthatnak
meg magatartásszabályt az állampolgárok részére.
A

eszközei.

1.1.3 jogviszonytan
1.1.3.1 A jogviszony fogalma
A

társadalmi

viszony

az

emberek

közötti

kapcsolat.

A

társadalmi

viszonyok

azzal válnak jogviszonnyá, ha a jog szabályozza azokat. A jogviszony nem más,
mint jogilag szabályozott társadalmi viszony. Vannak olyan társadalmi viszonyok, amelyek csak jogviszonyok keretében jöhetnek létre (pl. szerződés).
Vannak olyan viszonyok is, amelyeket nem célszerű jogi szabályozás útján
jogviszonnyá alakítani, mert a jogi szabályozás által biztosított eszközrendszer
alkalmatlan arra, hogy az elérni kívánt cél megvalósuljon, vagy egyszerűen az
adott társadalmi viszony jellegénél fogva nem igényel jogi szabályozást (pl. a
családi viszonyok jelentős része).
A jogviszonynak három szerkezeti eleme van: a jogviszony alanya, a jogviszony tárgya és a jogviszony tartalma.
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1.1.3.2 Jogalanyok
A jogviszony alanyai jogképes személyek. A jogképesség azt jelenti, hogy a jogviszony alanyát jogok illethetik meg és kötelezettségek terhelhetik.
A) A jogviszonynak négy lehetséges alanya van:
a)
b)
c)
d)

az ember (természetes személy);;
a jogi személy;;
az állam;;
a jogképességgel felruházott nem jogi személy szervezet.

A jogalany, amelyet más szóval személynek is nevezünk, tehát gyűjtőfogalom, magába foglalja mindazok körét, akik
jogokkal, kötelezettséggel
rendelkezhetnek. A jogalanyiságot részleteiben a magánjog szabályozza, a közjogban
inkább elméleti fogalom. A következőkben a jogalanyokról alapvetően a Polgári
Törvénykönyv alapján beszélünk.
Az ember jogalany. Az ember (a jogi terminológiában: természetes személy)
jogképessége a vagyonjogi viszonyokban általános. Ez azt jelenti, hogy elvileg
kiterjedhet minden jogra és kötelezettségre, amelyet ember egyáltalán megszerezhet. Az emberek jogképessége a vagyonjogi viszonyokban egyenlő. Ez azt
jelenti, hogy a jogképesség az életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy
felekezethez
tartozásra
tekintet
nélkül
azonos.
A
magyar
Ptk.
az
ember
jogképességét általában ismeri el, törvény azonban alkalmazhat szerzőképességi korlátozásokat. (A szerzőképesség a jogalany konkrét képességét fejezi ki arra
nézve, hogy meghatározott konkrét alanyi jogokat szerezhessen.) A jogképesség
egyenlőségének, illetve általánosságának (jogegyenlőség) az elismerése a polgári forradalmak vívmánya volt a feudális rendiséggel szemben, amely egyben
előfeltétele volt az áruviszonyok általánossá válásának, a piacgazdaságnak.
A vagyonjogi jogviszonyokban a természetes személy (ember) jogképessége
az élve születéstől a halálig terjed.
Az absztrakt jogképességtől független az a kérdés, hogy az ember a saját
nevében önállóan dönthet a saját jognyilatkozatairól vagy sem. Erre a kérdésre
az emberhez kapcsolódó másik fogalom, a cselekvőképesség jogi szabályozása ad
útbaigazítást. A cselekvőképesség azt jelenti, hogy az ember rendelkezik olyan
szintű belátási képességgel (tudatállapottal), amely alkalmassá teszi őt arra,
hogy vagyonjogi jogviszonyokban a saját nevében tegyen jogi nyilatkozatokat.
A cselekvőképesség a magyar Polgári Törvénykönyvben alapvetően a jognyilatkozat-tételhez, a szerződéskötéshez kapcsolódó jogi kategória. A jogügyletek
kötéséhez szükséges belátási képesség a társadalmi gyakorlat szerint az életkor
függvénye. Ezért a Ptk. cselekvőképesnek tekinti a 18. életévét betöltött (vagy
házasságkötés révén nagykorúvá vált) személyt, aki nem áll cselekvőképességet
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A következő korcsoport a 14-18 év
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közötti korlátozottan cselekvőképesek kategóriája. Az ebbe a kategóriába tartozók már rendelkezhetnek önálló keresménnyel, tehát annak erejéig saját
maguk
dönthetnek
ügyleteikről,
meghatározott
nagyobb
volumenű
vagyoni
kötelezettségeket (pl. ingatlaneladás stb.) azonban csak a szülő és/vagy a
gyámhatóság
jóváhagyásával
vállalhatnak.
A
harmadik
korcsoport
Magyarországon a 14. életév betöltéséig tart, ez a cselekvőképtelenek csoportja.
A kiskorúak általában nem köthetnek jogügyleteket a saját nevükben, kivéve
a mindennapi, ún. bagatellügyleteket. A mindennapi élet ezen egyszerű ügyletei
(pl. közérti bevásárlás) nincsenek pontosan körülhatárolva, ezek körét a bírói
gyakorlat határozza meg.
A cselekvőképesség természetesen nemcsak az életkorhoz kötött, hiszen az
ember belátási képességén alapul. Nagykorú személy is lehet korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen (pl. az elmebeteg).
Az emberhez mint vagyonjogi jogalanyhoz kapcsolódó harmadik képesség a
magánjogban az ún. vétőképesség. A vétőképesség ugyancsak belátási képességet
jelent, de ez a belátás arra vonatkozik, hogy az ember látja-e előre azt, hogy cselekményével kárt fog okozni. Ha a magatartás kárkövetkezménye számára előre
látható, akkor a károkozó vétőképes és ezért felelősségre vonható. A vétőképesség
tehát
a polgári jogban a
kártérítés
jogintézményéhez
kapcsolódó
kategória. A vétőképesség nemcsak az utóbbi mozzanattal tér el a cselekvőképességtől, hanem abban is, hogy a vétőképességet a Ptk. nem köti
korhatárhoz. A vétőképesség nem az életkorhoz, hanem a megszerzett társadalmi tapasztalathoz, tények ismeretéhez igazodik.
A jogi személy jogalany. A jogi személy olyan jogképes szervezet, amelyet
jogszabály annak nyilvánít, vagy az adott szervezetet a jogszabály jogi személyként elismeri és a szervezetet jogképességgel ruházza fel. A jogalanyiságot a
szervezet azáltal nyeri el, hogy az állam mint jogalkotó jogalanyként elismeri.
Ennek alapján egy szervezet jogi személyiségének kérdése minden esetben
közvetlenül vagy közvetve jogalkotói döntés tárgya. Ahhoz azonban, hogy a
jogszabály megadja (elismerje) egy szervezetnek a jogi személyiséget, ahhoz a
szervezetnek meghatározott feltételeknek kell eleget tennie. Ezeket a feltételeket
nevezi a jogi elmélet a jogi személyiség kritériumainak. Ezek a következők:
a) jog által elismert cél (tevékenységi kör), b) meghatározott, viszonylag önálló
vagyon, c) ügyintéző és képviselő szervek, amelyek belül működtetik a jogi személyt és kifelé a vagyoni forgalomban is eljárnak a jogi személy nevében,
d) viszonylag önálló vagyoni felelősség.
A viszonylagosság azt jelenti, hogy a jogi személynek meghatározott mértékben el kell különülnie alapítójától, vagy tagjaitól. Lehet, hogy ez az elkülönülés
nem teljes (pl. a tagok is felelnek mögöttesen a jogi személy tartozásaiért), de az
önállósulásnak bizonyos mértékben meg kell nyilvánulnia. A jogi személyeknek
különböző fajai vannak, ezeket a jegyzet 2.1.1 pontjában ismertetjük.
Az állam alapvetően közjogi jogalany, illetve a nemzetközi közjog alanya mint
szuverén. Az állam szervezetrendszert képez és az egyes állami szervek
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általában jogi személyek (pl. a minisztériumok). Kivételesen azonban az állam
mint egész is részt vehet közvetlenül a vagyoni forgalomban. Ez esetben az
állam mint a vagyoni viszonyok alanya ugyancsak jogi személy [Ptk. 28. §].
Ennek megfelelően az állam a vagyoni viszonyokban közvetlenül részt vehet, és
az állam által megszerezhető jogok és kötelezettségek terjedelme is azonos a jogi
személyek jogképességének terjedelmével. Az állam a vagyoni viszonyokban
nem mint közhatalom lép fel, hanem bármely más jogi személlyel vagy természetes
személlyel
egyenrangú,
mellérendelt
félként.
A
közhatalmi
jogosítványok a vagyonjogi forgalomban nem érvényesíthetők.
Tekintettel arra, hogy az állam bonyolult szervezetrendszer, mindenkor meg
kell
jelölni
azt
az
állami
szervet,
amely
az
állam
nevében
jogosult
kötelezettségek
vállalására
és
jogok
gyakorlására.
Ez
nyugati
államokban
általában az Államkincstár (fiskus). Jelenleg a Ptk. alapján a magyar állam mint
egész törvényes képviselője főszabályként a pénzügyminiszter.
A jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is lehetnek jogalanyok.
Lehetséges ugyanis olyan jogalany, amely szervezet, de nem jogi személy.
Jogalany az a csoport, amelynek jogalanyiságát a jogalkotó elismeri. E jogalanyisággal rendelkező nem jogi személy szervezetek jogainak, kötelezettségeinek
terjedelme
nem
általános,
hanem
konkrét.
A
jogi
személy
jogképessége
általános, és csak a meg nem szerezhető jogokat szabályozza rájuk nézve a
jogalkotó, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében ellenben
a szabályozás fordított. Csak azokat a jogokat és kötelezettségeket szabályozza
a jogalkotó, amelyek tekintetében a szervezet jogképességét elismeri. (Lásd a
társasági jogról szóló részben a közkereseti és a betéti társaság jogalanyiságát-2.2.5 pont.)
B)

Alanyváltozásról akkor beszélünk, ha a jogviszony alanyaiban jogutódlás

következik be. Az alanyváltozás végbemehet:
a) egyetemes jogutódlással és
b) egyedi jogutódlással.
Az egyetemes jogutódlás esetében a jogviszony eredeti alanya helyébe lépő új
jogalany elődje valamennyi jogosultságának és kötelezettségének folytatója lesz.
(A
személyhez
kötött
jogok
forgalomképtelenek,
azokban
jogutódlás
nem
következhet be). A jogutódlás egyetemes jellege az egyik oldalról azt jelenti,
hogy nem kell egyedileg számba venni valamennyi jogot és kötelezettséget,
azok mint egész szállnak át a másik jogalanyra. Más oldalról a jogutódnak nem
áll módjában egyes jogosultságokat vagy egyes kötelezettségeket kiemelni a
jogok
és
kötelezettségek
halmazából,
és
ezekről
külön
rendelkezni.
Az
egyetemes jogutódlás esetén tehát a jogutód nem hivatkozhat arra, hogy ennek
vagy annak a kötelezettségnek azért nem tesz eleget, mert a jogutódláskor erről
nem
volt
tudomása.
Az
egyetemes jogutódlást
annak jelentős
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jogkövetkezményei miatt mindig jogszabály mondja ki. Például a társasági
törvény szabályozza a társasági formaváltással járó általános jogutódlást, amelyet átalakulásnak nevezünk.
Egyedi jogutódlás az alanyváltozás olyan esete, amikor csak a külön-külön
megnevezett jogok és kötelezettségek szállnak át az eredeti jogalanyról a
jogutódra. Az egyedi jogutódlás mindig konkrét aktuson (bírói ítéleten, közigazgatási aktuson vagy jogügyleteken - szerződésen) alapul.

2.2.3.3 A jogviszony tárgya és tartalma
A jogviszony tárgya a vagyonjogban az a szolgáltatás, amire a jogviszony irányul
(pl. adásvételnél a dolog átadása), a jogviszony tartalma pedig mindazon jog és
kötelezettség, amely a jogviszony alanyait az adott jogviszonyból kifolyólag
megilleti.
Az alanyi jog azt jelenti, hogy a jogszabály a jogosult részére cselekvési, illetve
érdekkielégítési lehetőséget biztosít. A cselekvést, az érdekkielégítést a jogszabály elismeri és védelemben részesíti.
Az alanyi jog individuális jellegű, mivel a jogszabályban meghatározott jogosultságról a jogalany dönt. A jogosultság biztosításán túl a jog a kikényszerítés
lehetőségét is megadja, általában bírói úton. Egyik alapvető alanyi jog például a
tulajdonjog. A jogszabály a tulajdonosnak biztosítja a használati, birtoklási és
rendelkezési jogosultságot. A tulajdonos azonban nem köteles a tulajdonát
használni, birtokolni vagy azzal rendelkezni. A jog gyakorlásáról tehát a tulajdonos dönt. Ha azonban valaki megsérti a tulajdonost a jogai gyakorlásában,
akkor a jog védelemben részesíti a tulajdonost, eltiltja például a jogsértőt a tulajdonosi jogok gyakorlásának zavarásától stb.
Az alanyi jog a legteljesebb jogosultság, mivel az alanyi jog jogosultjával
szemben olyan valaki áll, aki az alanyi jog jogosultjának döntésétől függően
meghatározott magatartást köteles tanúsítani.
Az alanyi jognak érvényesíthetőnek
kell
lennie, a vagyonjogban ekkor
beszélünk igényről. A jogok gyakorlását a jogszabályok általában időhatárhoz
kötik, bár vannak kivételek pl. a tulajdonjog esetében. Ha meghatározott időn
belül valaki nem érvényesíti igényét, a joga elévül. Az elévülés azt jelenti, hogy
többé az állam nem ad részére kényszereszközöket az igény érvényesítésére. Az
elévülés nem jogvesztés - a jog fennmarad, de állami kényszereszközökkel
többé nem érvényesíthető (de pl. önkéntes teljesítése nem minősül jogalap
nélküli gazdagodásnak stb.). Kivételes esetekben a jog jogvesztő Itatáridőket is
megállapíthat (lásd a 2. pontban tárgyalt társasági jogban), a jogvesztést azonban a jogszabálynak kifejezetten ki kell mondania.
Az alanyi jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Ezért, ha az alanyi jog
gyakorlása révén a konkrét jogviszonyban olyan érdek részesül előnyben, amely
ellentétes az adott jog társadalmi rendeltetésével, a joggyakorlás rendeltetései-
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lenesnek, joggal való visszaélésnek minősül. A legtöbb jogág alapelvei között megfogalmazódik (így pl. a polgári jog, munkajog, polgári eljárási jog stb.) a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye és a joggal való visszaélés tilalma.
A joggal való visszaélés tilalmának törvényi szintű megfogalmazása egyben
azt is jelenti, hogy annak, aki e tilalmat megszegi, magatartása jogellenes, így
vele szemben beállnak a jogellenesség következményei. A rendeltetésszerű joggyakorlás az alanyi jogok olyan gyakorlását jelenti, amely joggyakorlás a jog társadalmilag elfogadott céljával egyezik, a joggal való visszaélés pedig az a magatartás, amely a társadalmi rendeltetéssel össze nem férő célokra irányul,
különösen
ha
a
nemzetgazdaság
megkárosítására,
a
személyek
zaklatására,
jogaik és törvényes érdekeik csorbítására, vagy illetéktelen előnyök szerzésére
vezetne [Ptk. 5. §]. Joggal való visszaélés esetén a jogalany magatartása formálisan jogszerű, hiszen a jogszabály által adott alanyi jogokkal él. Magatartása
azonban tartalmilag jogszerűtlen.

2.2.3.4 A jogviszony szerkezete
A jogviszony szerkezete a polgári jogban lehet abszolút és relatív.
Az abszolút szerkezetű jogviszonyban a jog csak a jogviszony egyik pólusát,
mégpedig a jogosultat ragadja meg, az ő jogállását írja körül. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy ne lenne a jogviszonynak másik pólusa. A másik póluson elhelyezkedő kötelezettek köre azonban általában ismeretlen, mivel a kötelezetti
pozícióba mindenki, bárki kerülhet. Tipikusan ilyen abszolút szerkezetű jogviszony a tulajdonjog. A jog a tulajdonjog jogosultját, azaz a tulajdonost ragadja
meg, az ő jogait írja le a használat, birtoklás és rendelkezés részjogosultságaival.
A tulajdonjogi jogviszony másik pólusán áll a tulajdonoson kívül minden
jogalany, s ezek kötelezettsége a tulajdonos jogainak tiszteletben tartásában áll.
Az
abszolút
szerkezetű
jogviszony
általában
negatív tartalmú, ami a
kötelezettségeket illeti, ami azt jelenti, hogy a jog nagy tömegű ismeretlen
jogalanyoktól nem követel aktivitást.
A jogviszony relatív szerkezetű, ha jogilag meg van határozva a jogviszony
mindkét pólusán elhelyezkedő jogalany. A két jogalany a jogosult és a kötelezett.
A jog a felek jogait és kötelezettségeit egymásra tekintettel, egymásra
vonatkoztatva állapírja meg. Ha például valaki megsérti a tulajdonos tulajdonjogát azzal, hogy a tulajdon tárgyában kárt okoz, akkor a tulajdonos nem akárkitől követelhet kártérítést, hanem csak attól, aki a kárt okozta, a károkozó csak
annak a tulajdonosnak köteles kártérítést adni, akinek a tulajdonát megsértette
stb. Az adásvételi szerződés az azt megkötő eladót, illetve vevőt kötelezi. A
relatív szerkezetű jogviszonyokat kötelmeknek nevezzük, utalva e kifejezéssel
arra, hogy egymással szemben álló jogok és kötelezettségek jelennek meg a
jogviszonyban. A kötelmek alapvető területe a szerződések joga, a szerződésben
szereplőket a kötelem jellegénél fogva a jogban feleknek nevezzük.
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A relatív szerkezetű jogviszonyokban a kötelezett általában pozitív magatartást
köteles
tanúsítani.
Kivételesen
azonban
előfordul
a
tevékenységtől
való
tartózkodásra irányuló kötelezettség is, pl. a károkozás tekintetében.
A következőkben három alapvető jogintézményt: a tulajdonjogot, a jogügyletet és a jogi felelősséget ismertetjük.

1.1.3.5 A tulajdonjog
A tulajdonjog az alanyi jogok között az egyik legjelentősebb jogosultság, abszolút
szerkezetű jog. A tulajdonjog jogosultságok foglalata, a birtoklás, a használat (és
hasznok
szedése)
és
rendelkezési
jog
összessége,
emellett
a
tulajdonost
kötelezettségek is terhelik (pl. kárveszély viselése stb.). A tulajdonjog a vagyonjog alapvető jogintézménye, ezen épül fel a kötelmi jog: a szerződések joga.
A tulajdonos mindenekelőtt jogosult a dolog birtoklására. A birtoklás jogi
értelemben hatalom alatt tartást jelent. E jogi fogalom eltér a köznapi
szóhasználattól, hiszen köznapi értelemben valakit azon dolgok birtokosának
szoktak tekinteni, amelyeket éppen magánál tart. A hatalomban tartás jogilag
tágabb kategória, mert alá tartoznak mindazok a tárgyak, amelyek a jogalany
uralma alatt állnak, mégpedig nemcsak fizikai értelemben. A tulajdonos jogosult
a dolgot használni és annak hasznait szedni. Végül a rendelkezési jog a tulajdonos
azon
jogosultsága,
amely
alapján
dönthet
a
tulajdon
tárgyáról,
annak
használatát, birtoklását másnak akár időlegesen, akár véglegesen átengedheti. A
tulajdonos tulajdonjogát megterhelheti (pl. kézizálogba adhatja), illetve tulajdonjogát másra átruházhatja. A rendelkezési jogot a törvény korlátozhatja, ez az
ún. elidegenítési és terhelési tilalom.
A tulajdonjog megszerzése kétféle módon következhet be: eredeti és származékos jogszerzéssel. Eredeti tulajdonszerzésről akkor beszélhetünk, ha a tulajdonosnak nem kell a jogosultságát jogelődre visszavezetni. Ezzel szemben származékos a jogszerzés akkor, ha az új tulajdonosnak az előző tulajdonos (tulajdonosok) jogosultsága alapján, annak keretei között keletkezik a tulajdonjoga.
Származékos jogszerzésnél ugyanis szigorúan érvényesül az a jogelv, hogy
senki nem szerezhet több jogot, mint ami jogelődjének volt. Ha valaki korlátozásokkal terhelt tulajdonjogot szerez, a korlátozások az új tulajdonosra is
kiterjednek.
A tulajdonjog eredeti szerzésmódjai például a hatósági határozat, illetve
hatósági árverés, az elbirtoklás, valamint a gazdátlan javak elsajátítása és a
találás. Elbirtoklás révén tulajdont szerez az, aki a dolgot tíz éven (ingatlan
estében tizenöt éven) át sajátjaként birtokolja. Az elbirtoklás jogintézménye arra
szolgál, hogy rendezze a tulajdoni állapotokat az időmúlás függvényében.
A tulajdonjog származékos szerzésmódjai például az átruházás, vagy az
öröklés. Átruházás esetén a tulajdonjog változása a felek közötti megállapodáson alapul. Leggyakrabban ez adásvételi szerződéssel történik, de tulajdonjog
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átruházása más szerződésekkel is megtörténhet (pl. csere, ajándékozás stb.).
Az átruházás a gazdasági élet szempontjából a legfontosabb tulajdonszerzési
módozat. Az átruházás esetén a tulajdonjog átszállása eltérő módon alakul attól
függően, hogy ingó vagy ingatlan dologról van-e szó. A magyar jog az ingó
dolog tulajdonjogának átszállását a birtokbavétel tényéhez köti, az ingatlan
feletti tulajdonjog átszállását pedig a telekkönyvi (ingatlan-nyilvántartásba való)
bejegyzés megtörténtéhez.

1.1.3.6 Jognyilatkozat, jogügylet
Az abszolút szerkezetű tulajdonjoggal szemben a relatív szerkezetű jogviszonyokban a jogviszony mindkét pólusa ismert. A jogügylet joghatás kiváltására
irányuló akaratnyilatkozat (jogttyilatkozat). A jognyilatkozat esetén a cél kettős:
gazdasági és jogi. A jogügylet gazdasági célja valamely szükséglet kielégítése. A
jogügylet jogi célja abban áll, hogy létrejöjjön a kötőerő.
A jognyilatkozat (jogügylet) szólhat meghatározott személyhez (pl. ajánlattétel, elállás bejelentése, jogfenntartó nyilatkozat, felmondás, kifogás stb.), ezek az
ún. címzett jognyilatkozatok. Ellenben, ha a jognyilatkozatot nem személy szerint
meghatározott jogalanyokhoz intézzük, de közlésre irányul, akkor nem címzett
a jognyilatkozat (pl. díjkitűzés). A címzett és nem címzett jognyilatkozatok
megkülönböztetése
igen
jelentős,
mégpedig
a
jognyilatkozatot
tevő
kötelezettségének
beállta
szempontjából.
A
címzett
nyilatkozatokat
ugyanis
jogkövetkezmény nélkül vissza lehet vonni abban az esetben, ha a visszavonó
nyilatkozat az eredeti nyilatkozatot megelőzően vagy azzal egyidőben érkezik a
címzetthez. A nem címzett jognyilatkozatot nem lehet visszavonni.
A jognyilatkozat lehet egyoldalú vagy két-, illetve többoldalú. Az egyoldalú
jognyilatkozat joghatásai más jogalany magatartására tekintet nélkül beállnak
(ajánlat). A kétoldalú jognyilatkozat ezzel szemben feltételezi azt, hogy a
jogalanyok kölcsönösen és egybehangzóan ugyanannak a joghatásnak a beálltát
kívánják. A kétoldalú jogügylet nem más, mint a szerződés. A szerződés két vagy
több
fél
egybehangzó
akaratnyilatkozata,
amely
jogi
értelemben
joghatás
kiváltására irányul. A jogi célja a szerződéskötésnek, hogy beálljon a szerződési
kötőerő. A jegyzet III. része részletesen foglalkozik a gazdasági szerződésekkel.

1.1.3.7 A jogi felelősség. Kártérítés
A) A jog egyik legjellegzetesebb intézménye a jogi felelősség.
A jogi felelősségnek két alapvető eleme van. Az
magatartás, a szubjektív elem a felróhatóság.

objektív

elem

a

jogellenes
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objektíven a tényleges és jogellenesnek minősített majognak tételesen fel kell sorolnia az általa jogellenesnek minősített magatartásokat, ez
lehet
konkrétan, mint a
büntetőjogban, ahol a Btk. egzakt módon felsorolja az egyes bűncselekmények
tényállásait
(pl.
lopás,
sikkasztás,
csalás),
vagy
általánosan,
mint
a
magánjogban,
ahol
jogellenes
a
szerződésszegés
vagy
a
károkozás. Ez utóbbi jó példa ahhoz, hogy sokszor a cselekményt az
eredmény
teszi
jogellenessé
a
cselekménynek
okozati
összefüggésben kell lennie a káros eredménnyel.

a) A

jogi

gatartás

felelősséget

váltja

ki.

A

b) A
jogellenes magatartást a magatartást
tanúsítónak /e/ró/rafoű/i
(vétkesen)
kell
elkövetnie.
A
bűncselekmény
elkövetéséhez
nem
elég
a
bűncselekmény
tényállásának
megvalósítása,
az
elkövetőnek
bűnösnek
kell
lennie.
Ha
egy
beszámítási
képességgel
nem
rendelkező
piromániás
ember
gyújtogat,
cselekménye
objektíven jogellenes, de ez
neki nem felróható. A felróhatóság (bűnösség, vétkesség) általában a
szándékosságon
vagy
a
gondatlanságon
alapul
(meghatározásukat
lásd a B) pontban). A jog nem ismer eredményfelelősséget, mint más társadalmi értékelő mechanizmusok. A gazdasági hátrány, a veszteség, a
téves gazdasági vagy politikai döntés
önmagában nem vált ki jogi
felelősséget,
ehhez
felróható
jogellenes
magatartás
megállapítására
van szükség. Ennyiben a jogi felelősség elválik az anyagi érdekeltség
vagy a politikai felelősség értékelő rendszerétől. Ha tehát egy gazdasági
társaságnál
a
vezető
tisztségviselőt
visszahívják,
ez
nem
felelősségi
szankció.
Ha
egy
minisztert
„leváltanak",
ez
a
politikai
felelősség
megállapításának
alapvető
módja,
de
nem
minősül
jogi
felelősségrevonásnak.
Ha
valaki
felróhatóan
jogellenes
magatartást
tanúsít
(nem
magatartáskomplexumról van szó, mint pl. a gazdasági vagy az üzletpolitikai felelősségnél,
hanem konkrét magatartásról), vele szemben jogi felelősségi szankciót kell alkalmazni. A felróhatóan jogellenes magatartás tanúsításával beáll a felelősségi
tényállás, és ezzel a felelősségrevonás potenciális lehetősége. Az effektív felelősségre vonáshoz viszont a felelősségi tényállást bizonyítani kell, általában bírósági
eljárás keretében.
A felelősségi szankciókat az egyes jogágak határozzák meg - a büntetőjogban a
szabadságvesztéstől a vagyonelkobzásig számos szankció van, a polgári jogban
lényegében egy, a kártérítés. (Ugyanakkor a polgári jog számos nem felelősségi
szankciót ismer, pl. érvénytelenség stb.) A bizonyítási teher elosztásáról is az egyes
jogágak szabályai döntenek. A bűncselekményt a vádnak kell bizonyítania, a
kártérítési felelősségnél viszont a bizonyítási teher megoszlik: a jogellenességet,
az okozatosságot és a kár mértékét a károsultnak, azt, hogy nem vétkesen okozta a kárt, a károkozónak kell bizonyítania.
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A jogi felelősség a múltra reagál represszív szankciójával, a büntetéssel, de
célja a jövőre irányított. A felelősségrevonás célja a speciális, illetve generális prevenció, tehát az, hogy az elkövetőt, de ugyanúgy a társadalom minden tagját
visszatartsa a jövőbeni jogsértésektől. Nem a megtorlás az elsődleges, hanem a
megelőzés.
A jogi felelősségnek két alapvető típusa van: a büntető típusú, illetve a reparativ
típusú felelősségek. E kettő a kontinentális jogokban élesen szétválik, az
angol-amerikai jogban összefonódik. így például a kontinentális jogban csak
embert lehet büntetőjogilag felelősségre vonni, jogi személyt nem, az angol jogban viszont ismert a jogi személyek büntetőjogi felelőssége is.
A büntető típusú felelősségek klasszikus formája a büntetőjogi felelősség, emellett ismert az igazgatási felelősség (szabálysértési felelősség, versenyhatósági
bírság), illetve a fegyelmi felelősség. A reparativ felelősség alapvetően a magánjogi
kártérítési felelősség, amellyel a következőkben az üzleti jogban betöltött jelentős szerepe miatt külön foglalkozunk.
B) A magyar polgári jog a károkozás általános tilalmát mondja ki. Ennek
megfelelően minden olyan magatartás, amely kárra vezet, jogellenes. Ez alól az
általános szabály alól azonban van néhány kivétel, amikor a jogalkalmazó
megengedi a másnak való károkozást. Ezek a kivételek, más néven a jogellenességet kizáró okok, például a jogos védelem, a szükséghelyzetben okozott
kár. Jogos védelmi helyzetben van az a személy, akinek az életét vagy vagyonát
más
személy
magatartásával
veszélyezteti.
Ilyen
esetben
a
veszélyhelyzet
megszüntetése érdekében a támadóval szemben a károkozás eszközével is fel
lehet
lépni.
Szükséghelyzetben
ugyancsak
megengedett
a
károkozás.
Szükséghelyzetnek nevezzük azt az állapotot, helyzetet, amikor más élete, testi
épsége vagy vagyona közvetlen veszélyben van, s e veszélyhelyzetet csak
károkozás révén lehet elhárítani.
A polgári jogban kétféle kárt tudunk megkülönböztetni: a vagyoni kárt és a
nem vagyoni kárt (ez utóbbit régies elnevezéssel erkölcsi kárnak is nevezik).
A vagyoni kártérítés a teljes vagyoni kár megtérítését jelenti.
A vagyoni kár három elemből tevődik össze
■ a tényleges kárból,
■ a kár elhárításához szükséges költségekből és
■ az elmaradt haszonból.
A tényleges kár az a csökkenés, amely a károkozás folytán a károsult vagyonában bekövetkezett. (Pl. ha egy autó karambolozik, a karambol ténye értékcsökkenést
eredményez.)
A
kár elhárításához
szükséges
költségek
azok
az
indokolt költségek, amelyek kiadására nem került volna sor akkor, ha a
károkozó magatartás nem következik be. (Pl. ha az autó karambolozik, a javítás
indokolt és szükséges költségnek minősül.) Az elmaradt vagyoni előny (elmaradt
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haszon) az az összeg, amelyhez a károsult hozzájutott volna, ha a károkozás
nem következik be. Az elmaradt haszon nem becslésen alapuló kárelem, hanem
valóságos kár, csak a kárelem számításmódja tér el az előző számítástól. Más a
helyzet az ún. általános kártérítéssel. Ha a kár mértéke - akár csak részben - pontosan nem számítható ki, a bíróság a károkozásért felelős személyt olyan
összegű általános kártérítés megfizetésére kötelezheti, amely a károsult teljes
anyagi kárpótlására alkalmas. A bíróság ilyenkor a kár mértékét becsléssel
állapítja meg (pl. baleseteknél a baleseti havi járadék összegét).
A vagyoni kártérítés a kár mértékére reagál és alapvető funkciója a reparáció,
a károsult vagyonában beállott csökkenés megszüntetése. Többet, mint a kár,
nem lehet kártérítésként megítélni.
A nem vagyoni kártérítésre akkor kerül sor, ha a károsult személyiségi jogait
(testi épség, jó hírnév, becsület, levéltitok stb.) sérti meg a károkozó. Tekintettel
arra, hogy nem vagyoni kártérítés esetén a jogellenes magatartás nem a vagyoncsökkentésben, hanem a személyiségi jog megsértésében áll, ezért nem vagyoni
kártérítés esetében nem beszélhetünk teljes kártérítésről, és nem beszélhetünk a
jogsértés helyreállításáról. A kártérítés mértékét nem határozhatja meg az okozott kár nagysága, mert a személyiségi jogoknak nincsen ára. Nemcsak a kár
nagysága, de maga a személyi kár bekövetkezte is becslésen alapul, amelynek
objektív mércéje nincs, bár a bírói gyakorlat természetesen kialakított ún.
iránykárértékeket. A vagyoni kártérítés mértéke a teljes kárhoz igazodik, a nem
vagyoni
kártérítés
mértékének
megállapítása
mindenkor
gondos
mérlegelést
igényel, és csak az eset összes körülményének alapos mérlegelése mellett
határozható meg.
A biztatási kár egy olyan sajátos kárfajta, amely szerződésen kívüli viszonyokban, de általában szerződéses viszonyokkal összefüggésben keletkezhet.
A bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt,
akinek szándékos magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan
magatartásra indított, amelyből őt károsodás érte. Például, ha valaki okkal bízik
egy szerződés létrejövetelében hiszen a tárgyalások az üzleti ajánlat komolyságát mutatják és e szerződésben bízva más kapcsolat létesítését elhárította,
amennyiben önhibáján kívüli okból a szerződés nem jön létre, az eset összes
körülményének mérlegelése alapján a bíróság teljes vagy részleges kármegtérítést állapíthat meg részére.
A kártérítés módja rendszerint az, hogy a kárt pénzben kell megfizetni.
Természetbeni kártérítést a károsult akkor követelhet, ha a kártérítés tárgyát a
károkozó maga is termeli, vagy egyébként a dolog a rendelkezésére áll.
Önmagában
a
jogellenes
magatartással
okozott
kár
kevés
a
kártérítési
szankció megállapításához. A károkozónak a kárt felróhatóan (hagyományos
elnevezéssel: vétkesen) kell okoznia.
A jogellenes magatartást tanúsító jogalany felróható magatartása
vagy gondatlan lehet.
Szándék alatt értjük a jogalanynak azt a tudati-akarati állapotát, amikor azért

szándékos
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indít (vagy állít le) egy cselekvéssort, mert valamely eredményt el kíván érni,
vagy legalábbis az eredmény bekövetkezését átfogja a tudata és ennek tudatában cselekszik (vagy tartózkodik a cselekvéstől).
Gondatlanság alatt értjük a jogalanynak azt a tudati állapotát, amikor a
jogalkotó azt rója fel a számára, hogy elmulasztotta feltárni tevékenysége
következményeit (hanyagság), illetve látta ugyan előre tevékenysége lehetséges
következményeit, de bízott azok elmaradásában.
A büntetőjoggal szemben a polgári jogi felróhatóság, azaz vétkesség akkor
állapítható meg, ha a károkozó a kár elkerülése érdekében nem tett meg mindent, ami az adott helyzetben általában elvárható. (A büntetőjogban az elkövetőtől
konkrétan elvárható a mérce.) A polgári jogi vétkességnek tehát van egy szubjektív és egy objektív oldala. A szubjektív oldal a hiányos tudati állapot, az
objektív oldal az elvárhatósági zsinórmérték. Ennek alapján a károkozó egyéni
képességei nem jönnek figyelembe, másként megfogalmazva ez azt jelenti, hogy
a társadalmi átlagtól való eltérés mindenkinek a saját kockázata.
A magyar Polgári Törvénykönyv szerint a jogellenes károkozás tényét és a
kár mértékét a károsultnak kell bizonyítania, a károkozónak pedig azt, hogy
nem járt el felróhatóan. A károkozónak tehát, ha jogellenesen kárt okozott, ki
kell mentenie magát, azaz rendes felelősség esetén bizonyítania kell, hogy a kár
elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható
[Ptk. 339. §]. A polgári jogi kártérítési felelősségnek két fajtája van, nevezetesen
a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség, illetve a szerződésen
kívüli károkozásért való ún. deliktuális kárfelelősség.
A polgári jogban a vétkes felelősség mellett ún. fokozott felelősségről is
beszélhetünk. A fokozott felelősségnél a károkozó a felelősség alól csak akkor
mentesül, ha bizonyírja, hogy a kár a károsult önhibájának következménye,
vagy a kárt külső elháríthatatlan ok (ún. züs maior) idézte elő.

1.1.4 A jogalkalmazás
1.1.4.1 A jogalkalmazás fogalma
A

jogalkalmazás két fő célt valósít meg. Egyrészt rendezi a különböző
jogalanyok között kialakult egyedi konfliktusokat, másrészt megvalósít egy társadalomszervező célt is. Ez utóbbi esetben a jogalkalmazás az ügynek a jövőre
irányuló rendezésével akadályozza meg újabb konfliktusok keletkezését.
A jogalkalmazás fogalmát - mint az 1.1.1.1 pontban már láttuk - többféle
értelemben
szokásos
használni.
Mindenekelőtt
legtágabb
értelemben
jogalkalmazásnak minősül a jogalanyok jogkövető magatartása. Ebben az esetben a jogi
normában foglaltakat az egyes jogalanyok önként betartják. A jogkövető maga-
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tartás során a jogalanyok a jogszabályt a jogtudatuk alapján „maguk alkalmazzák". Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jogalanyoknak részleteikben is pontos
jogismerettel kellene rendelkezniük. A jogtudat a cselekvő embernek a jogszabályokhoz való érzelmi és értékelő kapcsolatát jelenti, nevezetesen jogtudatuk
alapján a jogalanyok azonosulnak a jogszabályokban foglalt célokkal.
A jogalkalmazás másik, szűkebb értelemben vett fogalmán az állami szervek
olyan tudatos magatartását értjük, amely során az állami szervek egyedi jogviszonyt
keletkeztetnek,
módosítanak
vagy
megszüntetnek.
E
tevékenység
valamely döntésben jelenik meg, s döntésének kikényszerítésére az állami
kényszerítő
apparátus
igénybe
vehető
(ún.
jogszabály-végrehajtás).
A
jogalkalmazásra általában állami szervek jogosultak. Törvény kivételesen nem állami
szervet
is
felruházhat
jogalkalmazói
tevékenységgel
(választottbíróság,
gazdasági kamarák). Ebben az esetben is van kapcsolat az állami jellegű jogalkalmazással, hiszen a társadalmi szerv döntésének végrehajtását az állam garantálja (pl. a választottbíróság határozata alapján az állami bíróság végrehajtást
rendel el). Végül legszűkebb értelemben a jogalkalmazás az igazságszolgáltatásra
hivatott bíróságok eljárását jelenti. Ebben a felfogásban a bíróságon kívüli állami
szervek,
így
elsősorban
az
államigazgatási
(közigazgatási)
jogalkalmazás
jogszabály-végrehajtásnak minősül.

1.1.4.2 Közigazgatási jogalkalmazás (eljárás)
A közigazgatásban két alapvető jogalkalmazási irány van. Az egyik a közigazgatási
szervezetrendszeren
belüli
irányítási-felügyeleti
jogviszonyokban
nyilvánul
meg, a másik a közigazgatási szervek hatósági eljárása külső ügyfelekkel (állampolgárok, társadalmi-gazdasági szervezetek) szemben.
Irányításon azt értjük, amikor a felettes szerv irányítási jogosítványai „teljesek" az irányítottal szemben, tehát nemcsak általános szabályozási, hanem
konkrét utasítási joga van. A felügyelet viszont korlátozott irányítási jogkört
jelent, azaz ellenőrzést, esetleg az ellenőrzés eredményeként szankcionálást, de
utasítási joga a felügyeleti szervnek nincs. A felügyelet lehet szakmai, amely
gazdaságossági-célszerűségi
kérdésekre
is
kiterjed,
illetve
törvényességi, amikor
csak
a
felügyelt
szerv
eljárásának
jogszabályszerűsége
vizsgálható.
(Az
irányítással és a felügyelettel szemben, amelyek közigazgatási szervek között
nyilvánulnak meg, a vezetés szervezeten belüli irányítást jelent.)
Közigazgatási hatósági jogköröket törvények és más jogszabályok állapítanak
meg az államigazgatási, illetve közigazgatási szervek részére. (Államigazgatási
szerven a központi közigazgatási szerveket, közigazgatási szerveken az önkormányzati közigazgatási szerveket kell érteni - a hatósági jogkörökkel zömmel
az önkormányzatok rendelkeznek.)
A 2005. évi LXXXIII. törvény (Ket.) szabályozza a közigazgatási hatósági
eljárást, az ügyfélvédelmet és a szolgáltató állam megvalósítását előtérbe
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helyezve. A közigazgatási hatóság az ügyfél jogait és jogos érdekeit csak a
közérdek és az ellenérdekű fél jogos érdekeinek védelme céljából korlátozhatja.
A közigazgatási eljárásban is érvényesíteni kell az ügyfélegyenlőség elvét.
Közigazgatási eljárás kérelemre és hivatalból is indulhat. Az ügyben az a hatóság
jár el, amely az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.
A hatáskör azt jelenti, hogy milyen ügyben mely szerv jár el (pl. építési engedély
tárgyában az építési hatóság), az illetékesség pedig azt rendezi, hogy területileg
mely
közigazgatási
szerv
jogosult
az
eljárásra
(tehát
egy
Váci
utcai
emeletráépítés ügyében Budapesten az V. kerületi önkormányzat építési hatósága az illetékes). Az eljárás során be kell szerezni a bizonyítékokat, ha kell tanúk,
szakértők bevonásával, illetve az ügyfél meghallgatásával le kell folytatni a
bizonyítási eljárást.
Az első fokon eljáró közigazgatási szerv eljárása eredményeként határozatot
hoz. Ezt közölnie kell az érintettekkel. Ha meghatározott időn belül az érintettek nem fellebbeznek a határozat ellen, az jogerőre emelkedik. Ha az ügyfél az
erre megadott határidőn belül fellebbezéssel él, a fellebbezés elbírálásáról a
másodfokon eljáró közigazgatási szerv dönt. (A másodfokú közigazgatási szerv,
ha elsöfokon önkormányzati polgármesteri hivatal járt el, a megyei (fővárosi)
közigazgatási hivatal.)
A másodfokon hozott határozat már jogerős, hiszen a közigazgatási eljárás
kétfokozatú, rendes jogorvoslatnak az első fokon hozott határozattal szemben
van helye. A jogerős közigazgatási határozat ellen főszabályként keresettel lehet
élni a bírósághoz, ha az érintett szerint a közigazgatási határozat törvénysértő.
Ezt nevezzük a közigazgatási határozatok bírósági megtámadásának.

1.1.4.3 Bírósági jogalkalmazás (eljárás)
A

bírósági

eljárás

egy

sor

területen

eltérő

sajátosságot

mutat

a

közigazgatási

eljáráshoz képest. A bíróságok tevékenységének döntő részét tipikusan a múltbeli események megítélése teszi ki. A bíróság általában azzal foglalkozik, hogy
megállapítsa jogok és kötelezettségek létét vagy nemlétét, illetve megállapítsa a
felelősséget
a
kötelezettségek
nemteljesítése
miatt.
A
bírósági
eljárásnak
a közigazgatási eljárástól való eltérése jelentős abban a vonatkozásban is, hogy
a bíróság peres ügyekben soha nem kezdhet eljárást hivatalból, csak indítványra,
azaz akkor, ha a bírósági eljárás megindítására jogosult szervek vagy személyek
az eljárást megindítják (pl. a fél keresete, ügyészi vádemelés stb.).
A bírósági eljárás lefolytatásához általános hatáskörrel a helyi bíróságok
(városi bíróság) rendelkeznek. Az általános hatáskör az eljárási jogosultság főszabályát jelenti. Ha tehát a jogszabály egyes ügyekre nézve kifejezetten nem
mondja ki más bíróság hatáskörét, akkor az eljárásra a helyi bíróság jogosult. Az
ügyek meghatározott csoportjában az elsőfokú eljárási jogosultságot az eljárási
törvények megyei bírósági (fővárosi bírósági) hatáskörbe utalják. A bíróság a
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hatáskörének fennállását hivatalból köteles vizsgálni. Nem járhat el a bíróság
olyan ügyekben, amelyre a törvény szerint nincs hatásköre. A jogvitában a
hatáskörrel rendelkező bíróságok közül az járhat el, amelyik illetékességgel rendelkezik. A megyei bíróságok meghatározott ügycsoportokban első fokon járnak el, abban az esetben pedig, ha első fokon a helyi bíróság járt el, a megyei
bíróság másodfokú szervként mint fellebbezési bíróság jár el. Az ítélőtábla
másodfokú bíróságként jár el azokban az ügyekben, amelyekben a megyei
bíróság járt el elsőfokon. A Legfelsőbb Bíróság jár el a felülvizsgálati kérelmek
ügyében, függetlenül attól, hogy a jogerős ítéletet a megyei (fővárosi) bíróság
vagy az ítélőtábla mint másodfokú bíróság hozta.
A bírósági eljárás kétfokozatú eljárás, ezért az első fokú ítélet ellen
fellebbezésnek, azaz rendes perorvoslatnak van helye. A másodfokú eljárás
eredményeként megszületett bírósági ítélet jogerős és végrehajtható. A másodfokú
ítélet
jogereje,
az
alaki
jogerő
azt
jelenti,
hogy
az
ítélet
megfellebbezhetetlen.
Rendkívüli
perorvoslati
eszközökkel
is
megtámadhatók
az
alaki
jogerőre
emelkedett ítéletek. Ilyen rendkívüli perorvoslat a felülvizsgálati kérelem és a
perújítás.
A felülvizsgálati kérelemmel mint rendkívüli perorvoslattal lehet élni, ha az
ítélet
törvénysértő.
A
felülvizsgálati
kérelem
célja
az,
hogy
ha
a
fél
törvénysértőnek
tartja
az
ítéletet,
végső
soron
jogorvoslatot
nyerjen.
Ezért
felülvizsgálati kérelem előterjesztésének csak akkor van helye, ha a fél az
eljárásjogi
törvény
adta
minden
rendes
jogorvoslati
lehetőségét
kimerítette.
Perújításra akkor kerülhet sor, ha a fél olyan új tényre vagy bizonyítékra
hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az elbírálás
reá kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna. Perújításnak tehát akkor
van helye, ha az el nem bírált tény fennállt az ítélet meghozatalakor (és nem
később következett be), de erről a tényről a feleknek (félnek), de elsősorban a
bíróságnak nem volt tudomása. Ha ugyanis a bíróság ismeri a tényt, de azt nem
értékeli, akkor ezzel a bíróság eljárási szabályt sért. Az eljárási szabálysértésen
alapuló
ítélet
törvénysértő,
amely
ellen
fellebbezéssel,
vagy
felülvizsgálati
kérelemmel lehet élni.
Mind a perújítás, mind a felülvizsgálat határidőhöz van kötve. Ha a felülvizsgálati kérelem és a perújítás határideje is eltelt, beáll az anyagi jogerő. Az anyagi jogerő - szemben az alaki jogerővel - az elbírált kérdés végleges eldöntését
jelenti. Az anyagi jogerő az ítélt dolog (res judicata). Ez azt jelenti, hogy ugyanazon
felek között, ugyanabból a tényalapból származó, ugyanazon jog iránt újabb
kereset nem indítható.
A bírósági eljárásnak két alapvető ága van: a büntetőeljárás és a polgári eljárás
- ezeket a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. Törvény (Be.), illetve a polgári
perrendtartásról szóló, időközben természetesen többször módosított 1952. évi
III. törvény (Pp.) szabályozza.
A büntetőeljárás a nyomozással indul. Ha a nyomozást nem szüntetik meg,

45

ÜZLETI JOG

ügyészi vádemelésre kerül sor. A vádirtdítvány alapján kerül sor a büntetőperre.
Ha a bírósági eljárás a vádlott jogerős elmarasztalásával fejeződik be, úgy a
büntetés végrehajtásra kerül. A Be. a büntetőeljárás során alkalmazható kényszerintézkedéseket (őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás, házkutatás stb.) jelentős jogi garanciákkal övezve szabályozza.
A polgári per a felperes keresetével (keresetlevelével) indul. A per felei a
felperes és az alperes. Ugyanakkor számos nem peres eljárást is ismerünk - ilyen
a társasági jog keretében tárgyalt cégeljárás.
A bírósági eljárás során a jogot alkalmazzák, de a közvetett cél a jog erkölcsi
tartalmánál fogva az esetek jelentős részében az igazságszolgáltatás. A bíróságokat ezért is nevezik az államszervezetben igazságszolgáltatásra hivatott hatalmi ágnak. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az igazságszolgáltatásnak nem
a bírósági eljárás az egyetlen útja - a felesleges túlzott pereskedés vagy az ún.
perlési politizálás (politikai ügyek mesterséges bíróság elé vitele) helytelen. Az
1990-es
években
Magyarországon
perrobbanás
következett
be,
amelyet
alig
lehetett kezelni. A társadalmi vita rendezésnek számos más útja van, például
állami bíróságok helyett választottbíróság igénybevétele.

1.1.4.4 Választottbíráskodás
Vagyonjogi jogvitát az állami bíróságok mellett a törvény által meghatározott
esetekben választottbíróság is elbírálhat. A választottbíróság lehet
intézményes
(pl. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Állandó Választottbírósága) vagy
eseti (ad hoc) választottbíróság.
A választottbírósági eljárásnak mint sajátos önvitareiidezésnek előnyei és
hátrányai egyaránt vannak. Előnyös, mert:
a) a
b)
c)

d)

e)

választottbíróság

eljárása

gyors

-

a

rendes

bíróság

előtt

lefolytatott

eljárások sokszor több évet vesznek igénybe;;
lehetőség van arra, hogy a felek között a választottbíróság egyezséget
szorgalmazzon;
a
választottbíróság
tagjainak
összeállításában
mindkét
peres
fél
részt
vesz, mert mindkét fél felkér egy választottbírót, és a két választottbíró egyezik meg az elnök személyében (a két fél egyesbíróban is
megállapodhat);;
az
eljárás
nem
nyilvános
(Vagyonjogi
ügyekben
a
nyilvánosság
kizárásához
a
feleknek
érdeke
fűződhet.
Az
üzleti
hírnevet
a
per
megindításának ténye is beárnyékolhatja.);;
a
választottbíróság
méltányossági
szempontokat
erősebben
figyelembe vesz, mint a rendes bíróság.
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A választottbíróság eljárása azonban hátrányt is jelenthet a felek számára,
mert egyfokozatú eljárás lévén a választottbírósági ítélet ellen fellebbezésnek
nincsen helye.
Választottbírósági eljárásnak az 1994. évi LXXI. törvény szerint akkor van
helye, ha a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek, ezen eljárás
lefolytatásában megegyeztek és a választottbírósági kikötést törvény lehetővé
teszi. Választottbírósági eljárásra általában gazdasági ügyekben kerülhet sor,
bár például sport-választottbíróság vagy hírközlési választottbíróság is ismert.

1.1.4.5 jogszabályértelmezés
A jogalkalmazás során a jogszabályokat (szövegüket, felépítésüket, belső viszonyrendszerüket stb.) értelmezni kell.
Aszerint, hogy a jogszabályt ki értelmezi, beszélhetünk jogalkotói, jogalkalmazói és tudományos értelmezésről. Sok esetben ugyanis a jogalkotó maga is alkot
a jogszabályban értelmező rendelkezéseket vagy ún. végrehajtási rendelkezésben (pl. törvényhez fűződő kormányrendelet) értelmezi az alapjogszabályt. A
jogtudomány is kialakít jogértelmező elveket, például a kevesebbről a többre
történő következtetés szerinti értelmezés stb.
A jogszabályértelmezés módszere szerint beszélhetünk nyelvtani (a jogszabály szövegének nyelvi elemzése), történeti (a jogfejlődés folyamatában elhelyező),
joglogikai,
illetve
rendszertani
értelmezésről.
Az
értelmezés
eredménye
szerint lehet megszorító vagy kiterjesztő a jogszabály szövegéhez képest.
A jogalkalmazás tehát értelmiségi munka, ami abból adódik, hogy a jogszabályértelmezés eredménye többféle is lehet. A bírói ítéletek is eltérhetnek
egymástól, hiszen másképp nem is volna értelme a fellebbezésnek, a többfokozatú eljárásnak. A túlzott számú, illetve mértékű eltérés azonban diszfunkció, mert károsítja a jogbiztonságot, amelynek védelmében a jogegységet
érvényesíteni kell.

1.2 ÁLLAMFOGALOM, ÁLLAMSZERVEZET
1.2.2 Az állam lényege, funkciói
1.2.1.1 Az állam fogalma
Az állam fogalma legegyszerűbben úgy határozható meg, hogy a társadalom
közügyeinek intézésére rendelt, a közhatalmat legitim és formalizált módon
gyakorló szervezetrendszer. Az állam a társadalomban a hatalom koncentrátuma (főhatalom), erőszakszervezet, amely a közjó érdekében legitim módon rendelkezik a közhatalmi kényszer alkalmazásának lehetőségével.
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Az állam kialakulásának lényegében két belső és egy
van: az államterület, az állampolgárság és a nemzetközi elismerés.

nemzetközi

feltétele

a) Az
államok
nemzeti
államokként
alakultak
ki
államhatárokkal körülhatárolt
földrajzi
területen.
Államterület
nélkül
nincsen
állam.
A
legtöbb állam ún.
egyszerű (unitárius) állam, azaz nem államkapcsolatban
működő
államszervezettel
rendelkezik.
Az
államkapcsolatok
legegyszerűbb
formája
a
perszonálunió,
ahol
az
államfő
személye
kötötte össze az államokat. Szorosabb kapcsolat a reálunió, ahol már
közös
államügyek
is
vannak
(pl.
az
osztrák-magyar
monarchia
1867től az I. világháború végéig). Ezt követi a konföderáció, ahol az abban
résztvevő
államoktól
független
közösségi
államszervek
is
tevékenykednek.
A
legszorosabb
kötelék
a
föderáció
(államszövetség),
amelynek
tagjai
már
nem
önálló
államok,
a
szuverenitás
csak
a
szövetségi
államot
illeti
meg
(USA,
Németország).
Magyarország
sokáig
unitárius
állam
volt,
de
2004-ben
beléptünk
az
Európai
Unióba,
amely
ténylegesen
konföderációnak
minősíthető.
Ezért
ez
a
jegyzet
az
Európai
Unió
államszerveiről
és
jogáról
is
ad
leegyszerűsített tájékoztatást.
b) Az
államhoz
letelepedett
lakosságra,
állampolgárságra
van
szükség.
Nincs
állam
állampolgárok
nélkül.
Az
állampolgárság
megszerzését
a
különböző
államok
eltérő
módon
szabályozzák.
Vannak
országok
(pl.
Anglia),
ahol
az
állampolgárság
megszerzésének
alapvető
útja
az
állam területén való születés (területi elv). Az európai országok többségében és így Magyarországon is az állampolgárságot vérségi alapon
lehet eredeti módon megszerezni: a gyerek bármely szülője állampolgársága alapján állampolgárságot szerez. (Ez a szabályozás azt jelenti, hogy egy Angliában olasz férjtől és magyar feleségtől származó
gyerek
születésével
automatikusan
hármas
állampolgár
lesz
angol,
olasz,
magyar).
Az
állampolgárságot
továbbá
meg
lehet
szerezni
honosítással
(visszahonosítással)
is,
és
a
legtöbb
jogrendszer
ismeri
az
állampolgárságról
való
lemondás,
illetve
megfosztás
intézményét
is.
A magyar állampolgársági törvény az 1993. évi LV. törvény.
c) Az

állam

adott

államterületen

állampolgárai

felett

gyakorolja

a

főhatalmat.
Ezt
nevezzük
szuverenitásnak. A szuverén államot azonban a többi államnak el kell ismernie államként. Az elismeréssel az
állam a nemzetközi közjog alanyává válik. Az állam a nemzetközi kapcsolatokban jogilag - függetlenül nagyságától, erejétől - a többi állammal
egyenlő.
Az
állam
természetesen
más
államokkal
kötött
nemzetközi
szerződésekkel
korlátozhatja
szuverenitását
(önkorlátozás). A szuverén államnak joga van arra, hogy politikai-társadalmi
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berendezkedését
maga
alakítsa
ki,
illetve
hogy
területi
épségét
más
államok
ne
sértsék
meg.
Az
államközi
kapcsolatok
alapvető
szervezeteként
a
II.
világháború
után
kialakult
az
Egyesült Nemzetek
Szervezete (ENSZ), amelynek egyik alapvető feladata az államok közti
viták békés rendezésének elősegítése.
Az állam a társadalomtól viszonylag elkülönül (ennek a túlhajtása az állam
ún. elidegenedése a lakosságtól, az állam öncélúvá válása). Létrejön a bonyolult
állami szervezetrendszer, így például az állami közigazgatáson belül kialakul a
pénzügyi, az oktatási, az egészségügyi stb. igazgatás szervezete, a többfokozatú
bírósági rendszer. Kialakul a hivatásos hadsereg, a különböző rendvédelmi
szervezetek
(rendőrség,
határőrség).
E
szervek
tevékenységének
megvalósítására
létrejön
a
sajátos
szakértelmen
alapuló
állami
bürokrácia
(köztisztviselők sajátos hivatali előremeneteli rendszerrel stb.). A modern államban, ahol az állam már közszolgáltatások tömegét is nyújtja a lakosságnak, ehhez
a közhatalmi államszervezethez állami közintézmények egész sora járul: egyetemek, iskolák, kórházak, állami közüzemek stb.

1.2.2.2 A jogállamiság ismérvei
A mai államok többsége plurális demokratikus alkotmányos jogállam, amely részben
biztosítja az állampolgárok egyre bővülő alapjogait, másfelől egyre több és jobb
közszolgáltatást igyekszik nyújtani a lakosságnak (ún. szolgáltató állam). Az
államot
az
állampolgárok
lényegében
„társadalmi
szerződéssel"
(Rousseau)
hozzák létre a közös ügyeik intézésére. Ezért az állami szuverenitás mögött ott
húzódik a népszuverenitás, az állampolgárok azon joga, hogy elsősorban szabad,
egyenlő és titkos választások útján maguk határozzák meg az állam vezetését. A
választás ún. közvetett demokrácia körébe tartozó intézménye mellett különböző ún. közvetlen demokratikus formák is ismeretesek (pl. népszavazás). Az állam
az átfogó politikai rendszer egyik - bár alapvető - elemévé válik, amely politikai
rendszernek részei az állami közhatalom ideiglenes (a következő választásig
tartó)
megszerzésére
törekvő
politikai
pártok,
valamint
különböző
érdekképviseletek (lobbiszervezetek) és más civil szervezetek is.
A
hagyományos
állam
paternalista
hatalomkoncentráció
volt.
Modern
korokban is ismeretesek ún. totális, diktatórikus államok (rendőrállam, egypárti,
ún. pártállam stb.). A modern államok viszont alkotmányos jogállamok. A jogállam
egyfelől a hatalom önkorlátozását jelenti, a „törvények uralma" (Montesquieu)
valósul meg, az állam szervei is csak a jogszabályok alapján, azok keretében cselekedhetnek. A jogállam egyben feltételezi az állampolgári jogok garanciáit, e
jogok megvalósulhatóságának állami biztosítását is. Főleg a liberális államfelfogás minősíti az állam elsődleges céljának az állampolgárok szabadságának
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biztosítását
amelyhez
keresztényszocialista,
illetve
szociáldemokrata
irányzatok
hozzáteszik
a
szociálisan
elkötelezett,
az
állampolgárok
esélyegyenlőségének biztosítására irányuló állami tevékenység eszményét is.
A fasiszta vagy a diktatórikus sztálini „szocialista" állam működésének jelentős részében szintén jogszabályok alapján funkcionál, tehát - főleg soft változataiban - akár jogállamnak is nevezhető (ilyen soft változat a hitleri német
állammal
szemben
Franco
Spanyolországa,
avagy
a
sztálini
Szovjetunióval
szemben a 60-as évek közepétől Magyarország). Ugyanakkor ezek a formális
jogállamok tartalmilag nem jogállamok, részben mert nem biztosítják a plurális
demokráciát (egypártrendszer), részben mert nem biztosítják az állampolgárok
alapjogait. A modern jogállam ún. alkotmányos állam, ami azt jelenti, hogy az
állam biztosítja az állampolgárok a) politikai jogait (pl. egyesülési és gyülekezési
jog), b) kollektív és egyéni szabadságjogait (pl. szólás- és sajtószabadság, lelkiismereti
és
vallásszabadság,
személyes
sérthetetlenség,
személyes
adatok
védelme stb.), c) gazdasági, szociális, kulturális jogait, továbbá az egészséges
környezethez való jogot, az információs szabadságot stb. Az alkotmányos állam
tehát nem csak azt jelenti, hogy az adott államnak van írott vagy történeti alkotmánya, hanem azt is, hogy ténylegesen biztosítja az egyre bővülő emberi
jogokat. Az alkotmányos állam egyben biztosítja nemre, fajra, nemzetiségre
vagy vallásra tekintet nélkül az állampolgárok jogegyenlőségét is. A törvény előtti egyenlőség biztosításán túlmenően egyre jobban előtérbe kerül a modern
állam
emberi
esélyegyenlőtlenségek
kiegyenlítésére
irányuló
pozitív,
fejlesztő,
szociális gondozási tevékenysége is (ún. jóléti államok).

1.2.1.3 Allamcélok, államfimkciók
Az államfunkciók az állami tevékenység alapvető irányait jelölik meg, amelyek
egyben a stratégiai és taktikai államcélok megvalósítását is szolgálják. Az államfunkciók hagyományos osztályozása szerint az államnak van a) külső (védelmihódító) és b) belső - közrendvédelmi, közbiztonság megteremtésére és fenntartására
irányuló
funkciója.
A
szabadversenyes
kapitalizmus
liberális
államelmélete szerint ez bőségesen elég: a „legkevesebb állam a legjobb állam"
(A. Smith). A XX. század során azonban - mivel kialakultak a modern társadalmak - az államfunkciók köre (és ezzel együtt az államszervezet mérete) egyre
bővült. A modern államfunkciók a már említett hagyományos funkciókon túlmenően lényegében a következők:
a) Organizatorikus (szervező) funkció, amellyel az állam biztosítja az
állampolgári élet feltételeit (pl. tömegközlekedés).
b) Gazdasági befolyásoló (ösztönző) funkció, amellyel az állam a szabad
piaci versenygazdaság hátrányait igyekszik mérsékelni. Az állam
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egyfelől fellép a versenyt korlátozó monopoltendenciák ellen, másrészt a piacgazdaságot szociális piacgazdasággá teszi.
c) Szociális
funkció
(szegénység
elleni
küzdelem
stb.),
amely
a
II.
világháború utáni Európában kialakult ún. jóléti államokra jellemző a
leginkább.
d) Politikai funkció, amelynek keretében az állam biztosítja a demokráciát,
a politikai stabilitást.
e) Társadalmi érdekegyeztető, kiegyenlítő, konfliktusfeloldó funkció.
f) Ideologikus funkció (társadalmi eszmék támogatása, jövőkép stb.).
g) Allamépítő funkció (pl. aktuális magyar feladat az EU célkitűzésének
megfelelő regionalizmus kialakítása).
Az államfunkciók ezen felsorolása jelzi, hogy a modern államokban már nem
elégséges a puszta jogállamiság megvalósulása. A jogállamiság biztosítása csak
az alap, a jogállamnak eredményesen, hatékonyan kell működnie az állampolgárok
javára. Az állam nem lehet nagyobb és költségesebb, mint amit a tényleges
államfunkciók indokolnak (az ún. kicsi és olcsó állam eszménye).

1.2.2 Államszervezeti alapelvek
1.2.2.1 Államforma, kormányforma
Államforma lényegében kettő van: királyság (császárság stb.), illetve a köztársaság. Kormányforma viszont több. Mindenekelőtt megkülönböztetünk
egykamarás, illetve kétkatnarás (alsóház-felsőház) parlamenttel rendelkező országokat.
A
szövetségi
államok
általában
kétkamarás
rendszert
működtetnek
(pl.
Németország), de például történeti okokból kétkamarás rendszer van Angliában
is. A végrehajtó hatalom felépítése szempontjából megkülönböztetünk prezidenciális és parlamentáris rendszereket. A prezidenciális rendszer egyik megvalósítója az Amerikai Egyesült Államok, ahol az elnök államfő és miniszterelnök
egyszemélyben.
Mérsékeltebb
megvalósítója
a
prezidenciális
rendszereknek
Franciaország, ahol a végrehajtó hatalom feje az elnök és neki alárendelten (a
parlamenttel való sajátos kettős kötöttségben) működik a miniszterelnök, illetve
a kormány. A parlamentáris rendszerekben az államfő nem része a végrehajtó
hatalomnak és a kormány közvetlenül a parlamentnek felelős. A parlamentáris
rendszer lehet alkotmányos királyság (pl. Anglia, Svédország, Dánia, Norvégia)
vagy köztársaság (pl. Ausztria, Svájc).
Magyarország
egykamarás
parlamentáris
rendszert
működtető
köztársaság
az 1990-es rendszerváltozás óta. A magyar alkotmány formálisan még 1949-es
„szocialista" alkotmány, de ezt 1989-től kezdve részben alkotmánymódosítások
sorozatával,
részben
alkotmánybírósági
gyakorlattal
átformálták
alkotmányos
demokratikus jogállami alkotmánnyá.
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1.2.2.2 Államhatalmi ágak megosztása
A

jogállami

államszervezet

alapvető

elvét

Montesquieu

alakította

ki,

ez

az

államhatalmi ágak megosztásának és egyensúlyának elmélete. Az elmélet lényege,
hogy az államhatalom ne egy szervnél koncentrálódjon (a feudalizmusban az
uralkodónál), hanem különüljön el és lényegében azonos erőt képviseljen a
törvényhozó hatalom (parlament), a végrehajtó hatalom (a központi közigazgatást irányító kormány) és az igazságszolgáltató hatalom (bírói szervezet).
A modern államokban az eredetileg hármas államhatalmi elkülönítés jelentősen kibővül, további államhatalmi ellensúlyok alakulnak ki, létrejön az ellensúlyok rendszerében való kormányzás (cheks and ballances). Ennek részei:
a) Országgyűlés,

amely

nem

puszta

törvénykező

hatalom

már,

hanem

a

végrehajtó hatalom politikai ellenőrzésének eszköze;;
b) Országgyűléshez kötődő ellensúlyok
például az állampolgárok országgyűlési
biztosai
(ombudsman),
a
Számvevőszék
és
Magyarországon
a
médiahatalom
állami
szerveként
az
Országos
Rádió
és
Televízió
Testület;;
c) Köztársasági elnök (államfő);;
d) Alkotmánybíróság mint a normakontroll központi szerve;
e) Bírósági szervezet;;
f) Ügyészség;;
g) Gazdasági
ellensúlyok, így a Kormánytól független jegybank, illetve
versenyhivatal;
h) Települési önkormányzatok.
Az államkapcsolatokban nem álló államokon belül is megnyilvánul a területitelepülési hatalom, a területi-települési önkormányzat, anélkül, hogy ez érintené
az unitárius állam szuverenitását. A központi államszervezet mellett kialakul a
többszintű helyi államszervezet: a) községi-városi önkormányzat, b) esetleg
kistérségi önkormányzat c) megyei, illetve megyei jogú városi (fővárosi) önkormányzat, d) esetlegesen regionális önkormányzat. Ezeknek a különböző szintű
önkormányzatoknak közigazgatási szerveik is vannak (pl. polgármesteri hivatalok). A területi-települési önkormányzatok széles hatásköre szintén az adott
állam demokratizmusát bizonyítja, ezért általános európai tendencia a decentralizáció, az állami hatáskörök leadása a lakosságközeli helyi önkormányzatoknak.
A
területi-települési
önkormányzatok
rendszerét
Magyarországon
1990ben hozott kétharmados törvény határozta meg. A politikai ellentétek miatt a
kistérségek és a régiók teljes értékű beépítése az önkormányzati rendszerbe nem
történt meg.
A modem államokban további tendencia állami feladatok átadása társadalmi
szervezeteknek,
amelyek
ezáltal
vegyesen
állami-társadalmi
szervek
lesznek.
Jellegzetesen ilyen hibrid forma Magyarországon a köztestület. Köztestületek
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jelenleg
Magyarországon
a
gazdasági
és
foglalkozási
kamarák,
a
Magyar
Tudományos Akadémia stb. Köztestületet csak törvény hozhat létre és a törvény
kényszertagságot is előírhat (pl. ügyvéd csak kamarai tagsággal tevékenykedhet).

2.2.3 A jelenlegi magyar államszervezet alkotmányos rendje
1.2.3.1 Az Országgyűlés jogállása
Magyarországon a 2006-os választások után átfogó államreform
következőkben a 2006 nyári állapotnak megfelelően ismertetjük
vezet felépítését.

kezdődött. A
az államszer-

Az Országgyűlés (parlament) a Magyar Köztársaság legfelsőbb népképviseleti szerve, emellett űn. törvényhozó hatalom és ellátja a Kormány (a végrehajtó
hatalom) feletti általános politikai ellenőrzést. Jogkörében megalkotja az alkotmányt és törvényeket hoz, meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét,
megállapítja az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és a
végrehajtásáról szóló zárszámadást. Emellett többek között dönt a kormány
programjának elfogadásáról,
nemzetközi
szerződéseket
köt,
dönt a
hadsereg
igénybevételéről,
a
szükséghelyzet,
illetve
a
rendkívüli
állapot
esetleges
bevezetéséről.
Megválasztja
a
Köztársaság
elnökét,
a
miniszterelnököt,
az
Alkotmánybíróság
tagjait,
az
ombudsmanokat,
az
Állami
Számvevőszék
elnökét, a Legfelsőbb Bíróság elnökét, a legfőbb ügyészt. Törvénysértő működés
esetén feloszlatja a települési önkormányzatokat, közkegyelmet gyakorol és számos más államvezetési jogköre is van, például az Országgyűlés ellenőrzést
gyakorol a kormánynak az Európai Unió kormányzati részvétellel működő
szervezeteiben folytatott tevékenysége felett.
Az Országgyűlés évente két rendes (4-5 hónapos) ülésszakot tart. Az ülések
általában nyilvánosak. A parlament az ún. házszabályát önmaga alkotja meg.
Számos állandó bizottsága van, amelyek ülései - kivételes esetektől (pl.
államtitkok) eltekintve - szintén nyilvánosak. Az Országgyűlés emellett ad hoc
bizottságokat,
illetve
vizsgálóbizottságokat
hozhat
létre.
A
parlamentbe
a
választásokon bejutó pártok frakciókat képeznek, emellett természetesen lehetnek ún. független képviselők is.
A parlament munkáját az Országgyűlés elnöke, illetve alelnökei irányítják. Az
Országgyűlés munkaapparátusa a főtitkár által irányított hivatal.
Az országgyűlési képviselők választása a ma is hatályos 1989. évi XXXIV.
törvény alapján, igen bonyolult választási rendszerben történik.
Általános, közvetlen, egyenlő választójoga van minden 18 éven felüli magyar
állampolgárnak, kivéve, akiket törvényes garanciák mellett hozott bírói ítélet
alapján a választásból kizártak (pl. szabadságvesztés, elmebetegség miatt stb.).
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A választójog gyakorlása titkos szavazással történhet.
Az országgyűlési képviselők mandátumaikat részint listáról, részint pedig
egyéni választókerületi eredmények alapján kapják meg. Jelenleg 172 országgyűlési képviselőt országos és megyei listáról választanak. A listát a választásokon induló pártok állítják össze és a választópolgárok által a pártokra leadott
szavazat szerint osztják el. Az egyéni választókerületekben (több mint 200-ban)
a választópolgárok, a pártok és a törvény alapján meghatározott társadalmi
szervezetek jelöltet állítanak, amely jelöltek közül a választásra jogosult állampolgárok választanak, és a törvényi szabályok szerint az kap mandátumot, aki
elérte a szavazatok egyszerű többségét. Ha ilyen többséget senki nem ért el, a
második fordulóban az kapja meg a képviselői mandátumot, aki a legtöbb
szavazatot érte el. Nyilvánvalóan a parlament létszáma Magyarországon túl
nagy, a csökkentésre irányuló kísérletek eddig eredményre nem vezettek.
A parlamenti képviselők jogállásáról az 1990. évi LX. törvény rendelkezik az
Alkotmány alapján. A képviselők a kormány tagjaihoz kérdéseket intézhetnek az
üléseken, amelyekre a megkérdezett válaszolni köteles (ún. egyszerű kérdés).
Bírálatot tartalmazó kérdést minősítenek interpellációnak, amelynél (ellentétben a
kérdéssel) a parlament szavazással dönti el, hogy a választ elfogadja-e vagy sem.
A képviselőt megilleti a mentelmi jog. A mentelmi jog kettős tartalmú. Egyrészt
azt jelenti, hogy a képviselő és a volt képviselő bíróság vagy más hatóság előtt
nem vonható felelősségre leadott szavazata, továbbá a megbízatásának gyakorlása során általa közölt tény vagy vélemény miatt. Az országgyűlési képviselő
politikai meggyőződése miatt tehát nem vonható felelősségre.
Ez a mentesség azonban nem vonatkozik az államtitoksértésre, a rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint a képviselők polgári jogi felelősségére. A
mentelmi jog másrészről azt jelenti (eljárásjogi mentesség), hogy a képviselőt
csak tettenérés esetén lehet őrizetbe venni, és ellene csak az Országgyűlés
előzetes hozzájárulásával lehet büntető eljárást, valamint szabálysértési eljárást
indítani vagy folytatni, továbbá büntető eljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni.
1990 óta folyamatosan bővül az országgyűlési képviselőkre irányadó összeférhetetlenségi szabályok köre. Például a képviselő nem lehet köztársasági elnök,
bíró, ügyész, közigazgatásban vagy a parlament apparátusában dolgozó - kivétel a kormány tagja és az államtitkár - valamint a fegyveres testületek tagja. A
törvény meghatároz gazdasági
összeférhetetlenségi szabályokat
is. Az országgyűlési képviselő például nem lehet a szavazati jogok 10 %-át meghaladó állami tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője,
illetve
felügyelőbizottsági
tagja.
Az
országgyűlési
képviselő
mandátuma
érvényességének
megállapításától
számított
harminc
napon
belül,
majd
megbízatásának
megszűnésétől
számított
harminc
napon
belül
köteles
az
Országgyűlés
elnökénél
vagyon-,
jövedelemés
gazdasági
érdekeltségi
nyilatkozatot (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) tenni.
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2.2.3.2 Az államfő (köztársasági elnök)
A köztársasági elnök a korábban kollektív államfői testület, az Elnöki Tanács
helyébe lépett, azonban jogalkotási jogköre
- szemben a korábbi Elnöki
Tanáccsal, lásd a törvényerejű rendeletet - nincsen. Sok államban közvetlenül az
állampolgárok választják meg a köztársasági elnököt. Nagy politikai viták után
azonban a magyar Alkotmány úgy szabályozza a kérdést, hogy a köztársasági
elnököt az Országgyűlés választja titkos szavazással 5 évre (az első két fordulóban kétharmados, a harmadik fordulóban egyszerű többséggel). Minden
választójoggal
rendelkező,
35 éven felüli állampolgár köztársasági elnökké
választható.
A köztársasági elnök Magyarországon a nemzet egységét megtestesítő államfő, az Alkotmánybíróság határozata szerint nem része a végrehajtó hatalomnak.
A köztársasági elnök jogkörében képviseli az államot, a hadsereg főparancsnoka,
jogosult
nemzetközi
szerződéseket
kötni,
megbízza
a
nagyköveteket,
kitűzi a parlamenti és helyi önkormányzati választásokat. Kinevezi és felmenti
a törvény által hatáskörébe utalt állami vezetőket (pl. minisztereket), illetve
bírákat vagy az egyetemi tanárokat, javaslatot tesz az Országgyűlésnek a
Legfelsőbb Bíróság elnökének és a legfőbb ügyésznek a személyére, dönt állampolgársági ügyekben és egyéni kegyelmet gyakorol. A legtöbb köztársasági
elnöki
döntéshez
azonban
miniszterelnöki javaslat, illetve
miniszterelnöki
(miniszteri) ellenjegyzés szükséges. A rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács
elnöke a köztársasági elnök. Akadályoztatása vagy megbízása szünetelése alatt
a köztársasági elnököt a parlament elnöke helyettesíti. A köztársasági elnöknek
önálló
törvénykezdeményezési
joga
van,
részt
vehet
és
felszólalhat
az
Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein, javaslatot tehet az Országgyűlésnek intézkedés megtételére, népszavazást kezdeményezhet stb.
A köztársasági elnök tisztségétől megfosztható, ha az Alkotmányt vagy más
törvényt
szándékosan
megsérti,
felelősségre
vonását
a
képviselők
egyötöde
indítványozhatja, melyet az Alkotmánybíróság bírál el.

2.2.3.3 A kormány
Az Alkotmány szerint a kormány miniszterelnökből és miniszterekből áll. A
miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára a parlament egyszerű többséggel választja, egyúttal az országgyűlés elfogadja a miniszterelnök által előterjesztett kormányprogramot is. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a
köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel, tehát a minisztereket nem az
Országgyűlés választja.
A kormány az ún. végrehajtó hatalom feje, a központi államigazgatás általános
irányítója. A kormány - a választásokon győztes párt vagy pártkoalíció programja alapján - részben kormányzati közpolitikai tevékenységet végez, részben
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és

a

kormányzati

szervezethez

tartozó

közintézményhálózatot. A kormány tevékenysége tehát hármas: politikai, közigazgatási és menedzseri funkciót lát el.
A kormány jogkörében biztosítja a törvények végrehajtását, irányítja és
összehangolja
a
minisztériumok
és
az
országos
hatáskörű
államigazgatási
szervek tevékenységét. Törvényességi felügyeletet gyakorol a települési önkormányzatok szakmai-hatósági tevékenysége fölött, kidolgozza és végrehajtja a
társadalmi-gazdasági
terveket,
meghatározza
a
tudományos,
kulturális,
valamint szociális és egészségügyi fejlesztések állami feladatait. A kormány jogforrása a kormányrendelet. A kormány védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek jogait. A kormány képviseli a Magyar Köztársaságot az
Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben.
A kormány - jogszabályok kivételével - az alárendelt államigazgatási szervek
által hozott minden olyan határozatot vagy intézkedést megsemmisíthet, illetőleg megváltoztathat, amely törvénybe ütközik.
A kormányban kiemelkedő szerepet tölt be a miniszterelnök, lényegében ő
választja ki kormánya tagjait és irányítja a miniszterek tevékenységét (ún. kan-

cellári kormányzás).
A kormány a parlamentnek felelős. A képviselők legalább egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban - a miniszterelnöki tisztségre jelölt személy
megjelölésével - bizalmatlansági indítványt nyújthat be. A bizalmi szavazás
tehát csak akkor kezdeményezhető, ha egyidejűleg a következő miniszterelnök
személye is megjelölésre kerül. Ez az un. konstruktív bizalmatlanság intézménye.
A miniszterelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt egyben a
Kormánnyal
szemben
benyújtott
bizalmatlansági
indítványnak
kell
tekinteni.
Ha az indítvány alapján az országgyűlési képviselők többsége bizalmatlanságát
fejezi ki, az új miniszterelnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni.
A kormány - a miniszterelnök útján - maga is javasolhat bizalmi szavazást.
Ha ilyen esetekben a parlament nem szavaz bizalmat, a kormány köteles
lemondani.
A
miniszterelnök,
a
miniszterek
és
az
államtitkárok
jogállásáról
külön
törvény, a 2006. évi LVI. törvény rendelkezik.
A törvény szerint a Kormány a miniszterelnökből, a minisztériumokat vezető miniszterekből, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterből és esetleg tárca nélküli
miniszterekből áll. A Miniszterelnöki Hivatal (MEH) a miniszterelnök és a kormány
közös munkaszerve. A tárca nélküli miniszterek, illetve a kormánybiztosok hivatali
apparátusát
a
MEH
biztosítja.
Tárca
nélküli
miniszter
az
egy
miniszter
hatáskörébe se tartozó, kiemelt komplex feladat ellátására nevezhető ki (jelenleg
a kormányban nincs tárca nélküli miniszter). Hasonló a helyzet a kormánybiztossal, aki azonban nem kormánytag és legfeljebb 2 évre nevezhető ki.
A kormány munkaszervei a kabinetek (pl. nemzetbiztonsági, társadalompolitikai, gazdasági stb.) a kormánybizottságok (pl. tudománypolitikai) illetve a
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különböző tanácsadó-véleményező testületek (tanácsok).
A minisztérium élén - kormánytagként - a minisztérium politikai és szakmai
munkáját egyaránt irányító miniszter áll. A korábbi politikai államtitkári és
közigazgatási
államtitkári
különbségtétel
2006-ban
megszűnt,
a
miniszter
általános helyettese az államtitkár, akit a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. A minisztérium egyes feladatcsoportjai élén szakállamtitkárok
állnak, akiket a miniszterelnök nevez ki.
A minisztériumok az államigazgatás ún. különös hatáskörű szervei (jelenleg 11 minisztérium van). Hasonló feladatokat - nem minisztériumi formában - országos
hatáskörű
államigazgatási
szervként
részben
a
kormányhivatalok
(Központi
Statisztikai Hivatal, Energiahivatal stb.), illetve minisztériumok irányítása alatt
álló központi hivatalok (pl. Szabadalmi Hivatal) is ellátnak.
A kormány területi szervei jelenleg a megyei közigazgatási hivatalok. Emellett a
minisztériumok is rendelkeznek a megyékben ún. dekoncentrált szervekkel (ezek
száma 2006-ban jelentősen csökkent a decentralizáció eredményeként).

1.2.3.4 Alkotmánybíróság
Az Alkotmány alapján az 1989. évi XXXII. törvény szól az Alkotmánybíróságról.
Az alkotmányvédelem legfőbb szerveként hatáskörébe tartozik az
makontroll, ezen belül elsősorban:

ún.

nor-

a) a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvények, az Országgyűlés
ügyrendje
és
a
nemzetközi
szerződések
egyes
rendelkezései
alkotmányellenességének előzetes vizsgálata;;
b) törvények
és
más
jogszabályok,
valamint
az
állami
irányítás
egyéb
jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata;;
c) a
jogszabály,
valamint
az
állami
irányítás
egyéb
jogi
eszköze
nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata;;
d) az
Alkotmányban
biztosított
jogok
megsértése
miatt
benyújtott
alkotmányjogi
panasz
elbírálása
(Alkotmányjogi
panasszal
fordulhat
az
Alkotmánybírósághoz
az,
akit
abból
adódóan
ért
jogsérelem,
hogy
ügyében
alkotmányellenes
jogszabályt
alkalmazott
a
jogalkalmazó
szerv.
Az
alkotmányjogi
panasz
csak
akkor
terjeszthető
elő,
ha
a
panasztevő
a
törvényben
biztosított
jogorvoslati
lehetőségeit
már
kimerítette,
illetőleg
más
jogorvoslati
lehetőség
nincs
számára
biztosítva.);;
e) a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése;;
f) az
állami
szervek,
továbbá
az
önkormányzat
és
más
állami
szervek,
illetve
az
önkormányzatok
között
felmerült
hatásköri
összeütközés
megszüntetése.
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Az Alkotmánybíróság tagjait a parlament választja 9 évre, a tagok egyszer
újraválaszthatók. Választható minden 45 éven felüli, jogi végzettségű, büntetlen
előéletű magyar állampolgár. A tizenöt tagból álló testület elnökét önmaga
választja meg 3 évre. Az alkotmánybíró a tudományos, oktatói, művészeti és a
szerzői jogi védelemben részesülő tevékenységen kívül más kereső foglalkozást
nem folytathat.
Az
Alkotmánybíróság
határozatait
zárt tárgyaláson hozza, de
nyilvánosan
hirdetheti ki (indoklással), mindenkire kötelező érvénnyel. Határozatai ellen
fellebbezésnek helye nincs.
Az Alkotmánybíróság az utóbbi 50 évben kialakult, elsősorban európai kontinentális intézmény, a normakontroll elkülönült szerve. (Az USA-ban a normakontrollt is a Legfelsőbb Bíróság látja el).

1.2.3.5 Az állampolgári jogok országg]/űlési biztosai
Skandináv államok mintájára terjedt el ugyancsak az utolsó 50 évben az ombudsrrutn intézménye, amelyet Magyarországon az állampolgári jogok országgyűlési
biztosai néven intézményesített az 1993. évi LIX. törvény. Az ombudsmanok az
állampolgári alapjogok védelmének garanciái. Az Országgyűlés választja őket
hat évre, kétharmados többséggel.
Magyarországon jelenleg négy ombudsman van, az általános biztos, a biztos
állandó helyettese és két szakombudsman, az adatvédelmi biztos és a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa.

1.2.3.6 Számvevőszék
Az

Állami

Számvevőszék

az

állam

legfőbb

pénzügyi

ellenőrző

szerve,

jogál-

lásáról az 1989. évi XXXVIII. törvény rendelkezik. Az Állami Számvevőszék
ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében az állami költségvetési
javaslat
megalapozottságát,
a
bevételi
előirányzatok
teljesíthetőségét,
a felhasználások törvényességét, szükségességét és célszerűségét, a költségvetés
hitelfelvételeit (azok felhasználását és törlesztését). Az Állami Számvevőszék
ellenőrzi, hogy az Országgyűlés felhatalmazása nélkül a költségvetés egyetlen
kiadási tételét se lépjék túl és ne kerüljön sor törvénytelen átcsoportosításra.
Az Állami Számvevőszék elnöke ellenjegyzi a költségvetés hitelfelvételeire
vonatkozó szerződéseket. Az ellenjegyzés jogi értelemben azt jelenti, hogy az
ellenjegyzésre jogosult aláírása nélkül az ügylet érvénytelen.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami költségvetés fejezeteit és az
elkülönített
állami
pénzalapok
működését,
a
Magyar
Nemzeti
Bank
gazdálkodását.
A
politikai
pártok
gazdálkodásának
ellenőrzése
is
a
Számvevőszékhez tartozik.
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Az
Állami
Számvevőszék
ellenőrzi
az
állami
költségvetésből
gazdálkodó
intézményeket,
valamint
az
állami
költségvetésből
juttatott
támogatás
felhasználását az alapítványoknál, a társadalmi és egyéb szervezeteknél.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami vagyon kezelését, az állami tulajdonban
(résztulajdonban)
lévő
vállalatok,
vállalkozások
vagyonértékmegőrző és vagyongyarapító tevékenységét.
Az Állami Számvevőszék elnökét a parlament 12 évre választja.

1.2.3.7 Az igazságszolgáltatás szervezete
értelemben az igazságszolgáltatás szervezete alatt kizárólag a bírói
értjük. Tágabb értelemben azonban ide tartozik az ügyészség is,
valamint itt tárgyalhatjuk az ügyvédek, közjegyzők és bírósági végrehajtók
tevékenységét (utóbbiak természetszerűen nem tartoznak az állami szervezetrendszerhez).
Szorosabb

szervezetet

A) Az igazságszolgáltatás Magyarországon kizárólag bíróságok útján lehetséges. A bírósági szervezet jelenleg az 1997. évi LXVI. törvény szerint négyszintű: Legfelsőbb Bíróság, az ítélőtáblák, megyei bíróságok és a Fővárosi Bíróság,
valamint a helyi bíróságok (városi bíróság).
A
Legfelsőbb
Bíróság
elbírálja
a
megyei
bíróság
vagy
az
ítélőtáblák
határozatai elleni jogorvoslatokat. Elbírálja a felülvizsgálati kérelmeket (rendkívüli perorvoslat). A bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.
Az ítélőtábla elbírálja a megyei (vagy helyi) bíróságok határozatai ellen
előterjesztett jogorvoslati (fellebbezési) kérelmeket.
A megyei bíróságok a törvényben kiemelten fontos ügyekben első fokon járnak el (pl. nagy pertárgyértékű követelés, súlyos bűncselekmények stb.), a
városi
bíróságok
által
hozott
határozatokkal
szemben
pedig
másodfokú
bírságként jogorvoslati ügyekben jár el.
A helyi bíróságok elsőfokú bíróságként járnak el. A helyi bíróság az általános
hatáskörű bíróság, ennek megfelelően minden ügyben eljár, kivéve azokat az
ügyeket, amelyeket törvény kifejezetten más bíróság (megyei) hatáskörébe utal.
Az ún. rendes bíróságok (nevezetesen a büntető- és a polgári bíróság) mellett a
törvény lehetővé teszi külön bíróságok felállítását is, így működnek munkaügyi,
gazdasági és katonai bíróságok. Büntető és polgári kollégium minden bírósági
szinten
(helyi,
megyei,
tábla,
legfelső)
található,
gazdasági
és
munkaügyi
bíróság ellenben helyi szinten nincs, elsőfokú munkaügyi bíróságok a megyei
bíróságok mellett működnek. A társasági jogban nagy szerepet kaptak az ún.
cégbíróságok, amelyek a polgári bíróságok részei, de szintén csak megyei szinten járnak el első fokon, azaz a megyei (fővárosi) bíróság részei.
Az igazságszolgáltatás teljesen független a végrehajtó hatalomtól. Ezért az
igazságszolgáltatási reform keretében a bírósági igazgatás feladatainak
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ellátására létrejött az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és ennek hivatala. Az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke a Legfelsőbb Bíróság elnöke.
Az igazságszolgáltatás alapvető elve a bírói függetlenség. Szemben a közigazgatási köztisztviselőkkel, aki általában konkrét ügyekben is utasíthatók, a bíró
kizárólag a törvénynek van alávetve.
B) Az ügyészségről az 1972. évi V. törvény rendelkezik. Az ügyészség feladata a rendszerváltást követően jelentős módosuláson ment keresztül. Helyéről és
jövőbeli feladatairól és szervezeti hovatartozásáról még jelenleg is vita folyik (pl.
van olyan álláspont, amely szerint a vizsgálóbírói intézményt kellene helyreállítani, sokan az ügyészséget kizárólag a büntetőjog terén kívánják működtetni és
vitatják
polgári
hatáskörét).
Az ügyészség jelenlegi feladatai:
a) a
törvényben
meghatározott
ügyekben
nyomoz
(az
ügyészség
hatáskörébe
tartozó
bűnügyek
nyomozása,
pl.
az
országgyűlési
képviselők,
bírók,
ügyészek
által
elkövetett
bűncselekmények,
az
igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények);;
b) felügyeletet
gyakorol
a
bűnügyi
nyomozások
törvényessége
felett
(a
rendőrség
és
más
nyomozati
joggal
rendelkező
szervezetek
által
végzett
nyomozás
törvényessége
feletti
felügyelet),
sőt
irányítja
a

nyomozást;;
c) gyakorolja a vádemelés közhatalmi jogosítványát és a bírósági eljárásban képviseli a vádat;;
d) törvényességi
felügyeletet
lát el a
büntetések és intézkedések
végrehajtásáról
szóló
jogszabályi
rendelkezések
megtartása
felett,
közreműködik
a
büntetés-végrehajtással
kapcsolatos
bírósági
eljárásban (a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyelete);;
e) törvényességi felügyeletet lát el a polgári életben is a törvények által
meghatározott területeken, részf vehet polgári, gazdasági, munkaügyi és

közigazgatási eljárásokban.
Az
ügyészség
hierarchikusan
működő
szervezet,
az
ügyészek
a
felettes
ügyésznek alárendelten járnak el. A szervezet élén az Országgyűlés által választott Legfőbb Ügyész áll. Az ügyészségi szervezet élén álló Legfőbb Ügyész feladata, hogy gondoskodjon a természetes és jogi személyek, és egyéb szervezetek
jogainak védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és
függetlenségét
sértő
vagy
veszélyeztető
minden
cselekmény
következetes
üldözéséről. Az ügyészségi szervezet felépítése a rendes bírói szervezethez
igazodik (fellebbviteli ügyészség, megyei ügyészség, városi ügyészség).
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C) Az igazságszolgáltatásnak a bíróságon
más résztvevői is, nevezetesen a közjegyzők,
hajtók.
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és az ügyészségen kívül vannak
az ügyvédek és a bírósági végre-

a) A közjegyzőkről külön törvény, az 1991. évi XLI. törvény rendelkezik.
A közjegyzők alapvető feladata a hagyatéki és egyéb nemperes eljárások
intézése
(pl.
értékpapír
megsemmisítése),
közokiratok
készítése,
hitelesítés,
okiratok
és
értéktárgyak
megőrzése.
A
közjegyzők
feladata,
hogy
a
jogok
gyakorlását
elősegítsék,
azonban
kötelesek
megtagadni
minden
közreműködést
olyan
iratok
elkészítésénél,
amely
jogszabályba
ütközik
vagy
jogszabály
megkerülésére
szolgál.
A
közjegyző
felelős
az
általa
vagy
közreműködésével
elkészített
okiratok
törvényességéért.
A
közjegyzők
okiratai
vagy
határozataik
az
elsőfokú
bírói
ítélettel
azonos
hatályúak.
A
közjegyzők
száma
korlátozott,
a
köztestületi
jellegű
Közjegyzői
Kamarában
tömörülnek.
A
közjegyzőket
az
igazságügyi
miniszter
nevezi
ki,
ha
a
bíróvá
válással
azonos feltételek (szakvizsga) esetükben fennállnak.
b) Az
ügyvéd
a
hivatásának
gyakorlásával
törvényes
eszközökkel
és
módon
elősegíti
megbízója
jogainak
érvényesítését
és
kötelezettségeinek
teljesítését.
Közreműködik
abban,
hogy
az
ellenérdekű
felek
a
jogvitáikat
megegyezéssel
intézzék
el.
Az
ügyvéd
az
ország
valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat és minden ügyben elláthatja
a
megbízó
jogi
képviseletét.
Az
ügyvéd
a
Magyar
Köztársaság
területén
kívül
az
érintett
állam
szabályai
szerint
folytathat
ügyvédi
tevékenységet,
azonban
tevékenységére
a
magyar
törvény
rendelkezéseit
is
a
Magyar
Ügyvédi
Kamara
szabályzatában
meghatározottak szerint - megfelelően alkalmazni kell.
Az
ügyvéd
legfontosabb
feladata
képviselni
az
ügyfelét,
büntetőügyben
védelmet
ellátni,
jogi
tanácsot
adni,
szerződést,
beadványt,
más iratot készíteni. Az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és
költségtérítés illeti meg, amely szabad megállapodás tárgya.
Az ügyvédek jogállásáról az 1998. évi XI. törvény rendelkezik. Az
ügyvédek
kamarai
tagsága
kötelező.
Az
ügyvédi
kamara
az
ügyvédek
önkormányzati
elven
alapuló,
szakmai
és
érdekképviseleti
feladatokat
ellátó
köztestülete.
Ügyvéd
az
lehet,
aki
büntetlen
előéletű,
jogi
egyetemi
végezettséggel
rendelkezik,
magyar
jogi
szakvizsgát tett.
c) A

bíróságok

és

a

jogvitát

eldöntő

más

szervek

határozatait,

továbbá

okiratokon
alapuló
követeléseket
polgári
ügyekben
bírósági
végrehajtás útján lehet végrehajtani. A bírósági végrehajtás során állami kényszerrel is el kell érni, hogy a pénzfizetésre, illetőleg az egyéb
egyes
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magatartásra
kötelezett
teljesítse
a
kötelezettségét.
Az
állami
kényszer
elsősorban
az
adós
vagyoni
jogait
korlátozhatja,
kivételesen
az
adós személyiségi jogait is érintheti. Az adós személye elleni kényszercselekményt
azonban
a
végrehajtó
intézkedése
alapján
a
rendőrség
végzi
el.
A
rendőrség
jogosult
és
köteles
mindazokat
a
kényszerítő
intézkedéseket
megtenni
és
kényszerítő
eszközöket
alkalmazni,
amelyek
a
rendőrségről
szóló
jogszabályok
szerint
megtehetők, illetőleg alkalmazhatók és az adott esetben a végrehajtás eredményes befejezéséhez szükségesek.
A bírósági végrehajtást végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A
végrehajtható
okiratot
akkor
lehet
kiállítani,
ha
a
végrehajtandó
határozat
kötelezést (marasztalást) tartalmaz, ha az ítélet jogerős vagy előzetesen végrehajtható és a teljesítési határidő letelt. A végrehajtási lapot az első fokon eljárt
bíróság állítja ki.
A végrehajtás elrendelését és foganatosítását az önálló bírósági végrehajtó
(illetve a megyei bírósági végrehajtó) végzi.
Az önálló bírósági végrehajtót az igazságügyi miniszter nevezi ki határozatlan
időre,
meghatározott
székhelyre
és
meghatározott
helyi
bíróság
mellé.
Végrehajtóvá az nevezhető ki, aki magyar állampolgár, büntetlen előéletű, a 24.
évét betöltötte, választójoggal rendelkezik, a végrehajtói szakvizsgát letette és
legalább
kétéves
bírósági
végrehajtó-helyettesi
gyakorlatot
szerzett.
A
végrehajtók
önkormányzati
szerve
a
Magyar
Bírósági
Végrehajtói
Kamara.
A
végrehajtók feletti törvényességi felügyeletet az igazságügyi miniszter látja el.

1.2.3.8 Területi, települési önkormányzatok
A területi és települési önkormányzatok a központi állammal szemben az ún.
helyi államhatalom szervei. (A települési-területi önkormányzatok mellett ún.
kisebbségi önkormányzatok is működnek.)
Az Alkotmány felhatalmazása alapján három jelentősebb törvény foglalkozik
az önkormányzatokkal. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 1990. évi LXIV. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1990. évi
LXVII. tv. Ezek ún. kétharmados törvények.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 1990-ben a korábbi szovjet típusú,
centrálisán szervezett tanácsi rendszer helyett önálló helyi önkormányzatokat
hozott létre. Eszerint a helyi önkormányzat mindent megtehet, amit törvény
nem utalt más szerv hatáskörébe. A költségvetésben külön fejezetként szerepel,
vagyonával szabadon gazdálkodik, adót vethet ki. Alapfeladata, hogy ellátja a
lakosság szükségleteinek kielégítését.
Az önkormányzat önállóan gazdálkodik, a Számvevőszék csak az állami
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pénzek
felhasználását
ellenőrizheti
az
önkormányzatoknál.
A
helyi
önkormányzatot feloszlatni a kormány javaslatára csak a Parlamentnek van joga az
Alkotmánybíróság véleményének kikérése mellett. Törvényességi felügyeletet a
helyi önkormányzatok felett a kormány gyakorol, a kormány megyei közigazgatási hivatalainak közreműködésével.
A helyi önkormányzatok élén polgármesterek állnak, akik munkaviszonyban
is töltik be hivatásukat, fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozván a képviselő
testületnek.
Az
önkormányzatok
hivatali
apparátusát
(helyi
közigazgatás)
a
jegyző vezeti.
Önkormányzatok
működnek
jelenleg
a
községekben,
a
városokban,
a
megyékben, a megyei jogú városokban, Budapesten fővárosi és kerületi önkormányzatok egyaránt működnek. Jelentős vita folyik ugyanakkor az esetleges
kistérségi és
regionális önkormányzatok,
illetve közigazgatási
szervek
felállításáról - ez eddig nem sikerült.

1.2.4 Az Európai Unió intézményrendszere
Az Európai Unió államszervezeti sajátossága abból adódik, hogy szervezeti és
működési
szabályaiban
kimutathatók
a
hagyományos
nemzetközi
szervezetek
vonásai, valamint ugyanígy kimutathatóak az államszövetségre jellemző jegyek
is. Az Unióban eszerint vannak kormányközi szervek, amelyek a nemzetközi
szervezetekre
jellemzőek
és
vannak
ún.
szupranacionális,
nemzetek
feletti
intézmények is, amelyek az államok közötti kapcsolatokra jellemzőek.
Az Európai Uniónak négy fő döntéshozó szerve van: a Tanács, a Bizottság, a
Parlament és a Bíróság.
A) A Tanács az Unió legfőbb döntéshozó és jogalkotó szerve, az Unió csúcsszerve. A Tanács minden tagállam egy miniszteri szintű képviselőjéből áll, aki
jogosult az adott tagállam kormánya nevében a kötelezettségvállalásra. Az
elnökséget a Tanácsban a tagállamok egymás után hat-hat hónapig gyakorolják.
A Tanácsot az elnök, bármelyik tag vagy a Bizottság kezdeményezésére össze
kell hívni. A Tanács legfontosabb feladata a tagállamok általános gazdaságpolitikájának
koordinálása.
A
Tanács
döntéseinek
végrehajtását
általában
a
Bizottságra bízza.
A Tanács döntéseit - eltérő szerződési rendelkezés hiányában - egyszerű többséggel hozza, gyakori azonban a minősített többségű döntés és van konszenzusos (egyhangú) döntés is. Az egyhangúságot igénylő kérdések azonban visszaszorulóban
vannak,
részint
a
tagállamok
számának
növekedése,
részint
a
szupranacionális
jelleg
erősödésének
következtében.
Egyhangú
döntések
alá
esnek a legfontosabb területek pl. a Tanácsban a tagállamokat megillető
szavazatok száma. A Tanács egyhangúságot igénylő kérdései pl. a más uniós
tagállam területén élő uniós állampolgár aktív és passzív választójogának kérdé-
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seiről
szóló
döntés,
társadalombiztosítás,
munkavállalók
védelme
felmondás
esetén,
kulturális
politika,
a
környezetvédelem
egyes
területei,
olyan
nemzetközi szerződéskötés, amelyhez a belső jog szerint egyhangúság szükséges stb.
A
Tanácsban
a
szavazatok
száma
az
egyes
tagállamok
népességének
számához igazodik. Minősített többség eléréshez 62 % szükséges. A minősített
többségű döntések meghozatalához azonban nem csak a szavazatszám szükséges, hanem az is, hogy a tagállamok több mint a fele támogassa a döntést. (Ha
tehát néhány nagy lakosságszámú állam „összefog", képviselhetik az uniós
lakosság 62%-át, a döntés azonban mégsem hozható meg, ha a tagállamok több
mint a fele nem adja hozzájárulását). A Tanács döntéshozatali eljárásában tehát a
konszenzuskeresés a domináló elem, ezért gyakorta lassú és bonyolult a döntési
mechanizmus.
A Tanács legfontosabb feladata a közös kül- és biztonságpolitika kialakítása,
jogalkotás, döntéshozatali eljárás kezdeményezése és az abban való részvétel,
javaslatok készítése a Bizottság számára.
A Tanács működését Ügyrendje határozza meg, amely a. döntések nyilvánosságának szabályait is tartalmazza. A Tanács munkáját Titkárság segíti.
B) A Bizottság az Unió operatív döntéselőkészítő, ellenőrző, végrehajtó szerve.
Szupranacionális szerv, az Unió saját szerve, tehát nem a tagállamok, hanem az
Unió egésze érdekében jár el. Tagjait - bár érelemszerűen a tagállamok
delegálják - eljárásukban nem a nemzeti érdek vezeti, hanem az Unió képviselete a feladatuk. Bár a Tanács „kormányszerűen" működik, de kormánynak
mégsem
tekinthető,
mert
végrehajtó-rendelkező
hatalmuk
meglehetősen
korlátozott. A döntések végrehajtása ugyanis zömmel a tagállamok feladata.
A Bizottság a közös piac szabályszerű működésének és fejlődésének biztosítása céljából felügyeli az EU szerződéseinek és döntéseinek a végrehajtását,
javaslatokat dolgoz ki az egyes tárgykörökbe tartozó területek fejlesztéseire,
véleményt
nyilvánít,
közreműködik
a
Tanács
aktusainak
megalkotásában,
gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a Tanács az általa megalkotott
szabályok végrehajtása céljából ráruház.
A Bizottság évente legalább egyszer jelentést készít az Európai Parlamentnek az
Unió tevékenységéről.
A
Bizottság
tagjait általános szakértelmük alapján választják úgy, hogy
függetlenségük (a tagállamoktól való függetlenséget kell ez alatt érteni) biztosított legyen. A Bizottság tagjai csak a tagállamok állampolgárai lehetnek. Minden
tagállam legalább egy, legfeljebb két biztost küld a Bizottságba. A Bizottság tagjai feladataik teljesítése során sem kormányoktól, sem más szervezetektől nem
kérhetnek
és
nem
kaphatnak
utasítást.
Minden
tagállam
az
Unió
alapszerződésében
kötelezte
magát
arra,
hogy
tiszteletben
tartja
a
biztosok
függetlenségét és nem próbálja meg őket befolyásolni. A biztosok nem folytathatnak semmilyen kereső és nem kereső szakmai tevékenységet.
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A biztosi megbízatás öt évre szól, de meghosszabbítható. A biztosokat a tagállamok kormányai a Bizottság elnökével egyetértésben jelölik ki. A biztosokat, de
magát a Bizottságot is az Európai Parlament szavazással erősíti meg.
C)

Az

Európai

Parlament

a

tagországok

állampolgárai

által

közvetlenül

válasz-

tott képviselőkből álló szervezet. A Parlament arra hivatott, hogy a közösség
állampolgárainak érdekeit jelenítse meg és védje az Európai Unióban. Hatásköre az évek folyamán bővülési tendenciát mutat.
A Parlament társdöntéshozóként részt vesz a közösségi normák megalkotási
folyamatában. A Tanács a Parlament véleményének kikérése után fogadja el a
közösségi normákat (rendelet, irányelv). Az egyeztetés a Tanács és a Parlament
között több lépcsőben történik. Ha a Parlament az első lépcsőben elutasította a
Tanács közös álláspontját, az adott kérdésben a döntés második lépcsőjében a
Tanács csak egyhangúan dönthet, mégpedig szoros, három hónapos határidőn
belül. Ha a Tanács ez alatt az idő alatt nem hoz döntést, a döntés nem születik
meg, azt elutasítottnak kell tekinteni. Az Európai Parlament és a Tanács által
közösen elfogadott rendeleteknek és irányelveknek indoklást is kell tartalmazniuk és utalniuk kell a véleményekre és javaslatokra, amelyeket a normaalkotás során a Tanácsnak be kellett szerezni.
A Parlamentet megilleti a normaalkotásra vonatkozó kezdeményezési jog is.
A Parlament ugyanis többségi szavazással felkérheti a Bizottságot arra, hogy
nyújtson be megfelelő javaslatot meghatározott témában, amelyben a Parlament
megítélése szerint közösségi jogszabály meghozatala szükséges.
A Parlament jogkörébe tartozik a közösségi és külső országok közötti
szerződések jóváhagyása.
Minden uniós állampolgárnak és jogi személynek joga van petíciót intézni az
Európai Parlamenthez olyan ügyekben, amelyek őket közvetlenül érintenek.
Az Európai Parlament kinevezi az állampolgári jogok uniós biztosát, aki jogosult
azoknak a panaszoknak az átvételére, amelyek az Unió állampolgáraitól (és
szervezeteitől)
érkeznek
és
az
Uniós
intézmények
működési
szabálytalanságaira vonatkoznak. Az állampolgári jogok biztosa jogosult az ügyet megvizsgálni, az érintett szervek pedig kötelesek tájékoztatást adni az üggyel kapcsolatban.
Az Európai Parlament képviselői helyeiért a nemzeti parlamenti választáson
fellépő pártok versenyeznek. Jelenleg még nincs egységes választójogi szabályozás. Az Európai Parlamenti választások közös elve az arányos képviselet
elve, valamint az, hogy minden választókorú állampolgár választó és egyben
választható
is
képviselői
pozícióba.
A
Parlamentben
pártfrakciók
működnek,
amelyek
a
közös
értékek
és
elvek
szerint
szerveződnek.
Az
Európai
Parlamentben a képviselők tehát nem nemzeti hovatartozásuk alapján, hanem
politikai hovatartozás szerint alkotnak frakciókat. Ezzel a megoldással megindult az uniós egységesedési folyamat a pártviszonyok tekintetében is.
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D) Az Európai Bíróság legfőbb feladata a jog tiszteletben tartása. A Bíróság az
Unió
szerve,
szupranacionális
intézmény.
Fő
feladata
a
közösségi
jog
értelmezése, a közösségi jog és a nemzeti jogok viszonyának tisztázása. A
Bíróság igen fontos szerepet tölt be az Unió fejlesztésében, ítéleteivel jelentősen
elősegíti az integráció fejlődését. A Bíróság jogértelmezése nyomán vált például
általánossá az ún. közvetlen hatály elve, amely alapján a természetes és jogi
személyek a nemzeti bíróságok előtt is közvetlenül hivatkozhatnak a közösségi
jogra.
A Bíróságba minden tagállam egy-egy bírót jelöl. A bírák tagállamoktól
függetlenül
kötelesek
tevékenységüket
folytatni
és
függetlenek
az
Unió
szerveitől is. A Bíróság általában kamarákban (3-5 tagú tanács) ítélkezik, de
lehetőség van arra is, hogy teljes ülésen határozzon, ha az Unió valamely tagállama vagy intézménye - mint az eljárásban szereplő fél - ezt kéri, vagy ha
különlegesen fontos és bonyolult esetről van szó.
A Bíróság munkáját főtanácsnokok segítik. Státuszuk a bírókhoz hasonló.
Feladatuk
a
Bíróság
elé
kerülő
esetek
előkészítése,
összefoglalása
és
véleményezése, továbbá ajánlás megtétele arra nézve, hogy a bíróság milyen
döntést hozzon.
Az Európai Bíróság jogosult eljárni olyan esetekben, amikor a tagállam elmulasztotta valamely kötelezettségének teljesítését.
Az
Európai
Bíróság
jogosult
a
semmissé
nyilvánítási
eljárás
keretében
megsemmisíteni
a
közösségi
jogba
ütköző
jogszabályokat,
szerződéseket.
Természetes
személyek
ilyen
jogsértésre
hivatkozással
akkor
fordulhatnak
a
bíróság elé, ha a jogszabálysértő rendelkezés folytán személyesen és közvetlenül
érintettek a törvénysértés következményeiben.
Az Európai Bíróságnak eljárási jogosultsága van a közösségi intézmények
mulasztása esetén is. Tárgyalhat kártérítési kereseteket is.
Az
előzetes
döntéshozatali
eljárás
keretében
az
Európai
Bíróság
együttműködik
a
nemzeti
bíróságokkal
a
közösségi
jog
egységes
értelmezésében. Ha a nemzeti bíróságoknak értelmezési problémájuk van a
közösségi jogot illetően, előzetes döntéshozatali eljárásban értelmezést kérhetnek az Európai Bíróságtól.
A Bíróság jogosult és köteles is véleményt nyilvánítani, ha a Tanács a
Bizottság vagy a Parlament nemzetközi egyezmények megkötése előtt kikéri a
Bíróság
álláspontját.
Ha
a
Bíróság
negatív
állásfoglalást
hoz,
az
adott
egyezményt nem lehet életbe léptetni.

2. FEJEZET
Társasági jog

2.1 ALAPVETÉS

2.2.1 A szervezeti jogalanyokról általában
A
jognak
természetes
alanya
az
ember, akit ezért a magyar Polgári
Törvénykönyv
(Ptk.)
természetes
személynek
nevez.
Emellett
vannak
ún.
szervezeti jogalanyok is. Ezek tipikus esetben jogi személynek minősülnek. Az
elnevezés mutatja, hogy az emberrel szemben, aki mintegy a természetnél fogva
születésétől halálig jogalany, a szervezeteket a jogszabály teszi - bizonyos
kritériumok
alapján
(cél,
vagyon,
ügyintéző-képviselő
szervek)
személlyé.
Emellett vannak olyan szervezetek is, amelyek ugyan nem jogi személyek, de a
törvény
jogalannyá
nyilvánítja
őket
(pl.
a
gazdasági
társaságok
körében
cégnevük alatt a közkereseti és betéti társaság - kkt., bt.).
A természetes és jogi személyek jogalanyok (lásd az 1.1.3.2 pontot). A jogalanyiság jogképességet jelent, azaz absztrakt képességet arra, hogy valaki jogok
és
kötelezettségek
alanya
legyen.
A
jogképesség
megkülönböztetendő
a
szerzőképességtől,
amely
mindig
konkrét
jogok
megszerzésére
vonatkozó
képességet jelent (pl. termőföldet Magyarországon külföldi tulajdonosként főszabály szerint nem szerezhet). A jogképességtől továbbá különbözik a cselekvőképesség is, amely azt jelenti, hogy valaki a saját cselekményével szerezhet
jogot, illetve vállalhat kötelezettséget. Az emberrel szemben, aki általában - ha
nagykorú és van beszámítási képessége - cselekvőképes, a jogi személy cselekvőképtelen, helyette törvényes szervezeti képviselője (pl. korlátolt felelősségű
táraság nevében a kft. ügyvezetője) cselekszik.
A magyar jogban a jogi személynek is általános, ún. abszolút jogképessége van:
minden jognak, illetve kötelezettségnek alanya lehet, amely természeténél fogva
nemcsak az emberhez fűződik (pl. névvédelem, goodwill stb.).
A jogi személyek két alapvető jogdogmatikai típusba sorolhatók, nevezetesen
megkülönböztetendők az intézménytípusa jogi személyek és a személyegyesülések
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(társulások). Az intézménytípusú jogi személyeknél az alapító(k) a vagyonából
(al)vagyont különít(enek) el és arra szervezetet rendel(nek). Ennek alapvető formája jelenlegi jogunkban az alapítvány, mint az alapítótól nagymértékben
függetlenített célvagyon, de e körbe tartoznak például a költségvetési (állami,
önkormányzati) szervek is. A személyegyesüléseknél két vagy több jogalany
egyesít vagyont, illetve tevékenységet. A személyegyesítés nem mindig hoz létre
jogi személységet, egyszerű szerződéses formája is létezik, ilyen például a
Polgári Törvénykönyvben szabályozott polgári jogi társaság vagy az építőközösség. A személyegyesítés azonban sokszor jogi személyiséget eredményez:
nonprofit jellegű személyegyesülés az egyesület, profitorientált jogi személyek a
gazdasági társaságok vagy a szövetkezetek.
A szocializmusban a gazdasági életben az állami vállalatok révén az
intézménytípusú személyek töltöttek be domináló szerepet. Ez a rendszerváltozással megszűnt, ma elsődlegesek a személyegyesülések körébe tartozó gazdasági társaságok különböző formái, amelyeket jelenleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) szabályoz.
Megjegyzendő, hogy a gazdasági életben nemcsak szervezetek tevékenykednek.
A
mikro-,
illetve
kisvállalkozások
jelentős
része
egyéni vállalkozó.
Magyarországon jelenleg csak lehetőség, hogy egy egyéni vállalkozó egyéni
cégként bejegyezteti magát a cégjegyzékbe, az önkormányzat jegyzője által kiállított ún. egyéni vállalkozói igazolvány alapján a vállalkozó cégnév nélkül is
minden olyan gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt vagy
nem korlátoz. Ugyanakkor a magyar jog nem teszi lehetővé alapítványnak,
illetve
egyesületnek,
hogy
főtevékenységként
gazdálkodó
tevékenységet
folytasson, erre irányuló igény esetén ezeknek a nonprofit szervezeteknek gazdasági társaságot kell alapítaniuk.

2.2.2 A társaság fogalmi ismérvei
A

„társaság" igen széles és változatos tartalmú fogalom a jogrendszerben.
Éppen ezért meg kell határozni a gazdasági társaság (azonos fogalom a korábban
használt kereskedelmi társasággal) tartalmi ismérveit és el kell határolni a rokonjelenségektől. A társaság lényege, hogy közösség, de nem mindegy, hogy
hogyan jön létre és milyen célokat szolgál. Ugyanakkor a gazdasági társaságok
elhatárolása a rokonjelenségektől viszonylagos: a határvonalak csak a tipikus
társasági jelenségeknél szilárdak, rengeteg a határeset, a kivétel.
Az első ismén', hogy a gazdasági társaság a prwátautonómia terméke. Ezért
elhatárolandó a közjogi társulásoktól, amelyek vagy
a) közjogi alanyok társulási technikát felhasználó közösségei (pl. önkormányzati - így kistérségi - társulások);;
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b) társasági alapú közjogi személyek (pl. köztestületek - így az MTA,
MOB, gazdasági és foglalkozási kamarák, hegyközségek stb.);;
c) államközi megállapodáson alapuló nemzetközi közjogi társaságok (pl.
Világbank stb.).
Természetesen az elhatárolás során akadnak határesetek, mint például az
erdőbirtokossági társulatok vagy a vízgazdálkodási társulatok, amelyek vegyesen közjogi és magánjogi elemeket tartalmaznak és a rájuk vonatkozó törvény
mondja meg, hogy mennyiben kell rájuk a civiljogi, illetve a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat alkalmazni (mindkét példabeli esetben a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozást jelölték meg mögöttes jogterületként).
A második ismén', hogy a gazdasági társaság mellérendelt és autonóm privát
jogalanyok közt szabadon és önkéntesen, a társaságban részt vevők jogügyleti
akaratából, főszabályként pedig szerződéssel keletkezik. Ebből az ismérvből
következően esnek ki mindenekelőtt a társasági körből a kémjszertársaságok,
amelyek
jogszabályi
kötelezettség
vagy
hatósági
aktus
eredményeként
keletkeznek. (Pl. vízközmű társulat, amelyben a vízparton lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek részt venni.) Határeset ebből a szempontból az ún. koncessziós társaság, amelyet, ha magánszemélyek koncessziós szerződést kívánnak állami monopólium hasznosítására kötni, úgy előtte ezt a társaságot az 1991. évi
XVI. törvény értelmében kötelezően létre kell hozniuk (a koncessziós társaság
gazdasági társaságnak minősül). Másodszor nem társaságok az ún.
objektív
jogközösségek sem, amelyek esetében nincs jogügyleti akarat: családjogi, örökjogi, illetve egyéb tulajdonközösségek (pl. örököstársi közösség a hagyatékon
vagy a társasházközösség).
A társaság közösség, ezért nem része a társasági jognak az egyéni vállalkozások joga (1990. évi V. törvény), a célvagyon jellegi! alapítványok (Ptk 74/A-G. §),
vagy a különböző állami, illetve önkormányzati költségvetési szervek. A határeset
itt az egyszemélyes társaság, amely egyértelműen a gazdasági társaságok jogába
tartozik. Az egyszemélyes társaság (amely csak azoknál a társasági formáknál
lehetséges, amelyeknél a tagok nem felelnek a társaság tartozásaiért a hitelezők
felé, azaz a részvénytársaságoknál és a korlátolt felelősségű társaságoknál)
jogtechnikai szükségesség: az üzleti kockázat korlátozásának lehetőségét, a magánvagyon és az üzleti vagyon elválasztásának lehetőségét a jog megadja az egyénileg vállalkozónak is, tehát nem kényszeríti áltag (strohman) bevételére a vállalkozásba. Az egyszemélyes rt, illetve kft. tehát mesterséges társaság, amelyre
nézve a Gt. kivételes szabályokat állapít meg, de azért technikailag a társasági
jogba sorolja.
A szerződéses jelleg különösen jól látszik azoknál a társaságoknál, amelyek
társasági szerződés alapján jönnek létre (vagy formátlan szerződéssel, mint a polgári jogi társaság, vagy ún. minősített alakiságok - ügyvédi ellenjegyzés, közjegyzői okirat - mellett írásban, mint a gazdasági társaságok). De a szerződéses
jelleg megállapítható azoknál a társaságoknál is, ahol alakuló közgyűlésen elfő-
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gadott alapszabály alapján jön létre a társaság, mint a nyilvánosan alapított
részvénytársaságnál, továbbá a szövetkezetnél vagy az egyesületnél. Az ilyen
társaságok tagjainál is megállapítható a kölcsönös és egybehangzó jogügyleti
akarat: az alapszabály ugyan szervezeti aktus, de áttételesen a szerződési jellege
is megállapítható, hiszen a társulni kívánók alávetik magukat az alapszabály
rendelkezéseinek.
Egyébként
a
szerződéses
jelleg
áttételessége
és
szervezeti
aktusokba burkolása a társaság későbbi működése során azon társaságok többségénél is megállapítható, amelyek kifejezetten társasági szerződés alapján jöttek létre, mégpedig a szerződés módosításánál vagy megszüntetésénél. (Pl. a kft.
taggyűlése háromnegyedes minősített többségű határozattal módosíthatja a kft.
társasági szerződését.)
A szerződéses jelleg alól kivétel voltaképp csak egy van: az egyszemélyes társaságok alapító okirata, amely egyoldalú jogügylet, az alapító akaratnyilvánítása
folytán jön létre. A zártkörűen alapított részvénytársaságok alapszabályánál viszont a szerződés a tagok között fennáll: az alapítók az alapszabályban abban
állapodnak meg, hogy az rt. valamennyi részvényét egymás közt megosztva,
meghatározott arányokban átveszik.
A társaságok harmadik ismérve a társasági szerződés specialitásaiból adódik. A
társasági
szerződés
nem
kétszemélyes
pozíciókra
alapított
árucsere-szerződés,
mint a Ptk.-ban szabályozott vagyonjogi szerződések többsége (pl. adásvételi
szerződés,
megbízási
szerződés
stb.),
hanem
főszabályként
többalanyú
és
többoldalú
tartós
kooperációs-szervező
megállapodás.
Az
árucsere-szerződések
általában
kétszemélyes
szerződések
(adásvétel:
eladó-vevő,
vállalkozási
szerződés: megrendelő-vállalkozó), amelyekben a felek szemben állnak egymással és kapcsolatuk általában rövid idejű, különösebb együttműködést nem
igényel. Az eladó és a vevő kapcsolatban emellett az érdekkülönbség dominál például az eladó a minél nagyobb, a vevő a minél kisebb vételárban érdekelt.
Más
a
helyzet
a
társaságoknál.
Bár
természetesen
előfordulnak
két-három
személyes társaságok, illetve alkalmi, rövid ideig fennálló társaságok is, de a társaságok többségére a tagok nagy száma és a társaság fennállásának huzamossága
jellemző.
A jogi szabályozás ezért a társaságokat többalanyú szerződésként modellezi,
amelyekben nincsen árucsere elem, a társaság tagjai nem egymásnak, hanem a
társaságnak szolgáltatnak, a szolgáltatás lényege pedig az együttműködés, a társasági szerződés a tagok (és nem a felek!) együttműködését szervezi. A társasági
szerződés
tehát
olyan
sajátos
többalanyú
kooperációs-koordinációs-szervező
szerződés, amely a szerződőket egy közösség tagjaivá változtatja, a közösség belső
viszonyaira a tagok közti együttműködés jellemző, ugyanakkor a társaság kifelé
egységként lép fel. A társaság tagjai belső viszonyaiban az érdekazonosság dominál és nem az érdekkülönbség. Természetesen egy társaságon belül is általában
különböznek a vagyoni pozíciók, és ezért szükségképp érdekkonfliktusok is
kialakulnak (pl. más egy nagyrészvényes érdeke egy rt.-ben és más a főleg osztalék növekedésében érdekelt kisrészvényesé), de a társaság tagjai kifelé bajtár-
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sak, a társaság „kompánia", azaz érdekközösség. Az is világos, hogy az
együttműködési elem erőssége különböző lehet a különböző társaságoknál, pl.
a személyegyesülés jellegű kft.-knél jóval erősebb, mint egy nagy, nyilvánosan
működő, tőketársulásnak minősíthető részvénytársaságnál.
Itt jutunk el a negyedik ismérvhez: miután a társaságok tagjai között az
együttműködés általában tartós és intenzív, minden társaság a szervezett és egyben szervezeti keretekben zajló együttműködés színtere. Valamilyen minimális
társasági szervezet és szervezetszerű működés ezért minden társaságra jellemző
(még a nem jogi személy polgári jogi társaságokra, valamint a közkereseti és a
betéti társaságokra is), a nagyobb társaságoknál - egyesület, részvénytársaság pedig a tagoktól elkülönült társasági szervezet és ügyintel épül ki (közgyűlés,
ügyvezetés,
felügyelőbizottság,
könyvvizsgáló
stb.).
A
társasági
szervezet
és
ügyvitel
emeli
ki a
társaságokat
a kötelmi
(szerződéses)
jogból,
lesznek
„többek", mint az egyszerű szerződések, átcsapnak a személyi jogba, mivel főszabályként a társaság szervezeti jogalany, azaz jogi személy. A legtöbb társaság
jogi személységgel rendelkezik (kft, rt., szövetkezet, egyesület), de a gazdasági
társaságok jogában a legegyszerűbb, leglazább társasági alakzatok (kkt., bt.) is
cégnevet (kereskedelmi nevet) kapnak és cégnevük alatt jogképesek: jogokat és
kötelezettségeket
szerezhetnek
(bejegyezhetők
tulajdonosként
az
ingatlan-nyilvántartásba, szerződéseket köthetnek, aktív és passzív perképességük van, azaz
perelhetnek és perelhetők stb.).

2.2.3 Nonprofit, illetve gazdasági társaságok
Az előző pontban a társaságok legáltalánosabb ismérveit elemeztük. A magánjogi társaságok azonban két alapvető csoportra tagozódnak. Nevezetesen a polgári
jog
által
szabályozott
nonprofit
jellegű
társaságokra
(ezeket
a
Polgári
Törvénykönyv szabályozza), illetve a kereskedelmi jog által szabályozott társaságokra. Mivel Magyarországon nincs kereskedelmi törvénykönyv, egy külön
társasági törvény (Gt.) szabályozza az üzletszerű vállalkozást célzó gazdasági
társaságokat.
A
nonprofit
társaságok
legegyszerűbb
formája
a
polgári
jogi
társaság
[Ptk. 568. §]. Ez a formátlan együttműködés számos alakzatban létezik a mindennapi
életben
az
élettársak
gazdasági
viszonyaitól
kezdve
egészen
az
építőközösségig.
A nonprofit társaságok másik, már jogi személyiséggel is rendelkező formája
az egyesület [Ptk. 61. §]. Az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkező önkormányzó szervezet, amely valamely humán cél (tudomány, művészet, sport,
hobbi stb.) érdekében alakul és működik. Az egyesület a magyar jogban (a nem
társasági,
hanem
intézményi
jellegű
alapítványokhoz
hasonlóan)
csak
kiegészítő jelleggel folytathat gazdasági tevékenységet, ún. társadalmi szervezet
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján.
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Üzletszerű közös gazdasági tevékenységre a tagok által létrehozott közös
vagyon alapján a gazdasági társaságok hivatottak. A gazdasági társaságot tehát
két alapvető ismérv különbözteti meg a nonprofit jellegű civiljogi társaságoktól.
Az első a cél, nevezetesen az üzletszerű gazdasági tevékenység. A gazdasági
társaság a hagyományos fogalmakat használva társas kereskedő, a társaság a gazdasági
forgalom
intézményes
résztvevőjeként
profitmaximalizálásra
törekszik.
A másik ismérv a közös vagyon, amely az üzleti tevékenység alapját képezi. A
gazdasági társaságok fejlettebb formáinál a tagok üzleti vagyona intézményesen
elkülönül a tagok vagyonától - ezek a tagok ún. korlátozott felelősségével miíködő
gazdasági társaságok. Ilyen a kft. és az rt, ahol a tagok a gazdasági társaság
hitelezőivel szemben a társaság tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak.
A gazdasági társaságok esetében - szemben a Ptk.-ban szabályozott társaságokkal - formakényszer érvényesül, amelynek értelmében gazdasági társaság
csak a törvényben meghatározott formában működhet. Ezek a törvényi formák
a hagyományos, a történeti fejlődés során létrejött kereskedelmi társaságok, így
a közkereseti társaság, a betéti társaság és a részvénytársaság, amelyekhez később
csatlakozott a korlátolt felelősségű társaság. A gazdasági társaságok minden esetben cégnévvel rendelkeznek, többségük pedig jogi személy. A magyar jogban a
gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) alapján jogi személy a kft. és az rt.,
viszont a kkt. és a bt. jogi személyiség nélkül működik.
A gazdasági társaságok nemcsak formakényszer alá eső társaságok, hanem
ún. üzleti nyilvánosság alá eső társaságok is. Ez azt jelenti, hogy kötelezően bejegyzésre kerülnek a közhiteles és bárki számára nyilvános kereskedelmi regiszterbe. Magyarországon jelenleg a kereskedelmi regisztert cégjegyzék
elnevezés alatt polgári bíróságok (cégbíróságok) sajátos peren kívüli polgári eljárás
(cégeljárás)
keretében
vezetik,
és
a
cégjegyzék
nem
egyszerűen
deklaratív,
hanem konstitutív jellegű, azaz a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jönnek létre a
gazdasági társaságok. Amíg a társasági törvény (Gt.) a gazdasági társaságok ún.
anyagi joga, addig a cégtörvény (Ctv.) a gazdasági társaságok alaki joga, azaz
eljárásjoga.
A
gazdasági
társaságok
és
a
nonprofit
társaságok
elkülönült
jogának
határterületein átmeneti, vegyes alakzatok is keletkezhetnek. Ezek a jelenlegi magyar jogban elsősorban az egyesülés és a szövetkezet.

Az egyesülés tagjai gazdálkodásának koordinálását végző jogi személy, kooperációs
társaság. Az egyesülés maga nem nyereségorientált, koordináló tevékenységének gazdasági eredménye tagjainál jelentkezik. Az egyesülés nem hagyományos
társasági forma, a XX. század második felében bukkant fel főleg a francia típusú
jogokban. Altalános jellegű legitimálását a kontinentális Európában az Európai
Unió 1989-es rendelete végezte el, ekkor jött létre ugyanis az Európai Gazdasági
Érdekvédelmi Egyesülés mint szupranacionális társasági forma. A magyar jogban az egyesülés 1987 óta létező társasági forma. A Gt. az egyesülést nem
minősítette ugyan gazdasági társaságnak, ugyanakkor az egyesülést a Gt. XI.
fejezete szabályozza és irányadóak rá a Gt. általános szabályai is.
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A szövetkezet olyan jogi személy társaságiforma, amely középúton áll a részvénytársaság és az egyesület között. A szövetkezet részben nyereségérdekelt gazdálkodó
szervezet, általában értékpapírt is kiállít tagjai részére (lásd pl. az európai
szövetkezetet,
amely
lényegében
szövetkezeti
részvénytársaság
az
Európai
Unió 2004-es rendelete szerint), másfelől viszont az ún. rochdale-i szövetkezeti
elvek szerint a tagok egymás iránti szolidaritásán alapul, szociálpolitikai humán
célkitűzései vannak.
A szövetkezet eredetileg a magyar jogban - német, osztrák mintára - az 1875ös Kereskedelmi Törvénykönyv szabályai szerint önálló kereskedelmi társasági
forma volt. 1950 után a szocialista szövetkezeti felfogás hatására elvesztette
kereskedelmi társasági jellegét és a rendszerváltozás után sem került be a gazdasági
társaságok
közé.
Sokáig
két
egymással
ellentétes
felfogású
szövetkezeti törvény is hatályban volt Magyarországon, az 1992. évi I. törvény
és a 2000. évi CXLI. törvény. Ezek helyébe lépett be 2006. július l-jétől egységes
szövetkezeti törvényként a 2006. évi X. törvény. A magyar jogban tehát jelenleg
a szövetkezet a gazdasági társaságoktól elkülönülő önálló társasági forma.
Sajátos határesetként végül megemlítjük, hogy 2006-ban magában a Gt.-ben is
keletkezett - a korábban a Ptk.-ban szabályozott közhasznú társaság helyett - egy
nonprofit társasági forma. A nonprofit gazdasági társaság nem önálló társasági
forma, hanem a gazdasági társaságok valamennyi formájában létrejöhet, tehát
kkt., bt., kft. és rt. egyaránt működhet nonprofit jelleggel. (A közhasznú társaság
nonprofit kft.-nek minősíthető, tehát szűkebb intézmény volt.) A nonprofit gazdasági társaság nem törekedik nyereségszerzésre [Gt. 4. §]. A közhasznú társaság intézménye 2007. július l-jével (a már működő társaságokra nézve 2 év
további átmeneti idővel) megszűnik, és ezen határidő után létrehozhatók a nonprofit gazdasági társaságok.
A nonprofit szervezetek működhetnek tisztán civil jelleggel, de ha megfelelnek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek és közhasznú
szervezetként való bírósági bejegyzésüket is kérik (illetve, ha ez megtörténik),
közjogi
kedvezményeket
élvező
közhasznú
szervezetté
válhatnak.
Közhasznú
szervezetként tehát a jövőben az egyesület, az alapítvány és a nonprofit társaságok bármely formája egyaránt működhet.

2.2.4 Nemzetközi társasági szabályozási modellek
Jelenleg

két

nagy

társasági

jogrendszer

érvényesül

a

világon,

nevezetesen

az

angol-amerikai társasági jog és a kontinentális, német dogmatika hatása alatt
álló társasági jog, amely utóbbiba a magyar jog is tartozik. Rendkívül leegyszerűsítetten, modellszerűen a két rendszer az alábbiak szerint vázolható:
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2.1.4.1 Az angol-amerikai modell lényege
a) Erősen
megosztott
tulajdonosi
szerkezet,
meghatározó
tulajdonosok
hiánya,
nagyon
sok
társasági
tagra
modellezett
szabályozás,
intézményes
mechanizmusok
kiépítése
a
tulajdonosi
pozíció
növelésével szemben (ún. take over típusú vállalatfelvásárlási eljárás).
b) Nagyon
csekély
társasági
formaválaszték.
Az
ún.
partnership
nem
igazán
kereskedelmi
társaság,
kft.
nincs.
Lényegében
egy
társasági
forma
van,
a
részvénytársaság
(company),
amelynek
két
változata
ismeretes: a zártan működő (close, priváté) és a nyilvánosan működő
(public) company. A nyilvánosan működő rt. a vezető társasági alakzat.
c) Az előző két jellemzőből kifolyóan ez a társasági jog elválaszthatatlanul
összefonódik
a
tőkepiac
intézményeivel,
a
részvényes
igazából
nem társasági tag, hanem befektető.
d) A company
vezetési rendszere is leegyszerűsített. Meglehetősen jelentéktelen
közgyűlési
szerep
mellett
az
rt.
egységes
vezető
szerve
a
Board,
amely
stratégiai
irányító,
operatív
irányító
és
kontrollfunkciókat
egyaránt
ellát,
benne
stratégiai
feladatokkal
foglalkozó,
egzekutív
és
kontroll
menedzserek
egyaránt
tevékenykednek.
A
könyvvizsgáló
az
egyedüli
ellenőrzési
forma,
így
szerepe
és
felelőssége nagy.

2.1.4.2 A német (kontinentális európai) modell lényege
a) A társaságok jelentős részénél vannak meghatározó tulajdonosok. Ennek
megfelelően a társasági joghoz nem a tulajdonszerzést gátló, hanem a
kisrészvényesek
és
a
hitelezők
védelmét
szolgáló
konszernjogi
intézmények csatlakoznak.
b) Széles körű társasági formaválaszték. A közkereseti és a betéti társaság teljes értékű kereskedelmi társaság, a bt. a gyakorlatban számszerűen is az egyik legjelentősebb társasági forma. (A kkt. és a bt. francia
típusú
jogokban
jogi
személy,
a
német
típusú
jogokban
nem,
hanem „csak" cégneve alatt jogképes.) Igen népszerű forma a korlátolt
felelősségű
társaság
és
egyes
országokban
a
szövetkezet.
A
részvénytársaság,
különösen
a
nyilvánosan
működő
rt.
viszonylag
csekély számú, csak a nagyvállalati körben jellemző. A társasági formák számát az ún. típuskeveredés is bővíti (pl. betéti részvénytársaság, csendes társaság, közös vállalat stb.).
c) A
társasági
jog
viszonylag
elkülönül
a
tőkepiac
jogától.
A
kapcsolódást
kizárólag
a
részvénytársaság
jelenti,
ahol
a
társasági
jogokról
értékpapírt
lehet
kiállítani,
és
a
nyilvános
részvénytársaság
elvileg tőzsdeképes. A kkt.-nál, a bt.-nél, de még a zártan működő
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részvénytársaságnál
is
a
társasági
tagsági
jogviszony
erős
tagi
kötöttséget
hoz
létre
a
társasággal,
d) Élesen elkülönülnek és önálló funkcióval rendelkeznek a különböző
társasági
szervek.
A
taggyűlés
(közgyűlés)
ilyen
tulajdonosi
struktúra
mellett
képes
a
stratégiai
üzletpolitikai
döntések
meghozatalára,
a
taggyűlés
(közgyűlés)
alatt
pedig
elkülönült,
egymással
egyenrangú
vezető
szervek
helyezkednek
el,
nevezetesen
a
társaság
operatív
irányítására
az
ügyvezetés
(rt.-nél
igazgatóság),
tulajdonosi
ellenőrzésre
pedig
a
felügyelőbizottság.
Ezért
a
könyvvizsgáló,
mint
harmadik
társasági
szerv
a
mérleg
pénzügyi
ellenőrzésére
hivatott
és
szerepe csekélyebb, mint az angol-amerikai modellben.
Megjegyzendő, hogy az elmúlt évtizedekre jellemző a két modell közeledése és
főleg
az amerikai
társasági
szemlélet behatolása
a kontinentális Európába
- így például a német jogterületen is vállalatfelvásárlási, illetve tőkepiaci
törvényeket fogadtak el. Az Európai Unió pedig az európai szupranacionális
részvénytársaságról
szóló
2002-es
rendeletében
az
európai
részvénytársaságnál
angol, illetve német típusú vezetési rendszer közti választást is lehetővé tesz.

2.2.5 A magyar társasági jog történeti fejlődése

A

modem értelemben vett kereskedelmi társasági jog Magyarországon az 1840től kezdődő reform-országgyűlésekkel kezdődött. Ekkor kapott először szabályozást a közkereseti és a betéti társaság (1840. évi XVIII. törvénycikk), és
definitív
elismerést
a
részvénytársaság
(ez
utóbbit
külön
törvények
konkretizálták, mint pl. a Lánchíd építésével kapcsolatban). Összehangolt kodifikált társasági jogról azonban Magyarországon az 1875. évi Kereskedelmi
Törvénykönyv óta lehet beszélni (1875. évi XXXVII. törvénycikk - Kt.). A Kt.
személyi része egyéni és társas kereskedőkről beszél, ezek a társas kereskedők a
kereskedelmi társaságok. (A Kt. másik nagy része a kereskedelmi ügyletekkel
foglalkozott.)
A Kt. egy igen rövid általános rész mellett négy kereskedelmi társaságot
ismert: a kkt.-t, a bt.-t, az rt.-t és a szövetkezetet (emellett nem kereskedelmi társaságként szabályozta az alkalmi egyesülést is). A Kt. tartalmazta a kereskedelmi cégjegyzékre vonatkozó szabályokat is. A Kt. Apáthy István tervezete alapján
készült és az 1861-es német kereskedelmi törvényt alapul vevő liberális
jogalkotásnak minősíthető.
A Kt. után a magyar kereskedelmi jogfejlődés alapvetően a bírói és a jogirodalmi jogfejlesztés eszközein alapult, de kiegészítő törvényhozásra is sor került,
így az 1930. évi V. törvény felvette a kereskedelmi társaságok közé a kft.-t és a
csendes társaságot. Az 1930-as évektől kezdve egyre erősebbé vált a késztetés a
kereskedelmi társaságok jogának modernizálására (élharcosa Kuncz Ödön pro-
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fesszor volt), az elkészült törvénytervezetek azonban nem nyertek parlamenti
elfogadást.
1945-1950
között
a
magyar
kereskedelmi
társaságok
joga
fokozatosan
elhalványult és 1950 körül tetszhalott állapotba került: a Kt. legtöbb részét
ugyan még az 1959-es szocialista Polgári Törvénykönyv sem helyezi hatályon
kívül, de ténylegesen a gyakorlatban nem volt hol alkalmazni. A szocialista
államosítás keretében ugyanis - szemben a fasiszta totális diktatúrák módszerével - szovjet mintára nem a társasági részesedéseket (pl. a részvényeket)
államosították, hanem magát a vállalatot vették állami tulajdonba. A szocialista
állami vállalat - mint a gazdálkodás alapvető szervezeti formája - nem személyegyesülési alapú, hanem intézmény típusú jogi személy volt. A lenini típusú
szövetkezeti kollektivizálás eredményeként a főleg a mezőgazdaságban alkalmazott szövetkezeti forma ugyan személyegyesülés jellegű maradt, de ez is
elvesztette kereskedelmi társasági jellegét.
Az
1968-as
gazdaságirányítási
reformhoz
kapcsolódóan
azonban
a
magyar
ún.
gulyáskommunizmus
és
szocialista
piacgazdasági
kísérlet
keretében
újraéledt Magyarországon a társasági jog, természetesen ideológiailag átformálva,
szociaüsta
gazdálkodó
szervezetek
együttműködése
eredményeként,
„társulási jogként". Az első kezdeményezések a szövetkezeti szektorból érkeztek az
1960-as évek elejétől kezdve (pl. termelőszövetkezeti közös vállalkozások), majd
1967-68-ban az állami vállalati szektorban is megjelenik az egyesülés és a közös
vállalat mint sajátos vállalati társulások. Ez a szocialista társulási jog a 70-es
években egyre terebélyesedett, 1977-ben a gazdasági társulások bekerültek a
Ptk.-ba és az 1978. évi 4. tvr. általános jelleggel, komplex jogi szabályozásban
részesítette a gazdasági társulások különböző formáit.
1967-68 körül bizonyos mértékben feléledtek a Kereskedelmi Törvénykönyv
kereskedelmi társasági formái is - főleg külkereskedelmi ügynöki vállalatok
vehették fel az rt. vagy a kft. formát. 1972-ben egy ideológiai okokból igen alacsonyrendű jogszabállyal (a pénzügyi és a kereskedelmi tárca közös rendelete)
a nyugati vállalatokkal való magyar székhelyű társaságalapítási lehetőség (ún.
joint venture) is megteremtődött rt. vagy kft. formájában („természetesen" az
alapítás kormányengedélyhez volt kötve).
A magánszektor korábban igen korlátozott (bár a Ptk.-ban polgári jogi társaság formájában, illetve a Kt. közkereseti társasági formájában fenntartott) társasági lehetőségeit az 1979-81-es ún. kisvállalkozási szabályozás bővítette ki. Az
állami
szektor
kisvállalatát
és
leányvállalatát,
a
szövetkezeti
szektor
szövetkezeti szakcsoporti és kisszövetkezeti intézményét az 1981. évi 15. tvr. és
a 28/1981. (IX. 18.) Mt. rendelet egészítette ki a polgári jogi társaság (pjt.) üzleti
változatával és a gazdasági munkaközösséggel (gmk.), illetve a vállalati gazdasági
munkaközösséggel (vgmk.). A legdivatosabb az ún. gmk. volt, amely jogi
lényegét tekintve közkereseti társaságnak tekinthető és a privát kisvállalkozás
jogi formája volt, hiszen 30 fő tag, illetve alkalmazott is tevékenykedhetett
benne. A társasági jog újraéledését jelzi, hogy az 1985. évi 16. tvr. újraszabályoz-
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ta a bírósági cégeljárást, az 1987. évi 28. tvr. pedig már a kft. alapítást is lehetővé
tette az állampolgárok számára.

A modern magyar társasági jog a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvénnyel kezdődik. Ez a törvény még a szocialista társadalmi rendszerben született,
de
irreverzibilis
folyamatokat
indított
el
a
polgári
piacgazdaság
irányába.
Húzótörvénynek
bizonyult:
kikényszerítette
az
adótörvények
reformját,
a
cégjog modernizálását (1989. évi 23. tvr.), az értékpapír- és tőzsdejog (1990. évi
VI. törvény), a csődjog (1990. évi IL. törvény), a versenyjog (1990. évi LXXXVI.
törvény) és
a nyugati
típusú számviteli
jog
(1991. évi
XVIII.
törvény)
kialakítását. Alapját képezte ez a társasági jog a Magyarországon igen korán,
már 1989-ben elindult privatizációs folyamatnak is (eleinte decentralizált, ún.
spontán privatizációként, 1990 után pedig már központosított állami privatizációként). A Gt.-hez közvetlenül kapcsolódott a külföldiek befektetéseinek gazdaságpolitikai kedvezményeiről szóló 1988. évi XXIV. törvény és az átalakulási
törvény (1989. évi XIII. törvény) is.
Az 1988-as Gt. a mai napig döntő hatással van a magyar társasági jog
fejlődésére. Alapelvei, felépítése, társasági formaválasztéka ma is érvényes, ideológia okokból nem kellett a törvényt a rendszerváltozás után újraalkotni. A Gt.
a
társulási
szabadságon
alapuló
vállalkozásbarát,
levegős
kerettörvény
volt,
erősen deregulatív jellegű - a mai napig a Gt.-hez államigazgatási végrehajtási
rendelet nem kapcsolódhat. A Gt. megszüntette a korábbi egyedi társaságengedélyezési rendszert és ehelyett az ún. normatív törvényi feltételek rendszerét alkalmazta, azaz a törvényi szabályok alapján szabaddá vált a társaságalapítás.
Az 1988-as Gt. rendszerváltoztató törvény volt. Az 1990-es évek közepén
alakult ki az a kodifikációs szemlélet, hogy a Gt.-hez való alkalmi kismérvű
„hozzányúlást" lehetőleg meg kell akadályozni, de kb. 6-8 évenként a Gt.-t
intézményeseit felül kell vizsgálni. Ezt a felülvizsgálatot ugyanis szükségessé teszi
a) a nemzetközi jogfejlődés (főleg az EU állandóan bővülő-változó társasági jogi
irányelveihez
való
alkalmazkodás),
továbbá
b)
a
magyar
jogfejlődés
(a
versenyjog,
az
értékpapírjog,
a
számviteli
jog,
a
munkajog,
illetve
más
jogterületekkel való kollíziók kiküszöbölése), c) a technikai fejlődés (pl. az elektronizáció, a digitalizáció hatásai a cégeljárásra), d) a törvény alkalmazásának
gyakorlati tapasztalatai (hibák, hézagok, új szabályozási igények). E felülvizsgálatok során lényegében ún. novelláris változásról van szó tartalmilag, de
annak érdekében, hogy a vállalatok könnyebben tudják a törvényt kezelni,
mindig a törvényszámozás szempontjából „új" társasági törvény és ezzel együtt
új cégtörvény készül.
Ezen szemléletmód eredményeként készült el a rendszerváltozás után először
a
gazdasági
társaságokról
szóló
1997.
évi
CXLIV.
törvény,
amely
1998
júniusában lépett hatályba, majd a 2006. július l-jén hatályba lépett a 2006. évi
IV. törvény, a harmadik társasági törvény. A következőkben a magyar társasági
jogot a 2006. évi IV. törvény alapján ismertetjük, amelynek eljárási kiegészítője a
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cégeljárást szabályozó 2006. évi V. törvény Meg kell jegyezni, hogy a 2006. július
l-jén
már
működő
társaságok
legkésőbb 2007.
szeptember 1-jéig
kötelesek
módosítani társasági szerződésüket és az új Gt.-re áttérni. Ez azt jelenti, hogy
2006-2007-ben az 1997-es és a 2006-os Gt. szabályai egymás mellett érvényesülnek.
A 2006-os Gt. és Ctv. alapvetően a vállalkozóbarát szemlélet jegyében részben
jelentősen növelte a társasági szerződés diszpozitivitását (a nyilvánosan működő
rt. kivételével valamennyi társasági formánál), jelentősen csökkentette a társulok adminisztratív kötöttségeit (pl. a tevékenységi kör szabályozásánál), felgyorsította a cégeljárást (szerződésmintákkal, elektronikus cégeljárással) és megnövelte a szervezetvezetési formáknál a tagok döntési lehetőségeit. Ez a Gt.
tehát egy jelentős deregulációt hajtott végre a társaságok jogi szabályozásában.
Az új Ctv. jelentősen megváltoztatta a cégbíróság funkcióját - lebontotta a
piacra
lépés
akadályait,
ugyanakkor
megnövelte
a
cégbírósági
törvényességi
felügyelet jelentőségét, kibővítette eszköztárát. A végelszámolási eljárás szabályozása is a Ctv.-be került, hiszen az nem fűződik a fizetésképtelenséghez, így
kiemelésre került a csődtörvényből.

2.1.6 A magyar társasági jog alapelvei
A hatályos magyar társasági jog alapelvei az alábbiakban foglalhatók össze.
a)

Társulási szabadság és a
akaratérvényesítésének elve.

vállalkozói privát autonómia, a társulok
A gazdasági társaságnak elsősorban tulaj-

donosai
gazdasági
érdekét
kell
szolgálnia.
Az
állam
csak
közérdekvédelmi
okokból
és
csak
törvényességi
felügyeletet
gyakorolhat
a
gazdasági
társaságok
felett,
mégpedig
alapvetően
nem
közigazgatási, hanem bírói úton.
b) A
magánautonómia összeegyeztetése a közérdekkel. Közérdekvédelmi
okokból érvényesül a társasági jogban a formakényszer és a cégjogi
nyilvánosság
elve.
Az
alapvetően
a
felek
akaratát
honoráló
diszpozitív
jogi
szabályozás
mellett
a
társasági
jogban
jelentős
közérdekvédelmi
szerepet
játszanak
a
kötelező
imperatív
és
kógens - jogi normák. A diszpozitív normák (ahol a társulok közös
akarattal eltérhetnek a Gt.-től) jellemzőek a kkt., a bt. és jelentős
részben
a
kft.
szabályozására.
A
részvénytársaságok
szabályozásánál
kevesebb a diszpozitív norma, a nagy külső tőke bevonására alkalmas
nyilvánosan
működő
(tőzsdei)
részvénytársaságoknál
a
kógens
(eltérést
nem
engedő,
az
eltérést
érvénytelennek
nyilvánító)
normák
az uralkodók. Ugyanakkor az állam nem telepedhet rá a társaságokra,
fennáll a túlszabályozási tilalom és az intézményes dereguláció (a szabá-
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lyok felülvizsgálatának és az elavult szabályok törlésének) igénye,
valamint a társasági jogviták általános jelleggel állami bíróság helyett
választottbíróság elé vihetők.
c) A társasági jog tulajdon- és szektorsemleges, az állami tulajdonú társaságok többletjogokat nem élvezhetnek. A társaságokban részt vevő természetes és jogi személyek egyenrangúak, a társaság alapításában és
működésében
általában
vagyoni
részesedésükhöz
igazodva
azonos jogokat élveznek. A társasági jog nemzetközileg is nyitott, a
külföldiek „betársulása" szabad, a külföldi és belföldi társaságalapítások szabályozása azonos, illetve a bel- és külföldi tagok egyenjogúak.
d) A társasági jog intézményes egyéni és kollektív kisebbségvédelmet épít
ki. Részben individuálisan a társasági tagok számára (pl. jogellenes
társasági
határozatok
megtámadása),
részben
a
tagok
meghatározott
csoportjai részére. Ez az utóbbi ún. kollektív kisebbségi'édelem a modern
társasági
jogokban
egyre
erősebb
és
különösen
a
vállalatcsoportot
képező társaságoknál erős.
e) A társaság alapvetően a tagoké, az ő tulajdonosi érdekeik érvényesülnek elsősorban, ugyanakkor a társaságoknak működésük során üzleti
partnereik
méltányos
magánérdekeit
is
figyelembe
kell
venniük.
Ezért fejlődik ki egyre erősebben a modern társasági jogokban a
hitelezővédelem, például a csalárd csődökkel, vállalatkiürítésekkel és
egyéb visszaélésekkel szemben.
f) Főleg
a
nagyobb
társaságoknál
alapvető
problémává
vált
a
vállalatvezetés, a menedzsment elidegenülése a tagoktól és önérdekeik
túlzott
érvényesítésének
lehetősége.
Ennek
korlátozására
alakultak
ki
az ún. corporate governance (felelős vállalatvezetés) elvei, amelyet az
OECD kódexben foglalt össze a fejlett országok számára. A corporate
governance
2000
után
a
modern
társasági
jogok
egyik
alapvető
elveként
forrt
ki,
és
ezért
a
2006-os
új
magyar
Gt.-ben
is
nyomatékosan megjelenik.
g) Főleg

a

német

munkavállalói

társasági

participado

jogtípusban

jelentős

társasági

jogi

alapelv

a

(ún. Mitbestimmung), azaz a munkavállalók
bevonása a nagyméretű társaságok egyes szerveibe, az ún. szociális
béke
biztosítása
jegyében.
Magyarországon
a
dolgozói
participado
már az 1988-as Gt. egyik alapelve volt, és a felügyelőbizottságban
való egyharmados munkavállalói képviseletben nyilvánul meg a 200
fő
teljes
munkaidőben
dolgozó
munkavállalót
foglalkoztató
gazdasági társaságoknál.
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2.1.7 A társasági jog kapcsolódó jogterületei
A

gazdasági

társaságok

joga

komplex,

azaz

több

jogágra

kiterjedő

jogterület,

és

ezért számos más jogterülettel kapcsolatban áll. Ezek elsősorban a következők:
a) A
gazdasági
társaságok
joga
alapvetően
civiljog,
a
polgári
jog
kereskedelmi szakágába tartozik. Ezt fejezi ki a Gt. 9. §-a, amelynek
értelmében
a
Gt.
mögöttes
jogterülete
a
Ptk.
A
Ptk.
alapelveit
- jóhiszeműség, joggal való visszaélés tilalma stb. - a társasági jog
területén
is
alkalmazni
kell.
Ha
valamely
kérdést
sem
a
társasági
szerződés,
sem
a
Gt.
nem
szabályoz,
vissza
kell
nyűlni
a
Ptk.
szerződésekre
vonatkozó
általános
rendelkezéseihez.
Ennél
a
visszanyúlásnál azonban vigyázni kell: a Ptk. szabályai a kétoldalú árucsere-szerződésekre
vannak
modellezve,
így
sok
esetben
nem
megfelelőek
olyan
többalanyú
szervezőszerződéseknél,
mint
a
társasági
szerződés.
Ezért
a
Ptk.-t
a
gazdasági
társaságokra
„megfelelően" kell alkalmazni.
b) Némi
leegyszerűsítéssel
azt
mondhatjuk,
hogy
a
gazdasági
társaságok jogának anyagi jogát a Gt., alaki jogát pedig a cégtörvény, azaz a
cégnyilvántartásra,
a
cégnyilvánosságra
vonatkozó,
a
cégeljárást
szabályozó
2006.
évi
V.
törvény
(Ctv.)
tartalmazza.
A
leegyszerűsítés
kifejezés használatát az indokolja, hogy egyrészt kismértékben a Gt. is
tartalmaz
eljárási
szabályokat
(pl.
a
társasági
perekkel
kapcsolatban)
és a Ctv. is anyagi jogi szabályokat (pl. a cégnévvel kapcsolatban),
másrészt a Ctv. tágabb körre terjed ki, mint a gazdasági társaságok
joga (pl. cégforma a szövetkezet vagy a vízgazdálkodási társaság is).
Alapvető
igazság
azonban,
hogy
a
gazdasági
társaságok
joga
összefonódik a cégjoggal, egymással kölcsönhatásban fejlődnek.
c) A

társasági

jog

szoros

kapcsolatban

van

a

versenyjoggal. Egyfelől a gaz-

dasági
társaság
önmagában
versenykorlátozó
hatást
fejthet
ki
(társaságok egyesülése - fúzió - versenyjogi kontroll alá esik), másfelől a
társasági és a versenyjog határain egy sajátos önálló jogterület alakult
ki, nevezetesen a konszernjog, a vállalatcsoportosulások joga. A jelenlegi
magyar tételesjogi helyzet szerint a Gt.-be beépült a konszernjog: a Gt.
V.
fejezete
szabályozza
a
meghatározó
befolyásolás
jogkövetkezményeit, az elismert és tényleges vállalatcsoport intézményét. A Gt. elvileg
valamennyi
gazdasági
társaságban
való
befolyásszerzéssel
foglalkozik,
ténylegesen azonban a Gt.-ben csak a zártan működő rt.-kre és a
kft.-kre
vonatkozó
német
típusú
konszernjog
található,
a
nyilvánosan
működő
részvénytársaságok
konszernjogát
vállalatfelvásárlás
címén
a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szabályozza.
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d) A gazdasági társaságok joga szoros kapcsolatban áll az értékpapír- és
tőzsdejoggal vagy, ahogy ezt modern elnevezéssel illetik, a tőkepiac, a
befektetések jogával. A
kapcsolódó
terület
alapvetően
a
részvénytársaság, hiszen a részvény tagsági jogokat megtestesítő értékpapír. Az
értékpapírés
tőzsdejogot
ugyancsak
a
folyamatosan
korszerűsített
tőkepiaci törvény (Tpt.) tartalmazza.
e) Főleg az Európai Unió következőkben ismertetendő társasági jogi
irányelvei kapcsán fogjuk látni: a modern társasági jog összefonódik
a számviteli joggal (2000. évi C. törvény). A számviteli szabályozás
egyre jobban befolyásolja a társasági szabályokat, az adójog pedig
egyre jelentősebben befolyásolja a társasági formákat és a társaságalapítók, társasági tagok döntéseit.
f) Ideiglenes jogterületként - az intézményes privatizáció befejezéséig csatlakozik a társasági joghoz a privatizáció (állami tulajdonú társasági
részesedések
értékesítése
magántulajdonosoknak)
joga
(1995.
évi
XXXIX. törvény).
g) Végül számos más jogterületet is érint a társasági jog - a törvényességi felügyeletnek közjogi jellege van, a társaságok tagjainak és a vezető
tisztségviselőknek a jogviszonyai érinthetik a munkajogot stb.
Természetesen az is megemlíthető, hogy a gazdasági társaságok
egyes ágazati formái önálló jogterületet is képezhetnek. Ilyen például
a bankjog (szélesebben a hitelintézetek státusjoga), a biztosítók státusjoga stb. - ezeket külön törvények szabályozzák.

2.1.8 Az európai társasági jog
A) Az európai társasági jog általános helyzete lényegében a következő.
a)

Ez

ideig

az

Európai

Unió

három

szupranacionális

társasági

formát

hozott

létre: az európai gazdasági érdekvédelmi egyesülést, az európai részvénytársaságot és az európai szövetkezetet. A szupranacionális társaságokat az
Unió rendelettel hozza létre. A rendelet az Unió azon jogforrása,
amely a tagállamokra nézve közvetlenül kötelező, a tagállamok jogának automatikusan részévé válik. Az európai egyesülést a 2003. évi
XLIX. törvény, az európai részvénytársaságot a 2004. évi XLV. törvény
iktatta a magyar jogba, az európai szövetkezetről szóló rendeletnek
magyar jogba való beillesztését a 2006. évi LXIX. törvény végezte el.
Szupranacionális
társaságot
legalább
két
uniós
tagállamhoz
tartozó
gazdálkodó szervezetek alapíthatnak.
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b) Az Unió irányelveket bocsát ki a tagállamok társasági jogának egyes
lényegi
területeire
(pl.
nyilvánosság,
tőkekövetelmények,
egyesülés,
szétválás,
egyszemélyes
társaságok).
Az
irányelv
olyan
uniós
jogforrás, amely a tagállamok jogalkotóit kötelezi az irányelvben foglalt jogpolitikai
cél
megvalósítására
a
nemzeti
jogban,
mégpedig
a
jogharmonizáció,
a
jogközelítés
jegyében.
A
tagállami
jogalkotó
szabad
abban, hogy milyen módszerrel
valósítja meg az irányelvben
foglalt
jogpolitikai célt (pl. a nyilvánosság biztosítása követelmény, de ezt a
franciák a Kamara által vezetett kereskedelmi regiszter, a németek a
közigazgatási
bíróság,
mi
magyarok
cégbíráskodás
útján
valósítjuk
meg).
Az
uniós
irányelvtervezetek
elfogadása,
tökéletesítése
az
Európai Cselekvési Program 2003-as elfogadása után felgyorsult.
uniós irányelvek alapvetően a nyilvánosan működő részvénytársasávonatkoznak - kivételes eset, ha hatályuk a zárt társaságokra,
így a zártan működő rt.-re és a kft.-re is kiterjed. E mögött az Unió
azon
törekvése
húzódik
meg,
hogy
a
„big
business"-t
kívánja
egységesíteni Európában és a Aris- és középvállalkozások társasági formái-

c) Az

gokra

nak alakítását a nemzeti jogalkotóra bízza.
Unió nem annyira európai társasági jogról, inkább európai vállalati
beszél. Ennek alapvető oka az, hogy az irányelvekben a társasági
jogi
vonatkozások
állandósultán
keverednek
számviteli
és
más
pénzügyi
jogi,
értékpapírés
tőzsdejogi
normákkal
(a
számvitel
például alapvető szerepet tölt be az irányelvekben). Ez utóbbi sajnos
azzal
járt,
hogy
egyes
irányelvek
túlszabályozottak,
számos
részletrendelkezést tartalmaznak, az Unió éppen ezért célul tűzte ki az utóbbi időben az irányelvek deregulációját.

d) Az

jogról

Az

Unió

társasági

joga

tehát

nem

uniformizálja

a

tagállami

társasági

jogot,

inkább gazdagítja azt. Bőségesen módot ad a nemzeti jogi hagyományok
érvényesítésére. Az irányelveket éppen azért nem szabad magyarra fordítva
egyszerűen lemásolni, hanem alkotó módon kell a magyar társasági jogban
megvalósítani.
A magyar társasági jogban 1988 óta igen nagy gondot fordítottunk az
eurokonformitásra.
Uniós
belépésünk
előtt
ismét
átvizsgáltuk
társasági
jogunkat és a szükséges módosításokat végrehajtottuk.
B) A szupranacionális társasági formák közül az európai részvénytársaságot
ismertetjük
röviden,
gyakorlati
jelentősége
ugyanis
ennek
lehet
Magyarországon.
Az
európai
részvénytársaságot
a
Tanács
2157/2001/EK
rendelete szabályozza, a magyar jogba - mint említettük - a 2004. évi XLV. törvény
iktatta be.
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A 2004. évi XLV. törvény a magyarországi székhelyű európai részvénytársaságra
vonatkozik, amelyet
a
magyar
Ctv.
szerint
kell
cégnyilvántartásba
venni. Az európai részvénytársaság a rendelet szerint holding részvénytársaságként is
működhet, illetve leányvállalatot is alapíthat (egyszemélyes társaságot is).
A rendelet szerint európai részvénytársaság ötfajta variáció szerint alapítható
(pl. egyesüléssel, illetve tagállami rt. átalakításával is). Az alapítás szabályait a
rendelet részletesen szabályozza. A kötelező alaptőke-minimum jelenleg 120 000
euró.
Az
európai
részvénytársaság
legfőbb
szerve
a
közgyűlés.
A
közgyűlés
szervezetére
és
működésére a
mögöttes
jogterület az adott
székhelyország
részvénytársasági joga, így Magyarországon a Gt.
A rendelet lehetővé teszi, hogy az európai részvénytársaság a német dualista
vagy az angol monista vezetési rendszerben egyaránt működhessen. A dualista
rendszerben
az
igazgatóság
és
a
felügyelőbizottság
között
megoszlanak
a
jogkörök, a monista rendszerben az egységes igazgatótanács tagjai látják el az
irányítási és ellenőrzési feladatokat. A mögöttes jogterület itt is a székhelyállam
szabályozása, ezért a 2004. évi XLV. törvény tartalmaz hézagpótló szabályokat,
például az igazgatóság, a felügyelőbizottság, illetve az igazgatótanács tagjainak
létszámára nézve.
A munkavállalók az európai részvénytársaság vezetésébe való bevonásáról a
2001/86/EK irányelv alapján a 2004. évi XLV. törvény részletesen rendelkezik.
A munkavállalók bevonására az alapítók ügyvezető szervei és a munkavállalók
által létrehozott ún. különleges tárgyalótestület megállapodása alapján kerül
sor. A megállapodás tartalmát a törvény részletesen szabályozza. A megállapodás alapján az európai részvénytársaságnál
munkavállalói képviseleti testület
működik.
A
testülettel
az
ügyvezetésnek
rendszeresen
egyeztetnie
kell,
a
tájékoztatás és a konzultáció rendjét a törvény ugyancsak szabályozza.
C) Az Unió két legfontosabb társasági jogi irányelve az 1. számú nyilvánossági, és a 2. számú tőkebiztosítási irányelv.
Az 1. számú irányelv a nyilvánossági követelményt két módon kívánja megvalósítani: egyfelől az irányelv megjelöli azokat az adatokat, amelyeket a
kereskedelmi regiszterbe (cégjegyzékbe) be kell jegyezni, másfelől azokat az
adatokat, amelyeket hivatalos lapban (Cégközlöny) közzé kell tenni. Az irányelv
meghatározza a képviselet rendjét, valamint azt, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, közhitelessé vált társasági szerződést mely esetekben lehet kivételesen
semmisségi perrel megtámadni.
A
többször
módosított
2.
számú
irányelv
főleg
alaptőke-védelmi
követelményeket
határoz
meg.
Részletesen
szabályozza
az
alaptőke
rendelkezésre bocsátásának rendjét, azt, hogy mi minősülhet apportnak. Jelentősen
korlátozta az irányelv az ún. saját részvény kibocsátásának lehetőségét is.
Az 1. és 2. számú irányelv rendelkezései teljes egészében átkerültek a hatályos magyar jogba.
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A már hatályos és a magyar jogba beiktatott irányelvek közül megemlítendő
a társaságok fúziójáról szóló 3. számú és a szétválásról szóló 6. számú irányelv.
Ezek az irányelvek főleg abban térnek el a hatályos magyar jogtól, hogy
egyesülési,
ill.
szétválási
szerződésről
nem
rendelkeznek.
Ugyanakkor
az
irányelvek nem tiltják az ilyen szerződések megkötését. Lényeges még a 12.
számú, az egyszemélyes társaság intézményét egyszerre legitimáló és korlátozó
irányelv, amely kivételesen a kft.-kre vonatkozik.
D) A vállalatok versenyképességének növelése és hatékonyabb működésük,
valamint az Egyesült Államok gazdaságához való felzárkózás érdekében az
Európai Bizottság 2003. májusában közleményt adott ki „A társasági jog modernizációja és a vállalatirányítás erősítése
- Cselekvési Terv" címmel. A
Cselekvési Terv fő célkitűzései: a részvényesi jogosultságok és a hitelezők
védelmének
megerősítése;;
a
vállalatok
mobilitásának
növelése;;
eltérő
megközelítés alkalmazása a társaságok különböző formáira (szigorúbb szabályok érvényesítése a tőzsdén jegyzett társaságokkal szemben, különösen a közzététel
terén,
a
kisés
középvállalkozásokra
viszont
rugalmasabb,
megengedőbb szabályozás kialakítása);; a társasági formákkal való visszaéléssel
szemben garanciális szabályok alkotása.
A Bizottság - összhangban a vállalatokat érintő egyéb cselekvési programokkal (pl. a pénzügyi szolgáltatásokra, illetve a kötelező könyvvizsgálatra
vonatkozó cselekvési programokkal) - ütemtervet állított össze rövid-, középés hosszú távra szólóan a szabályozási feladatokról. A rövid távú (2003-2005-re
szóló) tervekben szerepelt a vállalatirányításra (a közzétételi követelményekre,
az
igazgatósági
tagokra)
vonatkozó
szabályozás
szigorítása,
a
tőkevédelem
területén a 2. számú társasági jogi irányelv egyszerűsítése, a vállalatcsoportokra
vonatkozó közzétételi kötelezettségek szélesítése, a 10. és a 14. számú irányelv
megalkotása a
határon átnyúló
egyesülések és székhelyáthelyezés tárgyában,
valamint újabb európai társasági formák iránti igény felmérése. A középtávra
(2006-2008-ra)
szóló
elképzelések
között
szerepel
az
intézményi
befektetőkre
vonatkozó szabályozás bővítése, az igazgatósági tagok felelősségének növelése
a társasági döntésekért, a vállalatcsoportokra irányadó keretszabályozás, a „vállalatpiramisokkal" szembeni garanciális szabályok alkotása, a 3. és 6. számú
irányelv egyszerűsítése és esetleg további európai társasági formák alkotása.
Hosszú
távra
szólóan
(2009-től
kezdődően)
a
Bizottság
a
tőkevédelemre
vonatkozó alternatív rezsim kialakítását jelölte meg célként.
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2.2 A HATÁLYOS MAGYAR TÁRSASÁGI JOG

2.2.1 A társasági törvény felépítése, alaprendelkezései
A hatályos magyar társasági jog alaptörvénye a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény (Gt.), amely 2006. június l-jén lépett hatályba a bírósági cégeljárásról, illetve a cégnyilvántartásról szóló 2006. évi V. törvénnyel (Ctv.) együtt.
A Gt. lényegében három nagy részből áll (kb. háromszázharminc paragrafus).
Felépítése a következő:
a) Általános rész, azaz a valamennyi társaságra közös rendelkezések. Ide
sorolható lényegében az első négy, illetve a VI. fejezet, valamint a záró
rendelkezések is.
társasági
formákra
vonatkozó
ún.
különös részbeli renA négy gazdasági társaság forma külön-külön fejezetekben
került elhelyezésre (VII-X. fejezet). A különös rész - érthető módon jóval terjedelmesebb az általános résznél.
c) A szűkebb értelemben vett társasági jog kiegészítője a kapcsolódó vállalkozások joga. Ide részben egy kooperációs jogi személy társasági
forma, az egyesülés tartozik (XI. fejezet), részben az V. fejezetben tárgyalt
űn.
konszernjogi
szabályok,
amelyek
tehát
a
2006-os
Gt.-ben
beépültek az általános részbe.
b) Az

egyes

delkezések.

A Gt.-hez végrehajtási rendeletek nem kapcsolódnak.
A Gt. legalapvetőbb általános rendelkezései a következők:
a) A Gt. tárgyi hatálya: üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására
alakul a társaság [Gt. 3. § (1) bek.]. Mint mondottuk, kivételesen azonban a Gt. lehetővé teszi gazdasági társaságnak nyereségszerzésre nem
irányuló
tevékenységre
való
alapítását
is
nonprofit
gazdasági
társaság formájában (4. §).
b) A Gt. területi hatálya: a Gt. a Magyarország területén székhellyel rendelkező
gazdasági
társaságokra
vonatkozó
szabályozást
tartalmazza,
amelyeket a magyar cégeljárási jog alapján, a magyar cégbíróságok által
vezetett
cégjegyzékbe
vezetnek
be.
(Az
uniós
csatlakozás
folytán
egyre
kevésbé
jelentős
ún.
vámszabadterületi
társaságok
1988.
évi
XXIV. törvény - is magyar társaságok.) Ha viszont magyar vállalat
külföldön
alapított
társaságot,
illetve
külföldi
székhelyű
társaság
tagjává válik, erre nem a magyar társasági jog, hanem a székhelyország
társasági
joga
lesz
az
irányadó
a
nemzetközi
magánjog
szabályai értelmében (1978. évi 13. tvr.).
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c) A Gt. személyi hatálya: minden belföldi, illetve külföldi természetes és jogi
személyre,
illetve
egyéb
jogképes
szervezetre
egyaránt
kiterjed,
aki
magyar
társaság
alapítója,
illetve
tagja.
A
külföldi
alapítókra,
illetve
tagokra
ugyanazok
a
társasági
jogi
szabályok
vonatkoznak,
mint
a
belföldiekre. A magyar jog tehát ún. pint venture szabályozást, tehát a
külföldi
betársulásra
speciális
szabályozást
egyáltalán
nem
ismer.
Ha
azonban
külföldi
székhelyű
egyéni
vagy
közös
vállalkozás
Magyarországon
közvetlenül
nem
társaságot,
hanem
fióktelepet,
illetve kereskedelmi képviseletet hoz létre, arra külön törvény, az 1997.
évi
CXXXII.
törvény
vonatkozik.
Megjegyzendő,
hogy
nemzetközi
szerződés
magyar
székhelyű
társaságokra
a
Gt.-től
eltérő
szabályokat
is megállapíthat [lásd az 1978. évi 13. tvr. - a nemzetközi magánjogról
szóló szabályozás - alapján a Gt. 3. § (4) bekezdését], valamint külön
törvény (ez a már említett 1988. évi XXIV. törvény) a külföldiek
részvételével
működő
gazdasági
társaságokra
külön
biztosítékokat,
illetve
kedvezményeket
állapíthat
meg
a
külföldi
befektetések
ösztönzése érdekében.
Társaságok
általában
„továbbtársidhatnak",
a
Gt.
5.
§-a
azonban
hitelezővédelmi
okokból
tartalmaz
néhány
korlátozó
szabályt.
így
kiskorú személy nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja
(pl. bt.-ben beltag, de kültag lehet);; természetes személy (pl. egyéni
vállalkozó)
egyidejűleg
csak
egy
gazdasági
társaságban
lehet
korlátlanul felelős tag (de pl. több kft.-ben is tag lehet);; ül. kkt., illetve bt.
sem lehet egynél több esetben korlátlanul felelős társasági tag.
d) A
gazdasági
társaságok
szabályozásának
egyik
alapköve
a
társasági
formák ún. numerus claususa: gazdasági társaság csak a Gt.-ben szabályozott öt formában alapítható [Gt. 2. §]. Ezek: közkereseti társaság
[Gt. VII. fejezet], betéti társaság [Gt. VIII. fejezet], korlátolt felelősségű
társaság [Gt. IX. fejezet] és a részvénytársaság [Gt. X. fejezet]. A négy
társaság közül a kkt. és bt. nem jogi személy, az rt. és a kft. jogi személy.
Függetlenül azonban attól, hogy egy gazdasági társaság jogi személye
vagy
sem,
mindegyik
gazdasági
társaságnak
cégneve
van
(ennek
szabályozása a Ctv. 3-6. §-ában található), amely alatt jogképes, azaz
jogokat
és
kötelezettségeket
vállalhat,
tulajdont
szerezhet,
szerződést
köthet, pert indíthat és ellene per indítható. Ezáltal voltaképp nincs is
jelentősége
annak,
hogy
egy
gazdasági
társasági
jogi
személy-e
vagy sem.
A cégnévre vonatkozó részletes szabályokat a Ctv. tartalmazza. A
cégnévnek tartalmaznia kell a választott cégformát és azt, hogy a cég
tevékenysége
alapvetően
mire
irányul.
A
cégnév
általában
vezérszót
is tartalmaz. A cég rövidített neve a vezérszóból és a cégforma megjelöléséből áll [Ctv. 3. §].
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A cégnévre érvényesül a cégvalódiság és a cégkizárólagosság elve. Ez
utóbbi azt jelenti, hogy a cégnévnek az ország területén bejegyzett
más cég nevétől különböznie kell. Két vagy több azonos nevű cég
közül a választott név azt illeti meg, aki előbb nyújtotta be a cégbejegyzési kérelmét a cégbírósághoz. A 2006-os Ctv. 6. §-a bevezeti a
cégnév priorálási eljárást is, amely során a választott cégnevet legfeljebb 60 napos időtartamra le lehet foglalni [Ctv. 6. §].
Gazdasági társaságnak főszabályként legalább két taggal kell rendelkeznie. Altalános jellegű kivételek ezen szabály alól a tagok korlátozott felelősségével működő társaságok, nevezetesen az rt. és a kft.,
amelyek esetében a törvény lehetővé teszi az egyszemélyes társaság
létrehozását is [Gt. 3. § (2) bek.]. A Gt. IX. és X. fejezete a kft., illetve rt.
szabályozása végén külön szabályokat állapít meg az egyszemélyes
kft.-re és az egyszemélyes rt.-re, amely szabályok alapvetően a
hitelezővédelmet szolgálják.
Megjegyzendő,
hogy
a
részvénytársaság
különleges
társasági
forma. Különlegessége elsősorban abból adódik, hogy az egyetlen társaság, ahol a tagsági jogokról értékpapír, azaz részvény állítható ki. A
részvényes - aki az egyre jobban háttérbe szoruló bemutatóra szóló
részvény esetén akár anonim is lehet - a gazdasági társaságnak ugyan
tagja, de az rt. tőkeegyesülés jellegéből kifolyólag jóval kevésbé
kötődik a társasághoz, mint például egy kft. tagja. Ebből következik
az is, hogy az rt. nem társasági szerződéssel, hanem alapszabály elfogadásával
jön
létre,
de
az
alapszabályra
a
társasági
szerződés
szabályait kell alkalmazni. Az új Gt. az eddiginél jóval élesebben
szétválasztja a gyakorlatban igen elterjedt zártkörűen működő rt.-t és
a Magyarországon viszonylag kisszámú nyilvánosan működő rt.-t.
e)

A gazdasági társaság alapítása általában szabad, de a Gt. bizonyos
korlátozásokat e körben is megállapít: a törvény egyes gazdasági
tevékenységek
végzését
meghatározott
társasági
formához
kötheti.
Például az 1996. évi CXII. törvény szerint hitelintézeti (kereskedelmi
banki)
tevékenység
csak
részvénytársasági
formában
végezhető
egyes esetekben a gazdasági társaság alapításához az erre hatáskörrel
rendelkező hatóság alapítási engedélye szükséges (pl. PSZAF engedély bank vagy biztosító alapításához);;
- a gazdasági társaságnak kötelezően rendelkeznie kell székhellyel,
esetleg telephelyekkel és fiókokkal is rendelkezhet [Ctv. 7. §];;
- a gazdasági társaság egyébként szabadon választhatja meg tevékenységi körét, egy főtevékenységet azonban meg kell jelölnie. A
korábbiakban
a
gazdasági
társaságok
tevékenységi
körében
kifejezetten fel kellett sorolni azokat a tevékenységeket, amelyeket a társaság folytat. A 2006-os Gt. 12. § (2) bekezdése viszont kimondja, hogy
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a
gazdasági
társaság
minden
tevékenységet
folytathat,
amit
törvény
nem
tilt
vagy
nem
korlátoz.
Ezért
kötelezően
a
társaságnak
csak
főtevékenységét kell megjelölnie és emellett önkéntesen bármely más
tevékenységet
is
megjelölhet,
amelynek
feltüntetését
kívánja
a
cégjegyzékben.
Ha
valamely
gazdasági
tevékenység
effektív
végzéséhez
jogszabály
hatósági
engedélyt
ír
elő
(ezt
nevezzük
működési
engedélynek),
a
társaság
e
tevékenységet
ugyan
szerepeltetheti
tevékenységi körében, de csak akkor kezdheti meg annak folytatását,
ha rendelkezik a működési engedéllyel [6. § (2) bek.];;
- ahhoz, hogy valaki gazdasági társaságban tag legyen, nem kell
képesítés.
Jogszabályok
által
képesítéshez
kötött
tevékenységet
azonban a társaság csak akkor folytathat, ha
van legalább egy tagja,
munkavállalója,
megbízottja,
aki
a
képesítési
követelménynek
megfelel [6. § (3) bek.].
f) A Gt. szabályai a 9. § (1) bekezdés alapján főszabályként kötelezőek: a
tagok e törvény rendelkezéseitől csak akkor térhetnek el, ha ezt a
törvény megengedi. Mint az 1. pontban már láttuk, ezek az ún. diszpozitív normák, vagyis a diszpozitív Gt.-beli szabályoktól az alapítók
(tagok) közös megegyezéssel eltérhetnek. A 9. § (1) bekezdése azt is
kimondja,
hogy
nem
minősül
a
törvénytől
való
eltérésnek
olyan
„többletrendelkezés"
társasági
szerződésbe
(alapszabályba,
alapító
okiratba) való felvétele, amelyről a Gt. nem rendelkezik, kivéve, ha ez
a többletszabály ellentétben áll a társasági jog szerinti szabályozással,
rendeltetésével,
az
adott
társasági
formára
vonatkozó
szabályozás
lényegével,
illetve
sérti
a
jóhiszemű
joggyakorlás
általános
elveit.
Emellett - mint már volt erről szó - a Gt. a kkt.-nél és a bt.-nél a rendelkezések mintegy 90%-át diszpozitívan állapítja meg, és ez az arány
kb. 50% feletti a kf t.-nél, sőt a 2006-os Gt. a zártkörűen működő rt.-nél
is jelentősen megnövelte a diszpozitív szakaszok számát. A tényleges
főszabály tehát a társulási autonómia: a tagok a társasági szerződés
tartalmát a törvény keretei között szabadon állapíthatják meg. A cégbíróság
a
bejegyzés,
illetve
az
ún.
törvényességi
felügyelet
körében
csak
a
társasági
szerződés,
illetve
a
társasági
aktusok
jogszabályszerűségét
vizsgálhatja,
gazdaságosságát,
célszerűségét
nem.
Az
állam
társaság
feletti
törvényességi
felügyeletét
ennek
megfelelően
nem
közigazgatási szerv, hanem polgári (cég) bíróság gyakorolja, a Ctv.-ben
szabályozott sajátos nem peres eljárás keretében.
g) A
társulok
akaratát
azzal
is
honorálja
a
Gt.,
hogy
teljes
körűen
lehetővé teszi a társaság és a tagok közötti társasági jogviták tekintetében az állandó (pl. kamarai) vagy eseti (ad hoc) választottbíróság
kikötését állami bíróság helyett a társasági szerződésben. (Ez később
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a társaság megalakulása után - ha az eredeti szerződés nem tartalmazta
a
társasági
szerződés
módosításával
lehetséges.)
A
magyarországi
választottbíráskodásra
az
1994.
évi
LXXI.
törvény
vonatkozik, de - akár tisztán magyar tagok között is - külföldi választottbíróság
is
kiköthető
(leggyakoribb
a
svájci
választottbíróság
igénybevétele). A külföldi választottbíróság a saját eljárási szabályai szerint,
de a magyar Gt.-t alkalmazva jár el. A választottbíróság előnye, hogy
gyorsabb a rendes állami bíróságnál, nincs fellebbezés, az ítélet azonnal
végrehajtható.
A
társaság
tagjai
közötti,
a
társasági
szerződéssel
vagy
a
társaság
működésével
kapcsolatban
keletkezett
jogvita
ugyancsak választottbíróság elé vihető, erről a tagoknak egymást közt
kell megállapodniuk [Gt. 10. §].
h) Mint

már

említettük,

a

ben
nem
szabályozott
szabályait
kell
mögöttes
§ (2) bek.].

gazdasági

társaságoknak

vagyoni
és
jogterületként

és

tagjaiknak

személyi
jogviszonyaira
megfelelően
alkalmazni

a

Gt.-

a
Ptk.
[Gt.
9.

i) A gazdasági társaság az üzleti forgalom nyilvános résztvevője. Ennek
megfelelően a társaságra, a társasági tagokra, a társaság vezető tisztségviselőire,
a
felügyelőbizottság
tagjaira,
a
könyvvizsgálóra
vonatkozó
tények,
adatok,
jogok
a
Ctv.-ben
meghatározott
körben
nyilvánosak [Gt. 17. §]. Ennek megfelelően a Ctv. részben a megyei
szinten
működő
cégbíróságok
által
vezetett
cégjegyzéket teszi közhiteles
nyilvános
nyilvántartássá,
részben
elrendeli
meghatározott
adatok
a
Cégközlöny
elnevezésű
hivatalos
lapban
való
közzétételét.
A
nyilvánosságot
szolgálja
az
Igazságügyi
Minisztériumhoz
kapcsoltan
működő
céginformációs
szolgálat,
amely
egyre
erősebben
az
elektronikus cégeljárás alapvető közreműködőjévé válik [Ctv. 10-22. §].

2.2.2 A társaság létszakaszai
A gazdasági társaság ún. létszakaszai a Gt. alapján
- az alapítás [Gt. 11-17. §];;
- a társasági szerződés módosítása [Gt. 18. §];;
-a
társaság
formaváltozása,
azaz
más
átalakulása [Gt. 77-81. §];;
- a társaságok egyesülése [Gt. 77-81. §];;
- a társaságok szétválása [Gt. 82-86. §];;
- a társaság jogutód nélküli megszűnése [Gt. 68. §].

társasági

formába

való
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2.2.2.2 Alapítás
Az alapítás lépcsői a következők:
a) a társasági szerződés megkötése;;
b) a társasági szerződés ügyvédi ellenjegyzése (közjegyzői okiratba
foglalása);;
c) a társaság bejelentkezése a cégbíróságnál;;
d) a bejegyzési eljárás lefolytatása;;
e) a társaság cégjegyzékbe való bejegyzése.

ad a) A társaságalapítás a társasági szerződés megkötésével kezdődik. A társasági szerződéssel egy tekintet alá esik az egyszemélyes kft. és rt. alapító okirata, illetve a részvénytársaságok alapszabálya. A társasági szerződést nagyobb
társaságoknál
előkészítő
(esetleg
elővagy
keret-)
szerződésként
esetlegesen
megelőzheti egy szindikátusi szerződés (részvényesi megállapodás). Az alapítás
folyamatának következő lépcsője a társasági szerződés ügyvédi ellenjegyzése
vagy közjegyzői közokiratba foglalása. Ezzel a társaság előtársasági állapotba
jut. Ezt követően a társaságnak kérnie kell a cégnyilvántartásba való bejegyzését
a cégbíróságtól. A bejegyzési eljárás eredményeképpen végül a társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján a jövőre nézve jön létre (ún. ex
nunc, konstitutív hatályú bírói aktus).
A társasági szerződés kötelező tartalmát a Gt. határozza meg. Ezek részben a
Gt. 12. §-ában felsorolt általános törvényes kellékek (cégnév, székhely, tagok felsorolása, tevékenységi kör, időtartam stb.), részben az egyes társasági formáknál
a törvényhozó további, az adott társasági forma jellegzetességei alapján szükséges törvényi kellékeket állapít meg.
A társaság cégnevéről és tevékenységi köréről már az 1. pontban szóltunk. A
társaság
székhelye
a
társaság
központi
ügyintézésének
helye,
amennyiben
pedig a társaság időtartamát a társulok nem határozzák meg, a társaság
határozatlan időre jön létre.
A gazdasági társaság üzletszerű közös gazdasági tevékenységre irányul, ezért
szükségképpen - ellentétben a polgári jogi társasággal - a gazdasági társaságnak mindig van vagyona és ezt a társasági szerződésben meg kell határozni. A
legegyszerűbb gazdasági társaságoknál is kötelező része a társasági szerződésnek a vagyon meghatározása, a korlátolt felelősséggel működő társaságoknál
pedig a Gt. vagyoni minimumot is meghatároz (kft-nél 3 millió, rt-nél 20 millió
Ft jelenleg a kötelező törzs(dap)tőke-mirűmum).
A társaság vagyonát a tagoknak kell biztosítaniuk és minden egyes tag vagyoni hozzájárulásra köteles [Gt. 13. § (1) bek.]. A tagok vagyoni hozzájárulásai
természetesen különböző mértékűek lehetnek.
A vagyoni hozzájárulás állhat pénzből és nem pénzbeli hozzájárulásból, ez
utóbbit nevezzük apportnak. Alapvető kérdés, hogy mi minősül apportnak.
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Általában az mondható, hogy minden forgalomképes és vagyoni értékkel bíró
testi tárgy, szellemi alkotás vagy jog apportálható. Az apport főszabályként a
társaság tulajdonába kerül. A számviteli jogszabályok emellett általában előírják
az apport értékének könyvvizsgáló általi megállapítását. A társaság tagjai az
apport értékét a könyvvizsgáló által megállapított értéknél magasabban nem
állapíthatják meg. A Gt. 13. § (4) bekezdése emellett az apportot szolgáltató tag
vagyoni felelősségéről is rendelkezik a társaság irányában az apport értékéért.
Az apport értéke különösen a korlátolt felelősségű társaságoknál (kft., rt.) jelentős, ezért a Gt. ezen társaságoknál az apportra többletszabályokat állapíthat
meg, így például meghatározhatja a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulások
arányát stb.
A gazdasági társaság vagyon nélkül nem működhet, ezért a gazdasági társaságok egyes fajainál előírt szabályok szerint a vagyoni hozzájárulást a tagoknak általában a társaság cégbejegyzéséig szolgáltatniuk kell (de pl. az rt.-nél a
cégbejegyzéstől számított 1 év a határidő). Ha pedig a tag a társasági szerződésben megállapított időpontig vállalt vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, és ezt a
hiányt a társaság ügyvezetésének felhívására 30 napos póthatáridőn belül nem
pótolja, a tag tagsági jogviszonya a póthatáridő lejártát követő napon megszűnik
[Gt. 14. §].
A társasági szerződést - az ügyvédi ellenjegyzéstől függetlenül - a társaság
minden alapító tagjának, illetve képviselőjének alá kell írnia [Gt. 11. § (2) bek.].
A társasági szerződésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell az
egyszemélyes kft. és rt. alapító okiratára, a zártkörűen alapított rt. alapszabályára és a nyilvános alapítású rt. alakuló közgyűlésén elfogadott alapszabályára.
Néhány szót végül az ún. szindikátusi szerződésről, amelyet rt. esetében
részvényesi megállapodásnak is neveznek. A szindikátusi szerződés a Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) hatálya alá tartozó nem nevesített szerződés, amelyet a társulni kívánók általában a társasági szerződés előtt kötnek meg. A szindikátusi
szerződés megkötése előtt rögzíteni lehet a társasági szerződés megkötése előtti feladatokat, de sok esetben a szindikátusi szerződés a társaság működésére
nézve is tartalmaz szabályokat. Lényeges elv: a társasági szerződés és a
szindikátusi szerződés ütközése esetén a társasági szerződésnek, illetve a Gt.ben
foglalt
szabályoknak
van
elsőbbsége.
Amennyiben
ez
a
szindikátusi
szerződés megszegését jelenti, úgy a szerződésszegés szankciói (pl. kártérítés)
érvényesíthetők,
de
a
szindikátusi
szerződésnek
társasági
jogi
relevanciája
nincs.

ad

b)-c)

A

társasági

szerződés

minősített

alakisághoz

kötött

okirat.

Ezért

a

tagok által aláírt társasági szerződést (alapító okiratot, alapszabályt) ügyvédi
ellenjegyzéssel
kell
ellátni
vagy
közjegyzőnek
közokiratba
kell
foglalnia
(ügyvéd helyett az alapítók bármelyikének jogtanácsosa is eljárhat). Az ügyvédi
ellenjegyzés azt jelenti, hogy a társasági szerződést az ügyvéd készíti, vagy
ugyan nem ő készíti, de az abban foglaltaknak mind a valódiságáért, mind
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jogszerűségéért felel (lásd az ügyvédségről szóló 1998. évi XI. törvény 27. §-át).
Az ellenjegyzés (közokiratba foglalás) legfontosabb jogi hatása, hogy az ellenjegyzés napjától a keletkezésben lévő gazdasági társaság a létrehozni kívánt társaság
előtársaságaként
működhet.
Az
előtársaság
üzletszerű
gazdasági
tevékenységet
a
cégbejegyzési
kérelem
benyújtása
után
folytathat,
a
cégbírósághoz való „bejelentkezésre" a Ctv. 30 napos határidőt állapít meg (a
mielőbbi bejelentkezés a társaság tagjainak amúgy is érdeke). Az előtársasági jelleget az előtársaság iratain, szerződésein egyértelműen „bejegyzés alatt" (b. a.)
toldattal fel kell tüntetni.
Az
előtársaságra
a
„végleges"
társaságra
vonatkozó
szabályokat
kell
a
törvényben
meghatározott
kivételekkel
alkalmazni,
az
előtársaság
tehát
taggyűlést tarthat, vezető tisztségviselői ügyleteket köthetnek stb. A korlátozásokat
a Gt. 16. §-a tartalmazza, amely szerint például a tagok személyében nem lehet
változás, a társasági szerződés nem módosítható, hatósági engedélyhez kötött
tevékenység nem folytatható stb.
Az előtársasági lét a jogerős cégbejegyzésig, illetve a cégbejegyzés jogerős elutasításáig tart. Ha a társaságot bejegyzik, az előtársaság automatikusan végleges
társaságként folytarja működését. Ha a társasági szerződés valamilyen ok miatt
törvénysértő, és a cégbíróság a bejegyzést elutasítja, az előtársaság haladéktalanul köteles működését megszüntetni. Az előtársasági lét alatt kötött ügyletekért
ez esetben a tagok az adott társasági formára vonatkozó szabályok szerint kötelesek helytállni. Ha a tagok felelőssége korlátozott és kielégítetlen tartozások
maradnak fenn, ezekért a megszűnt előtársaság vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

ad d)-e) A cégbejegyzési nem peres eljárást a cégbíróság folytatja le a Ctv.
szabályai
szerint.
A
cégbejegyzési
eljárásban
jogi
képviselő
igénybevétele
kötelező, okirati bizonyításon kívül más bizonyításnak helye nincs.
A 2006-os Gt. jelentősen megrövidítette a bejegyzési eljárást [Ctv. 44-49. §]. A
cégbíróságnak a bejegyzési kérelmet 3 munkanapon belül alaki szempontból
meg
kell
vizsgálnia.
Hiánypótlásra
a
kérelmet
a
beadástól
számított
8
munkanapon belül lehet visszaadni. Végül a cégbíróság a kérelem benyújtását
követő 15 munkanapon belül köteles érdemi döntést hozni a kérelem teljesítéséről vagy elutasításáról. Ha a cégbíróság ezt a határidőt elmulasztja, a
cégbíróság
vezetőjének
3
munkanapon
belül
intézkednie
kell
a
kérelem
elbírálásáról. Ha ez sem történik meg, a harmadik napot követő munkanapon a
cégbejegyzés a kérelem szerinti tartalommal a törvény erejénél fogva létrejön.
A 2006-os Gt. alapvető újdonsága, hogy a Ctv. mellékletében négy szerződésmintát tartalmaz - egyet a kkt.-ra, egyet a bt.-re, kettőt a kft.-re (többszemélyesegyszemélyes kft.). Ha a társulóknak megfelel a minta, azt adataikkal kitöltik és
ez esetben a Ctv. 48-49. §-ában szabályozott egyszerűsített cégeljárásra kerül sor.
Ez azt jelenti, hogy a kérelmet 8 munkanapon, az elektronikus úton benyújtott
kérelmet pedig 2 munkanapon belül el kell bírálni. A minta tartalmához a tár-
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sulók nem nyúlhatnak hozzá, változatlan tartalommal kell átvenniük. A minta a
legegyszerűbb törvényi kötelező megoldásokat tartalmazza
- sok mikro- és
kisvállalkozásnál azonban a tagok számára ez elégséges, megfelelő.
A bejegyző végzés jogerőre emelkedésével végződik a gazdasági társaság
keletkezése. A Gt. 16. §-a szerint a társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel a
bejegyzés napjával jön létre. A cégbejegyzést elutasító végzés ellen a kérelmező
fellebbezhet, a bejegyző végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyész,
illetve a jogi érdekelt a végzés hatályon kívül helyezése iránt pert indíthat a bejegyző végzés Cégközlönyben való megjelenésétől számított 30 napos jogvesztő
határidőn belül.
Az üzleti élet biztonsága megköveteli, hogy amennyiben a gazdasági társaságot a cégjegyzékbe jogerősen bejegyezték, úgy a társasági szerződés érvénytelenségére
csak
szélsőségesen
kivételes
esetekben
lehessen
hivatkozni.
Ezt
igényelte a tagállamoktól az Európai Unió 1. számú társasági jogi irányelve is.
Ennek a követelménynek a Ctv. 69. §-a tesz eleget, amely az érvénytelenségi per
megindítását egyrészt a bejegyző végzés Cégközlönyben való megjelenésétől
számított 6 hónapos jogvesztő határidőhöz köti, másrészt a Gt. 12. § (4)
bekezdése tételesen meghatározza azt az öt okot, amelyek alapján a bíróság a
jogerős cégbejegyző végzés ellenére a társasági szerződést érvénytelenné nyilváníthatja (pl. a tevékenységi kör jogellenes). A társasági szerződés érvénytelenségére egyébként a jogerős cégbejegyzésig a Ptk. érvénytelen szerződésekre
vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni (pl. semmis szerződésnél az eredeti állapot lehetséges visszaállítása stb.).

2.2.2.2 A társasági szerződés módosítása
A polgári jog általános szabálya, hogy mivel a szerződést a felek kölcsönös
akaratából kötötték, a szerződés módosításához is valamennyi fél beleegyezése
szükséges. Ezen általános szabály alól tesz kivételt a Gt. 18 §-a, amely kimondja, hogy amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a társasági szerződés
módosításáról a társaság legfőbb szerve (taggyűlés) is határozhat és a tagok
aláírására nincs szükség. A taggyűlés ráadásul általában a jelen lévők háromnegyedének háromnegyedes többségével is döntést hozhat a szerződésmódosításról. A két kivétel: a) kkt.-bt. esetén egyhangú döntés szükséges, b) a cégnév, a
székhely (telephely, fióktelep) és a tevékenységi kör módosításáról egyszerű
szótöbbséggel is dönteni lehet, sőt a társasági szerződés felhatalmazhatja az
ügyvezetést, hogy taggyűlési döntés nélkül is meghozza ezeket az egyszerű
módosítási döntéseket.
A szerződésmódosítás cégjogilag az ún. változásbejelentési eljárás útján
történik, amelyre a cégbíróság főszabályként az alapítási eljárás szabályait alkalmazza [Ctv. 50. §]. A módosítás így általában a cégbejegyzéssel, a bejegyzés
napjával (és nem a taggyűlés időpontjában) valósul meg. Ezen szabály alól
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azonban a Ctv. kivételeket is megállapít, például a kft. ügyvezetőjének
hívása és az új ügyvezető kinevezése már a taggyűlés napjától hatályos, stb.

vissza-

2.2.2.3 Átalakulás
Az átalakulás lényege: társasági formaváltás [Gt. 67. § (1) bek.] egyetemes
jogutódlással. A régi társasági forma megszűnik és a megszűnés pillanatában
- amikor is a régi társaságot a cégbíróság törli a cégjegyzékből és az újat bejegyzi - új társaság keletkezik (pl. kft.-ből rt. vagy fordítva).
Gazdasági
társaság
a
Gt.
szerint
más
gazdasági
társasággá,
valamint
egyesüléssé alakulhat át. Szövetkezet a szövetkezetekről szóló 2006. évi X.
törvény szabályai szerint alakulhat át gazdasági társasággá, gazdasági társaság
szövetkezetté nem alakulhat át.
Az átalakulás egyszerre a régi társaság megszűnése és az új társaság megalapítása. A Gt. 69. §-a szerint az átalakulásra a Gt. VI. fejezetében [Gt. 69-76. §]
foglalt
szabályokon
túlmenően
az
alapítás
szabályait
kell
mögöttes
jogterületként alkalmazni. Felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló
gazdasági társaság nem alakulhat át, az átalakulási folyamatban előtársaság
nincs, az átalakulóban lévő társaságnak iratain az átalakulás tényét jeleznie kell.
Az átalakulás útján létrejövő új társaságra átszáll a megszűnt társaság összes
joga és kötelezettsége [Gt. 70. §], ideértve a hatósági engedélyeket és a munkajogi
jellegű
jogokat
és
kötelezettségeket
is
(munkaszerződések,
kollektív
szerződés).
A gazdasági társaság legfőbb szervének az átalakulásról főszabályként két
alkalommal kell döntenie. Az első döntés elvi jellegű. Egyetértő döntés esetén a
társaság vezető tisztségviselői elkészítik az átalakulni kívánó gazdasági társaság
vagyonmérleg-tervezeteit,
amelyeket
könyvvizsgálóval
(ha
pedig
a
társaságnál
felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottsággal is) ellenőriztetni kell. A
vagyonmérleget
auditáló
könyvvizsgáló
nem
lehet
a
társaság
„rendes"
könyvvizsgálója. A vagyonmérleg-tervezetek alapján meg kell határozni az átalakulás útján létrejövő társaság törzs(alap)tőkéjét és az egyes tagokra eső vagyonhányadot, az „új társaságban" részt venni nem kívánó tagokkal pedig el
kell számolni. Az átalakulás elhatározásáról a Cégközlönyben két egymás után
megjelenő számban közleményt kell megjelentetni. Az átalakulási közlemény
arra szolgál, hogy a fennálló le nem járt követelések jogosultjai a második
közlemény megjelenésétől számított 30 napon belül a társaságtól biztosítékokat
követelhessenek.
Bonyolultabb
átalakulásoknál
a
vagyonmérleg-tervezetek
mellett a Gt. átalakulásiterv-készítési kötelezettséget is előír [Gt. 71-72. §].
A társasági szerződés azonban eltérhet a kettős - elvi és konkrét - döntési
kons-trukciótól, és úgy is dönthet, hogy egy ülésen döntenek az átalakulásról.
Az átalakulás cégbejegyzése után mind a megszűnő, mind az új társaságra
nézve 90 napon belül végleges vagyonmérleget kell készíteni.
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2.2.2.4 Egyesülés, szétválás
Egyesülés, ha több gazdasági társaság összeolvad, vagy ha egy vagy több társaság
egy másik társaságba beolvad. Szétválás, ha egy gazdasági társaság több társasággá bomlik (különválás), vagy ha egy társaság valamely része önálló társasággá válik (kiválás). Az egyesülésre és a szétválásra általában az átalakulás
szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az alapvető kivétel, hogy az egyesülésnél és a szétválásnál az érintett társaságoknak, illetve tagjaiknak egyesülési,
illetve szétválási szerződést kell kötniük [Gt. 77-86. §]. Szétválás esetén az eddigi formától eltérő társasági forma is választható (pl. két kft. egyesül és az új társaság formája rt. lesz). Mivel a társaságok egyesülése versenykorlátozó hatással
járhat, az eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tartalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szabályai szerint esetlegesen be kell
szerezni a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét [Gt. 77. §].

2.2.2.5 Jogutód nélküli megszűnés
A jogutód nélküli megszűnésnek lényegében négy nagy esetköre van:
a) a társaságot tagjai önkéntesen szüntetik meg a legfőbb szerv határozata alapján végelszámolással, ezzel egyenértékű eset, ha a tagok a társasági szerződésben eleve meghatározott időre hozták létre a társaságot;
b) bírósági felszámolást elrendelő ítélet alapján;;
c) cégbírósági érdemi döntés alapján;;
d) törvényben meghatározott speciális okból.
A

jogutód

nélküli

megszűnés

teljes

megszűnést

jelent,

az

esetleges

későbbi

követeléseket a társasággal szemben már nem lehet érvényesíteni.

ad a) A társaság tagjai már a társasági szerződésben is rendelkezhetnek a társaság megszűnéséről úgy, hogy a társaságot meghatározott időtartamra hozzák
létre vagy a szerződésbe más megszüntetési feltételt építenek be. A határozatlan
időre szóló társasági szerződés esetén is a társaság legfőbb szerve a tagok
legalább
háromnegyedes
többségével
hozott
döntésével
elhatározhatja a
társaság jogutód nélküli megszüntetését (kkt. és bt. esetében egyhangú határozat
kell). Ez esetben a Ctv. VIII. fejezetében szabályozott végelszámolási eljárásra kerül
sor. A végelszámolót főszabályként a taggyűlés jelöli ki [Ctv. 99. §], aki általában
a társaság valamely vezető tisztségviselője. A kkt. és a bt. esetében gyorsított,
„egyszerűsített" végelszámolásra kerülhet sor.
A
végelszámolási eljárás során beszedik a
kintlévőségeket,
kielégítik
a
követeléseket és a fennmaradó vagyont a társasági szerződésben szabályozott
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módon (általában vagyonaránylagosan) szétosztják a társaság tagjai között. A
tagok felelőssége a megszűnt társaság kötelezettségeiért az ötéves elévülési időn
belül
attól
függ,
hogy
az
adott
gazdasági
társaság
a
tagok
korlátozott
felelősségével működött vagy sem. A kft. és az rt. esetében a felelősség csak a
tagnak (részvényesnek) juttatott vagyon erejéig áll fenn. Ha azonban a tagok
felelőssége a társaság tartozásaiért korlátlan volt, az elévülési időn belül a
megszűnt társaság kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

ad b) Ha egy gazdasági társaság tartósan fizetésképtelen, az 1991. évi IL.
törvény szabályai szerint csőd-, illetve felszámolási eljárást folytat le vele szemben
a bíróság („rendes" polgári bíróság, nem a cégbíróság). A felszámolási eljárás
végén a bíróság jogerős ítéletben mondja ki a társaság felszámolás útján való
megszűnését. Ezen bírói ítélet alapján a cégbíróság törli a társaságot a cégjegyzékből.
ad c) A cégbíróság két esetben szüntetheti meg a társaságot:
■ Súlyos
és
ismételt
törvénysértés
esetén
a
törvényességi
felügyeleti
eljárás
eredményeként
a
cégbíróság
„feloszlatja"
a
gazdasági
társaságot, azaz megszűntnek nyilvánítja [Ctv. 81. § (6) bek.]. Ez esetben a
cégbíróság
folytatja
le
a
végelszámolási
eljárást
(kényszer-végelszámolás [Gt. 84. §]).
■ A cégbíróság a nem működő, ún. fantomcéget hivatalból törli a cégjegyzékből
[Ctv.
89-93.
§],
azaz
megszüntetésre
irányuló
eljárás
eredményeként
törli
a
társaságot
a
cégjegyzékből.
Megszüntetésre
irányuló eljárásnak nincs helye, ha a gazdasági társaságnak tartozásai
vannak, mert akkor le kell folytatni a felszámolási eljárást. Ha a
megszüntetett
társaság
után
vagyon
maradt
fenn,
illetve
utóbb
vagyon kerül elő, erről a cégbíróság a Ctv. szabályai szerint vagyonrendezési eljárás keretében rendelkezik [Ctv. 119-124. §].

ad d) Mind a Gt. általános része, mind az
delkezések ismernek sajátos megszüntetési okokat
megszűnik, ha a tagok száma egyre csökken és hat
a társaságba.
Mind a négy esetben a gazdasági társaság a
törlés napjától szűnik meg [Gt. 53. § (2) bek.].

egyes társaságokról szóló renis. Például a kkt. vagy a bt.
hónap alatt új tag nem lép be
cégjegyzékből

való

törléssel,

a
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2.2.3 A gazdasági társaság szervei
A gazdasági társaság szervei a következők:
a) a társaság legfőbb szerve, amelyet tág értelemben taggyűlésnek
nevezhetünk;;
b) a társaság ügyintéző szerve: vezető tisztségviselők, rt.-nél pedig
kollektív vezető szervként főszabályként az igazgatóság;;
c) a társaság tulajdonosi ellenőrzési szerve: felügyelőbizottság;;
d) a társaság eredmény-beszámolójának ellenőrző szerve: könyvvizsgáló.
A társaság a négy szervtípus mellett elvileg más szerveket is létrehozhat,
például tanácsadó testületet, állandó vagy ad hoc bizottságot, de ezek a Gt. szerinti szervek hatáskörét, felelősségét nem érintik [Gt. 19. § (6) bek.]. A nyilvánosan működő rt.-nél maga a Gt. hoz létre többletszervet, nevezetesen a felügyelőbizottságot segítő audit bizottságot [Gt. 311. §].

2.2.3.1 A társaság legfőbb szerve
A társaság legfőbb szerve a tagokból és csak a tagokból áll és tág értelemben taggyűlésnek nevezhető. Azért tág értelemben, mert a Gt. csak a kft-nél és az
egyesülésnél beszél kifejezetten taggyűlésről. A kkt. és a bt. esetében a legfőbb
szerv elnevezése a tagok gyűlése, az rt.-nél pedig az elnevezés hagyományosan
közgyűlés [Gt. 19. §]. Ugyanakkor - függetlenül az elnevezéstől - a társaság
legfőbb szerve a tagok összessége, a tagok közössége, amelynek ülését a
következőkben általánosan taggyűlésnek nevezzük.
A magyar jogban a társaság legfőbb szerve, azaz az előző értelemben vett taggyűlés a társaság ún. stratégiai döntéshozatali szerve. Ez következik abból is, hogy
az
egyes
társasági
formákra
vonatkozó
Gt.-beli
rendelkezések
a
taggyűlés
kizárólagos
hatáskörébe
utalják
a
társaság
működésével
összefüggő
legalapvetőbb
kérdéseket
például
a
társasági
szerződés
módosítása,
tőkeemelés,
tőkeleszállítás,
átalakulás,
az
eredmény-beszámoló
elfogadása
stb.
[Gt. 19. § (3) bek.]. Ebből viszont az is következik, hogy a taggyűlés operatív
ügyvezetési
kérdésekkel
kizárólag
akkor
foglalkozhat,
ha
ezt
a
társasági
szerződés kifejezetten a taggyűlés hatáskörébe utalta, tudniillik az ügyvezetés
hatáskörét a taggyűlés főszabály szerint nem vonhatja el [Gt. 22. § (5) bek.]. A
taggyűlés és az operatív vezetés elkülönülését az is mutatja, hogy a vezető tisztségviselők
és
a
felügyelőbizottsági
tagok
a
taggyűlés
jogszabálysértő
határozataival szemben bírósághoz fordulhatnak.
A
Gt.
19-20.
§-a
a
taggyűléssel
kapcsolatos
legalapvetőbb
szabályokat
határozza meg (összehívás rendje, napirend, határozatképesség, szavazati jog
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stb.). A taggyűlésen minden tag jelen lehet és felszólalhat, a szavazati jogot
azonban a társasági szerződésben korlátozni lehet (pl. a részvényes osztalékelsőbbségi részvény fejében lemondhat szavazati jogáról). A szavazati jog a gazdasági társaságoknál általában a vagyoni részesedés mértékéhez igazodik (de ez
diszpozitív szabály, lehet fejenként egyenlően is szavazni). A határozatokat a
határozatképes
taggyűlés
főszabályként
a
jelenlévők
egyszerű
(vagyonaránylagos) szótöbbségével hozza, a törvény azonban többször ettől eltérően rendelkezik, így minősített többséget ír elő a Gt. a társasági szerződés módosításának legtöbb esetében. A Gt.-ben a minősített többség általában a határozatképes
taggyűlésen jelenlévők szavazatainak háromnegyede.
A modern társasági jogokhoz igazodva a Gt. 19. § (4) bekezdése kimondja,
hogy egyszemélyes társaságnál nem kell tag(köz)gyűlést tartani (a klasszikus
társasági jogokban kellett, de pl. a jegybanktörvény szerint az MNB Rt.-nél jelenleg is közgyűlést kell tartani). Az egyszemélyes kft.-nél és rt.-nél a taggyűlés
döntését az alapító (egyedüli tag - részvényes) írásbeli határozata pótolja.
A taggyűlés döntéseit főszabályként ülésén hozza meg,
de a társasági
szerződés a Gt. 20. §-a alapján módot adhat arra, hogy
a tagok az ülésen való személyes részvétel helyett tagsági jogaikat elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolják (pl. az rt.-nél konferencia-közgyűlést tartsanak);;
ülés tartása nélkül hozzanak döntést a társasági szerződésben meghatározott
bizonyítható
módon
(ún.
levélszavazás).
Az
eredménybeszámolóról
azonban
csak ülésen lehet dönteni.

2.2.3.2 A gazdasági társaság ügyvezetése
A

gazdasági társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselők látják el, kivéve a
részvénytársaságot, ahol (két később tárgyalandó kivétellel) az igazgatóság mint
testület
az
ügyvezető
szerv,
és
az
igazgatóság
tagjai
minősülnek
vezető
tisztségviselőknek [Gt. 22. §]. Vezető tisztségviselő a kkt.-nál és a bt.-nél a társasági szerződésben az ügyvezetésre feljogosított tag (tagok) mint üzletvezetők,
a kft.-nél az egy vagy több ügyvezető. Az egyesülésnél a vezető tisztségviselő
általában az igazgató, de a társasági szerződés kollektív ügyvezető szervezetet,
igazgatóságot is létrehozhat.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó fő szabályok a Gt.-ben a következők:
a)

Vezető

tisztségviselő

főszabályként

csak

természetes

személy

lehet,

a

feladat csak személyesen látható el e tevékenységben és képviseletnek
helye nincs [Gt. 22. § (3) bek.]. A kivétel a kkt. és a bt., ahol a jogi
személy tag is feljogosítható üzletvezetésre.
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b) Vezető tisztségviselővé egy személy
(az
1988-2006-ig
hatályban
lévő
szűntek).
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több társaságnál is megválasztható
adminisztratív
korlátozások
meg-

c) Ha a törvény kivételt nem tesz, a vezető tisztségviselőket a tag(köz)gyűlés választja meg. Alapvető kivétel az alapítás stádiuma, amikor is
a vezető tisztségviselőket a társasági szerződésben kell kijelölni. A
kivételre példa még, amikor a zártkörűen működő rt.-nél és a kft.-nél
a Gt. 37. §-a alapján a felügyelőbizottság nevezi ki az igazgatóságot
(ügyvezetőt),
ha
ezt
a
rendelkezést
az
alapszabály
(társasági
szerződés) tartalmazza.
d) A
vezető
tisztségviselői
megbízás
főszabályként
határozott
időre,
de
legfeljebb öt évre szól. A társasági szerződés lehetővé teheti, hogy a
vezető tisztségviselőt határozatlan időre válasszák.
e) A
vezető
tisztségviselőkkel
szemben
a
Gt.
széles
körű
összeférhetetlenségi
követelményeket
állapít
meg
(büntetőjogi
oldalról
pl.
a
végrehajtandó
szabadságvesztést
kiszabó
jogerős
ítélet,
a
felszámolás vagy a hivatalbóli törlés miatt, más társasági tisztség, felügyelőbizottsági tagság ellátása miatt stb.).
vezető tisztségviselői jogviszony sajátos polgári jogi megbízási jogviszony, amely a megválasztással és az elfogadással jön létre, illetve visz-

f) A

szahívással
vagy
lemondással
bármikor
mindkét
oldalon
megszüntethető.
Erre
a
jogviszonyra
a
Ptk.
megbízási
szerződésre
vonatkozó
szabályait kell mögöttes jogterületként alkalmazni [Gt. 22. § (2) bek.].
A
vezető
tisztségviselővé
választás
tehát
nem
hoz
létre
munkaviszonyt, sőt a 2006-os Gt. valamennyi társasági formára nézve megtiltja
e
jogviszony
munkaviszony
keretében
való
ellátását.
Munkaviszonyt
persze
a
vezető
tisztségviselő
is
létesíthet
a
társasággal,
de
az
esetleges
(pl.
igazgatói)
munkaviszony
a
vezető
tisztségviselői
jogviszonytól elválik és külön is bírálandó el (ún. kettős fedelű jogviszony).
Ez abból is látszik, hogy a munkaszerződés alapján a munkavállalónak mindig jár bér, a vezető tisztségviselői tevékenység pedig ingyenesen és díjazás fejében egyaránt ellátható.
g) A vezető tisztségviselő önfelelősségíí. Ez azt jelenti, hogy az ügyvezetés
körében - ha törvény kivételt nem tesz - nem utasítható sem a tagok,
sem munkáltatója által és hatáskörét sem lehet elvonni. (Nem ez a
helyzet az egyszemélyes társaságnál, ahol lehet írásban utasítást adni,
de ez mentesíti a tisztségviselőt a felelősség alól.) A Gt. 30. § (1)
bekezdése kimondja: a vezető tisztségviselők az ügyvezetést az ilyen
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elvárható
gondossággal,
a
gazdasági
alapján
(tehát
a
társaság
érdekei
megelőzhetik a tagok érdekeit!) kötelesek ellátni. A Gt. a vezető tisztségviselőknek
csak
a
gazdasági
társasággal
szembeni
kártérítési
felelősségéről
rendelkezik
(külső
személyek,
illetve
a
tagok
tehát
a
tisztségviselőket
közvetlenül
nem
perelhetik,
először
a
társaság
ellen
kell fordulniuk), kimondva, hogy a vezető tisztségviselők a jogszabályok,
a
társasági
szerződés,
a
taggyűlés
határozatainak
és
az
ügyvezetési
kötelezettségek
vétkes
(szándékos,
gondatlan)
megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai
szerint felelnek a társasággal szemben. Ez a felelősség együttes cégjegyzés
vagy
testületi
döntés
esetén
egyetemleges.
Ha
tehát
részvénytársaság
igazgatósága
hoz
jogellenes
kárt
okozó
döntést,
ezért
felelnek
a
döntést
megszavazó
igazgatósági
tagok,
mégpedig
egyetemlegesen. Mentesül viszont a felelősség alól az az igazgatósági
tag, aki a határozat ellen szavazott vagy a döntésben nem vett részt.
A
társaság
által
harmadik
személyeknek
(ide
tartoznak
a
tagok,
a
befektetők és a hitelezők is) okozott károkért a társaság felel, amely
ezután fordulhat a vezető tisztségviselő ellen. A Gt. 29. § (5) bekezdése
a
felelősségi
kérdések
tisztázása
érdekében
bevezette
a
felmentvény
intézményét. Ha ezt a társasági szerződés lehetővé teszi, úgy az eredménybeszámolót
tárgyaló
taggyűlés
értékeli
a
vezető
tisztségviselők
teljesítményét
és
ha
azt
megfelelőnek
találja,
részükre
felmentvényt
ad. Felmentvény esetén e vezető tisztségviselő felelőssége utóbb csak
akkor állapítható meg, ha a jelentésben foglalt adatok hibásak vagy
hiányosak voltak.
tisztséget

betöltő

társaság

érdekeinek

személyektől

elsődlegessége

h) A társaság törvényes képviselője a külső vagyoni forgalomban, de a társaság
munkavállalóival
szemben
is
a
társaság
vezető
tisztségviselője.
A tisztségviselő a társaságot írásban ún. cégjegyzés útján képviseli [Gt.
29. §]. Minden vezető tisztségviselő elvileg jogosult a cégjegyzésre, de
cégjegyzési jogát a társasági szerződés korlátozhatja, például az önálló cégjegyzési jog helyett együttes cégjegyzési jogot írhat elő. A cégjegyzés azt jelenti, hogy
a társaság
iratain a társaság képviseletére
jogosultak
az
iratokat
a
társaság
cégneve
alatt
saját
névaláírásukkal
látják el. Az aláírásnak meg kell felelnie az ún. aláírási címpéldánynak
(hivatalos cégaláírási nyilatkozat).
A
vezető
tisztségviselők
a
társaság
munkavállalóit
cégjegyzésre
jogosíthatják
fel.
Amíg
a
vezető
tisztségviselő
ha
a
társasági
szerződés nem korlátozza - egyedül ír alá, a munkavállalók cégjegyzése
érvényességéhez
a
társasági
szerződés
ellentétes
rendelkezése
hiányában - két jogosult együttes aláírására van szükség.
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Sajátos társasági vezető a cégvezető, aki ugyan nem vezető tisztségviselő, de rá általában a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok az irányadók [Gt. 29. § (3) bek.]. A cégvezető munkavállaló, akit
a taggyűlés (nem a társasági szerződés) általános és önálló képviseleti
(cégjegyzési) joggal ruház fel. Elvileg egy társaságnál több cégvezető
is működhet és telephelyeken is működhet cégvezető.

Megjegyezzük, hogy főleg az rt.-nél különleges ügyvezetési formák találhatók. Az egyik a következő pontban tárgyalandó ún. irányító felügyelőbizottság.
A zártkörűen működő rt.-nél emellett mód van egyszemélyes ügyvezetésre, amikor
is a vezérigazgató gyakorolja az igazgatóság hatáskörét [Gt. 247. §]. Végül a nyilvánosan működő rt.-knél lehetőség nyílik az igazgatóság és a felügyelőbizottság
kettős rendszere helyett az angol-amerikai egységes irányítási rendszer (Boardrendszer) választására, amelyet a magyar Gt. 308. §-a igazgatótanácsnak nevez.

2.2.3.3 Felügyelőbizottság
A magyar jog általában (a nyilvánosan működő rt. kivételével) nem ismeri az
angol-amerikai egységes Board-ot, hanem elkülöníti az operatív ügyvezetéstől a
tulajdonosi
ellenőrzés
szerveként
a
felügyelőbizottságot.
A
felügyelőbizottság
tehát egyfelől a tulajdonosi ellenőrzés szerve (a tagok, a társaság legfőbb szerve
részére ellenőriz), másfelől általános ellenőrző szerv, elvileg a társaság bármely
ügyét megvizsgálhatja, vele szemben nincs üzleti titok. Az ügyvezetés köteles a
felügyelőbizottságnak valamennyi iratot rendelkezésére bocsátani, a kért felvilágosítást teljes terjedelemben megadni [Gt. 35. § (2) bek.].
A felügyelőbizottság testület, tagjainak számát a Gt. 3-15 fő között állapítja
meg. A felügyelőbizottsági tagokat a tag(köz)gyűlés választja meg, ugyanúgy
határozott időre, mint a vezető tisztségviselőket (az időtartam eltérő is lehet). A
felügyelőbizottsági tagokat - ha a társasági szerződés ezt a vezető tisztségviselők esetében is lehetővé teszi - határozatlan időre is meg lehet választani.
A felügyelőbizottság elnökét - ha ezt a taggyűlés nem vonja saját hatáskörébe a felügyelőbizottság választja meg tagjai közül, a felügyelőbizottság ügyrendjét
a tag(köz)gyűlés hagyja jóvá [Gt. 34-36. §].
A felügyelőbizottság a magyar társasági jogban általában fakultatív szerv, a
társulok dönthetnek felállításáról a társasági szerződésben. Kötelező a felügyelőbizottság
a) minden
nyilvánosan
működő
részvénytársaságnál,
ha
irányítási rendszerben működik;;
b) a
zártan
működő
részvénytársaságnál,
ha
a
szavazati
rendelkező részvényesek ezt kívánják;;
c) bármely gazdasági társaságnál, ha a társaság teljes munkaidőben

nem
jogok

egységes
5

%-ával
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foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a 200 főt
meghaladja;
d) ha ezt külön törvény például a köztulajdon védelme érdekében, előírja.
Az
eredménybeszámolóról
a
közgyűlés
csak
a
felügyelőbizottság
írásbeli
véleménye birtokában határozhat, a társasági szerződés bármely üzletpolitikai
jelentés előzetes megvizsgálását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalhatja.
Az ügyvezetés és a felügyelőbizottság a magyar társasági jogban főszabályként egymás mellé rendelt társasági szervek, véleményük tehát egymástól eltérhet,
vita esetén a közös felettes, a taggyűlés dönt. Ha azonban a felügyelőbizottság
megítélése
szerint
az
ügyvezetés
tevékenysége
jogszabályba,
a
társasági
szerződésbe, a taggyűlés határozatába ütközik, vagy „egyébként" sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult a társaság
taggyűlése rendkívüli ülésének összehívására (a rendes taggyűlést a vezető
tisztségviselők hívják össze [Gt. 35. § (4) bek.]).
A felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségeik megszegése által a társaságnak okozott károkért [Gt. 36. § (4) bek.].
A felügyelőbizottságban általában csak „külső személyek" vehetnek részt,
tehát
vezető
tisztségviselők
(hozzátartozóik),
illetve a
társaság
munkavállalói
nem. Ez alól kivétel az ún. dolgozói participado a Gt. 38-39. §-ában szabályozott
intézménye,
azaz
a
társaság
munkavállalóinak
a
felügyelőbizottságba
való
intézményes
bevonása
a
„nagyvállalatoknál".
Nagyvállalatnak
minősül
minden
gazdasági társaság (tehát nemcsak az rt. és a kft.), amelynek a teljes
munkaidőben
foglalkoztatott
munkavállalói
száma
éves
átlagban
a 200
főt
meghaladja. Az ilyen társaságoknál a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát
a társaság dolgozói közül az üzemi tanács jelöli. (Ezeknél a vállalatoknál
kötelezően működik üzemi tanács.) Tört szám esetén az egyharmadot a dolgozókra kedvezőbb számítási móddal kell megállapítani (pl. 8 tagú felügyelőbizottságnál 3 munkavállalói küldött).
A munkavállalói küldöttek egyenjogiiak a felügyelőbizottság többi tagjával,
közülük akár a felügyelőbizottság elnöke is megválasztható. Ha a felügyelőbizottsági tagságért díjazás jár, a munkavállalói küldöttet ugyanolyan díjazás illeti
meg, mint a felügyelőbizottság többi tagját. Az üzemi tanács jelöltjét a taggyűlés
köteles megválasztani a felügyelőbizottság tagjává, kivéve, ha törvényes kizáró
ok áll fenn vele szemben (pl. a vezető tisztségviselő hozzátartozója). A
munkavállalói küldöttet visszahívni is csak az üzemi tanács javaslatára lehet.
Ha azonban a küldött munkaviszonya a társasággal megszűnik, a felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik.
A 2006-os Gt. jelentős újítása, hogy a munkavállalói participációt diszpozitív
intézménnyé tette. Az üzemi tanács ugyanis a társaság ügyvezetésével kötött
megállapodással
más
gazdasági
előny
fejében
„lemondhat"
participációs
jogairól (pl. béremelés, szociális-jóléti szolgáltatások).
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A felügyelőbizottság általános konstrukciójától eltér az ún. irányító felügyelőbizottságnak a Gt. 37. §-ában szabályozott intézménye. A kft.-nél és a
zártkörűen működő rt.-nél a társasági szerződés (alapszabály) úgy is rendelkezhet, hogy a tag(köz)gyűlés csak a felügyelőbizottságot választja meg, és a
felügyelőbizottság nevezi ki a vezető tisztségviselőket, illetve az igazgatóságot.
Ebben az esetben a társasági szerződés meghatározhatja azon ügyeket, amelyekben
az
igazgatóság
csak
a
felügyelőbizottság
előzetes
jóváhagyásával
hozhat döntéseket.

2.2.3.4 A könyvvizsgáló jogállása
A könyvvizsgáló lényegében hármas kötöttségben tevékenykedik:
a) egyéni vagy társas vállalkozó (könyvvizsgáló cég), amely polgári jogi
megbízási
szerződést
köt
a
társaság
ügyvezetésével
a
könyvvizsgálat
elvégzésére;;
b) a társaság tag(köz)gyűlése által választott társasági szerv;;
c) közérdekvédelmi feladatot lát el az állam irányában.
A könyvvizsgálói tevékenység többirányú, általános jelleggel az 1997. évi LV.
törvény rendelkezik róla. A Gt. csak a társaság könyvvizsgálójaként a cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálóval foglalkozik, a könyvvizsgálói jogállás részletei a könyvvizsgálói törvény mellett a számviteli törvényre (2000. évi C.
törvény) tartoznak.
A társasági könyvvizsgáló alapfeladata az éves eredménybeszámoló (mérleg)
pénzügyi
ellenőrzése
(ún.
auditálás).
A
társaság
könyvvizsgálójának
az
választható meg a társaság taggyűlése által, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A hivatkozott 1997-es könyvvizsgálói törvény szerint a
könyvvizsgáló egyéni vállalkozó, illetve társaság egyaránt lehet. Ha könyvvizsgáló társaságot választ a taggyűlés a társaság könyvvizsgálójának, úgy a társaság mellett meg kell választani azt a személyt is, aki a könyvvizsgáló cég
részéről a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ez a személy lehet a
könyvvizsgáló
társaság
tagja,
vezető
tisztségviselője
vagy
munkavállalója
egyaránt.
A
társaság
könyvvizsgálóját
a
tag(köz)gyűlés
választja
a
vezető
tisztségviselőkhöz hasonlóan határozott időre, de legfeljebb öt évre. A megválasztás
után a könyvvizsgálóval a társaság ügyvezetése köt a könyvvizsgálatra polgári
jogi megbízási szerződést. Ezt a szerződést 90 napon belül meg kell kötni, mert
egyébként új könyvvizsgálót kell választani.
A könyvvizsgáló - a felügyelőbizottsághoz hasonlóan - általában fakultatív
szerv, a tagok a társasági szerződésben szabadon dönthetnek úgy, hogy szük-
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ségük van-e könyvvizsgálóra vagy nincs. A Gt. 40. §-a szerint azonban kötelező
a könyvvizsgáló választása
■ minden részvénytársaságnál;;
■ minden olyan esetben, amikor ezt a számviteli törvény előírja.
A könyvvizsgáló alapfeladata, hogy a számviteli törvény szabályai szerint
ellenőrizze a gazdasági társaság eredménybeszámolójának mind a valódiságát,
mind a jogszabályszerűségét. A mérleg ún. auditálását a könyvvizsgáló a társaság menedzsmentje által összeállított mérleg, illetve az ún. teljességi nyilatkozat
alapján
végzi.
(A
teljességi
nyilatkozat
a
társaság
menedzsmentjének
nyilatkozata arról, hogy a mérleg elbírálásához szükséges összes dokumentációt a
könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátotta.) A könyvvizsgáló
■ vagy auditálja a mérleget, azaz a mérlegre rávezetett záradékban azt
valósnak és jogszabályszerűnek minősíti;;
■ vagy elutasítja az auditot;
■ vagy ún. korlátozásokkal auditál.
A könyvvizsgáló nyilatkozata alapján terjeszti a társaság ügyvezetése - a felügyelőbizottság
véleményével
az
eredménybeszámolót
a
taggyűlés
elé.
A
könyvvizsgáló
véleményének
meghallgatása
nélkül
az
eredménybeszámolóról
a taggyűlés nem dönthet, de a taggyűlést természetesen a könyvvizsgáló
véleménye nem köti.
Feladata elvégzése érdekében a könyvvizsgáló a társaság bármely
iratát
megtekintheti,
a
vezető
tisztségviselőktől,
munkavállalóktól
felvilágosítást
kérhet, megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, szerződéseit [Gt. 43. §].
A könyvvizsgáló közérdekvédelmi funkciója elsősorban abból áll, hogy ha
olyan
tényt észlel, amely arra
utal, hogy
a gazdasági
társaság vagyoni
helyzetében jelentős negatív hatás várható vagy a vezető tisztségviselők sértik a
társaság érdekeit, kérnie kell a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezetés nem
hívja össze a taggyűlést vagy a taggyűlés nem hoz a jogszabályoknak megfelelő
döntést, a könyvvizsgáló köteles a társaság felett a törvényességi felügyeletet
ellátó cégbíróságot értesíteni [Gt. 44. §].

2.2.4 Tagok érdekvédelme, kisebbségvédelem, hitelezővédelem
2.2.4.1 Tagok individuális érdekvédelme
A Gt. 45. §-a szerült a gazdasági társaság bármely tagja a bíróságnál (nem a cégbíróságnál!) keresettel megtámadhatja a gazdasági társaság bármely szervének
jogszabálysértő határozatát. Jogszabálysértőnek minősül a társasági szerződés-
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be ütköző határozat is. A megtámadásra a Gt. jogvesztő határidőket állapít meg:
a tudomásszerzéstől számított 30, de legkésőbb a határozat meghozatalától
számított 90 nap. A bíróság a határozatot nem változtathatja meg, de ha jogszabálysértő, hatályon kívül helyezi.
Tagot a társaságból ki lehet zárni, de csak akkor, ha a társaságban maradása a
társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné [Gt. 47. §]. Részvénytársaságból részvényest, illetve a szavazatok háromnegyedével rendelkező tagot
nem lehet kizárni. Mivel kétszemélyes társaságból az egyik tag a saját ügyében
szavazati joggal nem rendelkező másik tagot zárná ki, a Gt. 47. § (2) bekezdése
a kizárás intézményét kétszemélyes társaságnál sem teszi lehetővé.
Akizárás
kezdeményezéséről
a
társaság
taggyűlése
legalább
háromnegyedes
többséggel határoz. A határozat alapján 15 napos jogvesztő határidővel a társaságnak kizárási pert kell indítania a bíróságnál. A kizárási perre a Gt. 48. §-a
speciális eljárási szabályokat állapít meg a döntés meggyorsítása érdekében. A
kizárásról érdemben a bíróság dönt: vagy elutasítja a társaság keresetét, vagy
kizárja a tagot.

2.2.4.2 Kollektív kisebbségvédelem
A modern társasági jogok nemcsak individuális, hanem kollektív, azaz közös
kisebbségvédelmi jogokat is adnak a tagoknak. A Gt. 49. § (1) bekezdése alapján
általában a kollektív kisebbségvédelem a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező tagokat illeti meg, de a törvény néhány esetben (pl. a konszernjogban)
ennél
alacsonyabban
is
meghatározza
a
kollektív
kisebbségvédelem
határát.
Az alapvető kollektív kisebbségvédelmi jogok a következők:
a) Kérés, hogy a társaság legfőbb szervét hívják össze. Ha az ügyvezetés
30 napon belül nem tesz eleget a kérésnek, a rendkívüli taggyűlést a
cégbíróság tűzi ki.
b) Külön könyvvizsgálói vizsgálat kérése. Ezt a cégbíróság rendeli el és
a cégbíróság jelöli ki az eljáró könyvvizsgálót is.
c) Perindítás
tag,
vezető
tisztségviselő,
felügyelőbizottsági
tag,
illetve
könyvvizsgáló
ellen,
ha
a
társaság
legfőbb
szerve
elvetette
azt
az
indítványt, hogy a pert a társaság indítsa meg.
Természetesen, ha a kisebbség indokolatlanul élt a fenti jogokkal, az okozott
költségeket meg kell térítenie, egyébként e költségek a társaságot terhelik.
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2.2.4.3 Hitelezővédelem
A modern társasági jog védeni kívánja a hitelezőket (ide értve a beszállítókat, az
alvállalkozókat, más közreműködőket
visszaélések ellen, az ún. csalárd
szemben.

is) a
csőd,

tagok
illetve

korlátolt felelősségével való
vállalatkiürítés lehetőségével

A Gt. 50. §-a a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatban elvi éllel kimondja, hogy nem hivatkozhat korlátolt felelősségre az a tag (bt.
kültagja, kft. tagja, részvényes), aki a társaság elkülönült jogi személyiségével a
hitelezők rovására visszaélt. E felelősség elsősorban akkor áll fenn, ha a tagok
korlátolt felelősségével működő társaság vagyonával a tagok sajátjukként rendelkeztek, illetve ha a vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve kellő gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna,
hogy ezáltal a társaság kötelezettségeit harmadik személyekkel szemben nem
tudja teljesíteni.
Az intézmény lényege tehát, hogy áttöri a kft-nél, illetve az rt-nél a tagok
korlátolt felelősségét a joggal visszaélő tagra nézve (felelősségátvitel). Nyilván a
társaság kiürítéséről csak meghatározó részesedésű tag tud dönteni, ha több
ilyen tag van, felelősségük korlátlan és egyetemleges.
A tagok korlátolt felelősségével működő társaságoknál emellett külön figyelmet kell fordítani a törzs(alap)tőke védelmére. Ezért a Gt. 51. §-a kimondja, hogy
ha a kft, illetve rt. egymást követő két évben nem rendelkezik az adott társasági formára megállapított törvényes minimáltőkével (3 millió, illetve 20 millió Ft),
úgy a második beszámoló elfogadásától számított 3 hónapon belül a minimáltőkét biztosítani kell. Ha ez nem történik meg, át kell alakulnia olyan társasággá, ahol nincs ilyen minimáltőke megállapítva (pl. kft.-vé vagy bt-vé), vagy
a társaságot meg kell szüntetni. Emellett a Gt. a kft-nél, illetve az rt-nél a társasági szerződésben meghatározott vagyon jelentős elvesztésére nézve is megállapít vagyonvédelmi szabályokat.

2.2.5 A legegyszerűbb társasági formák: a közkereseti és a betéti társaság
A közkereseti és a betéti társaság a mikrovállalkozások tipikus formája. Egyik
sem jogi személy, cégneve alatt szerez jogokat és kötelezettségeket.
A közkereseti társaság (kkt.) lényege, hogy a tagok (legalább két tag) a társasági szerződés alapján úgy folytatnak közös gazdasági tevékenységet, hogy a
társaság tartozásaiért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak. A kkt-nál
tehát a társaság üzleti vagyona és a tagok magánvagyona nem különül el
egymástól. Ezért a kkt. viszonylag kevésbé alkalmazott társasági forma - mintegy 8000 kkt. van bejegyezve a cégjegyzékbe [Gt. 88-107. §].
A kkt. esetében el kell különíteni a társaság belső és külső jogviszonyait. A
tagok a kkt.-nál is kötelesek vagyoni hozzájárulás szolgáltatására, ezt később
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növelni vagy kiegészíteni nem kötelesek. A kkt.-nál általában a tagok személyesen
is
közreműködhetnek
a
társaság
tevékenységében,
ezért
díjazásban
is
részesülhetnek. Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a nyereség
és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg [Gt.
90. §].
A kkt. legfőbb szerve a zömmel kötött forma nélkül működő tagok gyűlése.
A tagok gyűlésének hatáskörét, működési szabályait a társasági szerződésben
határozzák meg. A határozathozatal során főszabályként minden tagnak azonos
értékű szavazata van. Ettől a társasági szerződésben el lehet térni, de egy
szavazat minden tagot megillet. A kkt.-nál nemcsak szótöbbséges, hanem egyhangú határozathozatalt is előír a Gt. (pl. egyhangú határozat kell a társasági
szerződés módosításához, az átalakuláshoz, a jogutód nélküli megszűnéshez). A
társaság üzletvezetésére pedig - ha ezt a társasági szerződés nem korlátozza mindegyik tag önállóan, időhatár nélkül jogosult. Az üzletvezetésre jogosult tag
jogosult a cégjegyzésre is [Gt. 94-96. §].
A kkt. kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel teljes vagyonával. Ha a
vagyon nem elég a hitelezők kielégítésére, mögöttes felelősségként belép a tagok
korlátlan és egyetemleges felelőssége, ezért a tagok (erre mutat a társasági forma
elnevezése) a társasággal együtt is perelhetők [Gt 97. §].
A kkt. klasszikus személyegyesülés, erősen kötődik tagjaihoz, ezért a tag halála
vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság is megszűnik, bár a Gt. 103.
§ alapján az örökös (jogutód) a társaságba beléphet. A tag emellett a határozatlan időre létrehozott társaságban tagsági jogviszonyát 3 hónapos felmondási
idővel bármikor felmondhatja [Gt. 100. §], súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye van. A kkt.-ban lévő társasági részesedés
más személyre való ingyenes vagy ellenérték fejében történő átruházásának
sincs akadálya [Gt. 101. §]. A társaságtól megváló taggal való elszámolás rendjét
a Gt. úgy szabályozza, hogy az a kilépő tag és a folyamatos működésben
érdekelt társaság méltányos érdekét egyaránt kielégítse.
A betéti társaság (bt.) az egyik legtipikusabb és legkedveltebb, állampolgárok
által választható társasági forma - a bt.-k száma a cégjegyzékben 120 000 körül
mozog. A bt. alapjellegzetessége, hogy a tagok felelőssége megosztott: a beltag
(beltagok) felelőssége korlátlan, a kültag (kültagok) csak vagyoni betétjét köteles a társaság részére szolgáltatni, a társaság hitelezőivel szemben nem felel [Gt.
108-110. §].
A
betéti
társaságra
a
közkereseti
társaság
szabályait
kell
mögöttes
jogterületként alkalmazni [Gt. 108. § (3) bek.]. Az alapvető különbség a kkt. és a
bt. között a kültag korlátozott felelősségéből adódik: a kültag főszabályként nem
lehet üzletvezető, nem képviselheti a társaságot és nem jogosult cégjegyzésre
[Gt. 109. § (2) bek.].
A betéti társaság társaság. A kültag tehát nem hitelező, viseli a veszteséget,
részesül a nyereségből, a taggyűlésen (tagok gyűlésén) leszavazhatja a beltagot.
A magyar jogban jelenleg a kültag vagyoni betétjéről nem lehet értékpapírt kiál-
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lítani (nem ismerünk betéti részvénytársaságot) és a kültag adatai is nyilvánosak
(nincs tehát csendes társaság). A Gt. nem tiltja, hogy bt. beltagja kft. legyen, így
a beltag korlátlan felelőssége sem tud adott esetben érvényesülni.

2.2.6 A korlátolt felelősségű társaság
A kis- és középvállalkozások tipikus formája a korlátolt felelősségű társaság. A
kft. egyben a legelterjedtebb társasági forma, a kft.-k száma a magyar cégjegyzékben mintegy 220 000. A kft.-ről a Gt. IX. fejezete a 111-170. §-ban rendelkezik.
A kft. olyan gazdasági társaság,
a) amely
előre
meghatározott
összegű
törzsbetétekből
álló
törzstőkével
alakul. A legkisebb törzsbetét 100 000 Ft, a legkisebb törzstőke 3 millió Ft. A törzsbetét a társaság cégbejegyzése után a törzsbetétet szolgáltató
tag
üzletrészévé
alakul
[Gt.
121.
§].
Az
üzletrész
forgalomképes
vagyoni
értékű
jog,
az
üzletrészről
értékpapírt
kiállítani
nem lehet.
b) a
tagok
kötelezettsége
a
társasággal
szemben
a
törzsbetét
szolgáltatására terjed ki, a társaság kötelezettségeiért a tag nem felel. A társaság
tagja
tehát
voltaképpen
nem
korlátolt
felelősségű,
e
kifejezés
leegyszerűsítés és az üzleti kockázat korlátozására utal. A kft. tagjai
ugyanis
a
kft.-vel
szemben
vállalt
vagyoni
szolgáltatásuk
teljesítése
tekintetében
teljesen
felelnek,
a
hitelezők
felé
pedig
törvényben
szabályozott
különleges
esetek,
mint
például
a
már
említett
felelősségátvitel szabályát leszámítva - egyáltalán nem felelnek.
A kft. személyegyesülés. A Gt. 113. §-a tételesen meghatározza a kft. társasági szerződésének kötelező tartalmi elemeit.
A kft. minden tagjának egy törzsbetétje van, a törzsbetétnek több tulajdonosa
lehet. A törzsbetétek aránya természetszerűen különböző lehet. A társaság tagjainak alapvető kötelezettsége a törzsbetét társasági szerződés szerinti befizetése
a társaság részére. A kft. tagjai azonban mellékszolgáltatásra is vállalhatnak
kötelezettséget
[Gt.
119.
§],
a
mellékszolgáltatás
vagyoni
és
személyes
közreműködés egyaránt lehet, a tagot a mellékszolgáltatásért díjazás illetheti
meg. A társasági szerződés emellett feljogosíthatja a taggyűlést arra, hogy a
veszteségek fedezésére a tagok terhére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő. A
társasági szerződésben meg kell határozni a pótbefizetés legmagasabb összegét
is [Gt. 120. §].
A társaság cégbejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából
őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A társasági szerződés egyes
üzletrészeket a többiektől eltérő jogokkal ruházhat fel (pl. szavazattöbblet stb.).
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Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet [Gt. 121. §]. A kft. kivételesen és
ideig-lenesen megszerezheti - a Gt. 135. §-ában foglalt korlátok mellett - a saját
üzletrészét.
Az üzletrész a tagok között szabadon átruházható (bár a társaság tagjai a társasági szerződésben itt is elővásárlási jogot köthetnek ki). A társaság személyegyesülés jellegéből kifolyólag azonban az üzletrész főszabályként csak egy
bonyolult elővásárlási rendszer szerint ruházható át külső személyekre: először
elővásárlási jog illeti meg a tagot, másodszor a társaságot, harmadszor pedig a
taggyűlés által erre kijelölt személyt [Gt. 123. §]. Az elővásárlási jogot azonban a
társasági szerződésben kizárni, illetve korlátozni is lehet. Az elővásárlási jog
átruházása pedig semmis és az elővásárlási jog - cserével, ajándékozással stb. való kijátszását a társasági szerződésben ki lehet zárni [Gt. 126. §]. Az üzletrész
átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli, de a tagjegyzék
módosítandó. Az új tagnak a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve
kötelezőként el kell fogadnia.
A társasági szerződést kft. esetében felmondani nem lehet, csak az üzletrész
átruházásával lehet „kilépni" a társaságból. A tag halála esetében az üzletrész
főszabályként átszáll a jogutódra.
A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában a nyereség és a veszteség
a tagok között vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg [Gt. 132. §]. A kft.nél a taggyűlés határozata alapján közbenső mérleggel osztalékelőleg fizetésére
is mód van.
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, a taggyűlés egy vagy több ügyvezetőt
választ a társaság operatív vezetésére. A taggyűlés működésére a Gt. részletes
szabályokat állapít meg [Gt. 141-148. §]. Az ügyvezetőket a taggyűlés egyszerű
többséggel
választja,
illetve
hívhatja
vissza,
hacsak
a
társasági
szerződés
másként nem rendelkezik.
A Gt. 152-165. §-ai részletesen szabályozzák a kft. törzstőkéjének felemelését
és leszállítását. Ez egy igen bonyolult szabályozás annak érdekében, hogy a
kisebbség, illetve a hitelezők érdekei ne sérüljenek.
A kft.-nek létezik egyszemélyes változata is. Az egyszemélyes kft. külön
szabályait a Gt. 167-169. §-ai állapítják meg.

2.2.7/1

részvénytársaság

2.2.7.1 Fogalmi kérdések
A

részvénytársaság klasszikus nagyvállalati társasági típus, az egyetlen társasági forma, ahol a tagsági jogokról értékpapírt állítanak ki. Magyarországon ma
viszonylag sok, kb. 4000 részvénytársaság működik, annak következtében, hogy
a privatizáció során az állami vállalatokat zömmel részvénytársaságokká alakították át. Ugyanakkor még kevés a nyilvánosan működő, illetve tőzsdei
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részvénytársaságok száma (100 alatt). Az rt.-t a Gt. X. fejezete a 171-315. §-ban
szabályozza.
A részvénytársaság
meghatározott
számú és
névértékű
részvényekből álló
alaptőkéalakul.
Jelenleg
a
magyar
jogban
részvénynévérték-minimum
nincs.
Részvényt
névértéke
alatt
kibocsátani
tilos,
névérték
feletti
kibocsátási érték lehetséges, a névérték és a kibocsátási érték különbsége az alaptőke feletti vagyonba kerül. Az rt. legkisebb alaptőkéje
jelenleg 20 millió Ft.
b) A
részvényes
vagyoni
hozzájárulásáról
részvényt
kap,
a
részvény
testesíti meg a részvényes vagyoni és személyi jogait.
c) A
részvényesek
csak
részvényük
névértékét
(kibocsátási
értékét)
kötelesek
szolgáltatni
a
részvénytársaságnak
(rt.-nél
nincs
mellékszolgáltatás, pótbefizetés, mivel az rt. tőketársulás).
d) A részvényes az rt. tartozásaiért az rt. hitelezőivel szemben nem felel
[Gt. 171. §].
a) előre

vel

Az rt. vagy zártan vagy nyilvánosan alapítható. Ez a két alapítási mód nem
tévesztendő össze a zártkörű vagy nyilvános működési móddal. Az rt. nyilvánosan
működik, ha részvényei (részben-egészben) nyilvánosan kerülnek forgalomba a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szabályai szerint. Ha a
részvények nyilvános forgalomba hozatalára nem kerül sor, az rt. zártan
működik. Az rt. közgyűlése háromnegyedes többséggel az rt. működési módját
megváltoztathatja [Gt. 171-173. §].
A 2006-os Gt.-ben alapvető jelentőséget kapott a zártkörűen, illetve nyilvánosan működő rt.-k elkülönítése, ezt a cégnévben (Zrt.-Nyrt.) is fel kell tüntetni. Az rt.-ről szóló X. fejezet is úgy épül fel, hogy az általános szabályok többsége a zártan működő rt.-re nézve került megállapításra, a nyilvánosan működő
rt.-kre vonatkozó eltérő és többletszabályokat önálló cím tartalmazza.
Az rt. zártkörűen úgy alapítható, hogy a részvényesek az alapító okiratban
abban
állapodnak
meg,
hogy
az
rt.
valamennyi
részvényét
meghatározott
arányban átveszik [Gt. 206. §]. Az alapszabály kötelező kellékeit a Gt. 208. §-a
állapítja meg. A részvénytársaságok többségét ma zártkörűen alapírják, illetve
az rt. más társaságból átalakulás útján jön létre, a nyilvános alapítás szélső
kivétellé vált. A nyilvános alapítás fázisai: alapítási tervezet készítése, részvényjegyzés lebonyolítása, alakuló közgyűlésen az alapszabály elfogadása. Látható,
hogy az rt. alapítási módja nem függ össze az rt. működési módjával (egy
zártkörűen alapított rt. is működhet később nyilvánosan, ha eleget tesz a Tptben meghatározott követelménynek).
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2.2.7.2 Részvényoszláhjozások
A részvény tagsági jogokat megtestesítő értékpapír [Gt. 177. §j. Az értékpapírjog
szerint kétfajta alapvető értékpapír van, az ún. hitelpapír (váltó, csekk, kötvény)
és a tagsági jogokat inkorporáló értékpapír, amelynek alapvető formája a részvény.
Az
értékpapírok
kibocsátására,
forgalmazására,
az
értékpapírpiac
felügyeletére
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) vonatkozik, a felügyeletet a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) látja el.
A részvények két alapvető típusa a bemutatóra és a névre szóló részvény. A
bemutatóra szóló részvény egyszerű átadással, a névre szóló részvényeket forgatmánnyal lehet átruházni. A névre szóló részvénnyel rendelkező részvényeseket a társaság részvénykönyve tartalmazza [Gt. 179-180. §]. A XIX. században
még
a
vezető
részvénytípus
a
bemutatóra
szóló
részvény
volt,
ma
Magyarországon a részvények kb. 95 %-a névre szól, és a zártkörűen működő
részvénytársaságnak csak névre szóló részvénye lehet.
Az egyes részvénytípusokon belül eltérő fajtájú részvények bocsáthatók ki.
Az alapvető részvényfajták: az elsőbbségi részvény, a dolgozói részvény, a kamatozó részvény és a visszaváltható részvény. A gyakorlat főleg a különböző
elsőbbségi részvényfajtákat, illetve a dolgozói részvényt alkalmazza.
Alapvető elsőbbségi részvények a) a többlet-, illetve a fix osztalékot biztosító
osztalékelsőbbségi részvény, b) az rt. megszűnésekor ún. likvidációs elsőbbséget
biztosító részvény, c) a különböző szavazatelsőbbségi részvények (többlet, de
legfeljebb tízszeres szavazati jogot adó részvény, vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvény), d) az elővásárlási jogot biztosító részvény, e) a vezető tisztségviselő (felügyelőbizottsági tag) kijelölésére jogosító részvény. Az elsőbbségi
részvény
valamely
többletjogot
ad
tulajdonosa
számára,
sokszor
valamely
ellenszolgáltatás
fejében
(lásd
pl.
szavazati
jog
nélküli
osztalékelsőbbségi
részvényt).
Az
elsőbbségi
részvényfajták
vegyíthetők,
illetve
az
osztályokon
belül különböző részvénysorozatba sorolhatók [Gt. 186-190. §].
Adolgozói részvény névre szóló és forgalomképességében korlátozott részvény,
amelyet
az
rt.
(alapító
okirata)
alapszabálya
rendelkezései
szerint
az
rt.
munkavállalói számára bocsátanak ki ingyenesen vagy kedvezményes áron. A
dolgozói részvény a magyar gyakorlatban a privatizáció során terjedt el. A dolgozói részvényt az rt. alaptőkéjének egyidejű felemelése mellett a felemelt alaptőke 15 %-áig lehet forgalomba hozni. A dolgozói részvény elsőbbségi részvény
is lehet. A dolgozói részvény lényege, hogy csak a társaság munkavállalóira,
illetve
nyugdíjasaira
ruházható
át,
illetve
a
részvénytársaság
részére
lehet
értékesíteni. A visszaszerzett dolgozói részvényt az rt. vagy bevonja, vagy más
részvényfajtává
alakítja,
illetve
más
munkavállaló
számára
dolgozói
részvényként értékesíti [Gt. 191. §].
A kamatozó részvény az osztalék mellett az adózott jövedelemből még kamatra
is jogosítja a részvényest. Kamatozó részvény csak az alaptőke 10 %-át meg nem
haladó mértékben hozható forgalomba [Gt. 192. §]. Ugyancsak az alaptőke 10 %-
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át meg nem haladó mértékben bocsátható ki olyan névre szóló részvény, amelyre az rt.-t vételi vagy a részvényest eladási jog illeti meg, ez az ún. visszaváltható
részvény [Gt. 193. §].
A
részvények
forgalomba
hozatalának
időpontja
szerint
különböztethetünk
meg részvényutalványt, ideiglenes és „végleges" részvényt
[Gt.
190-192. §].
A
részvényutalvány
nem
valós
értékpapír,
csak
egy
tanúsítvány,
amelyet
a
részvényes az általa befizetett vagyoni hozzájárulásról az rt. cégbejegyzése előtt
kap. Ha az rt.-t már bejegyezték a cégjegyzékbe, de az rt. teljes alaptőkéjét még
nem fizették ki, a részvényes által teljesített vagyoni hozzájárulásról ideiglenes
részvényt kell kiállítani. A teljes alaptőke biztosítása után az ideiglenes részvény
érvénytelenné válik, felváltja ugyanis a „végleges" részvény [Gt. 195-197. §].
A részvény előállítási módja szerint hagyományos, nyomdai úton előállított
részvény,
illetve
lényegében
számítástechnikai
kódot
képező
dematerializált
részvény
lehet.
A
modern
értékpapírjogok
kedvezményezik
a
nyomdai
részvények
dematerializált
részvénnyé
való
átalakítását.
A
dematerializált
részvényt értékpapírszámlán a központi értéktárban kell elhelyezni. A dematerializált részvény átruházása a számlán való jóváírással történik [Gt. 198-200. §].
A részvények egészen sajátos csoportja az ún. saját részvény, tehát amikor az
rt. saját részvényeinek tulajdonosa lesz. Ezt a lehetőséget a modern részvényjogok biztosítják ugyan, de korlátozzák is. A jelenlegi szabályozás szerint az rt.
alaptőkéje
feletti
vagyonából
az
alaptőke
10
%-a
erejéig
szerezhet
saját
részvényt, de a Gt. az rt.-nek a leányvállalatainál lévő részvényeit is bevonta a
saját
részvények körébe. Saját részvény megszerzésére általában
csak
közgyűlési határozat alapján kerülhet sor, de bizonyos esetekben felhatalmazást
lehet erre adni az ügyvezetésnek. A saját részvénnyel szavazati jogot nem lehet
gyakorolni, osztaléka pedig megoszlik a többi részvényes között [Gt. 223-230. §].
A részvények osztályozása körében említendő meg a részvénnyé átváltoztatható, illetve részvényjegyzési jogot biztosító kötvény [Gt. 199. §]. Emellett megjegyzendő, hogy részvényre elővásárlási, visszavásárlási, illetve vételi és eladási
jogot egyaránt ki lehet kötni [Gt. 200. §].
A részvények összevont címletben is kibocsáthatók.
A zártkörűen működő részvénytársaság körében nemcsak törvény, de alapszabály is korlátozhatja a részvények átruházás útján való megszerzését, így
például
előírhatja,
hogy
a
részvények
átruházásához
az
igazgatóság
beleegyezésére van szükség [Gt. 204-205. §].

2.2.7.3 Részvényesi jogok és kötelezettségek
A

részvényesi

minőség

meghatározott

személyi

és

vagyoni

jogokkal,

kötelezettségekkel
jár.
Alapszabály,
hogy
a
részvényesi
jogok
kapcsolatban az azonos részvénysorozatba tartozó részvényekkel rendelkező

illetve

gyakorlásával
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részvényesek
között
bármiféle
hátrányos
megkülönböztetés
tilos
(diszkriminációs tilalom [Gt. 176. §]).
A
részvénytársaság
tőketársaság. A részvényes alapvető
kötelezettsége ezért
részvénye névértékének (kibocsátási érték) befizetése. A részvényes alapvető
joga is vagyoni: a részvényest az rt. adózott eredményéből osztalék illeti meg. A
Gt. részletesen szabályozza az osztalék megállapításának és kifizetésének módját [Gt. 219-222. §]. Az osztalék - az elsőbbségi részvény kivételével - a részvény
névértékéhez igazodik.
A részvényesnek emellett ún. személyi jogai is vannak. A részvénytársaság
jellegzetessége, hogy ezek a személyes jogok zömmel ún. közgyűlési jogok, tehát
az rt. közgyűlésén lehet, illetve kell ezeket gyakorolni. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, ott felszólalni, felvilágosítást kérni, észrevételt és
indítványt tenni, mégpedig akkor is, ha a részvényéhez nem fűződik szavazati
jog [Gt. 224. §]. A döntésekben való részvételt a szavazati jog testesíti meg,
amely - az esetleges elsőbbségi részvényt figyelmen kívül hagyva - a részvény
névértékéhez igazodik.
A Gt. a kft.-hez viszonyítva jóval részletesebben foglalkozik az rt.-nél az alaptőke felemelésével, annak különböző módjaival (pl. feltételes alaptőke-emelés)
és leszállításával. Emellett még néhány külön szabályt tartalmaz az rt. jogutód
nélküli megszűnésével és átalakulásával kapcsolatban, majd - éppúgy, mint a
kft.-nél - az egyszemélyes részvénytársaságra állapít meg néhány külön rendelkezést. Az egyszemélyes rt. a dolog természeténél fogva csak zártkörűen
működhet [283-284. §].

2.2.7.4 Az rt. szervezete
Az

rt. legfőbb szerve a valamennyi igazolt részvényesből (képviselőjéből) álló
közgyűlés. A Gt. részletesen szabályozza a közgyűlés hatáskörét, összehívási
rendjét (évente legalább egy rendes közgyűlés, rendkívüli közgyűlés), a közgyűlés
előkészítésével
összefüggő
teendőket,
a
határozatképességet
és
a
határozatok meghozatalának rendjét, a közgyűlési jegyzőkönyvet, a folytatólagos
és
megismételt
közgyűlést
stb.,
mégpedig
főszabályként
a
zártkörűen
működő rt.-nél [231-242. §], majd ezt kiegészíti a nyilvánosan működő rt. közgyűlésére vonatkozó eltérő, illetve kiegészítő szabályok sora [Gt. 302-307. §].
Az rt. ügyvezető szerve főszabályként a legalább 3 és legfeljebb 11 tagból álló
igazgatóság, amely - ha a közgyűlés ezt a szerepet nem vonja magához - elnökét
maga választja tagjai közül [Gt. 243-247. §]. Az igazgatóság tagjait főszabályként
a közgyűlés választja meg. Az igazgatóság tagjai „külsők" és „belsők" egyaránt
lehetnek. A megkülönböztetés arra utal, hogy az igazgatóság tagja az rt.-nél dolgozik-e (pl. vezérigazgató, más vezető munkavállaló) vagy sem. Az rt.-k többségében az igazgatóság vegyesen áll külsőkből és belsőkből, ha az igazgatóság
tagjává választott vezérigazgató egyben az igazgatóság elnöke is, akkor beszél-
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hetünk elnök-vezérigazgatóról. Mint már erről az általános szabályok között
volt szó, az igazgatóság elnöki, illetve tagi tisztsége kifejezetten erre a tisztségre
irányuló munkaviszony alapján nem látható el. Ha az rt. igazgatósága zömmel
belsőkből áll, lényegében azonos az rt. menedzsmentjével, ha zömmel külsőkből, úgy az igazgatóság elválik a menedzsmenttől.
Az
igazgatóság
testület,
amely
ügyrendje
szerint
főszabályként
üléseken
hozza meg döntéseit. Az igazgatóság ülésein mindenkinek egy szavazata van, a
szavazás nyilvános és egyszerű szótöbbséggel születnek meg a döntések. A Gt.
30. § (4) bekezdése alapján a kárfelelősség szempontjából az igazgatóság tagjainak felelőssége egyetemleges, mentesül azonban a felelősség alól az a tag, aki
a kárt okozó döntés ellen szavazott, illetve a döntéshozatalban nem vett részt.
Az igazgatóság vezeti operatívan az rt.-t és köteles a vagyon védelméhez
szükséges
intézkedéseket
megtenni.
Az
eredménybeszámolót
a
könyvvizsgálói audittal és a felügyelőbizottság véleményével - az igazgatóság terjeszti a
közgyűlés elé. Az igazgatóság ügyvezető tevékenységéről, a társaság vagyoni
helyzetéről
és
az
rt.
üzletpolitikájáról
háromhavonta
a
felügyelőbizottságnak
jelentést köteles tenni [Gt. 242. §].
Az rt.
említést:

igazgatóságával

kapcsolatban

már

említett

két

speciális

szabály

igényel

a) A
zártkörűen
működő
rt.
alapszabálya
egyszemélyes
igazgatóságot
is
intézményesíthet,
azaz
a
vezérigazgatót
feljogosíthatja
az
igazgatóság
hatáskörének gyakorlására [Gt. 247. §].
b) A
zártkörűen
működő
rt. alapszabálya a
felügyelőbizottságot az
alapító
okiratban foglalt rendelkezéssel a Gt. 37. §-a alapján az igazgatóság fölé
helyezheti. Ez esetben a közgyűlés csak a felügyelőbizottságot választja meg, és a felügyelőbizottság nevezi ki az igazgatóságot. Ebben az
esetben
az
alapító
okirat
meghatározhatja
azokat
a
jogügyleteket,
illetve
más döntéseket, amelyeket
az
igazgatóság csak a
felügyelőbizottság
előzetes
jóváhagyásával
köthet
meg.
Az
ún.
irányító
felügyelőbizottság tagjainak felelőssége ebben a körben azonos a vezető
tisztségviselők
felelősségével,
azaz
egyetemlegesen
felelnek
a
kárt
okozó döntésért.
Az a) és b) alatti speciális vezetési formációk egymással vegyítve
mazhatók: irányító felügyelőbizottság és egyszemélyes igazgatóság.
Az rt.-nél a már elmondottak szerint kötelező a könyvvizsgáló választása.

is

alkal-

§-ai

külön

2.2.7.5 A nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó külön szabályok
A

nyilvánosan működő részvénytársaságokra nézve a Gt. 285-315.
szabályokat állapítanak meg, tehát a zártkörűen működő rt.-kre vonatkozó
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szabályokat
ezen
külön
szabályokban
foglalt
eltérésekkel
és
többletrendelkezésekkel lehet alkalmazni [Gt. 285. §].
Az eltérések egy része a nyilvánosan működő rt. részvényeire vonatkozik, így
például az ilyen rt.-nek csak dematerializált részvényei lehetnek, az elsőbbségi
részvények
főszabályként
nem
kombinálhatók,
a
szavazatelsőbbségi
részvényeket a törvény korlátozza stb. [Gt. 286-287. §].
A Gt. az rt. nyilvános alapítását csak a nyilvánosan működő rt.-nél szabályozza, azaz zártkörűen működő rt. nyilvánosan nem alapítható [Gt. 288-295. §].
A nyilvánosan működő rt.-knél a részvényesek jogaira is speciális szabályok
vonatkoznak, például az alapszabály meghatározhatja az egy részvényes által
gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét, a kollektív kisebbségi jogok
mértéke az általános 5 % helyett 1 % [Gt. 296-301. §].
A nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűlésének hatásköre - a már
említett felelős vállalatvezetés, a corporate governance elvei jegyében - szélesebb
az általánosnál és nyilvánossága is magasabb szintű [Gt. 302-307. §]. A
legalapvetőbb eltérés az ügyvezetés körében van: a Gt. 308. §-a lehetővé teszi az
alapszabálynak, hogy az igazgatóság és a felügyelőbizottság kettős rendszere
helyett egységes irányítási rendszerben igazgatótanácsot működtessen. Az igazgatótanács
tagjai
többségének
ún.
független
személynek
kell
lennie.
Függetlennek az számít, akinek igazgatótanácsi tagságán túl más jogviszonya az
rt.-vel nincs [Gt. 309. §].
Akár kettős, akár egységes irányítási rendszerben működik a nyrt., kötelező
a felügyelőbizottság tagjai közül legalább 3 tagú auditbizottság választása [Gt.
311. §], amely segíti az igazgatóság és a felügyelőbizottság, illetve az igazgatótanács tevékenységét.
A tőzsdei társaságoknál a Budapesti Értéktőzsde szabályai szerint az eredménybeszámolóval együtt a felelős vállalatvezetési jelentést is a közgyűlés elé
kell terjeszteni, amely az előző üzleti évben folytatott vállalatvezetési gyakorlatot ismerteti, illetve értékeli [Gt. 312. §].

2.2.8 Konszernjog
A magyar társasági konszernjog (a versenyjog
konszernjogi szabályokat) lényegében két részből áll:

és

a

számviteli

jog

is

tartalmaz

A) a befolyásszerzés szabályaiból és
B) a vállalatcsoportra vonatkozó rendelkezésekből.
A) A befolyásszerzésre vonatkozó rendelkezések két különböző törvényben
találhatók. A Gt. 52-54. §-a szabályozza a kft-ben, illetve zártkörűen működő
rt.-ben való befolyásszerzést, a Tpt. 65-80. §-ai pedig vállalatfelvásárlási eljárás
címén a nyilvánosan működő rt.-ben való befolyásszerzést. Míg a Gt.-ben a
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befolyásszerzésre vonatkozó szabályozás egyre szűkebbre szorul (a jelentős, a
többségi, illetve a kölcsönös befolyásszerzésre vonatkozó szabályok a 2006-os
Gt.-ből kimaradtak és csak a minősített többséget biztosító - legalább 75 %
szavazat - befolyásra állapít meg a törvény kisebbség- és hitelezővédelmi szabályokat), addig a Tpt.-ben a szabályozás egyre szélesebb kört fog át. (Már 5 %-os
szerzésnél nyilvános közzétételi, 33 % feletti szerzésnél nyilvános ajánlattételi
eljárás van érvényben.)
A Gt. szabályai szerint a minősített többségű befolyás (a szavazatok 75 %-a)
közzétételétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül az ellenőrzött társaság bármely részvényese (kft.-nél tagja) kérheti, hogy a befolyásszerző piaci
értéken, de legalább a saját tőkéből a részesedésére jutó résznek megfelelő
értékben vegye meg a részvényeit. (A kisrészvényes ezen jogát az alapszabályban - társasági szerződésben - ki lehet zárni.) Ha pedig a minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaságnál tartósan olyan üzletpolitikát folytat, amely
hátrányos
a
hitelezőkre
és
jelentősen
veszélyezteti
az
ellenőrzött
társaság
kötelezettségeinek teljesítését, a hitelező kérésére a cégbíróság a befolyásszerzőt
biztosíték adására kötelezheti. Ha pedig az ellenőrzött társaság felszámolásra
kerül a hátrányos üzletpolitika következtében, a hitelezők keresetére a bíróság
átviheti a felelősséget az anyavállalatra, azaz kötelezheti a leányvállalat tartozásaiért való helytállásra.
B) A 2006-os Gt. új intézményként vezette be a magyar társasági konszernjogba a vállalatcsoport intézményét [55-64. §]. Kétfajta vállalatcsoport van, az
elismert és a tényleges.
Az elismert vállalatcsoport alapvető ismérvei:
a) az uralkodó tag az a gazdasági társaság, amely a számviteli törvény
értelmében konszolidált mérleg készítésére köteles;;
b) ellenőrzött társaság(ok) az a kft., illetve rt., amely felett az uralkodó
társaság
a
számviteli
törvényben
meghatározott
befolyással
rendelkezik;
c) az
uralkodó
tag
és
az
ellenőrzött
társaságok
a
Gt.
56.
§-ában
meghatározott uralmi szerződést kötnek;;
d) az
uralmi
szerződést
az
érintett
társaságok
legfőbb
szerve
legalább
háromnegyedes
többséggel
jóváhagyja
és
erről
az
uralkodó
tag
a
Cégközlönyben a Gt. 57. §-ban meghatározott közleményt tesz közzé;;
e) a cégbíróság az elismert vállalatcsoportként való működést a cégjegyzékbe bejegyzi.
Az uralmi szerződés intézményesen korlátozza az ellenőrzött társaságok önállóságát, beillesztve őket a vállalatcsoport egészének üzletpolitikájába. Az uralmi
szerződés meghatározza például az uralkodó tag utasítási jogának terjedelmét,
illetve azt, hogy az uralkodó vállalat az ellenőrzött társaságtól mennyi
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nyereséget vonhat el. Az uralmi szerződés hasznos az ellenőrzött társaságok
ügyvezetésének,
mert
egyértelművé
teszi,
hogy
milyen
kérdésekben
vannak
alávetve az egységes üzletpolitikának és mennyiben szolgálhatják a leányvállalat saját üzleti érdekeit. Emellett az uralmi szerződés részben a nyilvánosságon, részben a Gt. által kötelezővé tett tartalmi kellékein keresztül szolgálja a
leányvállalatok
részvényeseinek,
illetve
hitelezőinek
érdekeit
is
(részvények
eladása, követelésbiztosítékok stb.).
Az elismert vállalatcsoportba való cégbírósági bejelentkezés önkéntes. A Gt.
64. §-a azonban ismeri az ún. tényleges vállalatcsoportot is, ahol a faktikus konszernkapcsolat uralmi szerződés és cégbírósági bejegyzés nélkül is fennáll. A
tényleges
vállalatcsoport
megállapításához
tartós,
legalább
3 éven keresztül
fennálló társaságok közötti együttműködés szükséges.

2.2.9 Cégjogi szabályok
Mint már volt róla szó, a társasági jog szorosan összefügg a Ctv.-ben szabályozott cégjoggal. A Ctv. 2. §-a szerint a cég az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba
való
bejegyzéssel
üzletszerű
gazdálkodó
tevékenység
folytatása
céljából jön létre, de a törvény más jogalany cégnyilvántartásba való bejegyzését
is előírhatja. A cégek köre tehát tágabb a gazdasági társaságoknál - cég lehet
szövetkezet, az egyéni vállalkozó, a közhasznú társaság, a vízgazdálkodási társulat stb. A cég cégneve alatt jogokat és kötelezettségeket szerezhet. Van olyan
gazdálkodó alany, amely kötelezően cégnek minősül, de például az egyéni vállalkozó számára csak lehetőséget ad arra a törvény, hogy egyéni cég legyen.
A cég szerepel a cégnyilvántartásban, amely közhiteles és teljesen nyilvános. A
cégjegyzék közhitelessége alapvető garanciális kérdés, ezt a Ctv. sokoldalúan
kívánja biztosítani. A betekintés mellett a cégbíróságon cégmásolat, cégkivonat
és cégbizonyítvány is kérhető [Ctv. 12. §]. A cégjegyzék két részből áll: a
szorosan vett cégjegyzékből és a cégiratokból. A cégjegyzéket a megyei bíróság
mint cégbíróság vezeti [Ctv. 1. §], az eljárásra az a bíróság illetékes, amelynek az
illetékességi területén a cég székhelye van.
A cégnyilvánosság alapvető kereskedelmi jogi elv, amely a cégjegyzékre és a
cégiratokra egyaránt vonatkozik. A 2006-os cégtörvény nagy jelentőséget tulajdonít az elektronikus cégeljárásnak, de a nyilvánosság az elektronikus okiratokra
is
vonatkozik.
A
cégjegyzékben
foglalt
adatokról
az
Igazságügyi
Minisztérium
Céginformációs
és
az
Elektronikus
Cégeljárásban
Közreműködő
Szolgálatától
is
lehet
információt
szerezni.
A
Ctv.
az
adatvédelem
követelményeit
figyelembe
véve
szabályozza
az
információs
jellegű
szolgáltatást, például a csoportosított cégadatok megszerzését stb. [Ctv. 10-19. §].
Emellett
az
információszerzés
fontos
eszköze
a
Cégközlöny,
amely
az
Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapja és ma már elektronikus formában is
megjelenik [Ctv. 20-21. §].

2 FEJEZET. TÁRSASÁGI JOG

.117.

A Ctv. részletesen szabályozza a gazdasági társaságok cégjegyzékben szereplő adatait, minden cég cégjegyzékszámmal rendelkezik.
A cégnél' biztosítja a kereskedelmi jogalanyiságot. A Ctv. alapvető rendelkezése,
hogy a cégnévnek a cég alapvető tevékenységét és tényleges formáját kell kifejeznie és nem kelthet ezzel ellentétes látszatot. A cégnévvel szemben alapvető
követelmények a cégvalódiság, a cégszabatosság és a cégkizárólagosság elvei,
tudniillik, hogy a társaság más cégektől megkülönböztethető legyen. A cégnév
vezérszót is tartalmazhat, a cég rövidített neve pedig a vezérszóból és a cégforma (pl. kft.) megnevezéséből áll. Két cég azonos cégnév alatt nem működhet
[Ctv. 3-5. §].
A Ctv. az alábbi nem peres cégjogi eljárásokat szabályozza:
a) cégbejegyzési eljárás;;
b) változásbejegyzési eljárás;;
c) a
cég
átalakulásának
(egyesülésének
iránti eljárások;;
d) a cég törlésére irányuló eljárások.

és

szétválásának)

bejegyzése

Ezen eljárások főszabályként kérelemre indulnak és bennük a jogi képviselet
kötelező.
A
Ctv. emellett szabályozza a cégjogi
határozatokkal
kapcsolatos perek
speciális szabályait is (pl. a cégbejegyzés kapcsán az ügyész pert indíthat a cég
ellen a bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt [Ctv. 65. §]).
A
Ctv.
továbbá
részletesen
szabályozza
a
gazdasági
társaságok
feletti
törvényességi felügyelet gyakorlásának módját, amely ugyancsak sajátos nem
peres eljárásban történik. A Ctv. 72. § (1) bekezdése szerint a törvényességi felügyeleti
eljárás
célja,
hogy
a
cégnyilvántartás
közhitelességének
biztosítása
érdekében kikényszerítse a cégek törvényes működését. A törvényességi felügyeleti eljárásnak kérelemre és hivatalból is helye van a gazdasági társaságokkal
szemben [Ctv. 76-77. §]. Törvényességi felügyeleti eljárásra két alapvető okból
kerülhet sor:
■ ha
a
cégjegyzékbe
bejegyzett
adat
vagy
annak
hiánya
törvénysértő,
azért mert erről a cégbíróságnak nem volt tudomása, illetve az később
vált törvénysértővé;;
■ ha a gazdasági társaság (más jogalany) működése során nem tartja be
a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályokat, illetve a társasági szerződés rendelkezéseit.
A
törvényességi
felügyeleti
eljárás
során
intézkedéseket teheti, illetve szankciókat alkalmazhatja:

a

cégbíróság

az

alábbi
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a) felhívja a céget a törvényes működés helyreállítására;;
b) legfeljebb 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírságot szab ki;
c) a társaság szerveinek határozatát megsemmisíti és új határozat hozatalát írja elő;;
d) összehívja a társaság taggyűlését;;
e) legfeljebb 90 napra a cég működése törvényességének helyreállítása
céljából a céghez felügyelőbiztost rendel ki;
f) a társaságot megszűntnek nyilvánítja [Ctv. 81. §].
Megszűntnek nyilvánítás esetén a bíróság végelszámolót jelöl ki és a
megszűnés a végelszámolás befejezése után, a cégjegyzékből való törléssel
történik meg. (Ha felszámolási eljárásnak van helye, azt kell lefolytatni.) Ettől
független az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás [Ctv. 89.
§], amelynek végeredménye ugyancsak a cég törlése a cégjegyzékből.

3. FEJEZET
Az üzleti jog egyes különös területei

3.1 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI JOG
3.2.1 A fizetésképtelenségi jog közös rendelkezései
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény
(Csődtörvény) egységesen szabályozza a fizetésképtelenségi jog mindkét nagy
területére, a csődeljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó szabályokat. A
végelszámolás részletes szabályait korábban ugyancsak az 1991. évi IL. törvény
tartalmazta,
de
mivel
a
végelszámolás
lényegében
a
cég
megszűnése
következtében a társasági vagyonnal kapcsolatos elszámolás és felosztás rendje,
nem pedig fizetésképtelenségi helyzet, mint a csőd, illetve a felszámolás, így a
társaságiés
cégtörvény
2006.
évi
újrakodifikálása
során
a
végelszámolás
szabályai - rendszertanilag helyesen - a Ctv.-be kerültek (lásd a 2.2.9 pontot).
A fizetésképtelenségi jog tehát a csődeljárás, illetve a cég fizetésképtelensége
esetén lefolytatandó felszámolási eljárás szabályait foglalja össze.
A

Csődtörvény

hatálya

alapvetően

a

gazdálkodó

szervezetekre

(gazdasági

társaságokra, szövetkezetekre stb.) és ezek hitelezőire terjed ki, főszabályként a
nonprofit
szervezetek
nem
tartoznak
a
Csődtörvény
hatálya
alá.
Adósnak
minősül
az
a
gazdálkodó
szervezet,
amely
tartozását
(tartozásait)
az
esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kiegyenlíteni, és
fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. Hitelezőnek minősül a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban - a felszámolás kezdő időpontjáig - mindenki,
akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton (végrehajtható okiraton) alapuló, illetve az adós által nem vitatott vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, továbbá a
csődeljárásban az is, akinek a csődeljárás kezdő időpontjában még le nem járt,
de az adós által elismert pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van.
A felszámolás kezdő időpontja után hitelező mindenki, akinek az adóssal
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szemben pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette.
A csó'dvagyon fogalmát szintén a Csődtörvény határozza meg. Eszerint vagyonnak minősül mindaz, amit a számvitelről szóló törvény befektetett eszköznek
vagy forgóeszköznek minősít. Az adós gazdálkodó szervezet vagyona a tulajdonában (kezelésében) levő vagyon. Az adós gazdálkodó szervezet minden
vagyona, amellyel a csőd- vagy a felszámolási eljárás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően az eljárás tartama alatt
szerez, a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás körébe tartozik [Csődtörvény
4.§(l)bek.J.
A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós - az eljárás lefolytatására
irányuló kérelem benyújtásának napján bejegyzett - székhelye szerint illetékes
megyei (fővárosi) bíróság (a továbbiakban: bíróság) hatáskörébe tartozó úgynevezett „nemperes" eljárás [Csődtörvény 6. § (1) bek.], ezért azokra az eljárási
kérdésekre, amelyekre a Csődtörvény külön rendelkezést nem tartalmaz, a
Polgári perrendtartásról szóló törvény (1952. évi III. törvény, Pp.) rendelkezései
- a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel - megfelelően
irányadóak.
Fizetésképtelenség
esetén
két
alapvető,
önmagában
jogosnak
értékelendő
érdek ütközik,
nevezetesen a hitelezők érdeke,
illetve a
válságba
került
gazdálkodó
szervezet
reorganizációjához
fűződő
érdek.
A
jelenlegi
magyar
szabályozásban a felszámolási eljárásban a hitelezői érdekek, a csődeljárásban a
reorganizáció kerül előtérbe.

3.2.2 A csődeljárás
A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség megkötése
érdekében tesz kísérletet.

fizetési

haladékot

kezdeményez,

ilierve

csődegyezség

megkötésére

Csődeljárás
lefolytatása
iránti
kérelmet
a
gazdálkodó
szervezet
vezetője
nyújthat be a bírósághoz. A csődeljárás iránti kérelemnek a bírósághoz való
beérkezésétől számított két éven belül az adós újabb kérelmet nem nyújthat be,
ha a korábban lefolytatott eljárás során már fizetési haladékban részesült. A
csődeljárás kezdő időpontja az a nap, amelyen az adós kérelme a bírósághoz
érkezett [Csődtörvény 7. §].
Az

adós

a

fizetési

haladék

igénybevételéhez

szükséges

hitelezői

megszerzése érdekében - a csődeljárás kezdő időpontjától számított
belül - tárgyalást tart, amelyre a kérelem benyújtásával egyidejűleg az általa

egyetértés
30

napon
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ismert hitelezőit közvetlenül, ismeretlen hitelezőit pedig hirdetmény útján hívja
meg, amelyet 3 napon belül két országos napilapban közzétesz. A tárgyaláson az
adós kéri a hitelezők egyetértését a fizetési haladékhoz. A hitelezői egyetértést
megadottnak kell tekinteni, ha a csődeljárás kezdő időpontjában lejárt hitelezői
követelések jogosultjainak több mint a fele és a le nem járt hitelezői követelések
jogosultjainak több mint egynegyede egyetért a fizetési haladék igénybevételével, feltéve, ha ezeknek a hitelezőknek az összes követelése eléri a mérlegben
(egyszerűsített
mérlegben)
szereplő
összes
hitelezői
követelés
kétharmadát
[Csődtörvény 9. §]. Az adós a tárgyalás eredményét köteles a bíróságnak bejelenteni. A bíróság ezt követően dönt az eljárás megszüntetéséről vagy a fizetési
haladékot tartalmazó végzés meghozataláról [Csődtörvény 10. §].
A csőd lényege az adós cég számára biztosított fizetési haladék. A fizetési haladék
tartama
alatt
a
pénzfizetési
kötelezettség
nem
teljesítéséhez
vagy
késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények - kivéve, hogy a hitelezők
követelései időközben kamatoznak - nem állnak be, és az adóssal szemben a
pénzkövetelések végrehajtása szünetel. A fizetési haladék tartama alatt az adós
a csődeljárás kezdő időpontjában fennálló követeléseken alapuló kifizetéseket
lényegében nem teljesítheti. Ez alól a korlátozás alól csak a Csődtörvény
12. §-ában meghatározott tartozások mentesülnek (így pl. a munkabér és a bérjellegű egyéb juttatások). A fizetési haladék időtartamát a bíróság az adós és az
egyezségre is jogosult arányú hitelezők többségének kérelmére legfeljebb 60
nappal meghosszabbíthatja.
A bíróság a

fizetési haladékról szóló végzésben a felszámolók névjegyzékéből

vagyonfelügyelőt rendel ki [Csődtörvény 13. §]. A vagyonfelügyelő - a hitelezői
érdekek védelmének szem előtt tartásával - figyelemmel kíséri az adós gazdasági tevékenységét. Ennek keretében áttekinti az adós vagyoni helyzetét,
amelynek
során
betekinthet
az
adós
könyveibe,
szerződéseit,
bankszámláit
megvizsgálhatja,
a
gazdálkodó
szervezet
vezetőitől
felvilágosítást
kérhet
és
erről a hitelezőket tájékoztatja. A vagyonfelügyelő csak olyan kifizetéseket hagyhat jóvá, amelyek az adós célszerű működéséhez szükségesek. A vagyonfelügyelő részt vesz a fizetőképesség helyreállítását, illetve megőrzését célzó program és egyezségi javaslat megtárgyalásán is és jóváhagyja a csődeljárásban
kötött egyezséget. A vagyonfelügyelői tisztség a csődeljárás megszüntetésével
(befejezetté
nyilvánításával),
a
felfüggesztett
felszámolási
eljárás
folytatása
esetében pedig a felszámoló kirendelésével szűnik meg.
A

csődeljárásban

az

adós

köteles

a

fizetőképesség

helyreállítását

vagy

megőrzését célzó programot és egyezségi javaslatot készíteni. A fizetési haladék
tartama alatt az adósnak egyezségi tárgyalást kell tartania, amelyre az egyezségi
javaslat
és
a
fizetőképesség
helyreállítását
(megőrzését)
célzó
program
kézbesítésével az ismert hitelezőit és a vagyonfelügyelőt meghívja. Ha a tár-
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gyalás nem vezet eredményre, a fizetési haladék tartama alatt több tárgyalás is
tartható.
A csődegyezség keretében az adós tartozásait hitelezői vagy harmadik személyek
átvállalhatják,
az
adós
vagyonában
tulajdont
szerezhetnek,
illetve
kötelezettségeiért kezességet vállalhatnak. Az egyezséget írásba kell foglalni. A
megállapodásnak
a
Csődtörvényben
meghatározott
kötelező
tartalmi
elemeket
tartalmaznia kell. Ha a felek között az egyezség végül mégsem jön létre, illetve
azt nem hagyják jóvá vagy nem felel meg a törvényben foglaltaknak, a bíróság
a csődeljárást megszünteti (és a csődeljárás átfordulhat felszámolási eljárásba).
Ha viszont az egyezség megfelel a törvényben foglaltaknak, a bíróság végzéssel
a csődeljárást befejezetté nyilvánítja.

3.1.3 A felszámolási eljárás
A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós
jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e
módon kielégítést nyerjenek. A felszámolási eljárás
gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik, tehát
saságot a cégbíróság törli a cégjegyzékből.

törvényben meghatározott
eredményeként az adós
például a gazdasági tár-

A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén folytatható le, az
adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelme, illetve a cégbíróság értesítése
alapján.
Az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a csődeljárás
lehetőségével nem kíván élni. Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező
kéri, a kérelemben meg kell neveznie az adós tartozásának jogcímét, a lejárat
(esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja
fizetésképtelennek [Csődtörvény 24. §]. Ilyen esetben az adós köteles a bíróság
értesítésének kézhezvételét követően a bíróságnak nyilatkozni arról, hogy a
kérelemben foglaltakat elismeri-e. Ha az adós határidőn belül a bíróságnak nem
nyilatkozik, a fizetésképtelenség tényét vélelmezni kell, és azt a bíróság végzéssel megállapítja. Ha az adós a felszámolási kérelemben foglaltakat elismeri,
egyidejűleg nyilatkoznia kell arról is, hogy kér-e a tartozás kiegyenlítésére haladékot, illetve be kell jelentenie a számláit vezető valamennyi pénzintézet nevét
és az ott vezetett számlák számát. A hitelező a felszámolási eljárás iránti kérelem
benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően a felszámolás kezdő időpontjáig a
felszámolási
eljárásban
is
kezdeményezheti,
hogy
a
bíróság
az
adós
gazdálkodásának felügyeletére a felszámolói névjegyzékből ideiglenes vagyonfelügyelőt rendeljen ki. Az ideiglenes vagyonfelügyelő tevékenysége lényegében
azonos a csődeljárásban kirendelt
vagyonfelügyelőével,
megbízatása
főszabályként a felszámolás kezdő időpontjáig vagy a felszámolási eljárás megszüntetéséig tart. A bíróság azonban - a hitelező egyetértésével - az ideiglenes va-
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gyonfelügyelő
kirendelését
végzéssel
megszünteti,
amennyiben
az
adós
megfelelő
biztosíték
nyűjtásával
igazolja,
hogy
a
hitelező
követelésének
kielégítése nincs veszélyben.
Az adós fizetésképtelenségét a felszámolási eljárásban eljáró bíróság állapítja
meg. Ennek során a bíróság vizsgálatot vezet az adós vagyoni helyzetének
feltárására [Csődtörvény 26. §]. A bíróság a fizetésképtelenség vizsgálata során
az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 30 napos határidőt
engedélyezhet. A bíróság az adós felszámolását végzéssel rendeli el, ha megállapítja, hogy az adós fizetésképtelen [Csődtörvény 27. §]. A bíróság a felszámolást
elrendelő
végzést
az
eljárás
lefolytatására
irányuló
kérelem
beérkezését
követően viszonylag rövid időn, 60 napon belül meghozza. A felszámolás kezdő
időpontja
a
felszámolást
elrendelő
jogerős
végzés
közzétételének
napja
[Csődtörvény 28. §].
Az adós fizetésképtelenségét akkor lehet megállapítani, ha:
a) korábban nem vitatott vagy elismert tartozását nem vitatta és nem
egyenlítette ki, vagy
b) a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn
belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy
c) a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
d) a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére
nem teljesítette.
Ha az adós - a bírósági vizsgálat eredménye szerint - nem fizetésképtelen, a
bíróság az eljárást soron kívül megszünteti.
A bíróság a fizetésképtelenség megállapítása esetén elrendeli az adós felszámolását.
A
felszámolást
elrendelő
végzésben
kijelöli
a
felszámolót.
Felszámolónak a felszámolói névjegyzékben szereplő felszámolót kell kijelölni.
Ha

az

adós

felszámolását

elrendelő

jogerőre
emelkedést
követően
Cégközlönyben való közzétételét.

végzés

jogerőre

haladéktalanul

emelkedett,

elrendeli

e

a

bíróság

végzésnek

a
a

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás
kezdő időpontját megelőző nappal tevékenységet lezáró mérleget, adóbevallást,
valamint az eredmény felosztása után zárómérleget készíteni és azt a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni. A vezető tisztségviselő köteles a felszámolónak tájékoztatást adni minden - a felszámolás alá eső vagyont érintő jogügyletről,
illetve
kötelezettségvállalásról.
A
felszámolás
elrendeléséről
a
munkavállalókat szintén a vezető tisztségviselő köteles tájékoztatni.
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A
felszámolás
kezdő
időpontjában
megszűnnek
a
tulajdonosnak
a
gazdálkodó
szervezettel
kapcsolatos
külön
jogszabályokban
meghatározott
jogai [Csődtörvény 34. §]. A felszámolás kezdő időpontjától a gazdálkodó
szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet. A felszámolás kezdő időpontjától az adós cég nevét a „felszámolás alatt", illetve „f.
a." toldattal kiegészítve kell használni. A felszámolás kezdő időpontjában a
gazdálkodó szervezet valamennyi tartozása lejárttá (esedékessé) válik. Az adóssal
szemben
fennálló
olyan
követeléseket,
amelyeket
a
felszámolás
közzétételétől számított 40 napon túl, de egy éven belül jelentettek be, a felszámoló
nyilvántartásba veszi és kielégíti, ha a felszámolás hitelezői rangsora szerinti
tartozások kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet (a felszámolási gyakorlat
szerint ez ritkán fordul elő).
A hitelezői választmány megalakítása céljából a felszámoló a felszámolást
elrendelő végzés közzétételi időpontjától számított 90 napon belül köteles a
nyilvántartásba
vett
hitelezőket
összehívni.
A
felszámolást
elrendelő
végzés
közzétételét követő 40 nap eltelte után a felszámolási zárómérleg benyújtásáig a
hitelezők és az adós között bármikor helye van egyezségnek [Csődtörvény 41.
§]. Mindazok, akik a felszámolási eljárásba hitelezőként nem jelentkeztek be,
egyezségkötés esetén az eljárás befejezését követően követelésüket az adóssal
szemben nem érvényesíthetik.
Az egyezségi tárgyalásra - a csődeljárás szabályaihoz hasonlóan - az adós
köteles
a
fizetőképesség
helyreállítására
alkalmas
programot
és
egyezségi
javaslatot készíteni. A bíróság az adós kérelmére egyezségi tárgyalást tart,
melyre az adóst, a felszámolót és az egyezség megkötésére jogosult hitelezőket
idézi. Az egyezségi tárgyalás során a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet
és a hitelezők megállapodhatnak a tartozások kielégítésének sorrendjében, teljesítési
határidejének
módosításában,
kielégítésének
arányában
és
módjában,
továbbá mindabban, amit a felek az adós fizetőképességének helyreállítása
érdekében
vagy
egyébként
szükségesnek
tartanak,
különös
tekintettel
a
bevételek növekedését eredményező intézkedésekre [Csődtörvény 43. §].
A

felszámoló

felméri

a

gazdálkodó

szervezet

vagyoni

helyzetét

és

a

vele

szemben támasztott követeléseket [Csődtörvény 46. §]. A felszámoló nyilvántartásba veszi az előírt határidőben bejelentett követeléseket és a határidőn túl,
de egy éven belül bejelentett követeléseket. A felszámoló jogosult az adós által
kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a felek egyike sem
teljesített szolgáltatást, a szerződéstől a felszámoló elállhat [Csődtörvény 47. §].
A felszámolás kezdő időpontjától - a jogszabályok, a kollektív szerződés, a
belső szabályzatok és a munkaszerződések keretei között - a felszámoló gyakorolja a munkáltatói jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.
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A felszámoló az adós követeléseit esedékességkor behajtja, igényeit érvényesíti,
és vagyonát értékesíti. A felszámoló a felszámolási eljárás alatt köteles gondoskodni az adós vagyonának megóvásáról, megőrzéséről. A felszámoló az adós
vagyontárgyait a forgalomban elérhető legmagasabb áron értékesíti. A felszámoló az értékesítést pályázat vagy árverés keretében végzi. A felszámoló a nyilvános pályázati felhívást a Cégközlönyben teszi közzé. Az árverést ugyanakkor
árverési hirdetménnyel tűzi ki és a hirdetményt az árverést megelőzően a
Cégközlönyben is közzéteszi.
A felszámoló a felszámolás befejezésekor felszámolási zárómérleget (záró
adóbevallást, zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot) készít és mindezeket
megküldi a bíróságnak és az adóhatóságnak.
A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a Csődtörvény 57. § (1) bekezdésében meghatározott sorrendben kell
kielégíteni. A hitelezői rangsorban első helyen a felszámolás (és a felszámoló) költségei állnak, előkelő helyet foglalnak el a felszámolás kezdő időpontja előtt már
zálogjoggal biztosított követelések, valamint a gazdálkodó szervezetet terhelő
tartásdíj és járadékok, továbbá a magánszemélyek nem gazdasági tevékenységből eredő más követelései (így pl. különösen a hibás teljesítésből, kártérítésből
eredő követelések), és csak ezeket követik például a TB-tartozások vagy az adótartozások és az „egyéb" követelések gyűjtőfogalmába tartozó hitelezői igények.
Utolsók a rangsorban azok a követelések, amelyek jogosultja a gazdálkodó
szervezet tagja, vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy azok
közeli hozzátartozója, valamint az adós többségi befolyása alatt álló gazdálkodó
szervezet, továbbá amelyek az adós ingyenes szerződései alapján állnak fenn.
A felszámolási vagyonból a hitelezői csoportok kielégítésének sorrendje a felszámolási vagyon ún. parentális leosztásával történik. Ez azt jelenti, hogy
elsőként a sorrendben első helyen álló összes nyilvántartott hitelezői igényt
elégítik ki, a maradványvagyon ezt követően a következő hitelezői osztály
követeléseinek kielégítésére fordítható és így tovább. Ennek eredményeképpen
gyakran előfordul, hogy a hátrébb álló hitelezői csoportok már nem jutnak
kielégítéshez a felszámolási vagyonból.
Megjegyezzük,

hogy

a

Csődtörvény

2006-os

módosítása

bevezette

az

egy-

szerűsített felszámolás intézményét. Ennek keretében, ha a vagyon a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő vagy a nyilvántartások, illetve a
könyvvezetés hiányai miatt az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, a bíróság
a felszámoló kérelmére és írásbeli előkészítése alapján végzésben elrendeli az
adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti
felosztását
a
törvényben
meghatározott
hitelezői
sorrend
szerint,
valamint
elrendeli az adós megszüntetését is.
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A
felszámolással
a
gazdálkodó
szervezet
jogutód
nélkül
megszűnik.
A
csődeljárás és a felszámolási eljárás rendjének betartását a jog büntetőjogi
eszközökkel is védi (csődbüntett). Emellett a felszámolás adott esetben megnyithatja az utat a tagok mögöttes felelőssége nélkül működő gazdasági társaságoknál arra, hogy a felelősséget átvigyék a tagokra, illetve a vezető tisztségviselőkre (lásd a 2.2.4 pontot).

3.2 AZ ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEJOG ALAPJAI
3.2.2 Az értékpapír fogalma
Az értékpapírjog alapvető szabályait a Ptk. 338/A-338/C §-ai határozzák meg.
Az értékpapírok kibocsátását, forgalomba hozatalát, a befektetési szolgáltatásokat, valamint az értékpapírtőzsdét először az 1990. évi VI. törvény, majd az
1996. évi CXI. törvény (Épt.) szabályozta. Az Épt.-t váltotta fel a tőkepiacról
szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt). A Tőkepiaci törvény hatalmas terjedelmű
jogszabály, több mint 450 paragrafusban, mintegy 26 melléklettel szabályozza a
tőkepiac szereplőinek jogállását és a tőkepiac működését. A Tőkepiaci törvény
szabályozása kiterjed az értékpapírok kibocsátására és forgalmazására, a befektetési
szolgáltatásra,
az
árutőzsdei
tevékenységre,
a
befektetési
alapkezelési
tevékenységre, a tőzsdei, az elszámolóházi és központi értéktári tevékenységre,
a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei felvásárlására, valamint a
Befektetővédelmi
Alapra
és
a
Pénzügyi
Szervezetek
Állami
Felügyeletének
(PSZAF, Felügyelet) a Tpt. hatálya alá eső szervezetekkel és tevékenységekkel
kapcsolatos felügyeleti tevékenységére.
A Ptk. az értékpapír mint befektetési eszköz legáltalánosabb kellékeit határozza meg.
Ezek szerint a hitelviszonyt megtestesítő (pénzkövetelésről szóló) értékpapír
kiállítója (az ún. kibocsátó) feltétlen egyoldalii kötelezettséget vállal arra, hogy ő
maga avagy az értékpapírban megnevezett más személy az értékpapír ellenében
meghatározott pénzösszeget szolgáltat az értékpapír jogosultjának [Ptk. 338/A. §].
Az értékpapír tehát egy írásban tett fizetési ígéret (kötelezettségvállalás), amely
alapján forgalomképes jog keletkezik. A pénzkövetelésről szóló értékpapír a leggyakoribb,
ezért
a
Ptk.-ban
erről
találunk
rendelkezéseket.
Ezeket
a
pénzkövetelésre
szóló
értékpapírokra
vonatkozó
szabályokat
kell
megfelelően
alkalmazni valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról, illetve
a tagsági jogosultságokról kiállított értékpapírokra is [Ptk. 338/C. §].
Az értékpapír okirat, amely mintegy megtestesíti az értékpapírba foglalt önálló,
forgalomképes jogot. Ebből következik, hogy értékpapírban foglalt
érvényesíteni, azzal rendelkezni, a követelést átruházni és megterhelni - ha a

követelést

törvény kifejezetten eltérően nem rendelkezik - hagyományosan csak az értékpapír által, annak birtokában lehet [Ptk. 338/B. §]. Ezt a német jogból eredeztethető
dogmatikai
hagyomány
megtörni
látszik
az
amerikai
tőkepiaci
gyakorlat
által
diktált
folyamatok
mentén.
A
készpénzkímélő
forgalom
mintájára
a
korszerű
technika
eredményeit
az
értékpapírpiac
területén
is
érvényesíteni kell, ugyanakkor az értékpapírok megjelenítése, dokumentálható
létezése nélkül értékpapír nem létezik, hiszen nem testesül meg a követelés
értéke. Az Épt. 1996-ban már bevezette a dematerializált értékpapír (részvény)
intézményét, amely ugyan nem nyomdai úton előállított értékpapír, de az értékpapír valamennyi egyéb kellékével rendelkezik. Az értékpapír ugyanis közhitelességgel felruházott okirat. Az okiratból származó jogra az értékpapír minden
jogosultja, illetve - bemutatóra szóló értékpapír esetében - minden jóhiszemű
birtokosa igényt tarthat. Az értékpapír átruházásával - hacsak külön törvény
kifejezetten másként nem rendelkezik - az értékpapírból eredő valamennyi jog
átszáll az új birtokosra, függetlenül attól, hogy az átruházó milyen jogokkal rendelkezett.
A Tpt. 6. §-a szerint értékpapír kibocsátható nyomdai úton okiratként vagy
dematerializált értékpapírként. A dematerializált értékpapír olyan névre szóló
értékpapír,
amelynek
nincs
sorszáma,
a
tulajdonos
nevét,
egyértelmű
azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza [Tpt. 7.
§]. A dematerializált értékpapír lényegében számítástechnikai kód.
A

Tpt.

a

dematerializált

értékpapírt

kedvezményezi,

amikor

kimondja,

hogy

az állampapírok kivételével nyilvánosan forgalomba hozni csak dematerializált
értékpapírt lehet, és míg a nyomdai úton előállított értékpapírt át lehet alakítani
dematerializált értékpapírrá, ez fordítva nem lehetséges.

3.2.2 Az értékpapírok kibocsátása és forgalomba hozatala
Az

értékpapír

kibocsátását

jogszabálynak

kifejezetten

lehetővé

kell

tennie

és

az

okiratnak jogszabályban meghatározott kellékekkel kell rendelkeznie. Az értékpapírok egyes fajaira így önálló jogszabályok vonatkoznak (pl. a részvényre a
Gt, a befektetési jegyre a Tpt. stb.).
Az értékpapírok többsége nyilvánosan forgalomba hozható, a Tpt. főszabályként erről rendelkezik, bár a zártkörű forgalomba hozatalról is tartalmaz szabályokat. A kivételként szerepel néhány olyan értékpapír, amelyet a törvény kifejezetten kivett a törvény hatálya alól (pl. váltó, csekk, szövetkezeti üzletrész,
kárpótlási jegy). Sorozatban kibocsátott értékpapírnak nevezzük azt az értékpapírt,
amely az alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogokat több azonos részre osztva testesíti meg. Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani [Tpt.
6. §]•
A Ptk. szerint értékpapír kibocsátója elvileg bárki lehet. Állampapírnak nevez-
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zük a magyar vagy külföldi állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírt. Magyarországon jelenleg a Magyar Nemzeti Bank is bocsáthat ki
állampapírt.
Értékpapír nyilvánosan akkor hozható forgalomba, ha a kibocsátó
a) tájékoztatót és nyilvános ajánlattételt tesz közzé [Tpt. 21. §]. A tájékoztató
és a nyilvános ajánlat kötelező tartalmi kellékeit a Tpt. részletesen
meghatározza.
A
hirdetményt
egy
országos
napilapban
és
a
tőzsde
lapjában közzé kell tenni.
b) a forgalomba hozatallal befektetési szolgáltatót bíz meg, kivéve ha a
hitelintézet,
illetve
a
befektetési
vállalkozó
saját
kibocsátású
értékpapírjait
hozza
forgalomba,
avagy
külföldi
hitelintézet,
illetve
befektetési
vállalkozás
saját
kibocsátású
értékpapírjait
fióktelepe
útján
hozza forgalomba [Tpt. 23. §].
Semmis az értékpapír adásvételére kötött szerződés, ha az értékpapírt a
PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató, illetve a befektetési szolgáltató igénybevétele nélkül hozták forgalomba. A tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételéhez tehát a Felügyelet engedélyére van szükség, amelyet a kibocsátónak
és a forgalmazónak együttesen kell kérnie.
A jegyzést vagy jogszabály írja elő (pl. részvény esetében) vagy a kibocsátó
döntésétől függően van helye. A jegyzés nem más, mint az értékpapírt
megvásárolni
szándékozó
befektetőnek
az
értékpapír
megvásárlására
irányuló,
a jegyzési ívben tett elfogadó nyilatkozata, amelyben kötelezettséget vállal a
névérték
(kibocsátási
érték)
megfizetésére,
azaz
az
ellenszolgáltatásra.
A
jegyzést nem lehet visszavonni és feltételhez kötni, a feltételhez kötött jegyzés
semmis. A jegyzés jegyzési íven történik. A jegyzés legrövidebb időtartama 3
nap és nem haladhatja meg a 60 napot, kivételesen azonban ún. folyamatos kibocsátásra is sor kerülhet. Ha a teljes mennyiséget már lejegyezték, a jegyzés a
jegyzési időtartam letelte előtt is lezárható. Értékpapírt jegyezni, azaz vásárolni
személyesen és meghatalmazott (képviselő) útján is lehet. Emellett értékpapírok
nyilvános forgalomba hozatala adott esetben aukció keretében is lebonyolítható.
A jegyzés lezárását követően a kibocsátónak hét napon belül jelentenie kell a
Felügyeletnek az eredményt. Túljegyzés esetén ún. allokációra kerül sor, amely
során a kibocsátó, illetve a forgalmazó a tájékoztatóban előre meghirdetett elvek
szerint dönt az egyes jegyzések elfogadásának mértékéről [Tpt. 48. §]. A jegyzés
eredményét egy országos napilapban, illetve a tőzsde lapjában közzé kell tenni.
Az

általános

kibocsátási

és

forgalomba

hozatali

eljárástól

szabályok érvényesülnek az állampapíroknál, amelyeket a magyar állam

eltérő

egyszerűbb
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nevében az Államkincstár, illetve a Magyar Nemzeti Bank bocsát ki (az állampapírok mindig kötvények vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok).
Az

értékpapír-kibocsátókat

rendszeres tájékoztatási kötelezettség terheli, azaz

kötelesek
a
nyilvánosságot
rendszeresen
tájékoztatni
vagyoni-jövedelmi
helyzetükről, működési adataikról [Tpt. 52. §]. A rendszeres tájékoztatást éves és
féléves gyorsjelentés és éves jelentés formájában kell teljesíteni. Az éves gyorsjelentést február 15-ig, az éves jelentést április 30-ig egy országos napilapban,
illetve a tőzsde lapjában meg kell jelentetni és a Felügyeletnek is meg kell
küldeni. Rendkívüli események bekövetkezése esetén a kibocsátó ún. rendkívüli
tájékoztatásra is köteles [Tpt. 54. §].
Zártkörű
forgalomba
hozatalnak
minősül
az
értékpapír
egyedileg
előre
meghatározott
befektetők
részére
való
felajánlása
a
befektetők
előzetes
szándéknyilatkozata alapján. E körbe tartozik az értékpapír személyre szóló
elhelyezése intézményi befektetőknek (intézményi befektető elsősorban a bank,
a szakosított hitelintézet, a befektetési társaság, a biztosító és a befektetési alap)
vagy a kizárólag a kibocsátó tulajdonosai és alkalmazottai által történő jegyzés,
avagy az értékpapírcsere meghatározott esetei.
A zártkörű forgalomba hozatalnál jóval egyszerűbb információs összeállításra
van szükség és a forgalomba hozatalt csak a vásárlás kezdő időpontját
megelőzően legalább 15 nappal kell a Felügyeletnél bejelenteni. Ha a Felügyelet
ez idő alatt nem nyilatkozik, úgy a bejelentést tudomásul vette. A forgalomba
hozatalt azonban ez idő alatt a Felügyelet megtilthatja, ha jogszabálysértést
állapít meg.

3.2.3 Az értékpapírok osztályozása, alapvető értékpapírtípusok
Az átruházás módja szerint a Ptk. alapján beszédétünk bemutatóra szóló értékpa-

pírokról,

amelyek átadással ruházhatók át (a modern értékpapírtörvények ezek
használatát jelentősen korlátozzák), névre szóló, de nem forgatható értékpapírokról,
amelyek
átruházása
külön
nyilatkozattal
történő
átadással,
ún.
cedálással
történik, végül névre szóló, forgatható, ún. rendeletre szóló értékpapírokról, amelyek forgatmánnyal ruházhatók át (pl. a váltó).
Elméletileg

megkülönböztethetünk

hitelviszonyokat

megtestesítő

értékpa-

pírokat,
illetve
tagsági
jogokat
megtestesítő
értékpapírokat.
Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (adós)
meghatározott
pénzösszeg
rendelkezésre
bocsátását
elismerve
arra
kötelezi
magát, hogy a pénzkölcsön összegét, illetve kamatozó értékpapír esetében
annak kamatát is az értékpapír birtokosának, azaz a hitelezőnek a megjelölt
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időben és módon kifizeti. A hitelpapír fő fajtája a kötvény. Tagsági jogokat
megtestesítő
értékpapír
minden
olyan
értékpapír,
amelyben
a
kibocsátó
meghatározott
(pénzbeni
és/vagy
nem
pénzbeni)
vagyoni
értéktulajdonba
(használatba) adását elismerve arra kötelezi magát, hogy az értékpapír birtokosának meghatározott szavazati, vagyoni és egyéb (személyi) jogokat biztosít. A tagsági jogokat biztosító papír fő fajtája a részvény. Végül vannak tőzsdén jegyezhető, illetve nem jegyezhető értékpapírok. Tőzsdei értékpapír a tőzsdeszabályzatban előírt jegyzési feltételeknek megfelelő és ezért a tőzsde által
jegyzésre elfogadott értékpapír. (A Budapesti Értéktőzsdén jelenleg részvény,
kötvény, állampapír, befektetési jegy és kárpótlási jegy forgalmazható.)

jegyzésnek nevezzük az
lomba hozatala során az
értékpapír
megvásárlására
tára kerül sor, amellyel az
szolgáltatás teljesítésére.

olyan eljárást, amelynek alapján az értékpapír forgaértékpapírt megvásárolni szándékozó befektetőnek az
irányuló,
feltétlen
és
visszavonhatatlan
nyilatkozaajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellen-

Értékpapírügyletnek
nevezzük
az
értékpapír
adásvételére,
illetve
cseréjére
vonatkozó szerződést. Külön szabályok alá esik a bizományosi tevékenység,
amelynek során a befektetési szolgáltató saját nevében más személy javára köt
értékpapírra vonatkozó adásvételi szerződést. Külön szabályok alá esnek a tözsdei ügyletek is, amelyek szabványosított szerződések a tőzsdetagok között. Ilyen
ügylet például az azonnali, illetve a határidős adásvétel, az opciós ügylet (vételi
vagy eladási opció: vételi jogot, illetve kötelezettséget előíró ügylet).
A

jegyzet

előző,

társasági

jogi

részeiben

a

részvényt

már

elemeztük,

a

következőkben néhány további jelentős értékpapírról adunk áttekintést.

3.2.3.2 Váltó
1930-ban Genfben Imrom nemzetközi egyezmény aláírásával igyekeztek egységesíteni az egyes nemzeti váltójogi szabályokat a fejlett iparral és kereskedelemmel
rendelkező
országok.
Magyarország
már
1930-ban
aláírta
mindhárom egyezményt, a genfi egyezmények kihirdetésére azonban csak 1965-ben,
az 1965. évi 1. sz. tvr.-rel került sor. Jelenleg az 1/1965. (I. 24.) számú
igazságügyminiszteri rendelet tartalmazza a váltójogi szabályok egységes és a
mai napig hatályos szövegét. Magyarországon az 1945 utáni időszak csekély
váltóforgalma 1985 után élénkült meg, amikor is feloldották a vállalatok közötti hitelezés harminc napra történt korlátozását, vagyis lehetővé vált a kereskedel-

mi hitelezés. A váltóra a Tpt. szabályai nem vonatkoznak.
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A váltó kibocsátója a váltó címzettjét (a váltóban fizetésre kötelezettet) arra
utasítja, hogy a váltóban megnevezett rendelvényes (a váltóban foglalt követelés
kedvezményezettje)
részére
meghatározott
pénzösszeget
egy
meghatározott
időpontban (illetve időpontig) egy, a váltóban megnevezett helyen fizessen
meg.
A váltó többnyire rövid lejáratú, általában rendeletre szóló, vagyis forgatható
értékpapír, amely jogcímmentes tartozást testesít meg. A váltó meghatározott
pénzösszeg később esedékes fizetésére vonatkozó ígérvény (saját váltó), illetve
felszólítás
(idegen
váltó),
amelynek
kibocsátása
szigorú
alaki
előírások
betartásával történhet meg. A váltó rendszerint hitelezési vagy kölcsönviszonyhoz kötődő értékpapír, az alapjogviszonytól azonban a váltó mint értékpapír, jogilag
független. A váltó alapvetően forgatható értékpapírként kerül kibocsátásra, de ez
nem jelenti azt, hogy a forgatást ne lehetne záradékkal megtiltani. Ilyen esetben
egy egyszerű értékpapír keletkezik, amit „rekta-váltó"-nak is szoktak nevezni.
A váltó érvényességének elsődleges feltétele az ún. váltókellékek megfelelő
szerepeltetése az okiratban (pl. a meghatározott pénzösszeg fizetésére szóló
feltétel nélküli meghagyás, vagy idegen váltónál a „címzett" azaz a fizetésre
kötelezett neve és az esedékesség időpontja).
A saját váltó esetében a kibocsátót, mivel a címzettel megegyezik, kiállítónak
nevezik. A kiállító kötelező fizetési ígéretet tesz, hogy a váltóban feltüntetett
összeget a megjelölt időpontban és helyen meg fogja fizettetni. A váltó
klasszikus formája azonban az idegen váltó. Az idegen váltó kibocsátója egy
másik személyt szólít fel arra, hogy az okiratban foglalt összeget a feltüntetett
kedvezményezett (rendelvényes) részére fizesse meg. Kötelezettség így csak a
címzett elfogadó nyilatkozatával keletkezik.
A váltóátruházás, azaz a forgatás a váltóforgalom alapvető cselekménye. A
váltó forgatása a váltóra, illetve a váltó hátoldalára vezetett nyilatkozattal
történik. A váltóátruházás csak teljes és feltétlen lehet, azaz a váltóban foglalt
követelés
egy
részének
átruházása
semmis,
hasonlóan
a
váltóátruházáshoz
fűzött bármilyen feltételhez. A váltó átruházható a címzettre is, akár elfogadta a
váltót, akár nem, továbbiakban a kibocsátóra vagy bármely más kötelezettre
(kezesek, elfogadók), akik a megszerzett váltót tovább átruházhatják. A váltójogi átruházással a váltóból eredő valamennyi jog teljes egészében átszáll. A
váltóátruházó felelős a váltó elfogadásáért és kifizetéséért. A váltóátruházó nyilatkozatát magára a váltóra vagy toldatára kell az átruházónak rávezetnie. A
nyilatkozat tartalmi szempontból nézve lehet teljes átruházás (teljes forgatmány:
a váltó átruházója megjelöli a kedvezményezett személyét) vagy üres átruházás
(üres forgatmány: amikor a kedvezményezett nem kerül megjelölésre az átruházó
nyilatkozat megtételekor). A váltó birtokosa akkor jogos váltóbirtokos, ha jogo-
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a

váltóátruházások

megszakítatlan
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láncolatával

tudja

igazolni,

akkor

is, ha az utolsó forgatmány üres.

3.2.3.2 Csekk
A csekk pénzkímélő fizetési eszköz. A csekk értékpapír, amelyben a kibocsátó
egy harmadik személy javára meghatározott pénzösszeg fizetésére utasít egy
olyan bankot, amelynél korábban valamilyen követelést helyezett letétbe, vagy
a letétet helyettesítő hitele van. A csekk fedezetét tehát kibocsátójának a címzett
banknál elhelyezett követelése képezi.
A csekk - a váltóval szemben - fizetési eszköz. A csekk nem hiteleszköz, kiállítása és beváltása között általában csak annyi idő telik el, amennyit a kiállítás és
a bemutatás közötti helykülönbség megtétele megkövetel. A csekken szerepelnie kell a „csekk" elnevezésnek (az okirat kiállításának nyelvén), a határozott
pénzösszeg
fizetésére
szóló
feltétlen
meghagyásnak
(utasítás),
a
kifizetésre
kötelezett nevének, a fizetés helyének, a kiállítás időpontja és helye megjelölésének,
továbbá
a
kibocsátó
aláírásának.
A
csekk
vevőjére
tekintettel
megkülönböztethetünk
bemutatóra
szóló,
forgatható,
illetve
névre
szóló
csekket. Bemutatóra szól a csekk, ha kifejezett bemutatási záradékot tartalmaz,
vagy a kedvezményezett nincs feltüntetve rajta. Névre szól a csekk, ha kifejezetten negatív rendeleti záradékkal látták el. A csekk minden egyéb esetben
forgatható értékpapír.
A csekk kellékeinek akár részbeni hiánya egy más típusú okiratot eredményez, általában utalványt. A gyakorlatban azonban a csekket a legtöbb esetben a bank - amelynél a kibocsátónak számlakövetelése van - erre rendszeresített formanyomtatványán állítják ki (csekkfüzet), ami biztosítja a csekk
megfelelő
formában
és
tartalommal
történő
kiállítását.
A
csekk-okirat
ma
leginkább használatos alakja az ún. utalványcsekk, amelyet az 1931-es Genfben
megkötött csekkjogi egyezmény szabályoz. A csekk fizetési meghagyás az
utalványozottnak (banknak). A csekkre a Tpt. éppúgy nem vonatkozik, mint a

váltóra.
A

csekk

forgatására

ugyanazok

a

szabályok

érvényesek,

mint

a

váltó

for-

gatására, beleértve a felelősségi szabályokat is. Amennyiben a bemutatóra szóló
csekk átruházását rávezetik a csekkre, az nem válik névre szóló csekké, de
megalapozza
az
átruházó
mint
forgató
felelősségét.
A
csekkben
foglalt
követelést az utalványozottnak bemutatáskor azonnal teljesítenie kell. Csekket
határidőre nem lehet kiállítani.
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3.2.3.3 Kötvény
A

kötvény

klasszikus

hitelfelvételi

eszköz

a

kibocsátó

gazdálkodó

szervezet

számára. A kötvénykibocsátó hitelt vesz fel a kötvény vásárlóitól. A kibocsátó a
kötvényben kötelezi magát, hogy egy meghatározott pénzösszeget és előre
megállapított kamatát, illetve az esetleg vállalt egyéb szolgáltatásokat a mindenkori kötvénytulajdonosnak egy bizonyos időpontban megfizeti, illetve teljesíti. A kötvény tipikus ..kötelmi jogi értékpapír", ahol is az ügylet kötelezettje a
kötvény kibocsátója (adós), jogosultja pedig a kötvény mindenkori tulajdonosa
(hitelező). A kötvény tehát egy kölcsönügyletet megtestesítő okirat.
A gyakorlatban elkülönül a kötvény kibocsátójának és a kibocsátás lebonyolítójának személye. Jogszabály szerint kötvény kibocsátója (adósa) lehet az
állam, az önkormányzatok, a hitelintézetek, valamint a különböző gazdálkodó
szervezetek. A kibocsátás lebonyolítását forgalmazók (befektetési vállalkozók vagy
hitelintézetek) végzik. A lebonyolítás lehet nyilvános kibocsátás megszervezése,
a kötvények befektetőknek történő elhelyezése zártkörű.
Forgalmazó a lebonyolításon túlmenően egyrészt vállalhat jegyzési garanciát
a kibocsátásra kerülő kötvénytömeg (hitelösszeg) egy részére vagy a teljes
összegre, másrészt mint aláíró fizetési garanciát (kezesség, bankgarancia) is a
kibocsátó teljesítéséért. Az első esetben a forgalmazó kötelezettséget vállal a
kötvények
megvásárlására
(lejegyzésére),
amennyiben
a
kibocsátott
kötvényeket a jegyzés lebonyolítására nyitva álló időben tudná értékesíteni a
tőkepiacon. A második esetben a forgalmazó kezességvállalást tesz (bankgaranciát vállal) a kibocsátó kötelezettségeiért. Mint minden kötelmi jogi értékpapír, a
kötvény is szigorú alaki kellékekhez kötött okirat. A Tpt. taxatív felsorolást ad a
kötvény kötelező tartalmáról.
A kötvény kibocsátható bemutatóra szóló és névre szóló formában. A
átruházható, az átruházással a kötvényből eredő valamennyi jog átszáll
kötvénytulajdonosra. A névre szóló kötvényt az okiratra vagy a csatolt
rávezetett tulajdonosi nyilatkozattal lehet átruházni. A részleges vagy
hez kötött kötvényátruházás semmis, de a kibocsátó korlátozhatja a
átruházását.

kötvény
az új
toldatra
feltételkötvény

3.2.4 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének értékpapír-piaci feladatköre
A

Pénzügyi

Szervezetek

Állami

Felügyelete

tosítási-, értékpapír- és tőzsdefelügyeletet lát el
vatal, amelynek önállóságát külön törvény biztosítja.

(PSZÁF)
mint

egységes

olyan

speciális

bank-,

biz-

kormányhi-
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A
PSZÁF
elbírálja
a
befektetői
szolgáltatási
tevékenység
engedélyezésére
irányuló kérelmeket (szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja az engedélyt), rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetési szolgáltató, a tőzsde és a
központi
elszámolóház
tevékenységét,
ellenőrzi
az
értékpapír-forgalmazással,
illetve
a
befektetési
szolgáltatókkal
kapcsolatos
jogszabályok
érvényesülését,
elemzi és értékeli a befektetési szolgáltató üzletvitelének irányítását, ellenőrzi a
befektetési szolgáltató, a kibocsátó, a tőzsde és a központi elszámolóház információszolgáltatását [Tpt. 378. §]. A Felügyelet általában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) szerint jár el, kivéve ha a Tpt. másként rendelkezik. A Felügyelet határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, a határozatot azonban
keresettel a bíróságnál meg lehet támadni. A Tpt. szabályozza a felügyeleti díjat
és
a
Felügyelet
más
bevételeit,
ellenőrzési
tevékenységének
végrehajtását,
adatkezelését, adatszolgáltatását és nyilvántartásait.
A
Felügyelet
a
jogszabályok
megsértése,
illetve
mulasztás
megállapítása
esetén különböző szankciókat alkalmaz [Tpt. 400. §], így többek között felügyeleti bírságot szabhat ki. A bírság összegét a mulasztás súlyának és az elért
vagyoni előny mértékének figyelembevételével kell megállapítani [Tpt. 405-406.
§]. A törvény részleteiben az egyes mulasztások, illetve jogszabálysértések fajtáihoz mérten állapítja meg a bírság alsó és felső határát.

3.2.5 A tőzsde jogállása
Magyarországon az értéktőzsde és az árutőzsde különállóan fejlődött ki. A
Budapesti Értéktőzsde létrejöttét az 1990. évi VI. törvény alapozta meg, ezt a
törvényt váltotta fel 1996-ban az Épt. Az árutőzsdéről az 1994. évi XXXIX.
törvény rendelkezett. Mindkét törvény a tőzsdét sui generis, tehát típusba nem
tartozó önálló jogi személyként szabályozta. A Tpt. egységes szabályozást alakított ki az érték- és árutőzsdére és a tőzsde jogi formáját is egységesen
részvénytársaságként határozta meg.
A
tőzsdei
tevékenység
tőzsdei
termékek
szervezett,
szabványosított
kereskedésének üzletszerű lebonyolítása [Tpt. 297. §]. Tőzsdei termék a tőzsdén forgalmazott értékpapír, deviza, más befektetési eszköz, valamint az áru. Tőzsdei
tevékenységet
kizárólag
tőzsde
végezhet.
Tőzsde
csak
dematerializált
részvényű
részvénytársasági,
illetve
külföldi
tőzsde
fióktelepe
formában
alapítható, illetve működtethető.
Tőzsde
alapításához
a
Felügyelet
engedélye
szükséges,
árualapú
ügyletek,
valamint devizakereskedés esetén legalább 150 millió Ft, egyéb tőzsdei termékek kereskedése esetén legalább 500 millió Ft befizetett jegyzett tőkével [Tpt.
299. §]. A Felügyelet engedélyét vagy tőzsdei termékenként külön, vagy együtte-
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sen adja meg. Engedélyt az kaphat, aki rendelkezik a tőzsdei tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, üzleti terve
alapján megbízható működése vélelmezhető, és legalább 15 szolgáltatóval előszerződést kötött, mint leendő tőzsdei kereskedővel [Tpt. 303. §]. Az engedélyt
kapott tőzsdét a Felügyelet „elismert piacként" tartja nyilván.
A tőzsdén kereskedési joggal rendelkezőkkel, azaz a tőzsdei kereskedőkkel
szemben a Tpt. 312-316. §-ai tartalmaznak törvényi követelményeket. A tőzsdei
kereskedőnek a tőzsdével szerződést kell kötnie, amelyben aláveti magát a tőzsde szabályzatainak. A tőzsdei kereskedési jog tartalmát és gyakorlási módját a
tőzsde szabályzata határozza meg. A tőzsdei kereskedő csak azon tőzsdei termék kereskedésében vehet részt, amely kereskedéséhez hatósági engedéllyel
rendelkezik. A tőzsde jogosult a tőzsdei kereskedők tőzsdei tevékenységéről
információt nyújtani és tevékenységüket ellenőrizni.
Tőzsdei ügyletnek minősül az a szerződés, amelyet tőzsdei kereskedő a tőzsdén
tőzsdei termékre vonatkozóan köt. A tőzsdei ügylet azonnali, határidős és
opciós ügylet, illetve vegyes ügylet egyaránt lehet.
A tőzsdeadatok a tőzsdei kereskedők és befektetők tájékoztatása érdekében
nyilvánosak.
A tőzsde mint részvénytársaság a Gt.-nek, azaz a társasági törvénynek
megfelelő szervekkel működik, tehát legfőbb szerve a tagokból álló közgyűlés,
ügyvezető szerve az igazgatóság, ellenőrző szerve a felügyelőbizottság és a
könyvvizsgáló. A Tpt. a tőzsde vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira
és
különösen
a
könyvvizsgálójára
az
általánosnál
jóval
szigorúbb
feltételeket állapít meg.
A tőzsde, valamint a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások szakmai
érdekképviseleti szervei létrehozták a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságot. A Választottbíróság tőkepiaci ügyekben az 1994-es általános választottbírósági törvény szabályai szerint jár el, azokkal az eltérésekkel, amelyeket a
Tpt. megállapít.

3.3 VERSENYJOG

3.3.1 A magyar versenyjogi szabályozás rendszere
A

piacgazdaság

alapvető

kelléke

a

vállalkozók

gi versenyt azonban tisztességes eszközökkel,
eszközökkel való korlátozása nélkül kell folytatni.

gazdasági
illetve

A magyar versenyjogi szabályozás 1990. óta egységes
Ez azt jelenti, hogy részben a versenytörvény egyaránt tartalmazza a

versenye.
a

piac

rendszert

A

gazdasá-

tisztességtelen

alakított

ki.
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tisztességtelen piaci magatartás, illetve a versenykorlátozások tilalmával összefüggő tényállásokat (anyagi versenyjog) és az ezzel összefüggő versenyhivatali
eljárási
szabályokat
(alaki
versenyjog).
Az
anyagi
versenyjog
pedig
hagyományosan két területre osztható:
a) Kiterjed
a
tisztességtelen
versenycselekményekre,
melyen
belül
a
klasszikus
versenyjogi
tényállások
(hírnévrontás,
üzleti
titok
megsértése,
szolgai
utánzás,
versenytársi
bojkott)
az
idők
folyamán
kiegészültek
a
fogyasztók
versenyjogi
védelmével
(fogyasztók
megtévesztésének
tilalma,
illetve
a
fogyasztói
döntések
tisztességtelen
befolyásolásának
tilalma).
A
klasszikus
versenyjogi
tényállások
körében
általában
a
bíróság
jár
el,
a
fogyasztók
versenyjogi
védelmébe
ütköző
tényállásokkal
a
Gazdasági
Versenyhivatalhoz
(GVH) is lehet fordulni.
b) Az
anyagi
versenyjog
másik
területe
a
versenykorlátozások
joga,
amely
tartalmazza
a
versenykorlátozó
megállapodások
tilalmát
(kartelljog),
a
gazdasági
erőfölénnyel
(monopóliummal)
való
visszaélés
tilalmát,
valamint
az
űn.
fúziókontrollt,
a
vállalkozások
összefonódásának
versenyhivatali
engedélyezését.
A
versenykorlátozások
körében a GVH jár el, és a versenyhivatal határozatait bíróság előtt
lehet megtámadni.
Az első modern magyar versenytörvény az 1990. évi XVI. törvény volt. 1996ban ezt a törvényt felváltotta a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról
szóló
1996.
évi
LVII.
törvény
(Tpvt.,
versenytörvény).
A Tpvt.-t 2000-ben jelentősen módosították annak érdekében, hogy megfeleljen
az európai versenyjognak. Az Európai Unió jogának ugyanis talán legjelentősebb része a verseny szabadságát biztosító intézményrendszer. 2003 után is
történtek kisebb módosítások, az európai versenyjoggal való szinkron biztosítása érdekében. A versenytörvény alapvetően a gazdasági versenyben részt
vevő vállalkozásokra vonatkozik.
Ebben a jegyzetben alapvetően a versenyjognak a versenykorlátozásokkal
kapcsolatos szabályait tárgyaljuk.

3.3.2 A versem/korlátozások joga
3.3.2.1 A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás (kartell) tilalma
A

versenytörvény

tiltja

a

vállalkozások

közötti

versenykorlátozó,

versenyt torzító vagy azt kizáró megállapodást, illetve összehangolt
tanúsítását, valamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestület-

azaz

a

magatartás
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nek, az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek ilyen hatású döntését
(„versenykorlátozó
megállapodások").
Az
általános
kartelltilalom
a
versenysértő „kartellek" esetében tilalom alá vonja mind a gazdasági verseny
megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célzó, mind az ilyen hatás kifejtésére
alkalmas,
illetve
ilyen
hatású
megállapodásokat.
A
Tpvt.
szerint
ugyanakkor nem minősül kartellnek a nem független vállalkozások összehangolt magatartása, így a vállalatcsoportok összehangolt piaci magatartása törvényileg mentesül az általános tilalom alól [Tpvt. 10. §]. A törvény meghatározza
a nem független vállalkozások fogalmát és a vállalatcsoporthoz való tartozás
feltételeit [Tpvt. 15. §].
A

törvény

példálózó

felsorolást

ad

a

versenykorlátozó

megállapodások

fajtáiról, azaz ilyennek minősíti különösen:
a) a vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek
közvetlen vagy közvetett meghatározását;;
b) az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozását vagy ellenőrzés alatt tartását;;
c) a
beszerzési
források
felosztását,
illetve
a
közülük
való
választás
lehetőségének
korlátozását,
valamint
a
fogyasztók
meghatározott
körének valamely áru beszerzéséből történő kizárását;;
d) a
piac
felosztását,
az
értékesítésből
történő
kizárást,
az
értékesítési
lehetőségek közötti választás korlátozását;;
f) a piacra lépés akadályozását;;
g) azt az esetet, ha azonos értékű vagy jellegű ügyletek tekintetében az
üzletfeleket
megkülönböztetik,
ideértve
olyan
árak,
fizetési
határidők,
megkülönböztető
eladási
vagy
vételi
feltételek
vagy
módszerek
alkalmazását,
amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a
versenyben („diszkrimináció");;
h) ha
a
szerződéskötést
olyan
kötelezettségek
vállalásától
teszik
függővé,
amelyek
természetüknél
fogva,
illetve
a
szokásos
szerződési
gyakorlatra
figyelemmel
nem
tartoznak
a
szerződés
tárgyához
(„árukapcsolás").
A kartelltilalom alá eső megállapodás a

polgári jog szabályai szerint semmis

és emellett versenyjogi szankciókkal is sújtható (pl. bírság).
Az

általános

-

horizontális

és

vertikális

kartellekre

egyaránt

kiterjedő

-

kartelltilalom igen szigorú korlátozás, amelynek árnyalására a törvény különböző lehetőségeket biztosít, nevezetesen a mentesülésre, amennyiben az adott
kartellnek ténylegesen káros versenyhatása nincs. A mentesítés lényege, hogy a
mentesülő
kartellek
ténylegesen
versenykorlátozó
magatartást
(megállapodások vagy döntések) tanúsítanak, de a jog ennek ellenére nem alkalmazza rájuk
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az általános tilalom jogkövetkezményeit. A mentesülésnek a magyar jogban két
változata van. Törvényi mentességet élveznek azok a versenykorlátozó magatartások, amelyek tényleges kartellt valósítanak meg, de a versenytörvény eleve
mentesíti őket. Az Európai Unióban már korábban ismert és a '90-es évek
második felétől a magyar jogban is megjelent további mentesítési forma az úgynevezett „csoportmentesítés" intézménye, melynek lényege, hogy a jog egyes
gazdasági ágazatokat, ahol a kockázat megosztása és a kooperáció ágazati sajátosság - bizonyos jogi elvárások és feltételek rögzítése mellett - csoportosan
mentesít a hatálya alá tartozó megállapodásokat és összehangolt magatartásokat tiltó szabályozás hatálya alól.
A Tpvt. 17. §-ában foglaltak szerint mentesül a megállapodás a kartelltilalom
alól, ha:
a) hozzájárul
a
termelés
vagy
a
forgalmazás
ésszerűbb
megszervezéséhez vagy a műszaki, vagy a gazdasági fejlődés előmozdításához;; vagy
a környezetvédelmi helyzet, vagy a versenyképesség javulásához;;
b) a
megállapodásból
származó
előnyök
méltányos
része
a
fogyasztóhoz
jut;
c) a
gazdasági
verseny
velejáró
korlátozása
vagy
kizárása
a
gazdaságilag indokolt közös célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja
meg;; és
d) nem teszi lehetővé az érintett áruk jelentős részével kapcsolatban a
verseny kizárását.

A törvény rendelkezése folytán mentesül az általános tilalom alól az a megállapodás is, amely csekély jelentőségű („bagatell kartell"). „Csekély jelentőségű" a
megállapodás főszabályként akkor, ha a megállapodást kötő feleknek és az
azoktól nem független vállalkozásoknak az együttes részesedése az érintett piacon a tíz százalékot nem haladja meg. A bagatell kartellekre vonatkozó kedvezmény nem vonatkozik a két legsúlyosabb összehangolt magatartásformára,
az árkartellre és a piacfelosztó kartellre.
Az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület
figyelembevételével kell meghatározni. A megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre
és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti
helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait.
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3.3.2.2 A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma
A

versenytörvény

hanem az azzal
így különösen:

nem
való

a

domináns

visszaélést

piaci

tiltja.

pozíció

Tilos

a

(gazdasági

gazdasági

erőfölény)

erőfölénnyel

meglétét,
visszaélni,

a) az üzleti kapcsolatokban ideértve az általános szerződési
feltételek
alkalmazásának esetét is - tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat
megállapítani,
vagy
más
módon
indokolatlan
előnyt
kikötni,
vagy
hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni;;
b) a
termelést,
a
forgalmazást
vagy
a
műszaki
fejlődést
a
fogyasztók
kárára korlátozni;;
c) indokolatlanul
elzárkózni
az
ügylet
jellegének
megfelelő
üzleti
kapcsolat létrehozásától, illetve fenntartásától (bojkott);;
d) a
másik
fél
gazdasági
döntéseit
indokolatlan előny
szerzése céljából
befolyásolni;;
e) az
árut
az
ár
emelését
megelőzően
vagy
az
ár
emelkedésének
előidézése
céljából,
vagy
egyébként
indokolatlan
előny
szerzésére,
illetve
versenyhátrány
okozására
alkalmas
módon
a
forgalomból
indokolatlanul kivonni, illetőleg visszatartani (áruvisszatartás);;
f) az
áru
szolgáltatását,
átvételét
más
áru
szolgáltatásától,
átvételétől,
továbbá
a
szerződéskötést
olyan
kötelezettségek
vállalásától
függővé
tenni,
amelyek
természetüknél
fogva,
illetve
a
szokásos
szerződési
gyakorlatra
figyelemmel
nem
tartoznak
a
szerződés
tárgyához
(árukapcsolás);;
g) azonos értékű vagy jellegű ügyletek esetén az üzletfeleket indokolatlanul
megkülönböztetni,
ideértve
olyan
árak,
fizetési
határidők,
megkülönböztető
eladási
vagy
vételi
feltételek
vagy
módszerek
alkalmazását,
amelyek
egyes
üzletfeleknek
hátrányt
okoznak
a
versenyben (diszkrimináció);;
h) a versenytársaknak az érintett piacról való kiszorítására vagy a piacra
lépésük
akadályozására
alkalmas,
nem
a
versenytársakéhoz
viszonyított
nagyobb
hatékonyságon
alapuló,
túlzottan
alacsony
árakat
alkalmazni (felfaló ár alkalmazása);;
i) a piacra lépést más módon indokolatlanul akadályozni;;
j)
a
versenytárs
számára
indokolatlanul
hátrányos
piaci
helyzetet
teremteni
vagy
gazdasági
döntéseit
indokolatlan
előny
szerzése
céljából befolyásolni.

Gazdasági erőfölényben van az érintett piacon, aki gazdasági tevékenységét a
piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy
piaci
magatartásának
meghatározásakor
érdemben
tekintettel
kellene
lennie
versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos
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piaci magatartására. Gazdasági erőfölényben lehet egy vállalkozás, illetve vállalkozáscsoport vagy több vállalkozás, illetve több vállalkozáscsoport közösen.
A gazdasági erőfölény megítéléséhez vizsgálni kell különösen:
a) azt, hogy az érintett piacra való belépés és az onnan történő kilépés
milyen költségekkel és kockázattal jár, illetve, hogy milyen műszaki,
gazdasági vagy jogi feltételek megvalósítását igényli;;
b) a
vállalkozás,
illetve
vállalkozáscsoport
vagyoni,
pénzügyi
és
jövedelmi helyzetét, illetve annak alakulását;;
c) az
érintett
piac
szerkezetét,
a
piaci
részesedések
arányát,
a
piac
résztvevőinek
magatartását,
valamint
a
vállalkozásnak,
illetve
vállalkozáscsoportnak a piac alakulására gyakorolt gazdasági befolyását.

3.3.3 A vállalatok összefonódásának engedélyezése
Versenyjogi
ha:

értelemben

vállalkozások

összefonódása

(koncentrációja)

jön

létre,

a) két
vagy
több,
előzőleg
egymástól
független
vállalkozás
összeolvad,
vagy
egyik
a
másikba
beolvad,
vagy
a
vállalkozás
része
a
vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik;;
b) egy
vállalkozás
vagy
több
vállalkozás
közösen
közvetlen
vagy
közvetett irányítást szerez további egy vagy több, tőle független vállalkozás egésze vagy része felett;; vagy
c) több, egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított
olyan
vállalkozást,
amely
egy
önálló
vállalkozás
valamennyi
funkcióját tartósan képes ellátni.
A Tpvt. szerint közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha
a) a

másik

vállalkozás

többségi

szavazati

jogot

biztosító

üzletrészeivel,

részvényeivel, illetőleg a szavazati jogok több mint ötven százalékával rendelkezik; vagy
b) jogosult
a
másik
vállalkozás
vezető
tisztségviselői
többségének
kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására;; vagy
c) szerződés
alapján
jogosult
a
másik
vállalkozás
döntéseinek
meghatározó befolyásolására;; vagy
d)a
másik
vállalkozás
döntéseinek
meghatározó
befolyásolására
ténylegesen képessé válik.
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Közvetett irányítással rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet
az általa irányított vállalkozás - vele együtt vagy önállóan - irányít vagy vállalkozások közösen irányítanak.
A
vállalkozások
összefonódásához
a Gazdasági
Versenyhivataltól
engedélyt
kell kérni, ha valamennyi érintett vállalkozáscsoport [Tpvt. 26. §], valamint az
érintett vállalkozáscsoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított
Vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a tizenöt milliárd
forintot
meghaladja,
és
az
érintett
vállalkozáscsoportok
között
van
legalább két olyan vállalkozáscsoport, amelynek az előző évi nettó árbevétele a
vállalkozáscsoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó árbevételével együtt ötszázmillió forint felett van [Tpvt. 24. §).
Erintett vállalkozásoknak minősülnek a Tpvt. szerint az összefonódásban
közvetlenül
és
közvetetten
részt
vevő
vállalkozások.
Közvetlen
résztvevők
azok, akik között az összefonódás létrejön. Közvetett résztvevő például, akit a
közvetlen résztvevő irányít, illetve aki a közvetlen résztvevőt irányítja.
Az
összefonódáshoz
összeolvadás
vagy
beolvadás
esetén
a
közvetlen
résztvevő, minden más esetben a vállalkozásrészt vagy a közvetlen irányítást
megszerző köteles engedélyt kérni. Az engedély iránti kérelmet a nyilvános
ajánlati felhívás közzétételének, a szerződés megkötésének vagy az irányítási
jog megszerzésének időpontjai közül a legkorábbitól számított harminc napon
belül kell benyújtani.
A
vállalkozások
összefonódását
eredményező
szerződés
létrejöttéhez
a
Gazdasági
Versenyhivatal
engedélye
szükséges.
Az
engedély
iránti
kérelem
elbírálásakor mérlegelni kell az összefonódással járó előnyöket és hátrányokat.
Ennek során vizsgálni kell különösen:
■ az érintett piacok szerkezetét, az érintett piacokon fennálló vagy lehetséges
versenyt,
a
beszerzési
és
az
értékesítési
lehetőségeket,
a
piacralépés
és
a
piacról
történő
kilépés
költségeit,
kockázatait,
valamint műszaki, gazdasági és jogi feltételeit;;
■ az összefonódás várható hatását az érintett piacokon folyó versenyre;;
■ az
érintett
vállalkozások
piaci
helyzetét
és
stratégiáját,
gazdasági
és
pénzügyi
képességét,
üzleti
magatartását,
belés
külpiaci
versenyképességét, illetve ezek várható változásait;;
■ az összefonódásnak a szállítókra, a közbeeső és a végső fogyasztókra
gyakorolt hatását.
A Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását,
az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt,

ha
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amely
akadályozza
a
hatékony
verseny
kialakulását,
fennmaradását
vagy
fejlődését az érintett piacon [Tpvt. 14. §], vagy annak jelentős részén.
Amennyiben az esetleges közös vállalkozás létrehozásának célja vagy hatása a
létrehozó
vállalkozáscsoportok
piaci
magatartásának
összehangolása,
akkor
az
összefonódás az egyedi mentesülés feltételei szerint engedélyezhető (előnyös,
arányos, előnyök méltányos része a fogyasztókhoz jut).
Ha

a

versenyfelügyeleti

eljárás

során

megállapítást

nyer,

hogy

az

engedély

nélkül
létrehozott
egyébként
engedélyköteles
összefonódás
nem
lett
volna
engedélyezhető,
a
Gazdasági
Versenyhivatal
határozatában
megfelelő
határidő
megállapításával
előírja
az
egyesült
vállalkozások
vagy
vagyon-,
illetve
üzletrészek különválasztását, elidegenítését, vagy a közös irányítás megszüntetését, vagy más kötelezettséget írhat elő a hatékony verseny helyreállítása
érdekében.
A Versenyhivatal az engedélyt visszavonja, ha
■ a bíróság által felül nem vizsgált határozatban az engedély megadása
a döntés szempontjából fontos tény félrevezető közlésén alapul, vagy
■ a kötelezett vállalkozás nem teljesítette a határozatban előírt valamely kötelezettséget.

3.3.4 A Versenyhivatal eljárásának rendje
A

Versenyhivatal különleges közigazgatási szerv, ezért eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) rendelkezései az irányadóak, a Tpvt. Hl. részében foglalt speciális
szabályokban
megállapított
kivételekkel.
Ez
azt
jelenti,
hogy
azokban
a
kérdésekben, amelyekben a Tpvt.-nek a Versenyhivatal eljárására vonatkozó
speciális szabálya nincs, ott a közigazgatási eljárás általános szabályai az
irányadóak.
A versenyügyekben eljáró bíróság (a Tpvt. II. fejezetében foglalt jogsértések,
azaz a tisztességtelen verseny elleni jog területén a versenytársi sérelmek
megítélésére a bíróságnak van hatásköre) a polgári perrendtartás (Pp.) szabályai
szerint jár el.
A
magyar
Versenyhivatal
eljárása
tulajdonképpen
három
szakaszra:
az
előzetes „vizsgálatra", a „Versenytanács" érdemi „eljárására" és a határozatban
foglaltak
megvalósulását,
végrehajtását
ellenőrző
„utóvizsgálatra"
bontható.
A
vizsgálati
szakaszban
a
„vizsgálók"
az
ügy
versenyjogi
relevanciáját
és
előminősítését végzik és javaslatot tesznek a Versenytanács eljárására.
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Amennyiben az adott ügy nem versenyjogi kérdést vet fel,
tetésére kerül sor. A versenytanács 3-5 tagú tanácsokban jár
érdemi határozattal állapítja meg a jogsértést és az eljárás
szankciót alkalmaz. Versenysértő magatartás hiányában az
A Versenytanács határozatban dönt az alábbi kérdésekben:

az eljárás megszünel és adott esetben
alá vonttal szemben
eljárást megszünteti.

■ a
tisztességtelen
verseny
körében
megállapíthatja
a
versenysértő
magatartás törvénybe ütközését;;
■ dönt
a
vállalkozások
összefonódásának
engedélyezése,
illetve
az
áremelés előzetes bejelentése iránt benyújtott kérelmekről;;
■ fúziós ügyekben előterjesztett engedély kérdésében határoz;;
■ csoportmentesítés
hatálya
alá
eső
megállapodások
esetén
megállapíthatja,
hogy
a
csoportos
mentesülés
kedvezménye
nem
vonatkozik
a
megállapodásra.
Az eljáró versenytanács
alkalmazhatja:

jogsértés

megállapítása

esetén

az

alábbi

szankciókat

■ elrendelheti a törvénybe ütköző állapot megszüntetését;;
■ megtilthatja
a
törvény
rendelkezéseibe
ütköző
magatartás
további
folytatását;;
■ bojkott-tényállások
esetében
a
törvénybe
ütközés
megállapításakor
kötelezettséget
írhat
elő
például
szerződéskötésre,
az
ügylet
jellegének
megfelelő
üzleti
kapcsolat
létrehozásától
vagy
további
fenntartásától való indokolatlan elzárkózás fennállásakor;;
■ elrendelheti
a
megtévesztésre
alkalmas
tájékoztatással
kapcsolatban
helyreigazító nyilatkozat közzétételét;;
■ korábbi határozatát visszavonhatja vagy megváltoztathatja;;
■ versenysértés hiányában az eljárást megszünteti;;
■ bírságot szabhat ki (érdemi bírság;; vagy az eljárás akadályozása vagy
eljárási
szabálysértés
esetén
az
eljárásban
érintettek
ellen
kiszabható
rendbírság).
A

magyar

versenyjogi

szabályok

szerint

az

eljárás

során

kiszabható

érdemi

bírság és az alkalmazható rendbírság összege - az Európai Unió Bizottságának
gyakorlatához hasonlóan - forgalomfiiggő, azaz a vállalkozás előző tárgyévben
realizált éves nettó árbevételéhez igazodik. Az érdemi bírság maximális mértéke
az éves nettó árbevétel 10 %-a, a rendbírságé 1 %-a lehet.
A

Versenyhivatal

vizsgálati

eszközeit

a

2000.

évi

kibővítette (pl. bírói engedély alapján „házkutatást"
lehetőség van a vizsgálati iratok elvitelére stb.).

Tpvt.-módosítás
lehet

jelentősen

foganatosítani,

illetve

4. FEJEZET
Kereskedelmi ügyletek

4.1 A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

4.1.1 A szerződések jogának alapjai
4.1.1.1 A szerződés lényege
A szerződés a vagyonjogi kötelmek alapvető faja. A kötelem relatív szerkezetű
polgári jogi jogviszony, amelynek lényege, hogy a kötelemben kötelezett fél
valamilyen vagyoni értékű szolgáltatást köteles teljesíteni, és ezt a teljesítést a
jogosult követelheti. A kötelem teljesítését különféle vagyoni szankciók biztosítják. A kötelem kifejezés utal arra, hogy a kötelem lényege a résztvevő
jogalanyok jogi „kötöttsége" az abban foglaltak teljesítésére, így a másik póluson jogosultság nyílik a kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére.
Miután a kötelem relatív szerkezetű jogviszony (lásd erről a jegyzet 1.1.3.4
pontját), így mindig konkrétan meghatározott személyek között áll fenn, azaz a
kötelemből eredő igény mindig egy konkrétan meghatározott másik jogalannyal
szemben érvényesíthető.
Kötelmi
keletkeztet:

jogviszony

több

módon

létrejöhet.

így

kötelmi

jogviszonyt

■ szerződés,
■ egyoldalú jogügylet,
■ jogszabályi rendelkezés vagy közhatalmi (hatósági, bírósági) aktus,
■ különböző szerződésen kívüli magatartások, például jogellenes vagy
a nem jogellenes károkozás, valamint a jogalap nélküli gazdagodás.

Egyoldalú jogügylet (jognyilatkozat) kötelmi jogviszonyt csak a jogszabály kifejezett rendelkezése esetén keletkeztet, tehát csak akkor, amikor a törvény írja elő
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az
egyoldalú
kötelezettségvállalás
teljesítésének
követelésére
szóló
jogosultságot. Ilyen eset például a díjkitűzés [Ptk. 592. §] és a közérdekű célra történő
kötelezettségvállalás [Ptk. 593. §].
Ha maga a jogszabály vagy hatósági határozat a jogosultat és a kötelezettet megnevezve pontosan rendelkezik a szolgáltatásról, ennek jogi hatása ugyanaz,
mint a szerződésnek. Ilyen esetekben tehát a jogszabály (határozat) teremt jogosultságot a szolgáltatás követelésére és kötelezettséget annak teljesítésére. A tartalmi és jogkövetkezményben azonosságot fejezi ki a Ptk. azon szabálya, hogy
az ilyen módon keletkezett kötelemre a szerződésre vonatkozó rendelkezéseket
kell
megfelelően
alkalmazni.
Kötelmet
keletkeztető
jogszabályi
rendelkezés
például az ingatlan kisajátítására vonatkozó szabály [Ptk. 177. §], hatósági
határozat
például
a
birtokvédelem
tárgyában
hozott
jegyzői
határozat
[Ptk. 191. §], de az az eset is ide sorolható, amikor a bíróság - a felek
szerződéskötési
kötelezettsége
körében
a
szerződést
maga
hozza
létre
[Ptk. 206. §].
A szerződés tehát relatív szerkezetű kötelmi jogviszony. A szerződésből így
értelemszerűen
kötelezettség
keletkezik
a
szerződésben
vállalt
szolgáltatás
(kötelezettség)
teljesítésére
és
a
másik
oldalon
jogosultság
a
teljesítés
követelésére.
A szerződés két vagy több szerződő alany egybeliangzó, szabad akaratnyilatkozatával létrehozott jogviszony, amely meghatározott joghatás kiváltására alkalmas. A
szerződésnek tehát alapvetően négy lényeges fogalmi előfeltétele van:
a) két vagy több jogalany részvétele a jogviszonyban;;
b) a szerződő felek közti akaratmegegyezés;;
c) az akaratmegegyezés jognyilatkozat formájában való kinyilvánítása,
d) amely államilag elismert jogviszonyt keletkeztet, így a szerződés kötésével
megcélzott
joghatás
kiváltására
alkalmas.
Ez
ugyanis
a
feltétele
annak,
hogy
amennyiben
szükséges,
a
szerződés
teljesítésének
kikényszerítéséhez
az
állam
kényszereszközök
igénybevételével - segítséget nyújtson.

Ad a) A szerződésben minden esetben legalább két szerződő félről beszélünk.
A szerződések jogában nincs a társasági jogi szabályozás „egyszemélyes társaságához" hasonló kivétel, azaz egy személy által, önmagával kötött szerződés
főszabály szerint nem lehetséges.
Ad b) A szerződéses akaratnyilatkozatoknak mindig kölcsönöseknek és egybehangzóaknak kell lenniük, mert a szerződés konszenzuson (a megegyezésen) alapul, ehhez fűződik a célzott joghatás. „Disszenzus" - azaz a felek közötti megegyezés hiánya - esetén szintén nincs szerződés. így mindaddig nem beszél-
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hetünk szerződéses jogviszonyról, amíg a felek a szerződés minden egyes
lényeges feltételében meg nem egyeznek, vagy amíg bármely feltételben eltérő
a
szerződéses
akaratuk.
Természetesen
mindig
annyi
egybehangzó
jognyilatkozatnak kell lennie, ahány fél a szerződésben részt vesz.

Ad c) A szerződéses akarat kinyilvánítása maga a szerződéses jognyilatkozat.
A szerződéses jognyilatkozat tételére fő szabályként több módon - szóban, írásban és ráutaló magatartással egyaránt - lehetőség van. A szerződéses kötelem
megállapításának nem akadálya tehát, ha a felek csak szóban állapodtak meg,
vagy ha az egyik fél által ráutaló magatartással kezdeményezett szerződést és
annak teljesítését a másik fél ráutaló magatartással elfogadta (a törvény adott
esetben az írásos formát kötelezővé teheti, de a főszabály az ún. „formátlanság").
Ad d) A szerződés jogi lényege, hogy az állam által elismert szerződéses
jogviszonyok
teljesülését az állam
- az állami
kényszerapparátus, a jogi
igényérvényesítés
szervezetrendszerének
rendelkezésre
bocsátásával
is
segítheti.
A
szerződés
létrehozásának
előfeltétele,
hogy
a
jogügyletet
kötő
felek
egymással
mellérendelt,
egyenrangú
viszonyban
legyenek.
A
szerződés
kialakulásának másik előfeltétele a jogalanyok egymástól való elkülönültsége. A
magánjogi viszonyokban a tulajdonjog különíti el egymástól a gazdaság szereplőit (az abszolút szerkezetű tulajdonjog a tulajdonos jogi védelmét mindenki
mással szemben biztosítja), a szerződés pedig összekapcsolja azokat (relatív
szerkezet).
Ahhoz, hogy a szerződés a felek által célzott joghatást - azaz a szerződés teljesítéséhez adott
kikényszeríthetőség lehetőségét
betöltse, szükség
van a
szerződés jogi elismerésére. Polgári jogi szerződés esetén ezt az elismerést az
állam adja meg, hiszen a szerződés alapján keletkező, módosuló, megszűnő
jogviszonyok szükség esetén állami kényszerrel biztosítottak. Ha az állam megtagadja az akaratmegegyezéshez a joghatást, nem ismeri el a szerződést jogi
ténynek, érvénytelen szerződésről beszélünk. Kivételesen az is lehetséges, hogy az
állam közömbösen viszonyul a szerződéshez. Nem tiltja, de nem is ad állami
eszközöket
a
szerződés
kikényszerítéséhez.
Ezek
az
úgynevezett
naturális
szerződések, például a szerencsejátékból származó követelés vagy a kocsmai
hitel [Ptk. 204. §].

4.2.2.2 Polgári jogi szerződés - kereskedelmi ügylet
A
szerződés
tehát
legalább
két
fél
kölcsönös
és
egybehangzó,
kiváltására irányuló akaratnyilatkozata. A társadalmi életben ugyanakkor szá-

joghatás
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mos, joghatás kiváltására nem irányuló magatartást ismerünk (pl. az ún. gcntleman's agreement). A jogrendszerben is vannak nem polgári jogi, nem vagyonjogi,
hanem
más
szerződések
(például
közigazgatási
szerződés,
nemzetközi
egyezmény, de a házasság is felfogható egyfajta családjogi megállapodásként
stb.). A polgári jogban a szerződés kifejezést a „megállapodással", „megegyezéssel", „ügylettel" azonos tartalmú fogalomként használjuk.
A kontinentális civiljogokban kétfajta szerződési rendszer alakult ki. Az egyik,
amikor
a
mindennapi
élet
során
kötnek
magánjogi
megállapodásokat - ezt nevezzük szűkebb értelemben polgári jogi szerződéseknek. A másik,
amikor
élethivatásszerűen
kereskedelemmel
foglalkozó
jogalany
a
kereskedelmi forgalomban másik kereskedővel szerződik - ezt nevezik kereskedelmi ügyletnek. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy első esetben laikus szerződik laikussal, a második esetben „hivatásos a hivatásossal", ezért a jogilag védelmezendő
érdek (védelmi cél) a két körben egymástól jelentősen különbözik (pl. a tévedésnek vagy a megtévesztésnek az első körben jóval nagyobb lehet a jelentősége,
mint a másodikban).
A klasszikus német-francia megoldás az volt, hogy a szűkebb értelemben vett
polgári jogi szerződéseket a Polgári Törvénykönyv, a kereskedelmi ügyleteket a
Kereskedelmi
Törvénykönyv
szabályozta
(dualista
megoldás).
A
második
világháború végéig (1945-ig) a kereskedelmi ügyletekre vonatkozó szabályokat
Magyarországon
is
a
Kereskedelmi
Törvénykönyv
tartalmazta.
A
szocialista
államberendezkedés
idejében
az
1959-es
Polgári
Törvénykönyv
(Ptk.)
alapvetően az állampolgárok között létrejövő szerződéseket szabályozta, a szocialista szektor ún. „tervszerződései" csak lazán kapcsolódtak a Ptk.-hoz. A tervszerződések nem piaci szerződések voltak, hanem a népgazdasági terv lebontását
szolgálták
(tervrészletező-tervvégrehajtó
funkció
szerződéses
technikával).
A tervszerződés kategóriát a Ptk. 1977-es módosítása megszüntette. Azóta a Ptk.
úgy épül fel, hogy egyes szerződéstípusoknál (pl. az adásvételnél) az állampolgárok közötti szerződés a modell, és ehhez kapcsolódnak a gazdasági élet
különleges szerződései (pl. az adásvételből kiindulva a szállítási szerződés),
más szerződéstípusoknál pedig (pl. a vállalkozási szerződés esetén) a gazdasági szervezetek szerződése képezi a szabályozás alapmodelljét.
Megjegyezzük,

hogy

hosszabb

ideje

készül

az

új

magyar

Polgári

Törvénykönyv, amely külön „könyvben" foglalja össze a szerződések jogát. Az
új Ptk. változatlanul fenn fogja tartani az ún. „monisla" megoldást, tehát azt,
hogy együttesen, egymással egységben szabályozza a szűkebb értelemben vett
polgári jogi szerződéseket, illetve a kereskedelmi ügyleteket (a szűkebb értelemben vett gazdasági szerződéseket). Emellett az Európai Unió törekvései nyomán
egy harmadik reláció is egyre jobban megjelenik a magyar polgári jogi törvényhozásban, nevezetesen a fogyasztókkal kötött szerződések külön szabályai. A
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fogyasztói szerződésben a „professzionális" szerződik a „laikus" fogyasztóval,
ezért ez utóbbit speciális garanciákkal kell a jognak védenie. Ezért például a Ptk
207. §-a kimondja, hogy a fogyasztói szerződést a fogyasztó számára kedvezően
kell értelmezni, stb.
A hatályos és a jövőbeli Ptk.-nak is lesz egy szerződéses általános része, amely
a
valamennyi
szerződésre
irányadó
közös
szabályokat
fogalmazza
meg,
valamint egy különös része, amely az egyes szerződéstípusokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ebben a jegyzetben kereskedelmi ügylet összefoglaló néven
azokkal
a
szerződésekkel
foglalkozunk,
amelyek
a
gazdasági
élet
tipikus
szerződései.
Emellett
a
kereskedelmi
ügyletek
végén
röviden
tárgyaljuk
a
munkaszerződést is, amely ugyan nem kereskedelmi ügylet, de a gazdasági
életben jelentős szerepet játszik.

4.1.1.3 A szerződési jog alapelvei
A) A szerződési szabadság elve
A polgári jogi szerződések, így a kereskedelmi ügyletek rendszere is a szerződéses szabadság elvére épülnek. Ez azt jelenti, hogy fő szabályként a szerződő
felek maguk dönthetnek a szerződéses kötelem minden tartalmi eleméről.
A szerződő felek azon szabadsága, hogy tulajdonosi érdekeik figyelembevételével maguk döntenek arról, hogy akarnak-e szerződést kötni vagy sem,
az úgynevezett akarati autonómia. A polgári jogi, illetve versenyjogi szabályok,
valamint egyéb jogszabályok viszonylag szűk körben korlátozzák a feleket e
döntésükben,
azaz
kivételes
esetben
megállapíthatnak
szerződéskötési
kötelezettséget (a versenyjogban például a domináns piaci szereplő szerződési
autonómiája korlátozott, indokolatlanul nem zárkózhat el a szerződéses kapcsolat létrehozásától). Szerződéskötési kötelezettséget csak jogszabály, hatósági rendelkezés vagy a felek előzetes erre irányuló akarata (ún. előszerződés) írhat elő.
A szerződési szabadság másik pillére a partnen>álasztás szabadsága, azaz az a
jog, amelynek alapján bárki szabadon megválaszthatja, hogy „kivel" kíván
szerződésre lépni. A partnerválasztás szabadságát is csak törvény vagy a felek
megállapodása
korlátozhatja.
A
versenyjog
például
bizonyos
körben
hagyományosan a partnerválasztás szabadságára vonatkozó korlátokat állít (pl. a
kartelltilalom előírásával, amivel végül is a versenytársak közötti szerződések
létrehozását
tiltja,
vagy az erőfölénnyel
való
visszaélés
tilalmazásán belül,
amikor tiltja a szerződő partnerek közötti diszkriminációt).
A szerződő feleket megilleti a szerződéstípus szabad megválasztásának joga
is (típusszabadság). Ez azt jelenti, hogy a felek kiválasztják a Polgári
Törvénykönyv által felkínált szerződéstípusok közül azt a szerződéstípust,
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amelyben a jogviszonyukat lebonyolítják. Ha érdekük úgy kívánja, köthetnek a
Ptk.-ban nevesítetlen (atipikus) vagy vegyes szerződéseket is. A típusszabadság
ugyanakkor nem annak a szabadságát jelenti, hogy a szerződő felek tetszés
szerint
értelmezhetik
a
Polgári
Törvénykönyvnek
az
adott
szerződéstípusra
vonatkozó rendelkezéseit, hanem azt, hogy a gazdasági céljukhoz igazodva, az
előnyökkel
és
hátrányokkal
egyaránt
számolva,
a
számukra
legelőnyösebb
típust választhatják meg.
B) Az egyenértékűség elve
Az áruviszonyok alapvető jellegzetessége a visszterhesség és az egyenértékűség elve. Az érték és ellenérték piaci viszonyok által befolyásolt arányossága
(egyenértékűség
vagy
„szinallagma"),
a
kereskedelmi
ügyletek
lényeges
jellemzője. Az üzletszerűen vállalkozó szerződéses partnerek között a fő szabály ugyanis, hogy ők elsősorban a nyereséges, ellenszolgáltatás fejében végzett
tevékenység végzésében érdekeltek, ritkán vezeti őket az ajándékozás szándéka
[Ptk. 201. §], Ha egy szerződésben az érték és az ellenérték feltűnően aránytalan,
úgy a szerződés megtámadható (lásd bővebben a 4.1.3 pontban).
C) A „pacta sünt servanda" elve
A „pacta sünt servanda" (a „szerződéseket teljesíteni kell") alapelve azt fejezi ki,
hogy a felek a megkötött gazdasági szerződéseket kötelesek tiszteletben tartani
és azokat tartalmuknak megfelelően jóhiszeműen teljesíteni [Ptk. 4. §]. Ez utóbbi követelmény azt is jelenti, hogy a feleknek nem szabad olyan magatartást
tanúsítaniuk,
ami
a
szerződésben
foglalt
célokat
meghiúsítaná,
kötelesek
egymással együttműködni és tartózkodni a joggal való visszaéléstől [Ptk. 5. §].
A szerződések gazdasági lényege az a kötőerő, amely a szerződést létrehozó
feleket a szerződésben vállaltakhoz „köti", azaz a szerződés teljesítéséhez adott
esetben állami kényszereszközök igénybevételére van lehetőség.
D) A szerződések szabadságának és diszpozitivitásának elve
A szerződések jogában a diszpozitivitás elve érvényesül, azaz az alapvető rendezőelv a szerződés tartalmának szabad kialakítása [Ptk. 200. §]. A felek a
szerződés tartalmát egymás közötti viszonyaikban szabadon állapítják meg, a
jogszabály rendelkezéseitől közös (egyező) akarattal eltérhetnek, kivéve ha a
jogszabály az eltérést kifejezetten megtiltja (diszpozitivitás). Ez azt jelenti, hogy
a felek az egymás irányában fennálló jogaikat és kötelezettségeiket a saját tulajdonosi
érdekeiknek
megfelelően
alakíthatják.
Például
a
szavatossági
jogok
közül
egyeseket
kizárhatnak,
az
egymással
szemben
keletkező
igényekről
lemondhatnak,
a
szerződésszegésért
a
felelősséget
megszigoríthatják,
a
szerződést
felmondhatják
stb.
Kivételes
esetekben azonban
a
Ptk.
kógens
szerződési
szabályokat
állapít
meg,
amelyek
kötelezőek,
az
attól
való
szerződéses eltérés tehát érvénytelen (pl. gazdálkodó szervezetek szavatossági
kötelezettsége teljes mértékben nem zárható ki).
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A diszpozitivitás a szerződések jogában tehát úgy jelenik meg, hogy
■ a szerződésre vonatkozó egyes szabályok csak akkor alkalmazhatóak,
ha a felek arról a megállapodásukban másként nem rendelkeztek;;
■ a törvényi szabályoktól való eltérésre csak a felek jogosultak, mégpedig egyező akarattal (a bíróság nem);;
■ az engedő szabály alól kivételt csak jogszabály tehet, azaz az eltérésre
csak jogszabály által előírt kogencia esetén nincs lehetőség.

4.1.1.4 A szerződéses jogviszony elemei
A szerződéses jogviszony elemei:
■ a szerződés alanyai (a szerződő felek);;
■ a szerződés tárgya (a szerződésben vállalt szolgáltatás és a jogi értelemben vett dolog);; és
■ a szerződés tartalma (szerződésbe foglalt jogok és kötelezettségek
összessége).
A)
A
szerződés
alanyai
A szerződés két vagy több, egymástól elkülönült jogalany részvételét feltételezi
a jogviszony létrehozásában és teljesítésében. Természetesen szerződést létrehozhatnak természetes személyek és szervezeti jogalanyok is. A szerződésben
részt
vevő
jogalanyokat
általános
szóhasználattal
„felek"-nek
nevezzük.
A
szerződés egyik pólusán álló fél a jogosult, a másik fél a kötelezett. Az egyes
konkrét szerződéstípusokban (pl. adásvétel, vállalkozási szerződés vagy bérlet)
a felek pozíciói is meghatározottak és a felek megnevezése is egyedi lehet (pl. az
adásvétel esetében „eladó" és „vevő", a vállalkozási szerződésben „megrendelő" és „vállalkozó", vagy a bérletnél „bérbeadó" és „bérlő").
Szerződést

cselekvőképes

természetes

személy

köthet

(lásd

az

1.1.3.2

pontot)

A cselekvőképtelen természetes személy helyett törvényes képviselője jár el
(szülő, gyám stb.). A jogi személy, illetve más jogképes szervezet nevében
törvényben szabályozott szervezeti képviselője jár el (pl. a kft. ügyvezetője).
Természetesen a felek - a személyes eljárást előíró ügyek kivételével - nem kötelesek
személyesen
eljárni,
egyoldalú
jognyilatkozattal
képviselőt
állíthatnak
maguk helyett. A jogügyleten nyugvó képviseletet meghatalmazásnak nevezzük
[Ptk. 222. §]. A képviselő jogcselekménye esetén a képviseltnél áll be a joghatás
[Ptk. 219. §].
A szerződés egy-egy pólusán egyidejűleg több személy is lehet, azaz azonos
időben akár jogosulti, akár kötelezetti pozícióban több személy is állhat (egyidejű többalanyúság). Bizonyos szerződéstípusoknál maga a szerződés is több
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pólusú. A lízingszerződés klasszikus változatának lényege például, hogy a lízingbe vevő eszközbeszerzése során - az ügylet finanszírozójaként -, belép a
lízingbe adó, így a szerződés három pólusúvá vált: az eladó gyártó és a lízingbe
vevő fél közé iktatódott a lízingbe adó pénzintézet, aki a gyártótól megvásárolva a lízingbe vevő által kiválasztott dolgot, azt a lízing feltételei szerint adta
tovább a lízingbe vevőnek.
A szerződések futamideje alatt elképzelhető, hogy valamely szerződési pozícióban alanyváltozás következik be, azaz a jogosult vagy a kötelezett szerződéses pozícióját más személy veszi át. Ennek alapvetően három fő esete van:
egyrészt
a
szerződő
fél
halála
vagy
a
szervezeti
jogalany
szerződő
fél
megszűnése
miatt
bekövetkező
„egyetemes
jogutódlás",
másrészt
a
jogosult
pozícióját
átengedő
„engedményezés",
harmadrészt
a
kötelezetti
pozíció
átvétele, a „tartozásátvállalás".
A természetes személy szerződő fél halála esetében az örökös által bizonyos
szerződési pozíciók átvételére lehetőség van, más esetekben ez nem lehetséges.
A pénztartozások követelésére és annak behajtására az örökös - egyetemes
jogutódként - válik jogosulttá, de például a családi ház felépítésére építési
szerződés keretében köteles vállalkozó helyett a ház kivitelezését, vagy az
elhunyt építész helyett a félkész terveket az örökös nem köteles befejezni.
A szervezeti jogalanyok jogutód nélküli megszűnése (végelszámolás, felszámolás) az általuk kötött szerződéseket megszüntetik, azt a feleknek eszerint kell
rendezniük. Az átalakulás folytán jogutóddal megszűnő szervezetnek a jogutód
szervezet az egyetemes jogutódja, így főszabályként a szerződésben a jogelőd
által vállalt kötelezettségek teljesítésére köteles és a jogosultságai érvényesítésére is jogosult.
A polgári jog szabályai szerint lehetőség van arra, hogy akár a jogosult, akár
a
kötelezett
szerződéses
pozícióját
másra
átruházza.
A
jogosulti
pozíció
átengedését engedményezésnek [Ptk. 328. §], a kötelezetti pozíció átvállalását tartozásátvállalásnak [Ptk. 332. §] nevezzük. A tartozásátvállaláshoz a jogosult beleegyezése szükséges.
B) A szerződés tárgya
A szerződés közvetlen tárgya a szolgáltatás, a közvetett tárgya (amire az ügylet
irányul) a jogi értelemben vett dolog. A szolgáltatások - függően tényleges tartalmuktól - többféleképpen is osztályozhatók.
A szolgáltatás lehet tevőleges vagy nem tevőleges. Tevőleges szolgáltatás,
amelynek keretében a kötelezett pozitív, tevőleges magatartására van szükség a
kötelezettség
teljesítéséhez,
a
nem
tevőleges
szolgáltatás
vállalásával
valaki
éppen arra köteles, hogy valamit eltűrjön (passzív magatartás). Tevőleges minden olyan szolgáltatás, amelynek keretében tehát a kötelezett valaminek az
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elvégzésére vállal kötelezettséget, nem tevőleges az olyan szerződéses vállalás,
amelyben
a
kötelezett
azt
vállalja,
hogy
valamely
magatartás
tanúsításától
tartózkodik (pl. eltűri, hogy a kertjén átjárjanak, a tulajdonában lévő dolgon
ingyenes használatot enged stb.).
A szolgáltatás lehet egyszeri, tartós vagy visszatérően teljesítendő. Egyszeri szolgáltatás valaminek az egy alkalommal való teljesítése (pl. vételár egyösszegű
megfizetése),
tartós
szolgáltatás,
amelyet
valaki
hosszabb
időn
keresztül
folyamatosan nyújt, azaz a szerződésben vállaltak teljesítése időben elhúzódik,
és a szerződés megszüntetése rendszerint szintén jogilag szabályozott folyamat
- például felmondás - eredménye (pl. megbízási jogviszony). Az időszakosan
visszatérően teljesítendő szolgáltatás tipikus példája a rendszeres időközönként
visszatérően részletekben való teljesítés, mint a bérleti díj vagy a lízingdíj rendszeres megfizetése.
A szolgáltatás személyhez kötött vagy forgalmi jellegű aszerint, hogy annak teljesítését a szerződésben egy meghatározott személyhez kötik (pl. a bizalmi jellegű megbízási jogviszonyban) vagy a teljesítő személye a szerződésben közömbös. (Az adásvételi szerződésben például a szerződés hangsúlya a megszerezni kívánt dolgon van, így az eladó személye a vevő számára közömbös. A
vevőnek mindegy, hogy azt az eredeti tulajdonostól, vagy annak örökösétől
szerzi meg.) A személyhez kötött szerződések esetében a jogi szabályozás kizárja a jogutódlást, az ilyen szerződések viszonylag könnyen megszüntethetők.
A szolgáltatások között különbséget lehet tenni aszerint, hogy egyedi, fajlagos
vagy zártfajú a szolgáltatás. Az egyedi szolgáltatás esetében az a dolog vagy
magatartás, amellyel teljesíteni kell, konkrétan és egyedileg meg van jelölve,
mással a kötelezett nem teljesíthet. Ehhez képest a fajlagos szolgáltatás fajtája
meghatározásával és mennyiségi paraméterekkel van körülírva, ennek alapján a
kötelezett a felek által meghatározott fajtájú dolog megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatásával teljesíthet. A pénztartozás mindig fajlagos szolgáltatás,
könnyen belátható, hogy közömbös ugyanis, mely bankjegyekkel fizetünk, a
lényeg,
hogy
a
meghatározott
fizetőeszközből
kellő
mennyiséget
szolgáltassunk. Ugyanez igaz például a mezőgazdasági termékek szállítására vagy egyéb
tömeggyártású fogyasztási cikkek kereskedelmére. A vásárló számára lényegtelen, hogy adott esetben a megrendelésben pontosan meghatározott minőségi
paraméterekkel körülírt (adott típusú, gyártású és felszereltségű) gépjárműszállítmány melyik konkrét egyedét kapja meg. A zártfajú szolgáltatást a fajlagos
szolgáltatásnak bizonyos feltételek szerinti szűkítésével határozzák meg a felek.
Amennyiben
tehát
fajlagos
természetű
szolgáltatás
tekintetében
valamilyen
szűkítést alkalmaznak a szerződésben, a szolgáltatás zártfajúvá válik. A szűkítő
feltételek sokrétűek lehetnek a felek gazdasági szándéka alapján. Fajlagos dolog
zártfajúvá alakítható például származási helyének, gyártási idejének
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meghatározásával.
Tipikusan
zártfajú
a
mezőgazdasági
termékértékesítési
szerződés keretében értékesíteni vállalt saját termesztésű termék vagy saját
tenyésztésű állat. A dolog jellege szerint ugyanis fajlagos (gabona, gyümölcs,
zöldség, haszonállat), de az értékesítő ebben a szerződéstípusban kifejezetten a
saját termesztésű vagy tenyésztésű termék szállítását vállalja. Ha abból nem
terem kellő mennyiség, nem köteles azt máshonnan származó, azonos fajú
dologgal pótolni.
A szolgáltatás lehet osztható vagy oszthatatlan. Az oszthatóság ebben az
értelemben nem fizikai, hanem jogi jellemző. Ez azt jelenti, hogy olyan szolgáltatás is lehet jogi értelemben oszthatatlan, amely fizikai értelemben részekre
osztható.
Oszthatatlan
jogi
értelemben
például
a
gépkocsihoz
rendelt
gumiabroncs készlet, amely fizikailag négy különálló darabból áll, ha a szállító
azonban csak három abroncsot tud leszállítani, az nem részteljesítésnek fogható
fel, a szerződésszegés ilyenkor a teljes szolgáltatás tekintetében áll be. Hasonló
példaként szolgál rendszerint a részben elkészült esküvői ebéd esete is. A száz
főre megrendelt több fogásos ebéd ilyen esetben hiába osztható fizikai értelemben fogásokra vagy adagokra, a részteljesítés itt sem lehetséges, az alkalomra
rendelt ebéd jogi értelemben oszthatatlan.
A szolgáltatás lehet vagylagos, amikor a kötelezett számára a szerződésben
lehetőséget adnak arra, hogy a teljesítés esedékességekor megválassza, hogy a
szerződésben rögzített szolgáltatások közül melyikkel teljesít. Nincs választási
lehetőség, ha a szolgáltatás meghatározása egyértelmű és teljesítési alternatívát
nem tartalmaz.
A szolgáltatások elméleti csoportosításában igen lényeges a fő- és mellékszolgáltatás közti különbségtétel. A főszolgáltatás alatt a szerződés alapvető fogalmi
lényegét
adó
magatartást,
kötelezettséget
értjük.
Az
adásvételi
szerződés
esetében a főszolgáltatás a dolog tulajdonjogának eladó általi átruházása, a
másik oldalról az ennek fejében vállalt vételár megfizetése. A bérleti szerződés
esetében a főszolgáltatás a használati jog bérleti díj ellenében való ideiglenes
átengedése.
A
főkötelezettséghez
képest
minden
további
olyan
szolgáltatás,
amely nem a szerződés fogalmi lényegéhez tartozik, de a szerződés teljesítését
segíti elő vagy egészíti ki, mellékszolgáltatás. Mellékszolgáltatásnak minősül
például a szerződésben a szerződési biztosítékok (zálogjog, kötbér, foglaló)
kikötése.
A szerződés közvetett tárgya általában a

jogi értelemben vett

dolog, amely a

magyar polgári jogban birtokba vehető, testi tárgyat jelent. A dolog szabályait
alkalmazni kell ugyanakkor az energiára vagy az értékpapírokra is. Emellett a
dologra vonatkozó szabályokkal analóg szabályok alakultak ki az ún. szellemi
alkotások terén is, ahol azonban a jogi szabályozásnak a vagyonjogi vonatkozá-
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sok mellett a személyiségi vonatkozásokat is számba kell vennie. Szellemi
alkotások például a szerzői művek, illetve az iparjogvédelem tárgyai is, a
találmányok, a védjegyek, a használati minták, a know hoiv stb. A szellemi
alkotásokhoz
fűződő
jogviszonyok
hasonlóan
abszolút
szerkezetűek,
mint
a
tulajdonjog. A szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokkal az alkotó rendelkezhet, például eladhatja a találmányra vonatkozó szabadalmi jogot vagy
használati jogot engedhet a találmány megvalósítására. Végül szerződéses viszonyok tárgyai lehetnek a vagyoni értékű jogok is (pl. a kft. esetében az üzletrész
vagy a bérleti jog is átruházható stb.).
A

szerződés

közvetett

tárgyát

képező

dolognak,

szellemi

gyoni
értékű
jognak
forgalomképesnek
kell
lennie.
ugyanakkor az alapvető közjavak (pl. közutak, természetes vizek stb.).

alkotásnak

és

va-

Forgalomképtelenek

C) A szerződés tartalma
A szerződés tartalmát a szerződésben foglalt fő- és mellékkötelezettségek és a
velük szemben támasztható jogosultságok összessége adja.
A szerződés minimális kötelező tartalmát a jogszabályi rendelkezések olyan
körben határozzák meg, hogy ezek alkalmassá tegyék a szerződést a célzott
joghatás kiváltására. A szerződésnek tehát mindenképpen tartalmaznia kell a
szerződő felek megjelölését, a szerződés tárgyát és a feleknek a szerződésből
fakadó fő kötelezettségeit és jogait. A szerződés természetesen további szükséges tartalmi elemeket is rögzíthet, ha a szerződő felek szerződési akarata erre
kiterjed. A szerződés a teljesítésre sajátos feltételeket írhat elő (pl. az ellenszolgáltatás részletekben való teljesítése), alkalmazhatók különböző szerződési biztosítékok (foglaló, kötbér), illetve általában véve minden olyan kérdést rendezni
kell a szerződésben, amelyben a felek a saját szerződéses viszonyukat az adott
szerződéstípusra
vonatkozó
diszpozitív
törvényi
szabályoktól
eltérően
akarják
alakítani.
A szerződés tartalmát alapvetően a szerződő felek állapítják meg, kivételes
esetben jogszabály vagy a bíróság is meghatározhatja azt. A jogi szabályozás
közvetlen
és
közvetett
módon
is
meghatározhatja
a
szerződés
tartalmát.
Közvetlenül befolyást gyakorol a szerződés tartalmának kialakítására például a
kötelező hatósági árszabályozás vagy kötelező szabványok jogszabályban való
előírása. A hatósági eszközök alkalmazására a piacgazdaság viszonyai között csak
kivételes esetben kerül sor. A hatósági eszközökkel való beavatkozásra rendszerint a piac (egyes részpiacok) és a fogyasztók védelme szolgálhat alapul.
Ebbe a körbe tartozik például az agrárpiaci rendtartás, amely hatással van a
mezőgazdasági
termékértékesítési
szerződésre,
vagy
az
országos
építési
szabályzat, amely a vállalkozási szerződés egyik alfaját, az építési szerződést érinti.
Közvetett módon befolyásolja a szerződés tartalmát az olyan jogszabályi ren-
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delkezés, amely valamilyen módon azt határozza meg, hogy legalább mely
kérdésekben kell megállapodniuk a feleknek ahhoz, hogy a szerződés létrejöhessen. Ez a szerződés úgynevezett törvényben előírt lényeges tartalma (törvényben előírt „minimális" tartalom). A szerződés minimális tartalmába mindenképpen beletartozik a szerződő felek, valamint a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás
meghatározása, továbbá azok a tartalmi elemek, amelyek a szerződéstípus gazdasági lényegét adják. A lényeges tartalmi kérdésekben való megállapodás
nélkül a szerződés nem jön létre [Ptk. 205. §]. A jogszabályi rendelkezések mellett a felek is lényegesnek minősíthetnek egyes tartalmi elemeket. Ilyenkor természetesen a felek által lényegesnek minősített kérdésben is meg kell állapodni
ahhoz, hogy a szerződés létrejöjjön.
A Ptk. rendelkezései szerint a szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kell
értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az
eset összes körülményére tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése
szerint értenie kellett [Ptk. 207. § (1) bek.]. A felek titkos fenntartása vagy rejtett
indoka közömbös, a színlelt gazdasági szerződés pedig semmis (illetve ha más
szerződést leplez, úgy a szerződést a leplezett tényleges ügylet alapján kell
elbírálni).
A
nemzetközi
kereskedelmi
gyakorlatban
a
gazdasági
szerződések
értelmezésére két elv lehet irányadó, az egyik az ún. nyilatkozati elv, a másik az
akarati elv. A nyilatkozati elv abból indul ki, hogy a felek nyilatkozatát az
általános nyelvi szabályokra és jelentéstartalmakra figyelemmel hogyan lehet
érteni. A nyilatkozati elv abból indul ki, hogy a nyilatkozatot hogyan értelmezheti
a másik fél. Az akarati elv ezzel szemben a felek szubjektív szándékából, a felek
akaratából indul ki, a jogviszonyt létesítő fél célja, akarata az irányadó. A magyar
Polgári Törvénykönyv szabályaiban a két elv ötvözete jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a bíróság vita esetén a szerződést tényleges tartalma szerint ítéli meg, és e
tekintetben nincsen okvetlenül jelentősége annak, hogy a felek milyen kifejezést
használtak. Ugyanakkor a kereskedelmi ügyleteknél a joggyakorlat erőteljesen a nyilatkozati elvet részesíti előnyben az akarati elvvel szemben. A kereskedő, a vállalkozó
ugyanis az ügyletkötésnél szakértőnek minősül, akinek tisztában kell lennie a
gazdasági fogalmak jelentésével. Szigorúbb szabályok szerint alakul a nyilatkozat értelmezése abban az esetben is, ha a fél jogáról mond le. Ha valaki
jogából
enged
vagy
jogáról
lemond,
nyilatkozatát
nem
lehet
kiterjesztően
értelmezni [Ptk. 207. § (3) bek.].

4.1.1.5 A szerződések jogdogmatikai tipizálása
A

szerződéseket

a

bennük

teljesíteni

vállalt

szolgáltatások

gazdasági

tartalma,

jellege
szerint
csoportosíthatjuk.
Az
alapvető
gazdasági
tevékenységfajtához
igazodnak a jog által szabályozott alapvető szerződésfajták (szerződéstípusok)
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is. A magyar polgári jogi
alábbiak szerint csoportosítja:

elmélet

a

Ptk.-ban

nevesített

egyes

szerződéseket

az

a) adási típusú szerződések;;
b)
c)
d)
e)
f)

eredményhez kötött szerződések („eredménykötelmek");;
ügyviteli szerződések;;
használatra irányuló szerződések;;
helytállásra irányuló szerződések;;
organizációs szerződések.

A)
Adási
típusú
szerződések
Az adási típusú szerződésekben a szerződés központi eleme rendszerint a
szerződés
közvetett
tárgyához,
az
adott
dologhoz
fűződő
tulajdonjog
átruházása.
Az
adási
szerződésekben
a
kötelezett
többnyire
arra
vállal
kötelezettséget, hogy a szolgáltatás tárgyát és a tárgyhoz kapcsolódó jogot (jogosultságot) a jogosultnak átadja.
Az adási kötelmek alaptípusa az adásvételi szerződés [Ptk. 365. §]. A többi adási
típusú kötelem az adásvételi szerződésből vált ki, összefüggésben az adott
szerződés sajátosságaival. Ha a szerződés tárgya pénzre (vagy más fajlagosan
meghatározott dologra) szűkül le, akkor kölcsönszerződésről beszélünk [Ptk. 323.
§]. A kölcsönszerződés tulajdonképpen pénz tulajdonba adása azzal, hogy az
adós lejáratkor ugyanabból legalább ugyanannyit tartozik megfizetni. Ha az
adási kötelem szolgáltatása tömeggyártású ipari termék átruházása, és a teljesítés későbbi időpontra szól, szállítási szerződésről beszélünk [Ptk. 379. §]. Ha a
szerződéses
kötelezettség
mezőgazdasági
termék
zártfajú
szolgáltatására
irányul, amelyet ugyancsak későbbi időpontban kell teljesíteni, akkor mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről beszélünk [Ptk. 417. §].
Az adási kötelmek egyes változatainak nevesítését más esetekben az ellenszolgáltatás eltérő jellege magyarázza. Ha a dolog átruházásának ellenértéke
nem pénz, hanem valamely más dolog, akkor csereszerződésről beszélünk [Ptk.
378. §]. Az adási kötelmek között található az egyetlen ingyenes átruházásra
irányuló
szerződés,
az
ajándékozás
is
(az
ajándékozás
természetesen
nem
kereskedelmi ügylet). A gyakorlatban egyébként előfordul, hogy az adásvételi
és a csereszerződés, vagy az adásvételi és az ajándékozási szerződés keveredik,
függően attól, hogy a tulajdonátruházás kapcsán a felek milyen ellenszolgáltatásban állapodnak meg (lakásingatlanért a saját tulajdonú ingatlannak - a
különbözet megfizetésével való
- átruházása ténylegesen adásvétellel vegyes
csereszerződés).
A Ptk. az adási kötelmek között tárgyalja a közüzemi szerződést, amelynek
keretében
a
szolgáltató
meghatározott
időponttól
folyamatosan
és
biztonságosan meghatározott (gáz, villany, víz stb.) közüzemi szolgáltatást nyújt, a
fogyasztó pedig időszakonként díjat fizet [Ptk. 387. §].
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B) Eredmény elérésére irányuló szerződések
Az
eredménykötelmek,
így
az
eredmény
elérésére
irányuló
gazdasági
szerződések lényege abban ragadható meg, hogy a kötelezett a szerződést akkor
teljesíti, ha az elvégzett munkának eredménye is van, azaz a szerződés teljesítésével valamilyen munkával elérhető, rendszerint tárgyiasult eredményt is
produkál. Az eredményre irányuló szerződések alapvető változata a vállalkozási
szerződés [Ptk. 389. §]. A vállalkozási szerződés utóbb különböző tevékenységi
típusok szerint differenciálódott, így a Ptk. jelenleg külön nevesíti a tervezési
szerződést, az építési és a technológiai szerelési szerződést, a kutatási szerződést,
valamint az utazási szerződést. Eredménykötelem végül a fuvarozási szerződés is,
melynek alapján a fuvarozó díjazás ellenében a küldeményt rendeltetési helyére
továbbítja és a címzettnek kiszolgáltatja [Ptk. 488. §].
C) Ügyviteli típusú szerződések
Az ügyviteli szerződések jellegzetessége, hogy a kötelezett ügyeket lát el más
személy javára, más személy érdekében, úgy azonban, hogy a tevékenység eredményességét nem kell garantálnia, a szerződés tehát a gondos és hozzáértő
ügyvitellel teljesíthető.
Az ügyviteli szerződések alaptípusa a megbízási szerződés [Ptk. 474. §]. A megbízási szerződésből ágazott ki tipikus kereskedelmi ügyletként a bizomány. A
bizományi szerződésben a bizományos feladata, hogy a saját nevében, de a megbízó javára és számlájára szerződést kössön díj ellenében [Ptk. 507. §], azaz a
bizományi
szerződés
keretében
az
ügyvitel
iránya
meghatározott,
konkrét
szerződés
(vagy
szerződések)
megkötésére
korlátozódik.
A
szállítmányozási
szerződés lényegét tekintve fuvarozási bizomány [Ptk. 514. §].
Ugyancsak az ügyviteli kötelmek körébe tartozik a pénzügyi szolgáltatások
jelentős része, így a bankszámla- és folyószámla-szerződések is [Ptk. 529-535. §].
Sajátos, őrzésre irányuló ügyviteli kötelem a letéti szerződés [Ptk. 462. §],
amelynek visszterhes és ingyenes változata egyaránt létezik.
D) A használati típusú szerződések
A használati típusú szerződések lényege, hogy a tulajdonosi részjogosítványok
közé tartozó - használati joggal rendelkező személy a használat jogát időlegesen
átengedi a másik félnek, aki ezért ellenértéket fizet (a használati típusú
szerződések
ingyenes
fajtája
a
haszonkölcsön-szerződés).
A
használati
szerződések alaptípusa a bérleti szerződés [Ptk. 423. §]. Ha a bérlet tárgya
mezőgazdasági ingatlan vagy más hasznot hajtó dolog, akkor haszonbérleti
szerződésről beszélünk [Ptk. 452. §]. Emellett kiemelkedő jelentősége van a különböző helyiségek bérletének, elsősorban pedig a lakásbérletnek.

A

gazdasági

életben

gyakran

alkalmazott

használati

kötelem

alkotások, közelebbről az iparjogvédelem külön szabályozása által
licenciaszerződés, amelynek során a szabadalmi jog (védjegyjog stb.) jogosultja

a
is

szellemi
érintett
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szellemi termékének felhasználására másnak - díj ellenében - jogot enged.
Licenciát találmányra, védjegyre, használati mintára egyaránt lehet biztosítani.
Találmány esetében a licenciaszerződésben a „használati jog átengedője" a
szabadalmi jog jogosultja, aki arra vállal kötelezettséget, hogy a licenciáriust
olyan helyzetbe hozza, hogy a szabadalom tárgyát használatba vehesse, s az
ehhez
szükséges
használati
engedélyt
számára
megadja.
A
licenciaszerződés
nem tekinthető adásvételnek még akkor sem, ha a licenciárius számára kizárólagos használatot, hasznosítást enged, mivel a szabadalmi oltalomban foglalt
vagyoni és személyiségi jogok egymástól elválaszthatatlanok, a személyiségi jog
pedig nem ruházható át.
E) Helytállásra irányuló szerződések
A helytállásra irányuló szerződések lényege, hogy a kötelezett a szerződésben
meghatározott
esemény
(rendszerint
biztosítási
esemény)
bekövetkeztének
esetére
vállalja meghatározott
szolgáltatás
(tipikusan meghatározott
kompenzációs pénzösszeg fizetése) teljesítését. A helytállási kötelmek legtipikusabb változata a biztosítási szerződés [Ptk. 536. §]. A biztosítás végeredményben társadalmi szintű kockázatelosztó funkciót tölt be az azonos kárkockázati tényezőknek
kitett jogalanyok között. A biztosítási szerződéseknek különböző alfajai léteznek
a
gyakorlatban,
eszerint
differenciálódtak
az
életés
balesetbiztosítás,
felelősségbiztosítás és vagyonbiztosítás (kárbiztosítás) szabályai.
F) Organizációs szerződések
Az
organizációs
célú
szerződések
körébe
tartoznak
azok
a
gazdasági
szerződések, amelyek segítségével a szerződő felek tartós és szervezetszerű
kapcsolatra
lépnek
egymással.
Tipikusan
organizációs
szerződéses
jogviszonyok a társasági szerződések, így a polgári jogi társaságot [Ptk. 568. §] és a részletesen a 2006. évi IV. ún. társasági törvényben (Gt.) szabályozott - és a jegyzet
2.
pontjában
részletesen
tárgyalt
gazdasági
társaságokat
létrehozó
szerződések.
G) Atipikus, illetve vegyes szerződések
Az előzőekben tárgyalt szerződéstípusok természetszerűleg nem ölelik föl a
vagyoni
jogviszonyok
dinamikájának
minden
lehetséges
eseményét.
A
jog
alapvetően a szerződéskötés tényéhez kapcsolja a kötőerőt, nem pedig az egyes
a
forgalmi
viszonyok
absztrahálásából
kialakult,
törvényben
nevesített
szerződéstípusokhoz. A szerződéses szabadság alapelvi szintű rögzítéséből is
következik, hogy nincs jogi akadálya annak, hogy valaki olyan tartalmú
szerződést kössön, amelynek szolgáltatása nem sorolható egyetlen szerződési
típus keretei közé sem. Ha a felek olyan gazdasági szerződést kötnek, amely
fogalmilag nem terelhető a törvény által kidolgozott tipikus szerződésfajták
körébe,
atipikus
szerződésekről
beszélünk.
„Atipikus"
vagy
„nevesítetlen"
szerződés alatt a magyar polgári jogban azokat a szerződéseket értjük, ame-
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lyeket maga a Ptk. szerződéstípusként nem szabályoz. Ugyanakkor a szigorú
dogmatikai alapon atipikusnak számító szerződési viszonyok időnként a gyakorlatban nagyon is kialakult, gyakori szerződéses viszonyokká alakulhatnak.
Előfordul tehát, hogy a gazdasági életben ismert, elismert és használt szerződésfajta a Ptk. szabályai között nevesített szerződésként még nem jelenik meg.
Tovább árnyalja a képet, hogy olyan „atipikusnak" számító szerződést is
ismerünk, amelynek nem a Ptk.-ban, hanem más jogszabályban megtalálhatjuk
a fogalmát is (a pénzügyi lízing fogalmát a pénzügyi jog a '90-es évek óta
ismeri). Jelenleg a legszélesebb körben ismert atipikus kereskedelmi ügyletek a
lízingszerződés, a faktoring szerződés, a szindikátusi szerződés és a franchiseszerződés. A most felsorolt szerződések mellett természetesen minden szerződő
fél a saját gazdasági igényének megfelelő egyéb szerződést köthet a kötelmi jog
általános szabályainak felhasználásával.
A szerződések jogában a diszpozitív szabályozás továbbá azt is lehetővé teszi,
hogy a felek tetszés szerint vegyíthessék is az egyes nevesített szerződési típusok elemeit (ún. ..vegyes" szerződések). így tehát tetszőlegesen létrehozható
adásvétellel vegyes bérleti szerződés, de a legtöbb atipikus szerződés is több
nevesített szerződéstípus jegyeit viseli magán (a franchise-szerződésben például
az adásvételi, a szállítási, a licencia, a megbízási szerződés vagy a bérlet elemei
egyaránt
felbukkannak).
Ilyenkor
mindig
annak
a
szerződéstípusnak
a
szabályai az irányadóak, amelynek körében a megoldandó feladatok felmerülnek
(pl.
megbízással
vegyes
vállalkozás
esetében
a
kötelezett
egyes
tevékenységek tekintetében eredményt, más tevékenységek tekintetében ügyellátást vállal). A vegyes szerződéseknél azonban ügyelni kell arra, hogy az egyes
szerződési elemek ne mondjanak egymásnak ellent (gyakori ez a vállalkozással
vegyes
megbízásnál),
mert
az
egymásnak
ellentmondó
kikötéseket,
mint
lehetetlen feltételeket érvénytelennek kell minősíteni.

4.2.2 A szerződés létrehozása
4.1.2.1 A szerződéskötés menete
A szerződés létrejöttéhez a feleknek meg kell állapodniuk a szerződés lényeges
vagy bármelyikük által lényegesnek minősített kérdéseiben. A szerződés létrehozásának alapsémája szerint a szerződés úgy keletkezik, hogy az egyik fél
szerződés kötésére irányuló szerződéses ajánlatát a címzett fél elfogadja.
A

szerződési

ajánlat

olyan

egyoldalú,

címzett

jognyilatkozat,

amelyet

az

aján-

lat tevője a másik félhez címez, abból a célból, hogy meghatározott feltételekkel
szerződéses
kapcsolatra
lépjenek.
Az
ajánlat
leglényegesebb
jogi
következménye, hogy úgynevezett ajánlati kötöttséget keletkeztet, azaz az ajánlattevő fél
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meghatározott
ideig
(ajánlati
idő)
a
megtett
szerződés
keletkeztető
jognyilatkozatához kötve van. Az ajánlati időt az ajánlatot tevő fél maga határozhatja
meg, ezen idő alatt egyoldalúan nem léphet vissza az ajánlatától, illetve azt nem
is módosíthatja.
Az ajánlatnak a megkötni szándékozott
tartalmaznia kell. Amennyiben az ajánlat
lényeges elemeket tekintve hiányos), akkor
csak felhívás ajánlattételre, azaz a felhívásra
az ajánlati kötöttség tehát az ő oldalán áll be,
létre a szerződés.

szerződés minden lényeges elemét
ezeket nem tartalmazza (vagy a
nem minősül ajánlatnak, hanem
reagáló másik fél lesz az ajánlattevő,
így a felhívó fél elfogadásával jöhet

Amennyiben a címzett fél az ajánlatot az ajánlati időn belül változatlan tartalommal elfogadja, a szerződés létrejön. Ez azt jelenti, hogy nem jön létre a
szerződés, ha:
■ az
ajánlatot
változatlan
tartalommal,
de
az
ajánlati
idő
lejártát
követően fogadja el a címzett (ez új ajánlatnak minősül, ez esetben
már a címzett az ajánlattevő, az ajánlati kötöttség „fordul", az eredeti
ajánlattevő fél „szabadul" az ajánlati kötöttségből);;
■ ha az ajánlatra vonatkozóan a címzett határidőben reagál, de annak
tartalmán
változtat
(ez
szintén
új,
a
címzett
által
adott
ajánlatnak
minősül, az előbb írt feltételekkel).
Természetesen szerződést másképp is lehet kötni, például oly módon,
felek közösen szerződéstervezetet készítenek, azt megvitatják, majd elfogadják.

hogy a

4.1.2.2 Szerződéskötési kötelezettség. Az előszerződés
A

vagyoni

forgalomban

általában

a

szerződéskötési

szabadság

érvényesül.

Kivételes
esetben
azonban
a
jogszabályok
(vagy
a
felek)
szerződés
megkötésének
kötelezettségét
is
előírhatják.
A
szerződéskötési
kötelezettség
nem változtatja a jogügyletet hatalmi, igazgatási jellegűvé. Ilyen esetben is polgári jogi szerződés, kereskedelmi ügylet jön létre a felek között, csak a szerződés
létrehozásának
momentuma
tér
el
némileg
az
általános
szabályoktól
[Ptk. 206. §].
Szerződéskötési kötelezettséget az esetek többségében akkor határoz meg a
jogszabály, amikor a szolgáltatást nyújtó monopolhelyzetben van vagy a szolgáltatás kapacitása szűkebb, mint a szolgáltatásra vonatkozó igény, illetve ha azt
a fogyasztóvédelem vagy a társadalom tagjainak védelme megkívánja.
Piacgazdaság esetében a szerződéskötési
kötelezettség szélsőséges kivétel.
Szerződéskötési kötelezettség korábban részben az egyes termékekkel való
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központi gazdálkodás, részben különböző kontingensek esetében állt fenn. Ma
már csak különböző közszolgáltatásoknál alkalmazható, illetve más speciális
közérdek (pl. kötelező felelősségbiztosítás) biztosítására ír elő jogszabály ilyen
kötelezettséget.
Az a fél, akinek javára a szerződéskötési kötelezettség fennáll, a gazdasági
szerződés
megkötésére
felhívhatja
a
kötelezettet.
A
szerződés
megkötésére
kötelezett köteles megtenni ajánlatát, mégpedig harminc napon belül. Ha az
ajánlatban foglalt feltételek nem elfogadhatóak a jogosult számára, bírósághoz
fordulhat. Szerződéskötési kötelezettség körében a bíróság a szerződést létrehozhatja, illetve tartalmát megállapíthatja.
Szerződéskötési kötelezettség nemcsak jogszabályon alapulhat, hanem létrejöhet a felek megállapodása alapján is. Ebben az esetben beszélhetünk előszerződésről.
Az előszerződés a polgári jog egyik liatékony piacszervező intézménye. Az előszerződés alapján ugyanis a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy egy
későbbi időpontban egymással gazdasági szerződést fognak kötni [Ptk. 208. §].
Az előszerződés tárgya tehát nem más, mint a szerződéskötési kötelezettség
szerződésben való elvállalása. Az előszerződés alapján - szemben az egyéb
szerződésekkel - a jogosult nem a szerződés teljesítését követelheti, hanem a
szerződés megkötését, mégpedig azzal a tartalommal, amelyet az előszerződésben meghatároztak
vagy
legalábbis
körülírtak.
Az előszerződés
szolgáltatása
így szerződéskötésben testesül meg.
Az előszerződésben - amennyiben ez lehetséges - meg kell határozni annak
a szerződésnek a lényegi tartalmát is, amit a feleknek a későbbiek folyamán meg
kell kötniük. Enélkül legfeljebb ún. szándéknyilatkozatról beszélhetünk. Tipikus
előszerződés például a hitelszerződés, amelyben a bank kötelezi magát, hogy
meghatározott
későbbi
időpontban
meghatározott
összeg
erejéig
kölcsönszerződést fog kötni. Általában előszerződés jellegű a társasági jogban tárgyalt
szindikátusi szerződés is. Sok esetben az előszerződés egyben keretszerződés is,
azaz nem szűnik meg a konkrét szerződés megkötésével, hanem ez utóbbi teljes
fennállása alatt hatályban marad és segíti a felek együttműködését.

4.1.2.3 Az általános szerződési feltételek (blankettaszerződés)
A

tömegtermelés

megjelenésével

és

a

gazdasági

kapcsolatok

tömegessé

válásá-

val a szerződéskötés „individuális modellje" a gazdaságban fokozatosan háttérbe szorult, és ez alapvető kihatással volt a szerződéskötés mechanizmusára.
A tömegtermeléssel együtt a tömeges, standardizált szerződéskötés iránt is
megnőtt az igény. A szerződéskötés tömegigénye hívta életre a blankettaszerződést (más ebievezéssel: általános szerződési feltételek alkalmazását).
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Az általános szerződési feltételek alapvető célja az, hogy megkönnyítse a
gazdálkodó szervezetek, vállalkozók számára a szerződéskötést, másrészt pedig
arra szolgál, hogy összefoglalja az adott szakmában általánosan érvényesülő
szakmai sajátosságokat. A blanketta tehát a gyorsaságot és a szakszerűséget
egyaránt
szolgálja.
A
szabványszerződések
(blanketták)
azonban
alapvetően
megváltoztatják
a
hagyományos
polgári
jogi
szerződésfelfogást.
Szabványszerződések esetében ugyanis nincsen lehetőség a felek kölcsönös és egybehangzó
akaratának
konszenzus
útján
való
kialakítására,
továbbá
a
szerződési
feltételeket rendszerint az egyik szerződő fél (pl. a szolgáltató) dolgozza ki,
ebből
adódóan
a
felek
egyenrangúságának
elve
csorbát
szenvedhet,
a
szerződésbe beépülhet az alárendeltségi elem annak a félnek az oldalán, aki
kénytelen
elfogadni
a
szabványszerződéseket.
A
gyengébb
gazdasági
pozícióban lévő fél jogvédelméről tehát a jogalkotónak kell gondoskodnia.
Az általános szerződési feltételt általában a szolgáltatás kötelezettje készíti el,
az a fél tehát, akinek a tevékenységet végeznie kell. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy a jogosulti pozícióban lévő fél készít standardizált megrendelést (pl. termékfelvásárlók). Nincsen akadálya annak, hogy mind a jogosult, mind pedig a
kötelezett
egyidejűen
általános
szerződési
feltételt
alkalmazzon,
és
mindkét
feltétel egyaránt a szerződés részévé váljon.
A
Ptk.-nak
az
általános
szerződési
feltételek
alkalmazására
vonatkozó
szabályai 2006-ban átfogó módosításon estek át, melynek alapvető iránya, hogy
védelmet biztosítson a fogyasztó számára arra az esetre, ha a blanketta készítője tisztességtelen kikötést is alkalmazna a szerződésben. A Ptk. 209. §-a
meghatározza a tisztességtelenség fogalmát és kritériumait, míg a 209/A. § a
tisztességtelen általános szerződési feltétel jogkövetkezményét rögzíti, a 209/B.
§ pedig közérdekű keresetindításra ad lehetőséget a blankettában alkalmazott
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadására.
Tisztességtelennek

az

a

kikötés

minősül,

amely

a

jóhiszeműség

és

tisztesség

elvét sérti azáltal, hogy az egyik fél jogai és kötelezettségei egyoldalúan és
indokolatlanul
hátrányosan
kerülnek
meghatározásra.
Az
általános
szerződési
feltételként
a
szerződés
részévé
váló
tisztességtelen
kikötést
a
sérelmet
szenvedett
fél
megtámadhatja
[Ptk.
209/A.
§].
Az
általános
szerződési
feltételként
a
fogyasztói
szerződés
részévé
váló
tisztességtelen
kikötés
a
209/A.
§
(2)
bekezdése
szerinti
érvénytelenségének
megállapítását
a
külön
jogszabályban meghatározott érdekvédelmi szervezet is kérheti a bíróságtól. A
bíróság a tisztességtelen kikötés érvénytelenségét ilyen esetben a kikötés alkalmazójával
szerződő
valamennyi
félre
kiterjedő
hatállyal
megállapítja
(közérdekű kereset).
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A közérdekű kereset benyújtására jogosult szervezet kérheti továbbá az olyan
általános
szerződési
feltétel
tisztességtelenségének
megállapítását,
amelyet
fogyasztókkal történő szerződéskötések céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, akkor is, ha az érintett feltétel még nem került alkalmazásra.
Ha
a
bíróság
megállapítja a
sérelmes
általános
szerződési
feltétel
tisztességtelenségét, azt alkalmazása esetére (a jövőre nézve) - a kikötés nyilvánosságra hozójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal - érvénytelenné nyilvánítja [Ptk. 209/B. §]. A tisztességtelen szerződési feltétel alkalmazója köteles a fogyasztó igényét az ítélet alapján kielégíteni. A bíróság ítéletében
továbbá
eltiltja
a
tisztességtelen
általános
szerződési
feltétel
nyilvánosságra
hozóját a feltétel alkalmazásától.

4.1.3 A szerződés hatálya és érvényessége
4.1.3.1 Hatályosság
A

szerződés hatálya végeredményben - térbeli, időbeli, személyekre vonatkozó - „alkalmazhatóságot" jelent. Ez alatt azt kell érteni, hogy azt a szerződést
nevezzük hatályosnak, amelyik érvényes és alkalmazandó is, azaz a felek viszonyára ténylegesen alkalmazható. Ha a szerződés - még vagy már - hatálytalan, arra - még vagy már - nem lehet állami kényszerrel támogatott igényt alapítani. A hatálytalanság tehát azt jelenti, hogy a felek közt van létező és érvényes
szerződés, de a felek közti jogviszony joghatása még nem állt be vagy már nem
lehet rá igényt alapítani.
A szerződő feleknek lehetőségük van arra, hogy a szerződés hatályát valamely jövőbeli időponthoz (hatálybalépési időpont), vagy bizonytalan esemény
vagy feltétel bekövetkezéséhez kössék (felfüggesztő feltétel). Ilyen esetben a
szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor a felfüggesztő feltétel
bekövetkezik. Ha a felek a szerződés megszűnését tették függővé a bizonytalan
jövőbeli esemény vagy feltétel bekövetkeztétől (bontó feltétel), úgy a szerződés
a bontó feltétel időpontjában hatálytalanná válik.
A felek tehát külön szerződéses rendelkezéssel meghatározhatják a szerződés
hatályosságának
időintervallumát,
ilyen
speciális
rendelkezés
hiányában
a
szerződés
a
létrehozatala
pillanatától
(pl.
a
szerződés
aláírásától)
a
megszűnésének időpontjáig (pl. teljesítésig) hatályos.
A
hatálytalanság
lehet
általános
és
relatív.
Az
általánosan
hatálytalan
szerződés mindenkivel szemben hatálytalan, míg a relatív hatálytalanság csak
meghatározott személyekkel szemben áll fenn, így ez utóbbi esetben csak ezen
meghatározott
személyek
igényérvényesítését
zárja
ki.
(A
társasági
jogból
ismert szabály, hogy a vezető tisztségviselő képviseleti jogának korlátozása
kívülálló személyek irányában hatálytalan, így arra például a társaság üzleti
partnereivel szemben nem lehet hivatkozni.)
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4.1.3.2 Az érvénytelenség. Az érvénytelenség fajai
Korábban volt már szó arról, hogy a jog szempontjából lényeges „hibában"
szenvedő
szerződésektől
az
állam
megtagadja
az
elismerést.
A
szerződés
joghatás kiváltására való alkalmassága a szerződés érvényességét, jogi értelemben vett „hibátlanságát" feltételezi. Az érvénytelen szerződés valamilyen fogyatékosságánál fogva a felek által célzott jogi hatás előidézésére nem alkalmas.
Az érvénytelenséget előidéző „hiba" lehet a szerződő felek akaratában, az
akarat
kinyilatkoztatásában,
illetve
a
célzott
joghatásban.
Az
érvénytelen
szerződés „látszatszerződés", hiszen a szerződés létrejött ugyan, de az érvénytelenségre vezető hiba miatt a jogszabály nem engedi, hogy a szerződéshez
fűződő joghatások beálljanak.
Az érvénytelenségnek két alakzata van. Az egyik a feltétlen érvénytelenség, a
„semmisség", a másik a megtámadhatóság (relatív vagy feltételes érvénytelenség), amelynek feltétele, hogy az érvénytelenségi okra hivatkozással a sérelmet
szenvedő érdekelt fél a szerződést megtámadja.
A) Semmisség
semmis érvénytelenséget azért nevezik „feltétlen" érvénytelenségnek, mert arra
bárki, időben korlátlanul (bármikor, bármeddig) hivatkozhat. A semmis érvényteA

lenségben
szenvedő
szerződés
érvénytelenséget
a
bíróságok,
hatóságok
az
érdekelt vagy bárki erre irányuló nyilatkozata nélkül is, hivatalból kötelesek észlelni. A semmis érvénytelen szerződés esetében tehát ahhoz, hogy az érvénytelenség
jogkövetkezményét
alkalmazni
lehessen,
az
érdekelt
személyek
részéről
semmilyen további aktivitásra nincs szükség. A semmisség az érvénytelenség
súlyosabb alakzata, az akaratban, szerződéses jognyilatkozatban és a célzott
joghatásban fellelhető súlyos hiányosságokhoz fűzi a jog. A semmis szerződés a
megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal érvénytelen.
A szerződési
ményez:

akarat

hibájára

visszavezethető

semmis

érvénytelenséget

ered-

a) ha
valamelyik
szerződő
fél
cselekvőképtelen,
(vagy
korlátozottan
cselekvőképes
személy
nem
képviselője
jóváhagyásával
szerződik)
hiszen itt ügyleti képességről, önálló szerződési akaratról nem beszélhetünk,
a
szerződési
akarat
a
cselekvőképtelen
ember
esetében
jogi
értelemben hiányzik;;
b) a
színlelt szerződés, azaz az olyan szerződés, amelyet a tényleges
szerződési
akarattól
szándékoltan
eltérően
hoznak
létre
a
felek.
A
színlelt
szerződés
esetében
a
felek
valójában
vagy
nem
kívántak
szerződést
kötni,
vagy
a
szerződéssel
valamilyen
más
szerződést
kívánnak leplezni a külvilág felé (így például ténylegesen munkaviszonyban foglalkoztatott személlyel vállalkozási szerződést kötnek,
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hogy
a
munkajogviszony
járulékait
a
munkáltatónak
ne
kelljen
fizetnie).
A
színlelt
szerződés
érvénytelenségének
megállapítása
mellett,
amennyiben
a
leplezett
szerződés
érvényes,
annak
szabályait
kell
alkalmazni
az
adott
jogviszonyra;
c) ha a szerződést fizikai kényszer hatására hozták létre. A fizikai kényszer súlyos akaratbénító külső hatás.
Az akaratnyilvánítás (a szerződéses jognyilatkozat) hibája eredményezi a
szerződés semmisségét, ha a szerződést a felek jogszabály által előírt vagy saját
maguk által meghatározott kötelező alakiság elhagyásával kötötték (például a
kötelező írásbeli alakhoz kötött ingatlan-adásvételi szerződést szóban kötötték).
Semmis a szerződés, ha azt álképviselő köti. Álképviselőnek azt a személyt
nevezi a jog, aki valaki nevében úgy tesz jognyilatkozatot, hogy arra nem jogosult vagy képviseleti jogosultságának terjedelmét túllépi (már nem képviselő
vagy az adott jognyilatkozat tételére a felhatalmazása nem terjed ki).
A szerződés által célzott joghatás hibájára visszavezethetően semmis a
szerződés ha jogszabályba ütközik vagy ha jogszabály megkerülésével kötötték
(tilos szerződés), kivéve, ha ahhoz jogszabály más jogkövetkezményt fűz;; vagy ha
nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütközik;; illetve ha a szolgáltatás-ellenszolgáltatás
viszonyában az egyenértékűség elve úgy szenved sérelmet, hogy egyik fél a
másik fél helyzetét használta ki a feltűnően aránytalan előny kikötése végett
(uzsorás szerződés);; továbbá ha eleve lehetetlen szolgáltatásra irányul.
Semmis a „lehetetlen szerződés" is. Az érvénytelenségre vezető „lehetetlen"
szerződési feltételt meg kell különböztetni a „lehetetlenüléstől", amely a teljesítés
meghiúsulásának
egyik
esete.
Az
érvénytelenségi
okként
szolgáló
„lehetetlenség"
már
a
szerződés
létrehozásának
időpontjában
fennáll.
Lehetetlen feltétel a szerződésben olyan szolgáltatás elvégzését vállalni, amire a
kötelezett fizikai, jogi értelemben képtelen és alkalmatlan (pl. vállalkozási
szerződés keretében kékre festeni az eget). Nem a szerződés érvénytelenségét,
hanem a meghiúsulás problémáját veti fel, ha a szolgáltatni vállalt dolog a teljesítés előtt elpusztul (a szervízbe javításra leadott autó a garázzsal együtt leég
vagy
a
mezőgazdasági
termékértékesítési
szerződéssel
értékesített
terményt
elveri a jég).
Semmis az ún. „uzsorás szerződés" is. Az uzsorás szerződés történetileg
az uzsorakölcsönből alakult ki és a lényege, hogy - az adós kiszolgáltatott
helyzetét
kihasználva
az
uzsorás
igen
magas
kamatra
és
kedvezőtlen
feltételekkel nyújtotta a kölcsönt. A modern kori bírói gyakorlat az uzsorás
feltételek megítélését kiterjesztette a kölcsönszerződésen kívül minden olyan
szerződéses kapcsolatra, ahol az ellenszolgáltatás vagy az egyik szerződő partner teljesítésének feltételei - az egyik szerződő fél kiszolgáltatott helyzetét
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-

a

forgalmi

viszonyoktól

jelentősen

eltérő

módon

vannak

megál-

B)
Megtámadhatóság
A megtámadhatóság egyfajta „feltételes" érvénytelenség, ami azt jelenti, hogy az
érvénytelenségi ok fennállása önmagában nem elég ahhoz, hogy a szerződés
érvénytelenségére hivatkozhasson az, akinek ez az érdekében áll. Megtámadható érvénytelenség esetében csak akkor lehet az érvénytelenségre hivatkozni,
ha a szerződést a sérelmet szenvedett fél vagy az a személy, akinek az érvénytelenség megállapításához jogi érdeke fűződik, a szerződést meghatározott időn belül
(a szerződés létrehozatalától számított egy éven belül) írásban, bíróság előtt
megtámadja. A szerződés érvénytelenségére tehát nem hivatkozhat bárki, csak
az, akinek ehhez tényleges jogi érdeke fűződik. A megtámadható érvénytelen
szerződés
mindaddig
érvényesnek
minősül,
amíg
azt
sikeresen
meg
nem
támadják. Ezt követően - ha az érvénytelenséget a bíróság a megtámadás eredményeképpen ténylegesen megállapítja - a szerződés a megkötésének időpontjára
visszamenő liatállyal válik érvénytelenné. A megtámadásra nyitva álló határidő
leteltét követően a szerződés érvényessége a továbbiakban már nem vitatható,
azaz az érvénytelenség orvoslódott.
A megtámadhatóságra vezető okok - a semmisséghez hasonlóan
szerződési
akarat,
vagy
a
célzott
joghatás
hibájára
vezethetőek
szerződéses nyilatkozat hibája semmis érvénytelenséget eredményez).

- vagy a
vissza
(a

A
szerződési
akarat
hibájából
kifolyóan
megtámadható
egy
szerződés
„tévedés", „megtévesztés" vagy „jogellenes fenyegetés" esetén. Aki a szerződés
megkötésekor
valamely
lényeges
(ténybeli,
jogi)
körülmény
tekintetében
tévedésben volt (tévedés), a szerződést megtámadhatja, ha tévedését a másik fél
okozta vagy felismerhette azt. Közös téves feltevésről van szó, ha a felek a
szerződés létrehozásakor ugyanabban a téves feltevésben voltak (ilyenkor a
szerződést
természetesen
bármelyik
fél
megtámadhatja).
Megtámadható
a
szerződés, ha a tévedést a másik fél tudatos, szándékos megtévesztő magatartása
okozta
(megtévesztés).
A
jogellenes
fenyegetés
olyan
akarathajlító
körülmény, amelynek során a szerződéses jognyilatkozat tételére a felet személyi vagy vagyoni hátrány kilátásba helyezésével szorítják rá.
A célzott joghatás hibájára visszavezethetően megtámadható a szerződés a
szolgáltatás-ellenszolgáltatás
egyenértékűségi
elvének
sérelme
esetén
(lásd
a
szerződési alapelveknél), feltéve, hogy az egyik felet sem az ajándékozás
szándéka vezette. Az ajándékozás esetében ugyanis az egyenértékűség nem
fogalmi kritérium, az ajándékozás ingyenes szerződés. A feltűnő értékaránytalanság hibájában szenvedő vagy az indokolatlan egyoldalú előny kikötését tartalmazó szerződés esetében a másik fél helyzetének kihasználása eredményezi a

4. FEJEZET. KERESKEDELMI ÜGYLETEK

■ 167 a

sérelmet.
A
feltűnő
értékaránytalanság
kifejezetten
a
szolgáltatás-ellenszolgáltatás viszonylatában fennálló egyensúlyhiány (pl. mélyen a forgalmi érték alatt
történő értékesítés), míg az indokolatlan egyoldalú előny kikötése a szerződés
bármely feltételében megjelenhet (pl. az egyik fél oldalán a felmondási jog korlátozása, vagy a szerződési biztosítékok olyan kikötése, amely csak az egyik fél
pozícióját biztosítja, indokolatlan és aránytalan előnyt nyújtva a számára). A
szerződésben a felek közös akaratából kifolyólag természetesen mód van arra,
hogy - akár az egyik fél számára - előnyös feltételt szabjanak a szerződésben,
azonban ha az előny indokolatlan aránytalanságra vezet, a feltétel megtámadható.

4.1.3.3 Az érvénytelenség jogkövetkezményei
Mindkét
érvénytelenségi
alakzat
legáltalánosabb
jogkövetkezménye,
hogy
az
érvénytelen
szerződés
megállapítása
esetén
a
szerződéskötés
előtti
.eredeti
állapotot" vissza kell állítani („in integnim restitutio"). Ez azt jelenteni, hogy a felek
egymás közti viszonyát úgy kell visszarendezni, mintha a szerződést létre se
hozták volna. Bizonyos esetekben erre van lehetőség (pl. adásvételi szerződés
esetén a dolog visszaadható és a vételár is visszaszolgáltatható), de más esetekben - a szerződéses viszony jellegénél fogva - nincs mód az eredeti állapot visszaállítására (a bérlet keretében a használatot nem lehet „meg nem történtté
tenni", az ilyen állapot „visszafordíthatatlan"). Ha az eredeti állapotot nem lehet
visszaállítani, a bíróság a szerződést az érvénytelenséget megállapító határozatáig Iwtályossá nyilvánítja, ami azt jelenti, hogy a már teljesített szolgáltatásokért
járó ellenszolgáltatást a másik félnek szolgáltatnia kell, azaz a feleknek a hatályosság időpontjáig terjedően el kell számolniuk egymással.
Előfordulhat ugyanakkor, hogy az érvénytelen szerződés hibája olyan, hogy
a szerződés érvénytelensége - a hiba orvoslásával - helyreállítható. A bíróság
ilyen esetben tehát mintegy beavatkozik a felek viszonyába és a szerződést - ez
esetben - érvényessé nyili'ánítja, az érvénytelenségi ok egyidejű kiküszöbölésével. Az érvényesség megállapítása „ex tunc", azaz visszamenő hatályú, tehát a
szerződést a megkötése időpontjára visszamenőleg kell érvényesnek tekinteni.
Abban

az

esetben,

ha

az

érvénytelenséget

az

egyik

fél

(vagy

mindegyikük)

súlyosan felróható magatartására lehet visszavezetni (tipikusan ilyen, ha valaki
egyidejűleg több személynek is elad valamit, vagy ha szándékosan a tulajdonába nem tartozó dolgot idegeníti el, vagy uzsorás szerződést köt), a törvény
lehetőséget ad az államnak, hogy egyfajta - a polgári jogban egyébként szokatlan - büntetést is kiszabjon a súlyosan jogellenes magatartás szankciójaként.
Ilyenkor a vétkesen eljáró félnek az eredeti állapot visszaállítása során visszajáró

4. FEJEZET. KERESKEDELMI ÜGYLETEK

■ 171a

ellenszolgáltatást a bíróság az állam javára elvonhatja (.állam
talás"). Ezt a jogkövetkezményt a bíróságok a rendszerváltást
ritkán alkalmazták.

javára

marasz-

követően

igen

Az
érvénytelenség
általában
nem
az
egész
szerződésre,
hanem
egyes
szerződéses kikötésekre vonatkozik. Részleges érvénytelenség esetén az egész
szerződés csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem
kötötték volna meg [Ptk. 239. §].

4.1.4 Szerződéses biztosítékok
4.1.4.1 A biztosítékok áttekintése
Az úgynevezett „szerződéses biztosítékok" a szerződés tartalmának elemei: a
szerződésben
vállalt
mellékkötelezettségek,
melyek
a
szerződés
teljesítését
segítik elő. Csoportosíthatjuk ezen belül a biztosítékokat aszerint, hogy az
magukra a szerződő felekre ró-e többletkötelezettséget a szerződésen belül, vagy
pedig a szerződéshez kívülről bekapcsolódik egy harmadik személy, „garantőr",
aki mintegy megduplázza valamilyen értelemben és valamilyen mértékig a
kötelezetti oldal teljesítőképességét.
Maga a teljesítésre kötelezett szerződő fél szolgáltat biztosítékot
■ a foglaló;;
■ a kötbér;;
■ az óvadék;;
■ az (adós saját tulajdonában lévő zálogtárgyra külön kikötött) zálog;;
■ és a jogvesztés kikötése esetében.
Külső
harmadik
jelenti a biztosítékot

személy

teljes

vagyona

vagy

meghatározott

vagyontárgya

■ (nem az adós, hanem külön zálogkötelezett vagyontárgyára kötött)
zálog;;
■ kezesség;;
■ és bankgarancia esetében.
A kívülálló harmadik személyek a szerződés jogosultjával külön (kezességi,
illetve
zálogjog
alapítására
irányuló)
szerződést
kötnek
(bankgarancia
nyilatkozatot állítanak ki a részére), a jogviszony tehát ilyenkor a garantőr és a jogosult között áll fenn.
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A személyi jellegű biztosítéknál (kezesség) a fő szabály a kötelezett (kezes) teljes vagyoni felelőssége, azonban ez természetesen limitálható összegszerűen, sőt
nem ismeretlen az időbeli, határidős korlátozás sem (bankgarancia).
A dologi jellegű biztosítéknál (zálog) a fő szabály a dologhoz (zálogtárgyhoz)
rendelt felelősség (ún. „dologi biztosíték"). Ez azt jelenti, hogy a kötelezettség a
dologhoz van „kötve", így amennyiben a dolog gazdát cserél a zálogjog megalapítását követően, úgy a zálogjog (a törvényi kivételektől eltekintve) követi a
dolgot, a dolog átruházásakor „elhagyja" a kötelezettséget vállaló személyt. Más
kérdés, hogy a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak a zálogteher mértékétől függően adott esetben igen alacsony forgalmi értéket képviselnek vagy éppen
gyakorlatilag értékesíthetetlenek a zálogteher miatt, hiszen az adós nem fizetése
esetén végrehajtási kényszer vezethető a terhelt vagyontárgyra, ezért fennáll a
kockázat,
hogy
a
megvásárolt
vagyontárgyat
a
megvásárlója
elveszíti
egy
esetleges végrehajtás során.
A bankgarancia a fentiekhez képest személyi jellegű, de speciális, összeghatárhoz és határidőhöz kapcsolt banki kötelezettségvállalás, ami jogi értelemben
nem azonos a banki kezességgel (bár nyilván hasonló funkciót lát el), mert itt
nem a bank és a jogosult közötti szerződésről van szó, amelynek tartalma vagyoni limit nélküli felelősségvállalás, hanem a bank és a kötelezett közötti
szerződésen alapuló, a jogosult felé kiállított egyoldalú nyilatkozat a már jelzett
időbeli és összeghatár-limitekkel.
A felek a Ptk.-ban szabályozott mellékkötelezettségeken kívül más szerződési
biztosítékként szolgáló kötelezettségben is megállapodhatnak. Ügyelni kell viszont arra, hogy ez a kötelezettség ne ütközzön jogszabályba, mert az érvénytelenséget eredményezhet.

4.2.4.2 Foglaló
Foglalót

a

szerződés

megkötésekor

a

kötelezettségvállalás

jeléül

lehet

adni

[Ptk.

243. §]. Foglaló bármilyen szerződéshez kapcsolható. Foglaló szerepét betöltheti
pénz vagy más dolog, amelyet a szerződés megkötésekor kell átadni (előbbiek
foglalóként való átadásának a szerződésből ki kell tűnnie). A foglaló adása nem
mentesít a szerződés teljesítésétől, de a szerződésszegés jogkövetkezményeinek
érvényesítését sem zárja ki. A foglaló és a szerződés teljesítésének, illetve a
szerződésszegésnek a kapcsolatát a Ptk. rendezi, a túlzott mértékű foglalót a
bíróság mérsékelheti. A foglaló lényege, hogy ha a szerződés a foglalót nyújtó fél
érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg, a foglalót nyújtó fél a foglalót
elveszíti. Ha a szerződés meghiúsulására a foglalót átvevő fél érdekkörében
felmerülő okból kerül sor, a foglalót átvevő fél a foglaló kétszeresét köteles megfizetni.
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4.1.4.3 Kötbér
Kötbér szintén bármilyen szerződésben alkalmazható, de mindig írásban kell
kikötni. Alapja a felek megállapodása, amely szerint a kötelezett meghatározott
pénzösszeg fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbér lényegében egyfajta
kárátalány,
és
a
jelentősége,
hogy
a
kötbér
jogosultjának
kötbérigénye
érvényesítéséhez
elég
a
szerződésszegés
tényét
bizonyítania,
a
kár
bekövetkeztét és annak nagyságát nem kell igazolni (mint a kártérítési igény
esetén). Kötbér után kamat érvényesen nem köthető ki, de a kötbéren felüli kár
kártérítésként érvényesíthető. A
túlzott mértékű kötbér összegét a bíróság
ugyancsak mérsékelheti [Ptk. 246. §].

4.1.4.4 Jogvesztés kikötése
A

jogvesztést írásban kell kikötni. A jogvesztés kikötésének lényege, hogy a
szerződésszegésért felelő fél elveszít valamely jogot vagy kedvezményt, amely
őt a szerződés alapján megilletné (pl. a felek szerződése szerint a vételárrészlettel késedelembe eső vevő a részletfizetési kedvezményt elveszíti és köteles a
vételárhátralékot
egy
összegben
megfizetni).
A
kötelezettet
túlságosan
sújtó
joghátrányt a bíróság mérsékelheti [Ptk. 250. §].

4.2.4.5 Jótállás
A

jótállás annak ténynek - szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt fokozott szintű garantálása, hogy a szolgáltatott dologban a törvényes és a
szerződésben
rögzített
tulajdonságok
maradéktalanul
megvannak.
A
jótállás
csak a felek vagy a jogszabály által meghatározott konkrét időtartam alatt áll
fenn. A jótállás kötelezettje a Ptk. 248. §-ának előírásai szerint a felelősség alól
kimentheti magát. A jótállásnak éppen az a lényegi eleme, hogy a jótállásra
kötelezett a jótállás időtartama alatt a hibás teljesítésért való felelősség alól csak
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A
mentesülésre kizárólag a törvényben szabályozott ok esetén kerülhet sor, más
indokra hivatkozással a mentesülés kizárt. A felelősség szempontjából nem az a
mérvadó, hogy a jótállási határidő alatt a hiba mikor jelentkezik, mikor válik
felismerhetővé, hanem az, hogy a hiba oka a teljesítés után vagy az előtt
keletkezett-e. A kimentés körében a bizonyítás - a szavatossággal ellentétben a kötelezettet terheli.
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A jótállás a felek megállapodásán vagy jogszabályon alapul. (Kötelező jótállást ír elő például a tartós fogyasztási cikkek tekintetében a 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet, a lakásépítéssel kapcsolatosan a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet.)
A
külön
jogszabályok
a
jótállás
legrövidebb
időtartamát
is
meghatározhatják, és a jótállási nyilatkozatra vonatkozóan külön szabályokat
állapíthatnak meg (jótállási jegy).
A jótállás alapján a jogosult a szavatossági jogokkal azonos igényt érvényesíthet: így kérhet kijavítást, árleszállítást, kicserélést, újbóli elvégzést, a javítási
költség
megfizetését,
és
elállási
jogot
gyakorolhat.
Amennyiben
a
felek
szerződésben kötik ki a jótállást, azonban a jótállási jogok tekintetében nem
állapodnak meg, úgy a jogosult ugyanazokat a jogokat érvényesítheti, mint szavatosság esetén. Amennyiben azonban a felek ezen jogok közül például csak a
kijavítást vagy csak az árleszállítást jelölik meg, úgy hibás teljesítés esetén a
jogosult jótállás alapján kizárólag ilyen jogot érvényesíthet a kötelezettel szemben, mást nem. Arra azonban joga van, hogy ezt az igényét a kellékszavatosságra vonatkozó szabályok alapján érvényesítse. Ugyanez vonatkozik arra az
esetre, ha a szerződés szerint valamely hibára a jótállás nem terjed ki.
Fogyasztói szerződések [Ptk. 685. § e) pont] esetén a 49/2003. (VII. 30.) GKM
rendelet speciális szabályokat állapít meg a szavatossági és a jótállási igények
érvényesítésére.
E
rendelet
tartalmazza
a
fogyasztói szerződés megkötése
bizonyításának,
a
kifogásról
szóló
jegyzőkönyvnek
és
az
áruátvételi
elismervénynek a szabályait. A Ptk. definíciója szerint fogyasztói szerződésnek azt
a szerződést nevezzük, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki
(amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti. A Ptk.nak a jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályai alkalmazásában az
a szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog, azaz
fogyasztási cikk (kivéve pl. a villamos energiát vagy a gázt).

4.1.4.6 Tartozáselismerés
A tartozás elismerését a tartozás jogcíme nem változtatja meg, de az eüsmerőt
terheli annak bizonyítása, hogy tartozása nem áll fenn, bírósági úton nem
érvényesíthető vagy a szerződés érvénytelen. A tartozáselismerés a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal történik.

4.2.4.7 Óvadék
Óvadék is bármely szerződéshez kapcsolható. Óvadék kikötése esetében a jogosult - bírósági eljárás mellőzésével - az óvadékból a követeléséhez közvetlenül
hozzájuthat, ha a kötelezett nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. Alapja
lehet a felek megállapodása vagy jogszabály. Óvadék lehet pénz, takarék-
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betétkönyv vagy értékpapír. Az óvadék tárgyát csak a szerződésből eredő igény
kielégítésre lehet felhasználni. Az óvadékkal biztosított követelés elévülése nem
akadálya annak, hogy a jogosult az óvadékból kielégítést keressen. Az óvadék
teljesítés esetén visszajár [Ptk. 270. §].

4.1.4.8 Zálogjog
Zálogjog
pénzben
meghatározott
vagy
meghatározható
követelések
biztosítására köthető ki. A zálogtárgyból a jogosult - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - más követeléseket megelőzve kereshet kielégítést [Ptk. 251. §]. A
zálogtárggyal való felelősség terjedelme ahhoz a követeléshez igazodik, amelynek biztosítására a zálogtárgy szolgál. Ennek keretében kiterjed a kamatokra, a
követelés és a zálog érvényesítésének költségeire, a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre. A követelés átszállásával a zálogjog is átszáll az új jogosultra.
A zálogjog tárgya minden birtokba vehető dolog, átruházható jog vagy
követelés lehet, ide értve a zálogtárgy hasznát (ha a felek így állapodtak meg),
minden olyan dolog vagy jog, amelyre a kötelezett a zálogszerződés megkötése
után szerez rendelkezési jogot, illetve bármely jogi személy vagy jogi személyiségű gazdasági társaság vagyona vagy annak meghatározott része.

A zálogjognak több faja van. jelzálogjogról beszélünk, amikor a zálogjog jogosultját a zálogtárgy birtoklásának joga nem illeti meg. A kézizálogjog esetén a
zálogjog
jogosultját
megilleti
a
zálogtárgy
birtoklásának
joga,
kézizálogjog
alapításához a zálogtárgyat át kell adni a jogosultnak vagy más személynek.
Követelést vagy jogot terhelő zálogjogról van szó, amikor a zálogjog kötelezettje
csak a jogosult hozzájárulásával tehet olyan jognyilatkozatot, amely a jogosult
kielégítési alapját megszünteti vagy hátrányosan változtatja meg. A keretbiztosítéki zálogjog esetében a felek meghatározott tartós jogviszonyból keletkező
követeléseket biztosítanak jelzálogjoggal, a bejegyzésnek jogviszonyt és azt a
legmagasabb összeget is tartalmaznia kell, amelyen belül a zálogjogosult a
zálogtárgyból kielégítést kereshet.
Zálogjog keletkezésének alapja lehet szerződés, jogszabály vagy hatósági
határozat.
A zálogszerződést írásban kell megkötni mindazon esetekben, amikor ezt a
Ptk. így rendeli, de vannak esetek, amikor még ennél is szigorúbb alakiságok
alkalmazását írja elő a jogszabály. Az ingatlant terhelő zálogjog alapításához a
zálogjognak
az
ingatlannyilvántartásba
való
bejegyzése
is
szükséges.
Közjegyzői
okiratba
foglalt,
ingó
dolgokra
bejegyzett
jelzálogjog
alapítása
esetén a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges (a Ptk. meghatározza azokat az ada-
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tokát, amelyeket e közhiteles nyilvántartásba be
jelzálog-nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet).

kell

jegyezni

-

a

közjegyzői

A zálogtárgyból való kielégítés bírósági határozat alapján, végrehajtás útján
történik, kivéve, ha jogszabály másképpen rendelkezik. A kielégítési jog megnyílta előtt nem lehet olyan megállapodást kötni, hogy a jogosult a kötelezettség
elmulasztása esetén a zálogtárgy
tulajdonjogát megszerzi
(az ilyen megállapodás semmis lesz). Több dolgot terhelő zálogjog esetén a jogosult szabadon
dönt a kielégítés sorrendjéről.
A kielégítési jog megnyílta után a felek írásban megállapodhatnak a zálogtárgy közös értékesítésében. A zálogtárgy értékesítésének bevétele a jogosultat
illeti meg, aki köteles a kötelezettel elszámolni és a követelését meghaladó
bevételt a kötelezettnek kiadni. Semmis az a zálogjog megszűnése előtt kötött
megállapodás, amely a jogosultat az elszámolási kötelezettség alól mentesíti.
A zálogjog megszűnik, ha a jogosult a zálogtárgyból kielégítést kapott vagy ha
a zálogtárgy tulajdonosa és a követelés kötelezettje különböző személy, és a
jogosult a tulajdonostól kielégítést kapott, ilyenkor azonban a követelés az
egyéb
biztosítékokkal
együtt
a
kielégítés
erejéig
a
tulajdonosra
átszáll.
Megszűnik
a
zálogjog
továbbá,
ha
a
zálogjoggal
biztosított
követelés
megszűnik,
a
zálogjogosult
a
zálogtárgy
tulajdonjogát
megszerzi
vagy
a
zálogtárgy elpusztul. Kizárólag jelzálogjog esetében a zálogjog a követelés
elévülésével is megszűnik. A kézizálogjog megszűnik akkor is, ha a kézizálogjog
jogosultja a zálogtárgyat a tulajdonosnak visszaadja.

4.1.4.9 Tulajdonjog-fenntartás
A vételár részletfizetése esetén az adásvételi szerződések körében előfordul,
hogy a tulajdonos a vételár teljes kiegyenlítésének időpontjáig tulajdonjogát
fenntartja. A tulajdonjog fenntartására csak a szerződés megkötésekor, írásban
és legfeljebb a vételár teljes kiegyenlítéséig van lehetőség. A vevő a tulajdonjogfenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el és nem terhelheti
meg, ez azonban nem érinti annak a harmadik személynek a jogát, aki azt
jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte.

4.1.4.10

Kezesség

Kezességet

csak

írásban

lehet

érvényesen

vállalni.

A

kezes

arra

vállal

kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette
teljesíteni [Ptk. 272. §]. A kezes kötelezettsége igazodik ahhoz a kötelezettséghez,
amelyért kezességet vállalt. A kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint
amilyen a kezesség elvállalásakor volt. A kezes felel a perköltségekért és a végre-
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hajtási költségekért akkor, ha őt a jogosult a keresetindítás előtt a teljesítésre felszólította.
Az úgynevezett „egyszerű" („sortartó") kezesség alapján a kezes mindaddig
megtagadhatja a
jogosultnak
a teljesítést, amíg a követelés
behajtható a
kötelezettől és más olyan kezesektől, akik őt megelőzően, reá tekintet nélkül vállaltak kezességet (ez a sortartási kifogás). A készfizető kezesség a kezesség szigorúbb alakzata. A készfizető kezes nem követelheti, hogy a jogosult a
követelést
először
a
kötelezettől
hajtsa
be,
a
jogosult
választása
szerint
közvetlenül fordulhat a kezes ellen. A készfizető kezesség törvényes eseteit a
Ptk. tartalmazza. Amennyiben a kezes a kötelezett helyett teljesít, a követelés
az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint
a végrehajtási joggal együtt a kezesre átszáll. Ismert a kezesek egyetemleges
felelőssége is. A kezesi felelősség megszűnésének eseteit is részletesen szabályozza a Ptk.

4.1.4.11 Bankgarancia
Bankgaranica esetén a bank kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott
feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg
okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a
megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni [Ptk. 243. §]. A bankgarancia
rendszerint
a
bank
által
kiadott
egyoldalú
garanciavállalási
okiraton
(bankgarancia-levél) alapul.

4.1.5 A szerződés módosítása és megszüntetése
4.1.5.1 A szerződés módosítása
A szerződés módosítására főszabályként kifejezetten csak a szerződő felek közös,
egyező akaratából kerülhet sor [Ptk. 240. §]. A felek közös megegyezéssel
bármikor módosíthatják a szerződést vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét (feltéve, hogy azt jogszabály nem tiltja). A jogi szabályozás diszpozitív, így a szerződő felek számára nem csak a szerződéses jogviszony létrehozásában, de annak futamideje alatt is széles mozgásteret enged arra, hogy
konszenzussal szerződéses jogviszonyukat saját akaratukhoz, vagy annak változásához igazítsák.
A
módosításnak
két
változata
ismert az elméletben, a
„megegyezéssel",
illetve az „egyezséggel" történő módosítás. A szerződésmódosítás legáltalánosabb esete a megegyezéssel történő szerződésmódosítás („szerződés módosítása
módosító
szerződéssel").
A
szerződést
ebben
az
esetben
maguk
a
felek
szerződéses jognyilatkozattal módosítják;; megváltoztatják az eredeti szerződés

175

ÜZLETI JOG

tartalmát vagy kötelezettségvállalásuk jogcímét. Az egyezséggel történő módosításról akkor beszélhetünk, ha a felek a szerződésből eredő vitás vagy bizonytalan
kérdéseket közös megegyezéssel úgy rendezik, hogy kölcsönösen engednek
egymásnak. Az egyezség a szerződés eredeti jogcímét nem módosítja.
A kölcsönös engedmény az egyezség fogalmi eleme.
A szerződés módosítására azok az alakiságok az irányadóak, amelyek az eredeti szerződésre vonatkoznak, tehát ha jogszabály vagy maguk a felek a
szerződéses
jognyilatkozatokra
vonatkozóan
kötelező
alakiságot
(pl.
kötelező
írásbeliséget) írnak elő, az a szerződés módosítására is irányadó. A kötelező írásbeliséggel
és
ügyvédi
ellenjegyzéssel
létrehozható
társasági
szerződés
vagy
ingatlan-adásvételi
szerződés
csak
ugyanezen
alakiságok
alkalmazásával
módosítható érvényesen.
A tartalmában vagy jogcímében megváltozott
módosítással nem érintett része változatlan marad.

(módosított)

szerződésnek

a

Szélsőséges esetben lehetőség van arra, hogy - igen szűk körben biztosított
bírósági szerződésalakítási jog keretében - a szerződés tartalmát a bíróság
módosítsa [Ptk. 241. §]. Erre akkor van mód, ha a felek tartós jogviszonyában a
szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél
lényeges jogos érdekét sérti (clausula rebus sic stantibus).

4.1.5.2 A szerződés megszűnése teljesítés nélkül
A szerződés a teljesítésen kívül más módokon is megszűnhet, illetve megszüntethető. A szerződés megszűnésével a kötelezettek szabadulnak a szerződéses
kötelemből és - attól függően, hogy a szerződés a jövőre nézve vagy visszamenő
hatállyal szűnik meg - kötelesek egymással elszámolni.
A szerződés megszüntetésének két alapesete van, a szerződés jövőre nézve
(ex nunc) való megszüntetése és a szerződésnek a szerződés létrehozásának
időpontjára visszamenőleges (ex tunc) hatályú megszüntetése. Amennyiben a
szerződés a jövőre nézve (ex nunc hatállyal) szűnik meg, a felek további szolgáltatásokkal egymásnak nem tartoznak. Ha a szerződés ex tunc hatállyal szűnik
meg, a feleknek az eredeti állapotot kell visszaállítani, azaz a már teljesített szolgáltatások (lehetőség szerint) visszajárnak, a visszafordíthatatlan szolgáltatások
ellenértékét meg kell téríteni. Emellett a szerződés megszűnhet a felek közös
elhatározásából, illetve egyoldalú jognyilatkozat alapján is.
Amennyiben a szerződés megszűnése a felek közös megegyezésén alapul és
szerződés ex nunc hatályú megszüntetésére irányul, megszüntető szerződésről
beszélünk. A szerződés felbontása szintén a felek közös megegyezésén alapul, de
a
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cz esetben a felek közti viszony a szerződés megkötésének
menő (ex hmc) hatállyal szűnik meg (felbontó szerződés).
Ha

a

szerződés

megszűntetése

egyoldalú

időpontjára

jognyilatkozattal

történik,

vissza-

fel-

mondásról vagy elállásról beszélünk.
A szerződés felmondással való megszűnése [Ptk. 321. §] az egyik félnek a másik
félhez intézett egyoldalú nyilatkozatán alapul, és a felmondással a szerződés a
jövőre nézve szűnik meg.
Az elállás [Ptk. 320. §] a szerződés megszüntetésének olyan módja, amelynek
során szünén az egyik fél egyoldalú nyilatkozata eredményezi a szerződés
megszűnését,
de
az
elállás
a
szerződést
annak
megkötési
időpontjára
(keletkezésére) visszaható hatállyal szünteti meg.
Mind a szerződés felmondásának, mind az elállásnak alapvetően két
- jogcíme alapján elkülöníthető - esete van: a rendes, illetve a rendkívüli felmondás, illetve elállás. A szerződés rendes felmondása esetén a szerződés
- jogszabályban vagy a szerződésben ettől eltérő hosszúságú - felmondási időt
követően szűnik meg. A szerződés rendkívüli (szankciós) felmondása azonnali
hatállyal (azaz a felmondás időpontjában) szünteti meg a szerződést és rendszerint a másik fél súlyos szerződésszegése esetén gyakorolható. Miután a rendkívüli felmondás alapja a másik fél szerződésszegése, így a felmondás jogán
kívül a sérelmet szenvedő fél a szerződésszegésből eredő kárának megtérítésére
kártérítési igényt érvényesíthet.
Az elállás általános esete (rendes elállás), amikor a szerződő fél törvényben biztosított elállási jogát gyakorolja, a szerződéskötést követően a körülményeiben
beálló lényeges változásokra hivatkozással [Ptk. 208. § (5) bek.]. Ilyen esetben a
szerződés ex tnne hatállyal megszűnik, de a szerződés megszűnésével a másik
félnek jogszerűen okozott kárt az elálló félnek meg kell térítenie (ez nem
kártérítés,
hanem
kártalanítás,
miután
a
károkozás
nem
jogellenes).
A
szerződéstől való rendkívüli (szankciós) elállásra a másik fél szerződésszegése
esetén nyílik lehetőség (jogszabály pl. a hibás teljesítés szankciójaként a szavatossági jogok körében biztosítja az elállás jogát). A szankciós elállás esetében
már az elálló fél az, aki a másik szerződésszegésére - mint jogellenes magatartásra - alapított kártérítési igényt érvényesíthet.
Mind a felmondás, mind pedig az elállás joga jogszabálynál fogva vagy a
szerződésen alapulóan illetheti meg a feleket.
A

megszűnés

sajátos

esete,

jogosultjává és a kötelezettjévé
dasági társaság egyesül, vagy
megvásárolja).

a

szerződés

(például két szerződéses jogviszonyban
az adós a vele szemben fennálló

amikor

ugyanazon

személy

válik

álló gazkövetelést
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4.1.6 A szerződés teljesítése és a szerződésszegés
4.1.6.1 A szerződés teljesítése
A szerződés akkor tölti be célját, ha azt szerződésszerűen teljesítik, azaz megvalósul a szerződő felek szerződéses várakozása, a jogosulti igények a kötelezett
szerződésszerű teljesítésével kielégítést nyernek. A szerződésszerű teljesítéssel a
szerződés megszűnik, a kötelezett szabadul a kötelemből. Ez a teljesítés
legalapvetőbb
joghatása.
További
joghatás,
hogy
az
adott
szolgáltatás
teljesítésével az ellenszolgáltatás teljesítése is esedékessé válik.
A felek a szerződés teljesítésében is kötelesek együttműködni, így a jogosult
köteles
minden
szükséges
cselekményt
megtenni,
hogy
a
kötelezett
szerződésszerű
(hiánytalan
és
hibátlan,
valamint
határidőben
történő)
teljesítését elősegítse.
A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, a megszabott helyen és időben, a
megállapított
mennyiség,
minőség
és
választék
szerint
kell
teljesíteni
[Ptk. 277. §]. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt rendeltetésének, illetőleg a szerződésben kikötött vagy egyébként a szerződéskötéskor
a kötelezett által ismert célnak megfelelően lehessen felhasználni. Az ilyen teljesítést nevezzük szerződésszerű teljesítésnek vagy másképpen reális, „hibátlan" teljesítésnek.
Altalános szabály, hogy a teljesítés helye a kötelezett lakóhelye, illetőleg
székhelye. Ha a felek a teljesítés helyszíneként ettől eltérő helyet kívánnak megjelölni, azt a szerződésben rögzíteni kell. A szerződés helyére vonatkozó
általános szabálytól a szolgáltatás jellegétől függően is eltérő szabály él: ha a
szolgáltatás jellegéből más következik, akkor az minősül a teljesítés helyének
(ingatlan adásvétele esetén az eladó átadási kötelezettségét földrajzilag kötött
helyen tudja teljesíteni, az építési szerződés teljesítése is a beépítendő telken
történik).
Ha a szolgáltatás tárgyát a kötelezett lakóhelyétől, illetőleg székhelyétől
különböző helyre kell küldeni, és azt, vagy más helyet a teljesítés helyeként nem
kötik ki, a teljesítés azzal történik meg, hogy a szolgáltatás tárgyát a kötelezett
elküldés vagy elszállítás végett átadja a jogosultnak vagy a fuvarozónak.
Ha a kötelezett a szolgáltatást saját szállítóeszközével küldi el a jogosultnak,
a teljesítés helye a jogosult lakóhelye, illetőleg székhelye.
Gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződéseinél, továbbá a pénztartozás teljesítésénél a teljesítés helye a jogosult székhelye vagy a jogosult által
megjelölt hely.
A teljesítés határidejét (teljesítés ideje) a felek általában vagy határnapban,
vagy határidő kitűzésével állapítják meg. Ha a teljesítési idő a szerződésben
nincs kikötve, bármelyik fél a másik fél egyidejű teljesítését követelheti. Ha a
felek egyidejű teljesítésre kötelesek, egyik fél sem köteles saját szolgáltatását tel-
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jesíteni addig, amíg a másik fél a szolgáltatást fel nem ajánlja. A teljesítési
határidőbe a szerződéskötés napját nem kell beszámítani. Ha a teljesítési
határidő
utolsó
napja
munkaszüneti
nap,
úgy
a
határidő
a
következő
munkanapon jár le. A kötelezett a határnapot megelőzően, illetve a határidő
kezdete előtt csak akkor teljesítheti a szolgáltatást, ha abba a jogosult belegyezett
(előteljesítés). Ez alól a pénztartozás teljesítése kivétel, mert a pénztartozást a
jogosult a határnapot megelőzően, illetve a határidő kezdete előtt felajánlott teljesítést is köteles elfogadni.
A
pénztartozás
teljesítésére
vonatkozó
kötelezett kamattal és költséggel is tartozik,
kiegyenlítésére nem elég, az elszámolás a
által fizetett összeget elsősorban a költségre,
tozásra (tőketartozásra) kell elszámolni.

speciális
szabályok
szerint,
ha
a
és a fizetett összeg az egész tartozás
következőképpen zajlik: a kötelezett
azután a kamatra, és végül a főtar-

4.2.6.2 A szerződésszegés közös szabályai
Ha a szerződést nem szerződésszerűen teljesítik vagy azt egyáltalán nem,
illetve csak részben teljesítik, úgy a teljesítés nem tölti be a felek által elvárt rendeltetését. A nem szerződésszerű teljesítés eredményeként a másik fél oldalán
jogellenesen okozott kár keletkezik. Ezért a jog - a szerződésszerű teljesítés
követelésének alapelvi kimondása mellett
- szankciók kilátásba helyezésével
ösztönöz a szerződés szerinti teljesítésre. Ha tehát a szerződést a felek bármelyike
megszegte,
jogi
eszközöket
lehet
igénybe
venni
ahhoz,
hogy
a
szerződésszegéssel
okozott
sérelmet
kiküszöböljék.
Minden
olyan
körülmény,
magatartás vagy állapot, amely a szerződésbe ütközik vagy sérti a szerződésben
érdekelt valamelyik félnek a szerződéssel kapcsolatos jogait, szerződésszegést
eredményez.
Érdemes
hangsúlyozni,
hogy
a
szerződésszegésre
vonatkozó
rendelkezések
általánosságban diszpozitív jellegűek, a felek a felelősségüket belátásuk szerint
korlátozhatják vagy kizárhatják. A szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy
bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget, illetve a
köztulajdont
károsító
szerződésszegésért
való
felelősséget
azonban
érvényesen
nem lehet kizárni.
Aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához mást személyt vesz
igénybe, ennek magatartásáért felelős (közreműködőért fennálló felelősség).
A szerződésszegésen alapuló igények érvényesítése általában nem kötelező.
Kötelező viszont akkor, ha a szerződésben kikötött ellenszolgáltatás teljesítése
egészben vagy részben a központi költségvetésből történik, kivéve, ha a jogosult
meggyőződött
arról,
hogy
a
szerződésszegés
olyan
körülményekre
vezethető
vissza, amelyekért a kötelezett nem felel vagy ha a szerződésszegés jelentéktelen és a kötelezett nem felel a szerződésszegést előidéző körülményekért sem.
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A szerződésszegés szankciói lehetnek objektívek, azaz függetlenek attól, hogy
a szerződésszegés a szerződésszegőnek felróható vagy nem. Ilyenek például
minőségi hibánál a szavatossági jogok. A felróható szerződésszegés szankciója a
kártérítés.

4.1.6.3 A szerződésszegés esetei
A szerződésszegés fajai a következők:
a) a kötelezett késedelme;;
b)
c)
d)
e)

a jogosult késedelme;;
a hibás teljesítés;;
a teljesítés lehetetlenné válása;;
a teljesítés megtagadása.

A) Késedelem

Késedelem alatt a szolgáltatás időleges nem teljesítését (határidőben való nem teljesítés) értjük. Késedelembe a kötelezett és a jogosult is eshet, ha a szerződésben
vállalt kötelezettségét nem teljesíti a vállalt határidőben. A késedelem objektív
jogkövetkezménye a teljesítés követelésének lehetősége, az elállási jog gyakorlása,
illetve
a
késedelmi
kamat
követelésének
lehetősége.
Amennyiben
a
késedelem a szerződésszegő félnek felróható, köteles megtéríteni a sérelmet
szenvedő fél összes kárát.
A késedelmi kamat számítási módjára - a felek eltérő rendelkezésének
hiányában - a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A Ptk. 301. §-a szerint a késedelmi kamat összegének megállapítása a mindenkori jegybanki alapkamat alapulvételével történik.
A kötelezett akkor esik késedelembe, ha a szerződésben megállapított teljesítési idő eredménytelenül eltelt, vagy ha kötelezettségét a jogosult felszólítására
nem
teljesíti. A
késedelem
jogkövetkezménye,
hogy
a
jogosult
késedelemből eredő kárát a kötelezettnek meg kell térítenie, kivéve, ha a
kötelezett bizonyírja, hogy a késedelem elhárítása érdekében mindent megtett,
ami az adott helyzetben általában elvárható.
A jogosult a teljesítést a kötelezett késedelembe esése után is követelheti, de
ha a teljesítés már nem áll érdekében, úgy a szerződéstől elállhat. Az elálláshoz
vezető érdekmúlást rendszerint bizonyítani kell, kivéve, ha az utólagos teljesítésre a jogosult újabb határidőt szabott, de az is eredménytelenül telt el,
továbbá, ha a szerződést a felek megállapodásánál fogva adott (meghatározott,
fix) időpontban kellett volna teljesíteni (az esküvői ruha elkészítésének egy
napos késedelme esetén az érdekmúlást értelemszerűen nem kell bizonyítani).
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A jogosult akkor esik késedelembe, ha a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el a kötelezettől vagy nem teszi meg azokat az
intézkedéseket, vagy elmulasztja azokat a nyilatkozatokat, amelyek a kötelezett
megfelelő teljesítéséhez szükségesek, illetve a teljesítésről a nyugtát nem állítja
ki, továbbá ha az értékpapírt nem adja vissza a kötelezettnek.
B)
Hibás
teljesítés
(a
minőségi
hiba)
Hibás a teljesítés, ha a felek kölcsönös szolgáltatással tartoznak egymásnak a
szerződés alapján, és a kötelezett olyan dolgot szolgáltat, amely a teljesítéskor
nem felel meg a törvényben vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatosság körében ugyanis a kötelezett felelősséget vállal azért, hogy a
teljesített szolgáltatás megfelel a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, illetve a szolgáltatás tárgya rendeltetésszerű használatra
alkalmas. A szavatosság egyrészt a fizikai hibátlanság (kellékszavatosság), másrészt a jogi alkalmasság (jogszavatosság) zsinórmértéke. A szavatossági jogok
törvénynél fogva megilletik a jogosultat.
A hibás teljesítés esetén a jogosult választhat, hogy a kötelezettől a hibás
dolog kijavítását vagy megfelelő árleszállítást kér. Ha azonban a jogosultnak a
hibás teljesítés miatt a szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt,
úgy a szerződéstől el is állhat.
Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy
elvállalja, de nem végzi el, úgy a jogosult a hibát maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja, amelynek költségeit a kötelezett viseli.
Amennyiben a szolgáltatott dolog a szerződésben fajta és mennyiség szerint
van meghatározva (lásd a fajlagos szolgáltatásról írottakat), a jogosult kérheti a
dolog kicserélését, továbbá a kötelezettet is megilleti a dolog kicserélésének joga
a kijavítás vagy az árleszállítás helyett akkor, ha a csere a jogosult érdekeit nem
sérti.
A jogosult haladéktalanul köteles kifogását a kötelezettel közölni, miután a
hibát felfedezte. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felel. A jogosult
szavatossági jogát a teljesítéstől számított 6 hónapos elévülési határidő alatt
érvényesítheti. Ha ezt a jogát menthető okból (pl. a hiba nem volt felismerhető 6
hónapon belül) nem tudja érvényesíteni, a szavatossági jogokat a teljesítéstől
számított 1 évig, tartós használatra rendelt dolog esetében 3 évig érvényesítheti.
Ha 3 évnél hosszabb a kötelező szavatossági idő, úgy ez a határidő a
meghatározó az igény érvényesítésére.
A
szavatosság
igényérvényesítésére
vonatkozó
elmulasztásuk esetében kimentésnek nincs helye.

határidők

jogvesztők,

azaz
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C) A teljesítés lehetetlenné válása (lehetetlenülés) és a teljesítés megtagadása
Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért sem a jogosult, sem a
kötelezett
nem
felelős,
a
szerződés
megszűnik.
Amennyiben
a
teljesítés
lehetetlenné válik, az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik
felet értesíteni. Ha az értesítést elmulasztja, a mulasztásból eredő kárért a
mulasztó felelős.
Amennyiben a kötelezett felelős a lehetetlenné válásért, a jogosult a teljesítés
elmaradása miatt kártérítést követelhet. Ha a lehetetlenülésért a jogosult felelős,
a kötelezett szabadul tartozása alól és kárának megtérítését követelheti.
Ha a kötelezett a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a jogosult a késedelem
és a lehetetlenülés következményeinek alkalmazása között választhat.

4.2.7 A szerződésből eredő igények érvényesítése és az időmúlás

4.1.7.1 Az elévülés
Az elévülés az időmúlással függ össze. Azok a polgári jogi igények, amelyek
többé bírósági úton már nem érvényesíthetők, elévült követelésnek minősülnek.
Az elévülésnek tehát az a lényege, hogy ha valaki bizonyos időn keresztül
nem érvényesíti követelését, az elévül [Ptk. 324. §]. Az elévülés jogi jelentősége, hogy
az elévült követelés bírósági - vagy egyéb hatósági - úton, tehát állami kényszereszközökkel többé nem érvényesíthető. A követelés maga az elévülés tényével
azonban nem szűnik meg: ha valaki elévült tartozását önként teljesíti (pl. nem
gondol
arra,
hogy
már
elévült),
azt
nem
követelheti
vissza
tartozatlan
fizetésként (jogalap nélküli gazdagodás jogcímén).
Az általános (rendes) polgári jogi elévülési idő 5 év, ha jogszabály másképpen
nem rendelkezik. A polgári jogban találkozhatunk olyan speciális elévülési
idővel,
amelyet
jogszabály
bizonyos
jogviszonyokból
származó
igények
érvényesíthetőségére vonatkozóan állapít meg (pl. 6 hónapnál régebben lejárt és
alapos okból nem érvényesített tartásdíj bírósági úton már nem követelhető).
Az elévülés kezdete az az időpont, amikor a követelés esedékessé válik. Az
elévülés „nyugszik", amíg a követelést a jogosult menthető okból nem tudja
érvényesíteni vagy a kötelezett a teljesítésre haladékot kapott. Ilyenkor az
akadály megszűnésétől számított egy éven belül - egyéves vagy ennél rövidebb
elévülési idő esetében pedig három hónapon belül - a követelés akkor is
érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt vagy abból egy évnél, illetőleg
három hónapnál kevesebb van hátra. A bíróságok megítélésére tartozik annak az
eldöntése, hogy a jogosult a konkrét ügyben ténylegesen és hibáján kívül volt-e
akadályozva abban, hogy a jogait határidőre érvényesítse. Nyugszik az elévülés
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akkor is, ha a károsult kárának bekövetkezéséről nem tud vagy arról a
körülmények miatt nem is tudhat, és ez akadályozza őt abban, hogy időben
érvényesítse jogait. Alapot ad az elévülési idő nyugvására, ha a felek egymással
egyezségi tárgyalásokat folytatnak.
Az elévülés nyugvása az elévülési határidőt lényegében meghosszabbítja.
A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton
való
érvényesítése,
továbbá
megegyezéssel
való
módosítása
(ideértve
az
egyezséget is), végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést [Ptk. 327. §]. Az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést
megszakító eljárás jogerős befejezése után az elévülés újból kezdődik.
Az elévülést megszakítja például a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, a követelés megegyezéssel
való módosítása vagy a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése.

4.1.7.2 A jogvesztés
A

törvény egyes esetekben az elévülési idő múlásánál szigorúbb következménnyel járó határidőt állapít meg: ez az ún. jogvesztő határidő. A jogvesztést az
elévüléstől az különbözteti meg, hogy a jogvesztő határidőt nem hosszabbítják
meg, illetve nem szakítják meg hasonló okok, mint az elévülési határidőt.
Jogvesztés esetében nincsen helye semmiféle bizonyításnak vagy kimentésnek.
Ha a határidő lejárt, a követelés jogalapja is elenyészett.

4.2 AZ EGYES KERESKEDELMI ÜGYLETEK

4.2.1 Kereskedelmi adásvétel
4.2.1.1 Az adásvételi szerződés általános szabályai
Az adásvétel a legősibb szerződéstípusból, a cseréből alakult ki. Az adásvétel az
árucsereviszonyok alapvető jogi formája, a forgalmi jellegű szerződések, az
ellenérték
(vételár)
fejében való
dologátruházás alapvető
szerződéstípusa. Az
adásvételi szerződés alapján az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a dolgot
és a dolgon fennálló tulajdonjogot pénz ellenében a vevőnek átadja. Az adásvétel lényege tehát valamely dolog tulajdonba adása pénz (vételár) ellenében
[Ptk. 365. §].
Az
adásvételi
szerződés
a
gazdasági
életben
főleg
a
nagyés
kiskereskedelemben jellemző (raktári beszerzés).
Az adásvételi szerződés alanyai az eladó és a vevő, tárgya pedig
olyan dolog lehet, amelyet nem vontak ki a forgalomból (forgalomképes). Dolog

minden
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alatt azonban érteni kell a dolog módjára hasznosítható energiákat és a joggyakorlat szerinti szellemi alkotásokat (pl. szerzői mű, találmány), vagyoni
értékű jogokat (pl. kft.-üzletrész), avagy az értékpapírokat is.
Adásvételi szerződést bármilyen alakban, még ráutaló magatartással is lehet
kötni, de ingatlan adásvételénél kötelező annak írásba foglalása. Tekintettel arra,
hogy
az
ingatlanok
nyilvántartása
Magyarországon
is
„telekkönyvhöz"
(az
ingatlannyilvántartásba
való
bejegyzéshez)
kötött,
azaz
az
ingatlanokhoz
fűződő jogok változását az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni, az ingatlannyilvántartásról szóló külön jogszabály (az ingatlannyilvántartásról szóló 1997.
évi
CXLI.
törvény)
az
ingatlan
átruházására
irányuló
szerződések
körében
további kötelező alakiságok alkalmazását írja elő (ügyvédi ellenjegyzés vagy
közjegyzői okirati forma, formalizált bejegyzési eljárás).
Az eladó fő kötelezettségei:
■ a dolog tulajdonjogának átruházása;;
■ a dolog birtokának átengedése.
A vevő fő kötelezettségei:
■ a dolog átvétele;;
■ a vételár megfizetése.
A tulajdonjog az adásvételi szerződés megkötésével még nem száll át a
vevőre, ehhez az átadás, ingatlan esetén pedig az ingatlannyilvántartásba való
bejegyzés is szükséges. Az átadás a dolog tényleges birtokba adásával vagy
egyéb olyan módon történhet, amely kétségtelenné teszi, hogy a dolog az eladó
hatalmából a vevő hatalmába került.
A vevő a dolgot köteles átvenni. Ehhez kapcsolódó mellékkötelezettség, hogy
a vevő az átvételkor köteles megvizsgálni a dolgot, meggyőződni arról, hogy a
teljesítés megfelel-e a szerződésnek. Ha vételárként piaci árat kötöttek ki, a piacon a teljesítés idején kialakult középárat kell megfizetni.
Az eladót tájékoztatási kötelezettség
vevőt részletesen és kielégítően tájékoztatni:
■
■
■
■

terheli,

amelynek

keretében

köteles

a

a dolog lényeges tulajdonságairól,
a dologgal kapcsolatos fontos körülményekről, ezek között különösen
a dologra vonatkozó esetleges jogokról és
a dologgal kapcsolatos terhekről.

Az eladó azért is szavatol, hogy a dolgon harmadik személynek nincs olyan
joga (pl. haszonélvezet), amely a vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy kor-
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látozza (jogszavatosság). Ha harmadik személynek olyan joga van az adásvétel
tárgyára,
amely
a
vevő
tulajdonszerzését
akadályozza,
a
vevő
elállhat
a
szerződéstől és kártérítést követelhet. Ha pedig harmadik személy joga korlátozza a vevő tulajdonszerzését, akkor a vevő megfelelő határidő kitűzésével
tehermentesítést
követelhet
és
a
tehermentesítésig
megtagadhatja
az
ehhez
szükséges összeg kifizetését. A határidő eredménytelen eltelte után az eladó
költségére maga tehermentesítheti a szerződés tárgyát, ha pedig az lehetetten
vagy aránytalan költséggel járna, a szerződéstői elállhat és kártérítést követelhet.
Az adásvétel törvény által nevesített különleges fajtái a megtekintésre vagy
próbára vétel, a minta szerinti vétel, az elővásárlási joggal, visszavásárlási joggal, illetve vételi joggal (opció) kötött adásvétel, valamint a részletvétel.
Az elővásárlási, visszavásárlási és vételi jog közös vonása, hogy az adásvételi
szerződés a vevő egyoldalú nyilatkozatával jön létre. (Tehát nem a szerződés
hatálybalépése függ a vevő nyilatkozatától, hanem annak létrejötte.) Ilyen jogosultságot a vevő jogszabály vagy megállapodás alapján szerezhet. Mindez természetesen korlátozza a tulajdonos rendelkezési jogát. A felsorolt három jogintézmény lényegét tekintve éppen abban különbözik egymástól, hogy milyen
mértékű korlátozást jelent a tulajdonos jogaira nézve.
Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele, hogy a tulajdonos a dolgot el akarja adni. Lényege pedig az, hogy amennyiben ezt az akaratát a tulajdonos kinyilvánítja,
az
elővásárlási
jog
jogosultja
a
dolgot
egyoldalú
nyilatkozatával
megvásárolhatja.
Az elővásárlási jogot írásba kell foglalni, átruházni nem lehet és nem száll át
az örökösökre.
A visszavásárlási jog a tulajdonos rendelkezési jogának erőteljesebb korlátja.
A visszavásárlási jog jogosultja - a dolog előző tulajdonosa - ugyanis akkor is
visszavásárolhatja az általa eladott dolgot a vevőtől, ha annak egyébként egyáltalán nem áll szándékában eladni azt. Az eladott dolog visszavásárlásának jogát
az adásvételi szerződéssel egyidejűleg írásba kell foglalni és legfeljebb öt év időtartamra lehet kikötni. A visszavásárlási ár - ellenkező megállapodás hiányában
- egyenlő az eredeti vételárral. Természetesen érvényesíthető azonban a hasznos
ráfordításokból eredő értéknövekedés, illetve a dolog időközi romlásából eredő
értékcsökkenés.
A vételi jog (opció) jogosultja olyan dolog számára történő eladására kényszeríti a tulajdonost, amelyet az nem is tőle vásárolt. A vételi jog jogosultja - az
opciós szerződés alapján - egyoldalú jognyilatkozattal megszerzi a dolog tulajdonjogát. Az opciós jog gyakorlását a felek rendszerint valamely időponthoz
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vagy feltétel bekövetkeztéhez kötik. A vételi jogra vonatkozó megállapodást - a
dolog és a vételár megjelölésével - írásba kell foglalni. A határozatlan időre
kikötött vételi jog 6 hónap elteltével megszűnik;; ha a vételi jog gyakorlására
határozott időt kötnek ki, az 5 évnél hosszabb nem lehet.
A felek megállapodhatnak abban, hogy a vevő a vételárat meghatározott
időpontokban, több részletben fizeti meg, és a dolgot már azelőtt is birtokolhatja, használhatja, mielőtt a teljes vételárat kiegyenlítette volna (részletvétel). Az
eladó írásban kikötheti, hogy amennyiben a vevő a részletet az esedékességkor
nem fizeti meg, eláll a szerződéstől vagy megvonja a részletfizetési kedvezményt. Amennyiben a vevő első ízben mulasztja el a részletfizetést, a fenti
hátrányos jogkövetkezmények csak akkor alkalmazhatóak, ha az eladó felszólította a vevőt az esedékes részlet megfizetésére, és a vevő a felszólításban megjelölt határidőig sem fizet.
A csereszerződés a gazdasági életben alapvetően az ún. „bartellügyletek"
körében fordul elő. Az adásvételtől eltérően itt a dolog tulajdonjoga átszállásának fejében teljesített ellenszolgáltatás nem pénz, hanem valamely más dolog. A
felek
tehát
dolgok
tulajdonának
kölcsönös
átruházására
vállalnak
kötelezettséget. Mindegyik fél eladó és vevő a másik fél szolgáltatása tekintetében. A cserére - ha azt a csereszerződés sajátos szabályai másként nem rendezik - az adásvétel szabályait kell alkalmazni.

4.2.1.2 Szállítási szerződés
A szállítási szerződés a gazdasági élet legelterjedtebb szerződése. Lényegében
olyan határidős adásvétel, amely fajlagos ipari termék szolgáltatására irányul
pénzellenérték fejében. A szállítási szerződés alapján a szállító köteles a
szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig a dolgot átvenni és az árat megfizetni
[Ptk. 379. §].
A szállítási szerződés abban különbözik az ún. raktári beszerzési szerződéstől
mint „normál" adásvételtől, hogy a későbbi határidő folytán a termelés folyamatát is bizonyos mértékben a szerződés hatókörébe vonja és feltételezi a felek
együttműködését is.
A szállítási szerződés szolgáltatása fajlagos (vagy zártfajú) szolgáltatás. A felek
a dolog minőségét szabványra, típusra, műszaki feltételre vagy mindkét fél által
ismert szokványra utalással határozhatják meg. Ha ugyanis a szolgáltatás tárgya
egyedi, akkor vállalkozási szerződésről beszélünk.
A szerződés lényeges pontja a szolgáltatás tárgyának, a teljesítés időpontjának,
valamint az ellenértéknek a meghatározása. Ha e tartalmi elemek egyike is
hiányzik, a szállítási szerződés nem jön létre. E tartalmi elemeket olyan módon
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kell
meghatározni,
hogy
a
szerződési
tartalom
egyértelműen
megállapítható
legyen. A szolgáltatás tárgyát például szabványra vagy típusra utalással, a teljesítési határidőt teljesítési időszak vagy határnap meghatározásával lehet megjelölni.
A szállítási szerződésben a teljesítési határidő meghatározása leggyakrabban
teljesítési időszak kikötésével történik (pl. adott hónapra vagy az év meghatározott szakaszára utalással). Ilyen esetben a törvény a szállító kötelezettségévé
teszi az ún. „készre jelentést". A szállító köteles a megrendelőt a teljesítés idejéről
legalább három nappal előbb értesíteni (szállító tájékoztatási kötelezettsége),
valamint a megrendelt termékeket - eltérő szakmai szokás vagy szerződéses
kikötés hiányában - csomagolva és mérlegelve" a megrendelő számára leszállítani. A csomagolt és mérlegelt terméket a szállító vagy fuvarozó jelenlétében kell
a megrendelőnek átvenni. A megrendelő a mennyiségi vizsgálat el nem végzett
részét (nettó súly és darabszám), valamint a minőségi vizsgálatot haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 8 napon belül köteles megejteni.
Szállítási szerződés esetén a teljesítés helye a megrendelő telephelye vagy
székhelye. Ha a teljesítés fuvarozó közbeiktatásával történik, a teljesítés helye a
rendeltetési állomás vagy az a hely, ahol a terméket a fuvarozó a megrendelő
számára kiadta. A megrendelőnek a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a
szerződéstől a teljesítés előtt elálljon.

4.2.1.3 A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
A

mezőgazdasági termékértékesítési szerződés alapján a termelő meghatározott
mennyiségű saját maga által megtermelt terményt, terméket vagy saját nevelésű,
illetőleg hízlalású állatot köteles kikötött későbbi időpontban a megrendelő birtokába és tulajdonába adni, a megrendelő pedig köteles a terméket, terményt
átvenni és az ellenértéket megfizetni [Ptk. 417. §]. A szerződés tárgya lehet
valamely termék meghatározott területen megtermelt mennyisége is.
A
mezőgazdasági
termékértékesítési
szerződés
fő
változata
a
határidős
adásvételi szerződésnek, méghozzá annak egy további, külön szabályozott válfaja. Rendeltetésében, szabályaiban közel áll a szállítási szerződéshez. A lényegbeli
különbség
az,
hogy
a
mezőgazdasági
termékértékesítési
szerződés
a
kötelezett által megtermelt mezőgazdasági termékekre vonatkozik. A szerződés
tárgya ezek szerint a termelő által előállított mezőgazdasági (állattenyésztési)
termény, termék, aminek az a jelentősége, hogy amennyiben a kötelezett a szállítani vállalt mennyiséget nem tudja megtermelni, úgy annak pótlására más forrásból nem köteles.
A törvény a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés további
is szabályozza. A szerződő felek a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés-

változatait
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arra

is,

hogy

a

megrendelő

a

termelő

számára

teljesítést elősegítő szolgáltatást nyújtson, tájékoztatást, útmutatásokat adjon, a
termelő
pedig a megrendelő szolgáltatásait az adott útmutatásnak megfelelően igénybe vegye.
Lehetőség van arra is, hogy például vetőmagot vagy szaporítóanyagot a megrendelő bocsásson rendelkezésre. Az ilyen szerződés esetében a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés a vállalkozási szerződéshez közelít. Ezért a törvény
kimondja, hogy a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésre - a jogszabály
eltérő
rendelkezésének
hiányában
az
adásvétel,
illetőleg
a
vállalkozás
szabályait kell megfelelően alkalmazni.

4.2.1.4 Közüzemi szerződés
A

közszolgáltatás
olyan
szolgáltatás,
amellyel
szemben
a
társadalomban
tömeges igény jelentkezik és amely igen költséges, ezért teljesítése állami
eszközök felhasználását igényli. Ilyen közszolgáltatás például a víz-, villamos
energia-, gázellátás, csatornázás, temetkezés, tömegközlekedés stb. A közszolgáltatások körét külön jogszabályok határozzák meg.
A közüzemi szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól
a fogyasztó számára folyamatosan és biztonságosan, a fogyasztó igénye szerint
meghatározott közüzemi szolgáltatást - így különösen gázt, villamos energiát és
vizet - nyújtani, a fogyasztó pedig köteles időszakonként díjat fizetni. A szolgáltatót a szerződés megkötésére általában szerződéskötési kötelezettség terheli, sőt jogszabály kimondhatja, hogy a szerződés a szolgáltatás igénybevételével
jön létre (pl. tömegközlekedési járműre való felszállással). A szerződéskötési
kötelezettség alól a szolgáltató csak jogszabályban külön nevesített esetekben
mentheti ki magát. Ha pedig a szerződés létrejött, a szolgáltató a szolgáltatását
a fogyasztóval szemben csak jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja (pl. díjfizetés elmulasztása), továbbá a szerződést
ugyancsak jogszabályban meghatározott feltételek esetén mondhatja fel.

4.2.2 Használati szerződések
4.2.2.1 A bérleti szerződés alapszabályai
A használati jogot biztosító szerződések körébe soroljuk a bérleti szerződést és
alfajait,
de
bizonyos
megszorításokkal
használati
jellegű
szerződésnek
fogható fel a licencia-, a franchise- és a lízingszerződés is. Az alapszerződés
tehát a bérlet, amelynek ingyenes változata a haszonkölcsön. A bérlet speciális
fajtája a lakásbérlet, illetve az ingatlanok haszonbérlete. A lízinget és a franchiseszerződést a Ptk. nem szabályozza, különböző ágazati érdekképviseleti szervek
ugyanakkor kidolgoztak mintaszerződéseket.
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Bérleti szerződéssel a tulajdonos időlegesen használatot enged a bérlet tárgyát képező dolgon [Ptk. 423. §]. Lényeges, hogy a használati jog átruházása
minden esetben
időleges. Jogunk ugyanis
nem
ismeri az ún.
örökbérlet
intézményét. Bérleti szerződés alapján tehát a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni.
Ez az időleges használatba adás kétféleképpen történhet: vagy határozott,
vagy határozatlan időre. A határozott idejű bérleti szerződés esetében az
időlegesség egyértelmű, hiszen a határozott idő elteltével a szerződés minden
további
jognyilatkozat
nélkül
megszűnik.
Ugyanakkor
a
határozatlan
időre
kötött bérleti szerződés esetében is biztosított az időlegesség követelménye,
mivel a bérleti szerződést bármelyik fél megszüntetheti a rendes felmondás
szabályai szerint.
A bérleti jogviszony tárgya bármely ingó vagy ingatlan dolog lehet. A bérleti
jogviszony tartalmát az abban résztvevő felek jogai és kötelezettségei alkotják.
A bérbeadó főkötelezettsége, hogy köteles a dolgot a bérlő használatába és ezzel
birtokába adni. A bérbeadót kellékszavatosság is terheli, amelynek alapján szavatol azért, hogy a dolog a bérleti jogviszony egész tartama alatt a szerződésszerű használatra alkalmas, illetőleg egyébként is megfelel a szerződés előírásainak. Természetesen, ha a meghibásodás, megrongálódás oka az, hogy a bérlő
rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használta a dolgot és az a rendeltetésszerű használatra emiatt vált alkalmatlanná, úgy a bérbeadó kellékszavatossági felelőssége nem jöhet számításba.
A bérbeadót a kellékszavatosság mellett jogszavatosság is terheli. E szerint a
bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra
vonatkozó olyan joga, amely a bérlőt a használatban korlátozza vagy akadályozza. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a dolog fizikai alkalmasságának
biztosítása mellett - amelyre a kellékszavatosság szorítja a bérbeadót - köteles a
bérbeadó biztosítani azt is, hogy a bérleti jogviszony tartama alatt kizárólag a
bérlő legyen az, aki a dolgot jogszerűen a birtokában és használatában tarthatja.
A bérbeadót, annak ellenére, hogy a jogviszony tartama alatt a dolog nincs a
birtokában, terhelik bizonyos költségek a dolog fenntartásával kapcsolatban is
(pl. a rendkívüli felújítás és javítás költségei, vagy a dologgal kapcsolatos közterhek).
A bérbeadó jogosultságainak körébe tartozik, hogy ellenőrizheti a használatot
a bérlő szükségtelen háborítása nélkül. Amennyiben az ellenőrzés során azt
észleli, hogy a bérlő a dolgot rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen
használja,
úgy
követelheti
az
ilyen
használat
megszüntetését,
valamint
amennyiben ebből eredően kára keletkezett, úgy a kár megtérítését. Ha pedig a
bérlő a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatot az annak abbahagyására való felszólítás ellenére is folytatja, illetve ha a bérelt dolgot fenyegető
veszély olyan súlyos, hogy az abbahagyás követelése nem célravezető, úgy a
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azonnali

hatállyal

felmondhatja

a

szerződést

és

követelheti

kára

megtérítését.
A bérbeadót megilleti a felmondás joga, amely rendes vagy azonnali hatályú
(rendkívüli) felmondás lehet.

Rendes felmondásra a bérbeadónak csak a határozatlan időre kötött bérleti
szerződés esetében van lehetősége. Ebben az esetben a felmondási idő általában
15 nap. Azonnali hatállyal mondhatja fel ugyanakkor a bérbeadó mind a határozott, mind pedig a határozatlan időre kötött szerződést, amennyiben a bérlő a
bérfizetési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta és azt a bérbeadó által írásban, a következményekre való figyelmeztetéssel együtt kitűzött új határidő
elteltéig sem teljesítette, vagy a bérlő a bérlet tárgyát súlyos, illetve ismétlődő
rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatnak teszi ki.
Abból a körülményből, hogy a bérleti jogviszony létrejöttével a bérbeadó a
tulajdonjog részjogosítványai közül csak a használat és a birtoklás jogát ruházta
át a bérlőre, adódik a következtetés, hogy a rendelkezés joga továbbra is a bérbeadót illeti. így a bérbeadónak lehetősége van a bérbe adott dolog elidegenítésére is.
A bérlő főkötelezettsége természetesen a bérfizetés. A bérlő a bért időszakonként
előre köteles megfizetni, arra az időre azonban, amely alatt a dolgot rajta kívül
álló okból nem használhatja, nem terheli bérfizetési kötelezettség. A fizetendő
bért általában pénzben határozzák meg, azonban nincs akadálya annak, hogy a
felek
egyéb
dologban
vagy
valamilyen
tevékenység
kifejtésében
határozzák
meg a bért. Tekintettel arra, hogy a bérlő a bérelt dolog használatára a dolog rendeltetésének és a szerződésben foglaltaknak megfelelően jogosult, felel minden
olyan
kárért,
amely
a
szerződésellenes
vagy
rendeltetésellenes
használat
következménye.
A bérlő köteles viselni a dolog fenntartásával járó kisebb kiadásokat. Emellett
a bérlőt értesítési kötelezettség terheli a bérbeadó irányában, amennyiben a bérbeadót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége felmerül vagy a dolog
állaga bármely körülmény miatt veszélybe kerül.
A bérlő főszabályként nem jogosult arra, hogy a dolgot albérletbe vagy más
személy használatába adja. Erre kizárólag a bérbeadó engedélyével kerülhet sor.
A főszabály alól azonban a törvény kivételt tesz, nevezetesen az ingatlan (kivéve
a lakást) vonatkozásban. Ingatlant tehát a bérlő a bérbeadó engedélye nélkül is
átengedhet másnak használatra. Amennyiben a használat átengedése a bérbeadó engedélyével
történt, úgy a bérlő a
használó
magatartásáért mint
sajátjáért felel. Engedély nélküli használatba adás esetén a bérlő mindazon
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kárért is felel, amelyek a jogosulatlan használatba adás nélkül nem következtek
volna be.
A bérlő a bérlet megszűnésekor köteles a dolgot a bérbeadónak visszaadni.

4.2.2.2 A bérlet egyes fajai
A) Lakás- és helyiségbérlet
A lakás és helyiségbérlet részletes szabályait az 1993. évi LXXVIII. törvény tartalmazza, mögöttes jogterületként a Ptk. bérleti szerződésre irányadó szabályait
kell alkalmazni.
A lakásbérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a lakást a bérlő
használatába adni, a bérlő pedig köteles a lakás használatáért, továbbá a
szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásért lakbért fizetni. A
lakásbérlet szabályait kell megfelelően alkalmazni az egyéb helyiségek bérletére
is. A törvény alkalmazásában helyiség: a nem lakás céljára szolgáló, kizárólagosan
ipari, kereskedelmi tárolási, szolgáltatási, oktatási, stb., illetve más gazdasági
célra szolgáló ingatlan.
B) Haszonbérleti szerződés
Haszonbérleti
szerződés
alapján
a
haszonbérlő
meghatározott
mezőgazdasági
földterület vagy más hasznot hajtó dolog időleges használatára és hasznainak
szedésére jogosult és köteles ennek fejében haszonbért fizetni.
A haszonbérlet tárgya lehet valamely gyümölcsöző dolog, amelynek hasznait
a haszonbérlő jogosult beszedni. A haszonbérletet lényegében ez különbözteti
meg a bérlettől, hiszen a bérlő a dolgot csak használhatja, míg a haszonbérlő a
hasznok beszedésére is jogosult. Haszonbérlet tárgya nemcsak mezőgazdasági
földterület, hanem más hasznot hajtó jog is lehet. E körbe tartozik többek között
az ún. szerződéses üzemeltetés. Ennek alapján a haszonbérlő általában üzletek,
üzemek
vagy
egyéb
vendéglátóegységek
működtetésére
vállal
kötelezettséget
meghatározott
díj
fizetése
ellenében.
A
haszonbérlő
köteles
a
rendes
gazdálkodás szabályait betartani (például nem változtathatja meg az üzlet profilját), a gyümölcsszedés jogát a rendeltetésének megfelelő módon és az állag
sérelme nélkül gyakorolni.

4.2.2.3 Franchise-szerződés
A franchise a polgári jog rendszerében atipikus, elsődlegesen jogok használatára
irányuló kötelem. E jogok szellemi alkotások, árujelzők, védjegyek stb., egyéb
védelem alá eső szellemi termékek kizárólagosságára vonatkozó jogok lehetnek.
A jog tulajdonosa a franchise-átadó az átvevő számára biztosítja a jog
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törvényes gyakorlásának lehetőségét. A franchise-megállapodás két vagy több
önálló gazdasági egység között létrejövő tartós és szerződésszerű együttműködés. A
szerződés
alapján
a
franchise-átvevő,
díjfizetés
ellenében
a
franchise-átadót
megillető jogokat - mint a termékjelzés, védjegy, cégnév, design használata;;
meghatározott áru előállítására, illetve forgalmazásra való jog;; termelési eljárás,
illetve értékesítési rendszer használata - korlátozott mértékben gyakorolja. A
franchise tárgya szerint tehát megkülönböztethető termelési, értékesítési és szolgáltatási franchise.
A franchise-szerződés alanyai a franchise-átadó és a franchise-átvevő. A franchise-átadó lényeges kötelezettsége a franchise tárgyát érintő knoiv-how átadása
olyan módon, hogy az átvevő számára a tevékenység lebonyolítható legyen. Az
átadó további kötelezettsége az átvevő betaníttatása. Az átvevő kötelezettsége,
hogy a „betanításon", illetve egyéb információs rendezvényeken részt vegyen.
A
franchise-szerződés
kötelező
tartalmi
eleme
a
reklámtevékenység
szabályozása, amelynek tartalmi meghatározása elsősorban a franchise-átadó feladata. A franchise-átvevő legfontosabb kötelezettsége a franchise-díj megfizetése, és
a szolgáltatási színvonal betartása. A franchise-díj első eleme az űn. belépti díj. A
belépti díj lényegében a franchise-átvevő szolgáltatása, egy résztulajdonosi hozzájárulás. A franchise-átvevőt terheli továbbá a folyamatosan fizetendő franchise-díj,
amelyet
a
forgalom
meghatározott
százalékában
szoktak
meghatározni (royalty).
A franchise-átadót megilleti a folyamatos ellenőrzés
joga. Az ellenőrzés joga kiterjed az üzleti könyvekbe való betekintésre, valamint
a szolgáltatás színvonalának minőségi ellenőrzésére is. Mindkét felet megilleti
az azonnali hatályú felmondás joga, ha a másik fél súlyosan szerződésszegő
magatartást tanúsít.
A felmondási
okok
részletes
szabályozása a franchiseszerződés feladata. Természetesen a szerződés fennállása alatt és a megszűnést
követően is mindkét felet terheli a titoktartási kötelezettség.

4.2.2.4 Lízingszerződés
A

lízing szabatos és általános meghatározása nem egyszerű feladat. A lízing
szerződési konstrukcióját a gyakorlat hívta életre, így mindig az adott gazdasági, forgalmi szituáció határozta meg a szerződés tárgyát, sok esetben a szerződés
eltérő tartalmi sajátosságait is. Valójában tehát a lízing sokarcú üzletfajta, amelynek definíciójában csupán legáltalánosabb vonásai ragadhatok meg.
A lízing két- vagy többoldalú jogügylet. Kétoldalú a lízing akkor, ha a termék
gyártója a saját maga által termelt dolgot (gépet, berendezést) adja lízingbe. Ez
az ún. közvetlen lízing. Ilyenkor a gyártói és a lízingbe adói pozíció egyszemélyben egyesül. Háromoldalú a lízing akkor (ún. közvetett lízing), ha a szerződésbe
belép egy finanszírozó pénzintézet, aki vevőként lép fel a gyártóval szemben, a
dolgot megvásárolja és ő adja lízingbe a használónak. E pénzintézetnek nem az
a gazdasági célja, hogy tulajdonos legyen, hanem az, hogy a befektetése gyor-
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san,
biztonságosan
megtérüljön.
Kétoldalú
lízing
jön
létre
ún.
visszlízing
esetében is. Erre akkor kerül sor, ha a dolog tulajdonosa eladja a tulajdonában
álló dolgot a vevőnek, aki ezt a dolgot azonnal lízingbe adja az eredeti tulajdonosnak.

A lízing tartós, határidőre kötött, /elmondhatatlan jogviszony. A lízingszerződés
időtartama általában a dolog amortizálódásának idejéhez igazodik. A lízing
rendszerint határozott idejű szerződés, használják azonban hosszú lejáratúnak
nevezett változatát is. Lehetőség van arra is, hogy a határidőt a felek időről időre
meghosszabbítsák.
Ilyen
esetben
a
szerződés
nem
tulajdonszerzéssel
zárul,
hanem ténylegesen használati, bérleti jellegű. Ez az ún. operatív lízing.
A lízing jellemzője, hogy a kárveszélyt a dolog átadásától kezdve a lízingbe vevő
viseli (annak ellenére, hogy nem tulajdonos). A lízingbe vevő viseli továbbá a
dologgal kapcsolatos közvetlen terheket (fenntartás, amortizáció).
Ha a lízingszerződés alapján a lízingbe vevő jogot szerez arra, hogy a
szerződés lejártakor a dolgot maradványértéken maga vagy az általa kijelölt
harmadik személy megvásárolja, operatív lízingről beszélünk. A lízingszerződés
opciót biztosít a lízingbe vevő számára. Az opció gyakorlásának joga a lízingszerződés lejártakor nyílik meg. Ha a szerződés az opcióról nem rendelkezik, a
tulajdonjog az utolsó lízingdíj megfizetésével száll át a lízingbe vevőre.
A lízing kizárólag visszterhes ügylet lehet. A lízingbe vevő a szerződés szerinti lízingdíjat és kamatot köteles fizetni.
A lízing legtöbb esetben háromoldalú tranzakció, amelyben a lízingbe adó és a
lízingbe vevő mellett egy harmadik személy, a lízing tárgyának gyártója vagy forgalmazója is szerepel. A szerződés alanya lízingbe vevői oldalon bárki lehet, magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt (gazdálkodó szervezettel esik egy
tekintet alá az egyéni vállalkozó is). A lízingbe adás viszont pénzügyi természetű, speciális tevékenységi forma, amely eltérő jogi megítélés alá esik. A
magyar jog az üzletszerűen folytatott pénzügyi lízinget pénzintézeti tevékenységnek
nyilvánítja (Hpt. 3. §) és mint ilyet feltételekhez köti. Lízingtevékenység
végzésére pénzintézet vagy pénzintézeti tevékenységet végző egyéb jogi személy jogosult, ezért üzletszerűen lízingbe adással pénzintézet vagy pénzintézeti
tevékenységet végző egyéb jogi személy foglalkozhat.

4.2.3 A vállalkozási szerződés
4.2.3.1 A vállalkozási szerződés alapvető szabályai
A

vállalkozó

valamely

dolog

tervezésére,

elkészítésére,

feldolgozására,

áta-

helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és a díj megfizetésére köteles [Ptk. 398. §]. A vállalkozási szerződés tipikus kereskedelmi
ügylet, bár természetesen a mindennapi életben is előfordul.
lakítására,

üzembe
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A vállalkozási szerződés alapján az egyik fél, a vállalkozó valamely munkával elérhető eredmény („mű") szolgáltatására, a megrendelő ennek átvételére és
kifizetésére vállal kötelezettséget. A vállalkozó által előállított mű valamely
dolog tervezése, elkészítése, feldolgozása, átalakítása, üzembe helyezése, megjavítása vagy bármely munkával elérhető eredmény létrehozása. A szolgáltatás
rendszerint valamely fizikai dologban ölt testet, de ez nem szükségszerű, mert
például az utazási szerződés, amely szintén a vállalkozási szerződések körébe
tartozik,
nem
manifesztálódik
dologként.
A
kutatási
vállalkozási
szerződés
eredménye a kutatási eredmény, a tervezési vállalkozás eredménye a műszaki
terv. A vállalkozás eredménye ez utóbbi esetekben tehát a szellemi teljesítmény.
A vállalkozási szerződés törvényi szabályozása többlépcsős. A Ptk. először
meghatározza a vállalkozási szerződésnek azokat a szabályait, amelyek a vállalkozás
valamennyi
nevesített
esetére
irányadóak.
Ezt
követően
a
törvény
külön
szabályozza
az
egyes
nevesített
vállalkozási
szerződési
alfajokat.
A
törvény ugyanis differenciál abban a tekintetben, hogy a munkával elérhető mű,
eredmény miben testesül meg (pl. tervezés, utazás stb.).
A Ptk.-ban a vállalkozási szerződés önálló válfaja az építési, a szerelési, a tervezési és a fővállalkozási szerződés. A tágabb értelemben vett vállalkozási
szerződések körébe olyan önállósult szerződések tartoznak, mint például az
utazási szerződés, a fuvarozási szerződés vagy a szerzői jog körében szabályozott
kiadói szerződés. A kutatási szerződésben általában nem garantálható eredmény
(azt esetleg csak mellékkötelezettségként vállalják), ezért ez a szerződés inkább
a
megbízási
szerződés
egyik
alfajának
tekinthető.
Az
alkalmazott
kutatásfejlesztés
körében
ugyanakkor
a
kutatási
szerződések
sokszor
rendszertani
besorolásuknak
megfelelően
vállalkozási
szerződésnek
minősülnek.
A
vállalkozási
tevékenység
ellenértéke
a
vállalkozói
díj.
(Ingyenes
vállalkozási szerződés nincs.) Ez a felek által kölcsönösen megállapított összeg,
amely magában foglalja a vállalkozó munkadíját és költségátalányát, fő szabályként nem foglalja azonban magába az adott szolgáltatás teljesítésével járó egyes
rendkívüli költségeket.
Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy a felek megállapodása szerint előlegfizetés történjen.
A
vállalkozási
szerződés
számos
más
szerződéssel
rokon.
Az
ügyviteli
szerződésektől
(megbízás)
az
határolja
el,
hogy
a
vállalkozási
szerződés
kötelezettjének az eredményt produkálnia kell, a megbízottnak viszont nem. Az
adásvételi szerződéstől való elhatárolódás azon alapul, hogy minden esetben
adásvétel a szerződés akkor, ha csupán valamely dolog átruházására irányul, és
közömbös, hogy az átruházandó dolgot az átruházó állította-e elő vagy sem. A
vállalkozó a munkával elért eredményt adja át, a megrendelő pedig ezt díjazza.
A szállítási szerződéstől való elhatárolás alapja a szolgáltatás egyedi vagy
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fajlagos (zártfajú) jellege. A vállalkozási szerződés kritériumának az egyedi
gyártású
termék
előállítását
tekintjük,
a
szállítási szerződés
tárgya
viszont
tömegtermék.
A munkaviszony alapján végzett tevékenységtől az határolja el a vállalkozást,
hogy a a munkavállaló feladata nem egy meghatározott eredmény elérése,
hanem az, hogy egy adott munkaterületen, adott időben rendszeres munkatevékenységet végezzen a munkáltató irányítása alatt. A vállalkozó ezzel szemben
önállóan végzi a munkáját, ugyanakkor természetesen a megrendelő igényeinek
megfelelően jár el. A megrendelő utasítási joga viszont nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, így a vállalkozó alvállalkozó igénybevételére is jogosult.
Az alvállalkozókért a vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha a
megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni, de ha az utasítást a megrendelő ennek ellenére fenntartja, a vállalkozó a
munkát a megrendelő kockázatára végzi el. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, de köteles a vállalkozó kárát megtéríteni.

4.2.3.2 A vállalkozási szerződés speciális alakzatai
A) A fővállalkozási szerződés egyik legfőbb jellegzetessége, hogy a megrendelőnek csak egyes jogosultságai maradnak meg, a kötelezettségei viszont a
fővállalkozó kötelezettségeivé válnak. A fővállalkozó ugyanis díjazás ellenében
egy
adott
beruházás
teljes
megszervezését,
kivitelezését,
átadás-átvételét,
az
ehhez
szükséges
jogcselekmények
elvégzését
vállalja
(„kulcsrakész
átadás"
vagy „zöldmezős beruházás").
A fővállalkozási szerződés tárgya valamely önálló feladat ellátására alkalmas,
összetett gazdasági, műszaki egység megvalósítása. Ilyen módon fővállalkozási
szerződés
például
egy
üzemcsarnok
megvalósítása,
de
nem
fővállalkozási
szerződés önmagában ennek a csarnoknak a felújítása, holott az is több vállalkozó
együttműködését
igényli
(ez
utóbbi
ún.
„generálkivitelezés"-nek
minősül).
Az egyes vállalkozókkal, a tervezővel, az építővel a fővállalkozó kerül jogi
kapcsolatba, ő szerződik velük, mintha megrendelő lenne. Ezért a fővállalkozó
a megrendelő feladatait is részben ellátja. A fővállalkozó azonban nem kizárólag
szervező tevékenységet végez, mert akkor megbízott lenne, és nem vállalkozó.
A fővállalkozó maga is egy vagy több nevesített vállalkozási tevékenységet
végezhet. A fővállalkozó a beruházásban résztvevő tervező, építő, technológiai
szerelést teljesítő vállalkozók magatartásáért, azaz az általuk elvállalt eredmény
megvalósulásáért is felel. A fővállalkozás eredménykötelem, a teljes beruházás
eredményességét ígéri, és kibővül ügyviteli, szervező elemekkel is. A fővállalkozási kapcsolatrendszerben a megrendelő és a fővállalkozó áll kapcsolatban
egymással, a fővállalkozó ezen kívül az egyes vállalkozókkal, tervezővel (ha
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nem ő végzi a tervezést), a kivitelezővel, a szerelővel. A harmadik kapcsolatrendszer a vállalkozók és az alvállalkozók szerződéses kapcsolata, amely kívül
esik a fővállalkozás körén.
B) Építési szerződés alapján a vállalkozó építési-szerelési munka elvégzésére, a
megrendelő pedig annak átvételére és díj fizetésére köteles. Az építési-szerelési
munka fogalma a bírói gyakorlat szerint minden olyan tevékenység, amelynek
közvetlen
célja
új
létesítmény
létrehozása,
meglevőnek
korszerűsítése,
terjedelmének növelése, átalakítása, fenntartása.
A kivitelező szolgáltatását, ha annak természetéből nem következik más,
oszthatatlannak kell tekinteni. Ha azonban a felek megállapodtak abban, hogy
az átadás-átvételt a mű egyes részeire külön ejtik meg, ez kétség esetén az
oszthatóság kikötését jelenti.
Az építési szerződés tipikusan olyan tevékenység, ahol a vállalkozó a
megrendelő területén dolgozik. A munkahelyet a megrendelőnek kell - az
általános szabályoknál ismertetett módon - rendelkezésre bocsátania. Ha a felek
közt más megállapodás nincs, a megrendelő az egész munkahelyet a kivitelező
kizárólagos használatára köteles átadni, a munka elvégzésére alkalmas állapotban.
A megrendelőnek joga és kötelessége is, hogy a kivitelezést folyamatosan
figyelemmel kísérje és ellenőrizze a kivitelezési munkát. Az építkezés alatt
- jogszabály által meghatározott tartalmi elemekkel és időközzel - építési naplót
kell vezetni. A naplóban mind a megrendelő, mind pedig a vállalkozó köteles
bejegyzéseket eszközölni.
Az építési szerződésnél a vállalkozó a szerződésben meghatározott díjra
tarthat igényt. A díjat a felek vagy meghatározott összegben (átalányárban) vagy
költségvetés szerint határozhatják meg, az általános szabályok között tárgyalt
módon. A többletmunkának az a munka számít, amely a mű, az eredmény
elkészítéséhez hozzátartozik, a tervben szerepel, de a költségvetésben egyáltalán nem, vagy csak
részlegesen. A
többletmunkát
a vállalkozó
köteles
elvégezni. Ezzel szemben a pótmunka olyan munka, amely sem a tervben, sem
a költségvetésben nem szerepel, ezt a munkát a kivitelező nem köteles
elvégezni, erre a munkára lényegében új vállalkozási szerződést kell kötni.
A szerződés teljesítése az átadás-átvételi eljárás lefolytatása útján történik
meg. Az átadás-átvétel időpontját a vállalkozó tűzi ki, és erről a megrendelőt
értesíti. A megrendelő köteles a kitűzött időpontban megjelenni, és a munkát
átvenni,
a
megfelelő
minőségi
és
mennyiségi
vizsgálatokat
elvégezni.
Határidőben való kötelezetti teljesítéshez az szükséges, hogy a vállalkozó a
szerződésben megállapított teljesítési határidőn belül, illetve határnapon kezdje
meg az átadást. Az építési szerződés jellegénél fogva olyan szolgáltatás, ahol a
rejtett hibák nagy számban fordulhatnak elő, amely hibák esetlegesen csak
hosszabb használat után derülnek ki. A törvény ezért kötelezővé teszi az ún.
utófelülvizsgálati eljárás lefolytatását. Erre az átadás-átvételi eljárás befe-
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jezésétől számított egy év elteltével kerül sor. Az utófelülvizsgálati eljárást a
megrendelő szervezi, és ő hívja meg a kivitelezőt. Az épület bejárása után, de
még az egy éves szavatossági jogvesztő határidő letelte előtt számba veszik az
épület hiányosságait.
C) Szerelési szerződés alapján a vállalkozó technológiai szerelési munka
elvégzésére, a megrendelő pedig annak átvételére és díj fizetésére köteles.
Technológiai szerelési munka körébe tartozik például a berendezések és a
vezetékek telepítése, nem tartozna viszont a hatálya alá az építési-szerelési
munkának
minősülő
épületgépészeti,
épületlakatos-ipari,
valamint
a
személyfelvonó-szerelési munkák.
Az
építési
szerződéshez
viszonyítva
a
szerelési
szerződés
a
teljesítésre
vonatkozó
szabályozásban
tér
el.
A
szerződés
teljesítése
a
próbaüzemmel
történik meg. A próbaüzem folyamat, amelynek időtartamát a felek a szolgáltatás jellegére tekintettel határozzák meg. Az építési szerződés szabályaival
lényegében azonos szabályok vonatkoznak a munkahely átadására, a felek
együttműködésére a teljesítés során, a felek helyszíni képviseletére, a megrendelő ellenőrzési jogára, a munkák ellenőrzésére, a többletmunkára és pótmunkára. A munkáról készült szerelési napló is megfeleltethető az építési naplónak.
D) A tervezési szerződés alapján a vállalkozó műszaki-tervezési munka elvégzésére, a megrendelő pedig annak átvételére és díj megfizetésére köteles. A tervezési szerződés eredménye a műszaki-gazdasági terv, amely bár dologi formában is megjelenik (tervrajzok), a mű lényege a szellemi eredményben testesül meg.
A
műszaki-tervezési
munka
többféle
végeredményre
vonatkozhat.
Megkülönböztethetők építési, technológiai és gyártmánytervek. Megközelíthető a
tervezési tevékenység a gazdasági folyamat fázisai szerint: az engedélyezési tervdokumentációt követi a részletes építési terv készítése, majd az ún. kivitelezési
tervdokumentáció
következik,
amely
a
legfontosabbnak
tekinthető,
hiszen
a
műszaki terveken kívül rendszerint a költségvetést is magában foglalja. Emellett
azonban vannak ún. előtervek (pl. beruházási javaslat elkészítése, díjazott ajánlat),
és a tervezéshez szakértői tevékenység is kapcsolódhat (pl. tervek felülvizsgálata).
A terv szellemi termék, amely igen sok esetben szabadalmi oltalom alatt álló
szellemi termékek felhasználását is igényli. A tervező által szolgáltatott tervdokumentációnak
lényeges
szempontja
a
terv
gazdaságossága,
valamint
alapvető feltétel, hogy megfeleljen a hatósági előírásoknak és engedélyeknek. A
megrendelő ezzel szemben köteles a tervezési munkával kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat, szakvéleményeket a vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
Annak a ténynek, hogy a terv önálló szellemi termék, másik következménye,
hogy a megrendelő az elkészített tervet csak a szerződésben meghatározott célra
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és a szerződésben meghatározott esetben használhatja fel, nyilvánosságra pedig
nem hozhatja. A megrendelő rendelkezési joga tehát a szerződési cél és rendeltetés által behatárolt.

4.2.3.3 Utazási szerződés
Az
utazási
szerződés
a
vállalkozási
szerződés
önállósult
fajtája.
Utazási
szerződés
alapján
az
utazási
iroda
köteles
a
szerződésben
meghatározott
utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból és az azzal összefüggő
részszolgáltatásokból
(szállás,
étkezés,
idegenvezetés,
szórakozás,
kulturális
program stb.) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utas pedig a díjat megfizetni [Ptk. 415. §]. APtk. tehát lényegében az utazásszervezői szerződést szabályozza. A szerződésnek tartalmaznia kell az utazás időtartamát, minőségét, teljesítési módját, a díj összegét és megfizetésének idejét. Az utazási szerződésben
meghatározott díjakat felemelni főszabály szerint nem lehet, kivéve, ha a
díjemelés lehetőségét a szerződés előre kikötötte, és ebben az esetben is
kizárólag a nemzetközi egyezményen és hatósági áron alapuló költségek változása miatt. A szerződést írásban kell megkötni. írásba foglalás nélkül az
utazási szerződés akkor érvényes, ha az utas a díjat vagy a díjelőleget megfizette, az utazási iroda pedig az előírt tartalmú okmányt átadta, vagy az utas
jelentkezését nyilvántartásba vette.

4.2.3.4 Fuvarozási szerződés
A

fuvarozás technikai értelemben egy meghatározott dolognak (küldemény) az
egyik helyről a másik helyre történő eljuttatását jelenti valamilyen technikai
eszköz igénybevételével. Fuvarjogon mindig csak áruk fuvarozását értjük, a
személyfuvarozásra
külön
szabályok
vonatkoznak.
Az
igénybevett
technikai
(fuvar) eszköz fajtája szerint beszélhetünk közúti, vízi (tengeri), vasúti és légi
fuvarozási területekről, melyek kérdéseit különálló és egymástól eltérő jogszabályok rendezik.
A
fuvarozás
lényegében
egy
sajátos
vállalkozási
szerződés,
amelynél
a
fuvarozó egy munkával elérhető eredmény produkálására köteles, a feladó
pedig köteles ennek szerződési ellenértékét megfizetni [Ptk. 488. §].
A fuvarozási kényszer a szerződéskötési kötelezettség egyik formája, amelynek lényege, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén a fuvarozó a megrendelésnek köteles eleget tenni, a szerződés megkötésétől nem zárkózhat el. A
szerződéskötési kötelezettség alól a fuvarozó akkor szabadul, ha a feladó nem
teljesíti a fuvarszabályok valamelyikét, ha vis maior (elháríthatatlan külső
körülmény) gátolja a tejesítést, vagy ha ún. üzemi kényszerítő ok áll fenn.
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A fuvarozási szerződés főszabály szerint konszenzuális ügylet, ami azt jelenti, hogy a felek szóbeli akarategyezése folytán jön létre. A fuvaroztató felkeresi a
fuvarozót és elfogadja annak díjszabásában foglaltakat (ha díjszabása nincs,
ajánlatot tesz neki, és ezt a fuvarozó fogadja el). Jogszabály meghatározhatja
azonban, hogy a szerződés csupán a küldemény átvételével jöjjön létre (ez esetben ún. reálügyletté válik a fuvarozási szerződés).
A fuvarozott árut kísérő fuvarlevél egy sajátos okirat, amelynek kiállítását
jogszabály kötelezővé teheti. A fuvarlevél jogi jelentősége abban áll, hogy
bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét, illetve a küldemény átvételét. A
fuvarozásból eredő valamennyi igény elévülési határideje egy év.
A fuvarozó alapvető kötelezettsége, hogy a küldeményt a rendeltetési helyre
továbbítsa és a rendeltetési helyen azt a címzettnek kiszolgáltassa. A fuvarozó
legfontosabb
kötelezettsége
tehát
a
küldemény
gazdaságos
és
biztonságos
továbbítása. A fuvarozó felelős azért a kárért, amely a küldemény átvételétől
(tehát nem a szerződéskötéstől) a kiszolgáltatásig a küldemény teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy megrongálódásából ered.
A feladó alapvető kötelezettsége a fuvardíj megfizetése. Köteles továbbá a
küldeményt
megfelelően
csomagolni,
amit
a
fuvarozó
köteles
megvizsgálni.
Amennyiben a csomagolást nem találja megfelelőnek és megítélése szerint a
küldemény
továbbítása
veszélyeztetné
a
személyés
vagyonbiztonságot,
a
küldemény
nem
továbbítható.
Amennyiben
a
továbbítás
nem
közveszélyes
ugyan, de a csomagolás nem megfelelő, akkor a küldemény csak a feladó írásbeli kívánságára továbbítható. A feladó köteles továbbá a küldemény továbbításához, valamint a fuvarozás teljesítése során szükséges hatósági igazolásokat a fuvarozónak átadni. Ennek megtörténtéig a fuvarozó a küldemény
átvételét megtagadhatja.
A feladót megilleti a fuvarozó utasításokkal való ellátásának joga, egészen a
küldeménynek a címzett részére történő kiszolgáltatás pillanatáig. A címzettet
az utasítási jog attól a pillanattól illeti meg, ahogy ő a küldemény érkezéséről
szóló értesítést átvette. Célszerűtlen utasítás esetén a fuvarozó (mint szakember)
haladéktalanul köteles felhívni erre a fuvaroztatók figyelmét. Amennyiben a
fuvaroztató az utasítást írásban megismétli, ügy annak a fuvarozó köteles a
fuvaroztatók költségére és veszélyére eleget tenni. Köteles azonban megtagadni
a fuvarozó az utasítás végrehajtását, ha azzal a személy- és vagyonbiztonságot
veszélyeztetné. Az előző kötelezettséggel szoros összefüggésben áll a fuvarozó
azon kötelezettsége, hogy köteles a feladót a fuvar lebonyolításával kapcsolatos
minden lényeges kérdésről értesíteni.
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4.2.4 Ügyviteli szerződések
4.2.4.1 Piaci megbízási szerződés
A

megbízási

szerződés

ügyviteli

típusú

szerződés,

így

a

vállalkozási

szerződéstől
való
legalapvetőbb
elhatárolási
szempont,
hogy
a
megbízási
szerződés keretében a megbízott csak az ügy ellátására vállal kötelezettséget,
így teljesítésének ellenértéke, a megbízási díj akkor is jár, ha a megbízás nem jár
eredménnyel. A megbízási szerződés Ptk.-beli fogalma szerint a megbízott köteles a rábízott ügyet a megbízott utasításai szerint, a megbízó érdekeinek
megfelelően ellátni, a megbízó pedig díjat fizetni [Ptk. 474. §].
A megbízás ugyanakkor tevőleges szolgáltatást feltételező szerződés, ez az
oka annak, hogy részletes tárgyalására itt kerül sor. A megbízott mindig valamely cél elérése érdekében munkálkodik, de nem vállal kötelezettséget arra,
hogy a tevékenysége eredményre fog vezetni, mert a kívánt eredmény nem
kizárólag a megbízott gondos és szakszerű eljárásától, hanem jelentős részben
külső tényezőktől függ. A megbízási szerződésben előfordulhatnak vállalkozási
elemek
is,
de
a
döntő
elhatárolás
abban
van,
hogy
a
vállalkozó
szerződésszegővé válik akkor, ha a szerződésben rögzített eredmény bármilyen
okból nem következik be, a megbízott pedig nem. A megbízott akkor válik
szerződésszegővé, ha az eljárása szakszerűtlen, gondatlan, hozzá nem értő, és a
szakszerűtlenség
következményeképpen
az
elérni
kívánt
eredmény
egészben
vagy részben elmarad.
A megbízott személyesen köteles eljárni, igénybe veheti azonban más személy közreműködését is, ha ehhez a megbízó hozzájárult, vagy ha ez a megbízás
jellegével együtt jár.
Ha a megbízás olyan ügy ellátására vonatkozik, amely képviselet ellátását
igényli, akkor a megbízónak külön meghatalmazást kell a szerződésbe foglalnia.
Kikötés nélkül képviseleti jog a megbízásból nem keletkezik. A meghatalmazást tehát el kell határolni a megbízástól. A meghatalmazás jogi értelemben
egyoldalú címzett jognyilatkozat, ezzel szemben a megbízás kétoldalú jogviszony: szerződés. A meghatalmazás képviselet ellátására szól, azaz a képviselő
minden esetben jognyilatkozatot tesz. A megbízott ezzel szemben ügyintézésre
vállal kötelezettséget, tevékenységet végez a megbízó érdekében és javára, a
tevékenység ellátása pedig nemcsak joga, hanem kötelessége is.
A megbízott köteles a megbízó utasításait betartani. Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízottnak erre figyelmeztetnie
kell
megbízóját.
Ha
a
megbízó
a
figyelmeztetés
ellenére
is
ragaszkodik
elképzeléséhez, a megbízottnak mérlegelési lehetősége van:
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a) vagy
végrehajthatja
a
szakszerűtlen
utasítást,
ebben
az
esetben
az
ebből
eredő
kárért
nem
ő,
hanem
az
utasítást
kiadó
tartozik
felelősséggel;;
b) vagy ha az utasítás olyan jellegű, ami a megbízott szakértelméből
fakadó
szabályokkal
összeegyeztethetetlen,
jogszabályba
ütközik
vagy egyéb hatósági rendelkezést sért, a megbízott köteles az utasítás
teljesítését megtagadni;;
c) végül a megbízott élhet az azonnali hatályú felmondás jogával is.
A megbízó utasításaitól a megbízott csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó
érdeke feltétlenül megköveteli (fenyegető érdeksérelem áll fönn) és a megbízó
előzetes értesítésére már nincs mód. Ha az utasítástól el kell térni, a megbízót
erről utólagosan is értesíteni kell.
A megbízottat tájékoztatási kötelezettség terheli. Informálni kell a megbízót
az ügy állásáról, különösen arról, ha az utasításoktól eltérni kényszerült, ha harmadik személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha az ügyet befejezte.
A megbízási szerződés bizalmi jellegéből következik, hogy a megbízottat
másokkal szemben titoktartási kötelezettség terheli. A szerződés teljesítésekor
(illetve megszűnésekor) a megbízott köteles a megbízóval elszámolni és mindazokat a dolgokat kiadni, amelyekhez a megbízás teljesítése során jutott. A
megbízó (ha a megbízás nem ingyenes) díj fizetésére köteles. A díjon felül a megbízó köteles megtéríteni az ügy ellátásával felmerült költségeket is. A megbízott
nem köteles a költségek előlegezésére. A megbízó a díjat vagy annak egy részét
csak akkor tarthatja vissza, ha bizonyítja, hogy az eredmény részben vagy
egészben olyan okból maradt el, amelyért a megbízott a felelős.
A megbízó a megbízást bármikor azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhatja,
köteles
azonban
a
megbízott
által
elvállalt
kötelezettségekért
helytállni. A megbízó azonnali hatályú felmondásának egyebekben nincsen sem
kártalanítási, sem egyéb következménye. Ezzel szemben a megbízott azonnali
hatályú felmondást csak abban az esetben gyakorolhat, ha a megbízó súlyos
szerződésszegést követett el.
A megbízást a megbízott bármikor felmondhatja (rendes felmondás), ha erre
alapos oka van. Az „alapos ok" fogalmát a törvény nem határozza meg, a bírói
gyakorlat pedig igen tágan értelmezi. A felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a megbízó az ügy további ellátásáról gondoskodni tudjon. Ha a megbízott alapos ok nélkül mondja fel a szerződést, vagy a
felmondási idő nem volt elegendő, a felmondásból eredő kár megtérítésére
köteles.
A megbízási szerződés önmagában nem kereskedelmi ügylet, hanem a mindennapi élet elterjedt szerződéstípusa, sokszor ingyenes is. Sajátos megbízási
szerződések például az ügyvédi, az orvosi vagy a tanácsadói megbízások, és ide
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sorolható végeredményben a kutatási szerződések zöme is. Ugyanakkor a gazdasági életben jelentős szerepet töltenek be az ún. piaci megbízások és jellegzetesen
kereskedelmi
ügylet
a
megbízásból
önállósodott
bizományi
szerződés.
A gazdasági életben attól függően, hogy a megbízottnak az árukapcsolatot
megtestesítő szerződés létrehozásában mi a feladata, a piaci megbízásoknak
több fajtája van. A képviseleti megbízás a piaci megbízások azon változata, amikor
a megbízott azt vállalja, hogy harmadik személlyel a szerződést a megbízó
képviselőjeként, a megbízó nevében köti meg. Az ügylet megkötéséhez ebben az
esetben is külön meghatalmazás szükséges, a szerződést a közvetítő kereskedő
köti meg. A jogosított és a kötelezett pedig a megbízó lesz, akinek a képviselője
a megbízott.
Lehetséges, hogy a megbízottnak csak az a feladata, hogy a szerződéskötést
közvetítse, előkészítse, az ügyfeleket összehozza, de a szerződést az ügyféllel a
megbízó köti meg (Ügynöki szerződés). Az ügynök külön meghatalmazás alapján
köthet szerződést, de akkor erre a képviseleti megbízás szabályait kell alkalmazni. Az ügynök a megbízó érdekeit képviseli, a megbízóval van szerződéses
kapcsolatban, a jutalékát, díját a megbízótól kapja, a másik szerződő féltől nem
követelhet semmit.
A gazdasági forgalomban azonban ritkán jelennek meg tisztán az egyes megbízási szerződések. Igen gyakoriak az egyes megbízási elemeket egymással, sőt
más szerződéstípusokkal is vegyítő, de alapjában piaci megbízási szerződések.
E
körben
különösen
jelentős
a
brókerek
értékpapír-forgalombahozatali
tevékenysége
(értékpapír-forgalombahozatali
tevékenység).
Az
értékpapír-forgalombahozatali tevékenység keretében a forgalmazó arra vállal kötelezettséget,
hogy elkészíti az értékpapírt kibocsátó cég pénzügyi helyzetét elemző tájékoztatót (szakértői tevékenység), nyilvántartja az értékpapírra vonatkozó megrendeléseket (ügyviteli tevékenység), értékesíti az értékpapírt, sőt az értékesítés
sikertelensége esetében maga lép a vevői pozícióba (adásvétellel vegyes megbízás). Igen széleskörűek a tőzsdei tagok közti ügyviteli jellegű szerződések is.
Az ügynöktől különbözik a piaci megbízottak sajátos típusa, az alkusz. Az
ügynök tartós, rendszeres és szoros kapcsolatban áll megbízójával, míg az
alkusz kapcsolatai többirányúak. Az alkusz is közvetíti a szerződést a felek
között, mégpedig olyan módon, hogy alkuszi szerződés jön létre egyrészről az
alkusz (pl. bróker cég) és a megbízó között. Az alkuszi szerződés ténylegesen
megbízási szerződés, mert azzal a céllal jön létre, hogy a megbízó és a harmadik
személy között szerződések kötését közvetítse. A közvetítés pedig úgy történik,
hogy a bróker (alkusz) a harmadik személy megbízásából jár el. Van tehát két
egymástól elváló szerződés, amely szerződések között az összekötő a bróker
személye, aki ilyenformán mindkét fél megbízásából, annak megbízottjaként jár
el, csak más-más szerződés alapján.
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4.2.4.2 Bizományi szerződés
A bizományi szerződés alapján a bizományos díjazás ellenében arra vállal
kötelezettséget,
hogy
a
megbízó
javára
és
számlájára,
de
saját
nevében
szerződést köt [Ptk. 507. §]. A bizományi szerződésre mögöttes jogként a megbízási
szerződésre
vonatkozó
szabályok
az
irányadóak.
Ha
a
törvény
a
bizományi szerződésnél nem szabályoz valamely kérdést, akkor a megbízásra
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A bizomány esetében egy
olyan szerződésről van szó, amelynek tárgya egy másik szerződés megkötése
harmadik féllel. A bizományi szerződés az egyik legtipikusabb kereskedelmi
ügylet.
A bizományi szerződés a közvetítő tevékenység szerződéstípusa, ahol a
bizományos
ügyviteli
feladata
a
szerződés
megkötése.
A
Ptk.
elsősorban
adásvételi szerződés megkötéséről tesz említést, de bizománynak ismeri el a
szerződést akkor is, ha a bizományos más szerződéstípust köt meg a saját
nevében és a megbízó javára. Ez alól lényegében egy szerződéstípus a kivétel,
nevezetesen
a
fuvarozási
szerződés.
Ha
ugyanis
a
bizományos
fuvarozási
szerződést köt a saját nevében és a megbízó javára, akkor a bizomány önállósodott altípusáról, a szállítmányozásról van szó. A szállítmányozási szerződés
nem más, mint fuvarozási bizomány.
A bizományos legfontosabb kötelezettsége a bizományi szerződés megbízási
jellegéből következik, tudniillik a bizományos köteles a megbízó utasításai
szerint teljesíteni a megadott feladatot. Ezért, ha a bizományi szerződésben
meghatározott feltételektől el kell térni, ezt csak abban az esetben teheti meg a
bizományos, ha a megbízó az eltérést jóváhagyta, arra megfelelő utasítást adott.
Az utasítási jog egyébként kiterjed arra is, hogy a megbízó megváltoztassa a
feltételeket.
A bizományost megilleti a bizományosi díj, amely magában foglalja a
bizomány
teljesítésével
rendszerint
felmerülő
költségeket
és
a
bizományos
hasznát is. A bizományost megilleti az ún. önszerződés joga. Ez azt jelenti, hogy
a bizományos ahelyett, hogy harmadik személlyel kötné meg a szerződést,
maga lép eladói vagy vevői pozícióba, az üzletet saját számlájára köti meg. Ilyen
esetben „kettős viszony" áll elő a megbízó és a bizományos között, mert fennmarad a bizományi szerződés is, és létrejön az adásvételi (vagy egyéb)
szerződés
is.
A
törvény
ugyanis
kifejezetten
úgy
rendelkezik,
hogy
a
bizományosnak ilyenkor ugyanúgy jár a díj és a költségek megtérítése, mintha
a szerződést harmadik személlyel kötötte volna meg.
A

bizományi

szerződés

az

általános

szabályok

szerint

a

teljesítéssel

meg, megszűnik azonban akkor is, ha az adásvételi szerződés
kitűzött idő eredménytelenül telik el. A megbízó a bizományt megszüntetheti

szűnik

megkötésére
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azonnali hatályú
felmondással
is, de csak addig az
időpontig, amíg a
bizományos a szerződést meg nem kötötte a harmadik féllel. A szerződés bizalmi jellegére való tekintettel a bizományos is felmondhatja a szerződést, de csak
15 napos felmondási idő betartása mellett.
Ha a bizományi szerződés teljesítése olyan okból marad el, amelyért egyik fél
sem felelős, az általános szabályok alapján a szerződés megszűnne, bizományi
szerződés alapján azonban a bizományos követelheti valamennyi olyan szükséges és hasznos költségének a megtérítését, amely a díjban nem jelenik meg
(díjba nem foglalt költségek, pl. utazási költség vagy fordítási költség).

4.2.4.3 Szállítnuimjozási szerződés
A

szállítmányozási szerződés egy sajátságos, önállósult szerződéstípus;; egyes
alapszerződések
(megbízás,
bizományozás,
fuvarozás)
lényeges
elemeinek
egyesítéséből származik. A Ptk.-ban a szállítmányozás nevesített szerződésként
jelenik meg, de mint önálló szerződéstípus csupán rövid önálló szabályozást
nyer, és ezt egészíti ki az alapszerződések szabályainak alkalmazása.
A szállítmányozási szerződés köznapi elnevezése a „fuvarbizomány". Ez az
elnevezés arra utal, hogy a szállítmányozó fő kötelezettsége a megbízó javára
egyes
szerződések,
éspedig
leggyakrabban
fuvarszerződések,
illetve
a
fuvarozással összefüggő egyéb szerződések (vagyis a küldemény továbbítására
vonatkozó
szerződések)
megkötése.
Ilyen
értelemben
tehát
a
szállítmányozó
alapvető kötelezettsége a bizományoséra emlékeztet (saját nevében és harmadik
személy
javára
szerződések megkötése), annak
tulajdonképpen
egy speciális
alakzata,
amikor
a
bizományi
szerződés
mögött
meghúzódó
életviszony
lényegében az árutovábbítás, azaz fuvarozás.
Technikai értelemben közel áll a szállítmányozás a fuvarozáshoz annyiban,
hogy
az
egyes
mellékkötelezettségekben
(pl.
a
gazdaságos
árutovábbítás,
fuvarozási út, a küldemény megóvása stb.) a szállítmányozó jogi helyzete nagyban hasonlít a fuvarozó pozíciójához. Az elmúlt évtizedekben világszerte a szállítmányozás és a fuvarozás intézményének integrációja valósul meg: a fuvarozó
vállalatok szállítmányozással is foglalkoznak, a szállítmányozók pedig gyakran
maguk teljesítik a fuvarozást.
A
szállítmányozási
szerződés
a
felek
akaratmegegyezésével
jön
létre,
a
szerződés alanya bárki lehet, nincs kötöttség arra nézve, hogy ki és milyen
feltételek
mellett
köthet
szállítmányozási
szerződést.
Ugyanakkor
a
szállítmányozás tipikus gazdasági szerződés, alanyai általában vállalkozók.
A
szállítmányozó
köteles
valamely
küldemény
továbbításához
szükséges
fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében és a megbízó számlájára
megkötni, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket
elvégezni. A szállítmányozó a fuvarozást maga is elláthatja (belépési jog vagy
önszerződés joga), vagy más szállítmányozó közreműködését is igénybe veheti
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(közvetett szállítmányozás) a bizomány általános szabályai szerint. A szállítmányozó feltétel nélkül jogosult alvállalkozókat igénybe venni, azzal a teherrel,
hogy
magatartásukért
közvetlenül
felelős.
Amennyiben
azonban
a
megbízó
adott utasítást más szállítmányozó igénybevételére, úgy az közvetlenül felel a
megbízónak és a szállítmányozó felelőssége nem áll fenn.
A

szállítmányozó

főszabályként

nem

bekövetkezett károkért. Kivételesen
módjára) abban az esetben, ha:

felel

fennáll

a
a

fuvarozási
felelőssége

tevékenység

keretében

(mégpedig

fuvarozó

■ a küldeményt maga fuvarozta, vagy
■ a
küldeményt
gyűjtőforgalomban,
azaz
ugyanazon
szállítóeszközzel
mások küldeményeivel együtt, el nem különítve fuvarozta és a kár
ebből állt elő.
A megbízó köteles a szállítmányozónak a szállítmányozásért járó díjat megfizetni. A szállítmányozási díjra nézve jogszabályi rendelkezés nincsen, ennek
megállapítása teljes egészében a felek szabad belátására van bízva. Az általános
szállítmányozási gyakorlat szerint a szállítmányozó az egyes fuvaroztató vállalatoktól bizonyos burkolt kedvezményeket vagy nyílt jutalékot kap, ha a
küldemény továbbítására velük köt szerződést (refakcia). A Ptk. szabályozása
ebből a gyakorlatból indul ki, amikor kimondja, hogy ez az összeg nem a
megrendelőé, hanem a szállítmányozót illeti meg.

4.2.5 Bank- és biztosítási ügyletek
4.2.5.1 Bankszámlaszerződés
Gazdálkodó szervezetek számára kötelező bankszámla nyitása, illetve bizonyos
fizetések teljesítése (adó-, TB-fizetések) csak bankszámlán keresztül történhet.
Természetes személyeket bankszámlaszerződés
tekintetében nem terhel jogszabályon
alapuló
szerződéskötési
kötelezettség,
ugyanakkor
a
közalkalmazottak,
köztisztviselők, továbbá
bizonyos
illetmények,
tiszteletdíjak bankszámlára átutalásával kapcsolatos törvényi rendelkezések (a bankszámlára utalás és a postai
úton történő kifizetés közötti választás lehetőségét kínálva) végső soron indirekt
módon bankszámlaszerződés megkötését szorgalmazzák ebben a körben is.
A bankszámlaszerződéssel a hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a
vele szerződő fél (számlatulajdonos) rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli
és nyilvántartja, azok terhére szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat
teljesít, a számlatulajdonost a számlája javára és terhére írt összegekről, valamint
a számla egyenlegéről értesíti. A bankszámlaszerződés alapján a hitelintézet
által nyújtott szolgáltatás elsődleges célja a pénzforgalom lebonyolítása. A
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gyakorlatban
azonban
a
lakossági
bankszámlaszerződés
a
pénzforgalom
lebonyolítása mellett megtakarítási célt is szolgál. A pénzforgalom teljes körű
lebonyolítása nemcsak a számlakövetelés terhére adott megbízások teljesítését,
hanem
a
bankszámla
javára
történő
készpénzbefizetések
és
-átutalások
fogadását, jóváírását is jelenti. Érdemes megjegyezni, hogy a számlakövetelés
kiürülése nem jelenti a szerződés céljának meghiúsulását, ezért ez önmagában
nem eredményezi a bankszámlaszerződés megszűnését.
A
hitelintézet
a
Ptk.
rendelkezése
szerint
a
bankszámlára
befolyó
pénzösszegeket használhatja. A hitelintézet a számlavezetésért, a pénzforgalom
lebonyolításáért felszámított díjak, jutalékok mellett a pénz használatából is
profitál. A Ptk. szabályai szerint a pénz használatának díja van, amelyet a
hitelintézet
kamat
formájában
térít meg a
számlatulajdonosnak.
A
hitelintézetnek a Ptk. szabályai alapján mindenkor készen kell állnia a számlatulajdonos szabályszerű kifizetési vagy átutalási megbízásainak teljesítésére, illetve
arra, hogy a számlatulajdonos vele szemben fennálló követelése összegét a
szerződés feltételei szerint megfizesse. így a bankszámlaszerződés szerint a
hitelintézet
fő
kötelezettsége
a
számlatulajdonos
rendelkezésére
álló
pénzeszközök
kezelése.
A
számlatulajdonos
rendelkezésére
álló
pénzeszközök
nyilvántartása
a
bankszámla
javára
befizetett
vagy
átutalt,
a
bankszámlán
jóváírt
összegek,
valamint
azok
szerződés
szerinti
betéti
kamatának,
a
bankszámla terhére adott megbízások teljesítése során kifizetett vagy átutalt
összegek, továbbá a számlavezetésért és a számlatulajdonos megbízásainak teljesítése kapcsán felszámított díjak, jutalékok elszámolása napján a számlatulajdonosnak
a
hitelintézettel
szemben
fennálló
követeléseinek
nyilvántartását
jelenti. A hitelintézet az értesítési kötelezettségének a bankszámlakivonat kiállításával és annak a számlatulajdonos részére történő megküldésével tesz eleget.
A bankszámlaszerződés tárgx/a elsősorban a számlatulajdonos pénzforgalmának
lebonyolítása körébe tartozó szolgáltatások nyújtása. E szolgáltatások egy része
a számlatulajdonos eseti megbízását feltételezi (a bankszámla terhére adott
kifizetési, vagy átutalási megbízások teljesítése). A bankszámlaszerződés ezért
ilyen
tekintetben
csupán
keretmegállapodásnak
tekinthető, amelyet az egyes
megbízások töltenek meg tartalommal. A szolgáltatások másik része a számlatulajdonos erre vonatkozó külön megbízása hiányában, magának a bankszámlaszerződésnek
az
alapján
terheli
a
hitelintézetet
(elszámolás,
nyilvántartás,
értesítési kötelezettség). A számlatulajdonos bankszámlaszerződés alapján fennálló pénzkövetelése takarékbetéti követelésnek minősül, így a felek jogviszonyára a takarékbetét-szerződés szabályait is alkalmazni kell.
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4.2.5.2 Folyószámla-szerződés
A

folyószámla-szerződést
a
Ptk.
önálló
szerződéstípusként
szabályozza.
A
folyószámla-szerződésben
a
felek
a
meghatározott
jogviszonyból
származó
kölcsönös
pénzköveteléseiknek
egységes
számlán
való
elszámolására
vállalnak
kötelezettséget. A felek a folyószámlán lévő egyes követeléseikkel nem rendelkezhetnek, rendelkezési joguk a folyószámla egyenlegére nézve áll fenn.
Végrehajtás alá vonni csak a folyószámlának a végrehajtás foganatosításakor
fennálló egyenlegét lehet. A bankszámlaszerződés esetében a két szerződő fél a
pénzintézet, illetve a számlatulajdonos, ahol is a bankszámlaszerződés alapján a
pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a számlatulajdonos pénzforgalmát
lebonyolítja. így a legfontosabb elhatárolási pont a két szerződéstípus között az,
hogy míg a bankszámlaszerződés esetében a pénzintézet és a számlatulajdonos
között
létesül
jogviszony,
addig
a
folyószámla-szerződést
számlatulajdonosok
egymással kötik. A folyószámla-szerződés esetében a szerződő felek a kölcsönös
pénzkövetelés
egységes
számlán
történő
elszámolására
kötnek
megállapodást.
A Ptk. hatályos szabályai szerint a hitelintézet és a számlatulajdonos között
megkötött szerződés csakis bankszámlaszerződés lehet, az ily módon létrejövő
bankszámla
nem
folyószámla.
Előfordulhat
természetesen,
hogy
bankszámlaszerződés alapján megnyitott számla a hitelintézet és a számlatulajdonos jogviszonyában folyószámlaként is működik. Erre például szolgálhat, ha a bank és a
számlatulajdonos
között
hitelmegállapodás
jön
létre,
amelynek
alapján
a
folyószámlához a hitelintézet egy hitelkeretet bocsát rendelkezésre.

4.2.5.3 Betétszerződés, takarékbetét-szerződés
Betétgyűjtés - azaz a hitelintézet saját tőkét meghaladó mértékben, a bank által
a
visszafizetésre
vállalt
kezesség,
vagy
bankgarancia
nélkül,
visszafizetendő
pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása - akár forintban, akár devizában,
valutában történő üzletszerű folytatása pénzügyi szolgáltatásnak minősül és a
hitelintézetekről szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) hatálya alá tartozik. Ilyen
tevékenységre
kizárólag
hitelintézet
kaphat
engedélyt.
A
Hpt.
fogalommeghatározása szerint a betétgyűjtés pénzeszközök egyedileg előre meg nem
határozott személyektől történő üzletszerű gyűjtése oly módon, hogy azzal a
betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül visszafizetni. A Hpt. alkalmazásában a betét a Ptk. szerinti
betétszerződés
vagy
takarékbetét-szerződés
alapján
fennálló
tartozás,
ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenlegeket is.
A bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív egyenleg - mint erről már
korábban volt szó - betétként kezelése összhangban áll a bankszámlaszerződés
mint jogviszony azon sajátos vonásával, hogy a számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítása során a bankszámlán jóváírt összegek erejéig a számla-
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tulajdonosnak
követelése van.

a

hitelintézettel

szemben

pénzre

szóló

követelése,

A Hpt. nem nevesíti a betétügyletek körébe tartozó szerződéseket,
sorolhatjuk a Ptk. szerinti betétszerződést és a takarékbetét-szerződést.

betéti

de

ide

A betétszerződés tárgyát a Ptk. akként határozza meg, hogy a hitelintézet
köteles az ügyfél által lekötött pénzeszközök után kamatot fizetni és a betét
összegét a szerződés szerint visszafizetni. A szerződés célja ennek megfelelően
a megtakarítás, illetve a betétszerződés alapján nyújtandó szolgáltatás, nem
pedig a pénz átadása, illetve annak egyszerű átvétele. A Ptk. értelmében a
hitelintézet nem magát a betétet, a betéti összeg készpénzben történő átadása
esetén
ugyanazokat
a
pénzérméket,
bankjegyeket,
hanem
annak
összegét,
vagyis az átvett pénzzel megegyező összegű pénzt köteles a betétesnek visszafizetni. Ez azt jelenti, hogy a hitelintézet a betétként átadott pénzzel szabadon,
tulajdonosként rendelkezhet azzal a megkötéssel, hogy a szerződés feltételei
szerint készen kell állnia a betéti követelés megfizetésére.
A hitelintézetet időszakos tájékoztatási kötelezettség terheli a betétet elhelyező ügyféllel szemben. A takarékbetét-szerződések esetében a betétről kiállított
betétkönyv
vagy
okirat
minden
művelet
(visszafizetés,
kamatjóváírás)
összegét
és
időpontját
tartalmazza, ami a Hpt.
rendelkezéseinek megfelelő
kivonat kiállítását már nem teszi szükségessé, vagyis az időszakos tájékoztatási
kötelezettség a Ptk. szabályai alapján lekötött takarékbetét-szerződésekre nem
vonatkozik.
A betét folyamatos lekötésére irányuló szerződés alapján létrejött jogviszony
mellett folyamatos szerződéses jogviszonynak tekintendő a határozatlan időre
megkötött szerződés alapján fennálló jogviszony is, tekintet nélkül arra, hogy a
betétes a szerződés keretében csak lekötés nélküli (látra szóló) vagy határozatlan időre lekötött (ún. felmondásos) betétet helyez el a hitelintézetnél.
A
takarékbetét-szerződés
a
Ptk.-ban
nevesített
szerződéstípus,
amelynek
szabályait a Ptk. felhatalmazása alapján külön jogszabály - jelenleg a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. tvr. - tartalmazza. A takarékbetét-szerződés alapján a
hitelintézet
köteles
a
betétestől
a
takarékbetétkönyv
vagy
más
okmány
ellenében pénzt átvenni és annak összegét a szerződés szerint visszafizetni. A
hitelintézet köteles továbbá a betét összege után a betételhelyezés idejére kamatot,
nyereménybetét
esetében
pedig
a
sorsolás
eredményétől
függően
nyereményt
fizetni.
A
takarékbetét-szerződés
nem
a
pénz
betétként
való
átadásával és átvételével, hanem a felek megállapodásával jön létre, e megállapodás alapján terheli a hitelintézetet a betétként átadott pénz átvételének, az
átvételt
tanúsító
takarékbetétkönyv
(okirat)
kiállításának,
illetve
átadásának
kötelezettsége.
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4.2.5.4 Bankkölcsönszerződés
Ha a szerződés tárgya pénzre (vagy más fajlagosan meghatározott dologra)
szűkül le, akkor kölcsönszerződésről beszélünk [Ptk. 323. §]. A kölcsönszerződés
tulajdonképpen pénz tulajdonba adása pénz ellenében azzal a kitétellel, hogy az
adós
lejáratkor
ugyanabból
ugyanannyit
tartozik
megfizetni.
A
kölcsönszerződés
szolgáltatása
tehát
csak
fajlagosan
meghatározott
dolog.
A
Ptk. 523. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés
szerint visszafizetni. Ha a hitelező pénzintézet, az adós - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - kamat fizetésére köteles (bankkölcsön). Ebből az
következik, hogy a kölcsönnek két alapvető típusa van, a főszabályként ingyenes
magánkölcsön és a főszabályként visszterhes bankkölcsön.

A pénzügyi szolgáltatások alapvető faja a gazdasági életben a kölcsönszerződés. A bankkölcsönszerződés - mint láttuk - a kölcsönszerződés önállósult
formája.
A hitelintézetekről szóló
törvény
(Hpt.)
szabályai
szerint
a
pénzkölcsön üzletszerű nyújtása a törvény hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatásnak minősül, így ehhez a PSZAF mint felügyeleti szerv engedélye szükséges. A Hpt. rendelkezése értelmében a pénzügyi szolgáltatás végzésére nemcsak hitelintézet, hanem pénzügyi vállalkozás is engedélyt kaphat. A Hpt.-ben
szabályozott
pénzkölcsön
nyújtásának
körébe
tartozó
tevékenység
önmagában
nem tiltott, csupán annak üzletszerű végzése van engedélyhez kötve. A Hpt.
rendelkezései
szerint
lakossági kölcsönnek minősül a fogyasztási kölcsön,
valamint a lakás, illetőleg egyéb ingatlan vásárlására, építésére, felújítására,
korszerűsítésére természetes személy által igénybe vett kölcsön. A fogyasztási
kölcsön a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához,
javíttatásához, szolgáltatások igénybevételéhez - a természetes személy részére
- nyújtott kölcsön, és a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha azt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe.
A Ptk. rendelkezéseinek értelmében a hitelintézet a bankhitelszerződéssel nem
arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott összegű kölcsönt nyújt a másik
fél részére, hanem arra, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart
rendelkezésre és a hitelszerződésben megjelölt feltételek esetén a hitelkeret terhére kölcsönszerződést köt vagy egyéb hitelműveletet végez. A hitelszerződés
sajátos előszerződés, hiszen a nyújtott szolgáltatás voltaképpen a rendelkezésre
állás, a szerződés megkötése tehát azt biztosítja a másik fél számára, hogy
amennyiben kölcsönre lesz szüksége, a hitelintézet a szerződésben megjelölt
feltételek esetén vele kölcsönszerződést fog kötni. A hitelszerződésnek a felek
megnevezésén túl lényeges tartalmi eleme a kölcsön összegének megjelölése, a
hitelintézet kötelezettségvállalása a szerződésben megjelölt összegű kölcsön
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nyújtására, a kölcsönnyújtás időpontja, a visszafizetés
lejárata, részletekben történő törlesztés stb.), a kamat
kamatfizetés feltételeinek meghatározása.

feltételeinek
mértékének,

(a kölcsön
valamint a

4.2.5.5 Faktoring szerződés
A faktoring lényegét - a pénzkölcsön nyújtása körében - a Hpt. határozza meg.
A
faktoring
ügylet
lényege
polgári
jogi
szempontból,
hogy
a
követelést
megvásárló szerződő fél meghatározott összeg fejében - amely értelemszerűen
kisebb, mint a megszerzendő követelés összege - megszerzi a másik féltől annak
harmadik személlyel szembeni követelését. A követelést megszerző fél - ha jól behajtható követelésnek tartja a megszerzett követelést - egyszerűen megelőlegezi
a követelését átruházó szerződő partnere részére a követelésért járó összeget, ha
pedig bizonytalannak, nehezen behajthatónak látszik a követelés, a követelés
kötelezettjének
teljesítése
rizikóját
vállalva,
ennek
megfelelően
jelentősen
csökkentett értékben vásárolja azt meg. A faktoring ügylet alapvető Ptk.-beli jogi
eleme
tehát
az
engedményezés [Ptk.
328.
§],
azaz
a
jogosulti
pozícióban
bekövetkező alanyváltozás. Emellett megjelenik benne az átruházás, valamint a
hitelelem is. (A „hitel"-elem, ha az átruházott követelés még nem járt le, döntően
leszámítolási jellegű, ha pedig lejárt, „kölcsönszerű", mégpedig inkább gazdasági
megközelítés
által,
annak
folytán,
hogy
a
követelés
sikeres
érvényesítéséig kölcsön funkciót betöltő átmeneti összeghez juttatja a faktorálót.)
A faktoring díja, kissé leegyszerűsítetten: a követelést megvásárló által megfizetett összeg és az átruházott követelés összegének a különbözete.

4.2.5.6 Biztosítási szerződés
A biztosítási szerződés alapján a biztosító magára vállal olyan kockázatot, amely
egyébként a biztosítottat terhelné: arra kötelezi magát, hogy ha meghatározott
esemény - az ún. biztosítási esemény - bekövetkezik, meghatározott összeget
kifizet
vagy
más
szolgáltatást
nyújt
a
biztosítottnak
(illetve
a
kedvezményezettnek vagy a károsultnak). A biztosítási szerződést megkötő másik
fél (általában a biztosított) pedig díj fizetésére köteles [Ptk. 536. §].
A biztosítások tartalma és a biztosítási kockázat szerint megkülönböztethető
nem életbiztosítás és életbiztosítás. A Ptk. még személy-, vagyon- és felelősségbiztosítás között tesz különbséget, a modern üzleti biztosítási szabályozás azonban
„életbiztosítás"
és
„neméletbiztosítást"
különböztet
meg.
A
neméletbiztosítás
körébe tarozik a baleset- és betegségbiztosítás, amely az életbiztosítástól a kockázat szempontjából különbözik, jóllehet ez utóbbi is a korábbi felfogás szerinti
személybiztosítások
körébe
tarozna.
A
neméletbiztosítás
körébe
tartozik
a
gépjárművek casco biztosítása, a szállítmánybiztosítás, a vagyonbiztosítás, az
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általános felelősségbiztosítás és a gazdálkodással kapcsolatos biztosítások (hitel,
kezesség, jogvédelem stb.).
A felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosító köteles a biztosítottat
mentesíteni olyan kár megtérítése alól, amelyért a jogszabály szerint a biztosított
felelős. A felelősségbiztosítás - amit neveznek szavatossági biztosításnak is - a
vagyonbiztosítás sajátos alfaja: a biztosított kára „jogi kár", ti. felelős a harmadik
személynek
okozott
kárért,
és
ezt
téríti
meg
helyette
a
biztosító.
Felelősségbiztosítás
kiterjedhet
a
szerződésen
kívüli
(termékfelelősség-biztosítás,
gépjárműfelelősség-biztosítás)
és
a
szerződésszegéssel
okozott
károk
megtérítésére egyaránt (pl. ügyvédi műhiba esetén okozott kár). A felelősségbiztosítási szerződés elterjedésében nagy szerepet játszik az, hogy a gépesítés és
a modern technika elterjedésével egyre nagyobb teret nyer a vétkesség nélküli
(objektív) felelősség.
A biztosítási esemény olyan esemény, amelynek bekövetkezése bizonytalan,
vagy legalábbis az bizonytalan, hogy mikor fog bekövetkezni. Biztosítási esemény
lehet
például
a
szerződésben
megállapított
károsító
esemény,
halál
bekövetkezése
vagy
meghatározott
életkor
elérése,
esetleg
testi
sérülést,
rokkantságot okozó baleset.
A biztosítási jogviszonyban a

biztosítón kívül azonban más alanyok is részt

vesznek, illetve részt vehetnek (így a szerződő fél,
vagyontárgy, a kedvezményezett és többnyire a károsult).

a

biztosított

személy

vagy

A szerződő fél az a jogalany, aki a biztosítóval a biztosítási szerződést
megköti,
aki
alapvetően
érdekelt
a
biztosítási
szerződés
megkötésében.
A
szerződő fél lehet természetes személy és jogképességgel rendelkező szervezet.
A szerződő fél rendszerint a biztosított, de nem szükségképpen ő. Más
jogalany is érdekelt lehet a biztosítási szerződés megkötésében. (Pl. gazdálkodó
szervezet biztosítási szerződést köt vezető beosztású alkalmazottjaira. Ebben az
esetben a biztosítóval szerződő fél a gazdálkodó szervezet, akinek javára a biztosítási szerződést köti, az a biztosított.) A biztosított - a biztosító mellett - a
jogviszony szükségképpeni alanya, akinek a kockázatát a biztosító a biztosítási
szerződésben átvállalja.
A kedvezményezett az a biztosítási szerződésben megjelölt személy, akinek
részére a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítónak teljesítenie kell. A
kedvezményezettnek
a
biztosítási
szerződésből
csak
jogai
keletkezhetnek.
A károsult pedig a felelősségbiztosítási szerződésben az a személy, akinek
a károkozó biztosított a kárt okozta. A felelősségbiztosítási szerződés alapján a
biztosító a megállapított kártérítést a károsultnak tartozik megfizetni.
Biztosítási,

biztosítási

alkuszi,

többes

biztosítási

ügynöki

és

biztosítási

tanácsadói tevékenységet Magyarországon csak a Pénzügyi Szervezetek Állami

szak-
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Felügyelete
engedélyével
rendelkező,
belföldi
székhelyű
biztosító,
biztosítási
alkusz, többes biztosítási ügynök és biztosítási szaktanácsadó végezhet. Biztosító
részvénytársaságként a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.)
szabályai szerint a működhet. A Bit. a biztosító részvénytársaság vagyonára
vonatkozóan a Gt.-től eltérően szigorúbb szabályokat állapít meg mind a
jegyzett tőke nagysága, mind pedig összetétele vonatkozásában. A biztosító
részvénytársaságnak csak névre szóló részvényei lehetnek. Kivételesen biztosító
szövetkezetként és saját tagjai számára folytatott tevékenységgel egyesületként is
működhet a Bit. rendelkezései alapján.
A
biztosítási
tevékenységgel
szoros
kapcsolatban
állnak
a
biztosításközvetítők. A biztosításközvetítői tevékenység a biztosítási szerződés létrehozására
közvetlenül irányuló üzletszerű tevékenység. A biztosítási alkusz olyan szemezetileg
független biztosításközvetítő, aki annak a félnek az írásbeli megbízása alapján jár
el, aki a biztosítási szerződés megkötése esetén a biztosítóval szerződő fél
pozíciójába kerül, jutalékot (díjat, költségtérítést) azonban attól a biztosítótól
kap, aki a közvetítésével létrejött szerződésben a kockázatot elvállalja. A biztosítási ügynök tevékenységéért (beleértve a károkozást is) a biztosítótársaság
tartozik felelősséggel.
A
biztosítási
szerződés
tartalmát
előírások
rendszere
határozza
meg:
elsődleges a biztosítási szerződésre vonatkozó jogszabály (Ptk., Bit.), a biztosítónak
az
egyes
biztosításokra
kidolgozott
szabályzata
(amelyek
a
PSZÁF
ellenőrzése alatt állnak), s amelyek lényegében részletesen kidolgozott általános
szerződési feltételek, valamint a féllel kötött egyedi szerződés. A biztosítási
szerződés törvényben meghatározott minimális tartalmi követelménye szerint a
szerződésnek tartalmaznia kell a biztosítási esemény meghatározását (valamint
azoknak a körülményeknek a meghatározását, amelyek esetén a biztosítót nem
terheli
helytállási
kötelezettség);;
a
biztosítási
esemény
bejelentésének módját,
határidejét;;
a
díjfizetésre,
illetve
a
biztosítottnak,
szerződő
félnek,
kedvezményezettnek a szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó
rendelkezéseket;; a biztosító szolgáltatásának megjelölését;; a teljesítés módját, idejét, külön feltételeit;; a biztosító mentesülésének vagy szolgáltatása korlátozásának feltételeit;; értékkövetés esetén annak részletes szabályait, és a biztosítás jellege által meghatározott egyéb szükséges körülményeket és feltételeket.

4.2.6 Munkaszerződés
A

munkaszerződés a liberálkapitalizmusban lényegében egy volt
szerződések közül. A XX. században a munkajog azonban egyre jobban önálló-

a

magánjogi
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sodott és különálló jogággá vált, amelyet alapvetően két nagy részre lehet bontani:
a) kollektív
munkajog
(kollektív
szerződésre
vonatkozó
szabályok,
sztrájkjog, szakszervezeti jogosultságok, üzemi tanács jogállása);;
b) individuális
munkajog,
amely
elsősorban
a
munkaviszonyra
és
a
munkaszerződésre vonatkozó szabályokat foglalja össze.
A szocialista politikai rendszer körülményei között a munkajog még erőteljesebben
elkülönült
a
hagyományos
magánjogtól,
és
a
munkaviszonyra
vonatkozó
szabályokat
külön
törvénykönyvben,
a
Munka
Törvénykönyvében
rögzítették.
Magyarországon az 1990-es rendszerváltozás után is fennmaradt a munkaviszonyok
önálló
szabályozása.
A
munkajog
alapvető
szabályait
a
Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) tartalmazza. Időközben
azonban a munkaszerződés olyan közel került a polgári jogi szerződésekhez,
hogy az új Polgári Törvénykönyv koncepciója szerint a munkaszerződés bekerülne a polgári jogi szerződések közé, a vállalkozási és a megbízási szerződéssel rokon szerződésként (a közszolgálati jogviszonyban állók - köztisztviselők
és közalkalmazottak
- jogállását külön törvények rendezik). A munkaügyi
vitákat külön bíróság, a munkaügyi bíróság tárgyalja.
A
munkaszerződésre
vonatkozó
következők szerint foglalhatók össze.

a) A

munkaviszony

alanyai

a

hatályos

munkáltató

szabályok

és

a

az

Mt.

munkavállaló

alapján

[Mt.

71.

a

§].

Munkavállaló főszabályként csak az lehet, aki a 16. életévét betöltötte.
A
munkáltató
jogalanyiságának
egyedüli
kritériuma
a
jogképesség.
Munkáltató
lényegében
bárki
lehet,
így
az
alkalmazottat
foglalkoztató
természetes
személy
(pl.
egyéni
vállalkozó
vagy
bármely
magánszemély,
aki
munkát
végeztet),
illetve
bármely
jogalanyisággal
rendelkező szervezet (pl. alapítvány, szövetkezet, gazdasági társaság).
b) Az

Mt.-nek

a

munkaviszony

létesítésére

vonatkozó

szabályai

a

munkaviszony
feltételeiről
való
tájékoztatási
kötelezettségről
szóló
91/533/EGK
irányelvvel
harmonizált
szabályozást
tartalmaznak.
Eszerint a munkaviszony - ha törvény másként nem rendelkezik
munkaszerződéssel
jön
létre.
A
munkaszerződés
rendelkezései
nemcsak
a
kollektív
szerződéssel,
hanem
jogszabállyal
sem
állhatnak
ellentétben,
kivéve,
ha
a
munkavállalóra
kedvezőbb
feltételt
állapítanak meg.
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c) A
munkavállaló
fő
kötelezettsége
a
munkaidőben
történő
rendelkezésre állás, valamint a személyes munkavégzés. A munkáltató fő
kötelezettsége
a
munkabér
megfizetése,
a
munkavállaló
munkával
és
utasítással
való
ellátása,
valamint
a
biztonságos
munkakörülmények
biztosítása.
d) A munkaszerződés érvényességi kelléke, hogy azt írásba kell foglalni.
A
munkaszerződés
írásba
foglalásáról
a
munkáltató
köteles
gondoskodni.
A
munkaszerződésben
a
felek
bármely
kérdésben
megállapodhatnak,
bizonyos
kérdéseket
azonban
kötelezően
rögzíteni
kell.
A
feleknek
a
munkaszerződésben
kötelezően
meg
kell
állapodniuk
a
munkavállaló
személyi alapbérében, munkakörében, illetve a munkavégzés
helyében.
Természetesen
a
munkaszerződésben
más
kérdésekben
is
(pl.
próbaidő
kikötése,
bérpótlékok,
túlóraátalány,
munkavégzés
kezdete,
¡11
vége,
felmondási,
felmentési
idő)
meg
lehet
állapodni,
aminek
különösen
olyan
munkáltató
esetében
van
nagy
jelentősége,
ahol
kollektív
szerződés
megkötésére
nem
került
sor.
A
munkaszerződés
megkötésével
egyidejűleg
a
vonatkozó
európai
uniós
előírásoknak
megfelelően
a
munkáltatónak
a
munkavállalót
kötelezően
tájékoztatnia
kell
többek
között
az
irányadó
munkarendről, a munkába lépés és a bérfizetés napjáról, a rendes szabadság
megállapítására
és
kiadására,
illetve
a
felmondási
időre
vonatkozó
szabályokról.
e) A munkavállalónak a végzett munkáért külön kikötés nélkül is ellenszolgáltatás,
munkabér
jár,
az
ettől
eltérő
megállapodás
érvénytelen.
A munka jellegétől függően a munkabér lehet időbér, teljesítménybér,
illetve
e
kettő
kombinációja.
A
személyi
alapbért
mindig
időbérben
kell
meghatározni
(függetlenül
attól,
hogy
egyébként
milyen
bérrendszerben foglalkoztatják a munkavállalót) - órabér, napibér, havibér -,
amelynek
összege
teljes
munkaidő
esetén
a
minimálbérnél
kevesebb
nem lehet.
f) A
munkakör lényegében annak a konkrét munkának a megjelölése,
amit
a
munkavállaló
köteles
elvégezni,
hiszen
ennek
ismeretében
lehet
vizsgálni
a
szakmai,
egészségügyi
alkalmasságot.
A
munkakörhöz
tartozó
részletes
feladatokat
a
munkaköri
leírások
tartalmazzák.
A munkavégzés helyét illetően rögzíteni kell, hogy állandó vagy változó
munkahelyre
került-e
felvételre
a
munkavállaló
(pl.
székhely,
telephely címe, közigazgatási terület konkrét megnevezése, vagy az ország
meghatározása,
ha
a
munkavállalót
tartósan
külföldön
akarják
foglalkoztatni).

4. FEJEZET. KERESKEDELMI ÜGYLETEK

g)

A munkaszerződés módosítása felől főszabályként szabadon dönthetnek a felek, meghatározott esetekben azonban az Mt. írja elő a
módosítás szükségességét (pl. a munkáltató székhelyének változása
esetében (Mt. 76/C. §)).

h)A munkaviszony megszűnéséről van szó, ha az a felek külön erre
irányuló
akaratnyilatkozata
nélkül,
a
meghatározott
objektív
körülmények beálltával (pl. munkavállaló halála vagy a munkáltató
megszűnése)
automatikusan
megszűnik.
A
munkaviszony
megszüntetése viszont mindig valamelyik fél kezdeményezése alapján történik.
A munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel bármikor
megszüntetheti a munkaviszonyt. A rendes, valamint a rendkívüli felmondás szabályait az Mt. pontosan meghatározza. A határozatlan idejű
munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató rendes felmondással megszüntetheti [Mt. 89. §]. A rendes felmondás esetében a
munkaviszony a - törvényben vagy a szerződésben meghatározott felmondási idő lejártának időpontjában szűnik meg. A munkajog
ismeri az ún. „felmondási védelem" intézményét [Mt. 90. §]. A felmondási védelem időtartama alatt (pl. keresőképtelenség miatti táppénz) a rendes felmondás nem közölhető a munkavállalóval. A
munkáltató által
gyakorolt
rendes felmondást indokolni
kell. Az
indoklásban azokat a konkrét tényeket, körülményeket, okokat kell
megjelölni, amelyre a munkáltató a felmondást alapította. A törvény
meghatározza a felmondási idő hosszának minimumát (30 nap) és
maximumát (1 év), amely időtartamoktól sem a felek, sem a kollektív
szerződés nem térhetnek el.
i)

Az adott munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamától függően a munkavállalót végkielégítés illeti meg a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén. A végkielégítés
Mt.-ben meghatározott értékei csak a minimális mértéket határozzák
meg, a kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés a munkavállaló
javára ettől eltérhet.

j)

A Mt. nem ismeri a munkáltató fegyelmi jogkörét, helyette azonban
kidolgozta a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésének
lehetőségét.
A
munkáltató,
illetve
a
munkavállaló
a
munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik
fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi [Mt. 96. §]. A rendkívüli felmondás a jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti. A rendkívüli felmondást szin-
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tén
indokolni
kell.
A
határidő az okról való
tív határidő egy év.

rendkívüli
felmondásra
nyitva
álló
tudomásszerzéstől számított 15 nap,

szubjektív
az objek-

Tárgymutató

abszolút szerkezetű jogviszony 36
adási típusú szerződések 159
adásvétel 185
■ különös fajtái 187
adásvételi szerződés 185
■ alakja 186
■ alanyai 185
adós 121
akarati autonómia (szerződő felek) 151
akarati elv (szerződés értelmezésében) 158
akaratnyilvánítás hibája (szerződésben)
168
alaki jogerő 45
alaki/eljárásjog 20
alanyi jog 17
alanyváltozás 34
■ szerződésben 154
alapító okirat 69
alapítvány 68
alapjogok 17
alaptőke 110
alkotmány 28
Alkotmánybíróság 57
alkotmányjogi panasz 57
alkusz 204
alvállalkozó 197
angol-amerikai jogrendszer 19
angol-amerikai társasági jogi modell 74
anyagi jog 20
-erő 45
apport 90
atipikus szerződés 152
auditálás 103
állam 33, 47
■ javára marasztalás 170
■ -forma 51
■ -funkciók 50
■ -polgárság 48
■ -papír 129

■ -terület 48
■ -titkár 57
államhatalmi ágak megosztása 52
állami irányítás egyéb jogi eszközei 31
állami szervezetrendszer 49
általános elállás 179
általános elévülési idő (polgári jogban)
184
általános hatálytalanság 166
általános kártérítés 41
általános szerződési feltételek 164

bankgarancia 177
bankhitelszerződés 211
bankszámlaszerződés 207
befolyásszerzésre vonatkozó szabályozás
115
belátási képesség 32
belső jogforrás 28
beltag 107
bemutatóra szóló értékpapír 131
bemutatóra szóló részvény 111
bérbeadó fő kötelezettsége 191
bérbeadó jogosultságai 191
bérleti szerződés 190
bérlő fő kötelezettsége 192
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betéti társaság 106
betétszerződés 209
bírói függetlenség 60
bírósági jogalkalmazás (eljárás) 44
bírósági szervezet 59
bírósági végrehajtás 61
bírósági végrehajtó 62
birtok 37
bizományi szerződés 205
bizományosi díj 205
bizonyítási teher 39
Bizottság (EU) 64
biztatási kár 41
biztosítási esemény 212
biztosítási szerződés 212
■ fajtái 213
■ tartalma 214
biztosítási tevékenység 213
blankettaszerződés 164
Board-rendszer 101
büntető típusú felelősség 40
büntetőeljárás 45

cégbejegyzési eljárás 92, 118
cégeljárás 72
cégjegyzék 72,118
cégjegyzés 100
cégjog 117
cégkizárólagosság elve 87, 118
Cégközlöny 89,125
cégnév 86,118
cégnyilvánosság 117
cégtörvény 72
cégvalódiság elve 87,118
cégvezető 101

célzott joghatás hibája (szerződésben) 168

csekk 134
cselekvőképesség 32
csereszerződés 188
csődegyezség 124
csődeljárás 122
csődtörvény 121
csődvagyon 122

deliktuális felelősség 42
dematerializált értékpapír 129
dematerializált részvény 112
dereguláció 27
disszenzus 148
diszpozíció 23
diszpozitív norma 23
diszpozitivitás (szerződések szabályozásában) 152
dolgozói részvény 111
dolog (jogi fogalma) 156
dologi jellegű biztosítékok (szerződésben)
172

egyedi jogutódlás 34
egyedi szolgáltatás 155
egyéni cég 68
egyéni vállalkozó 68
egyesület 68, 71
egyetemes jogutódlás 34
egyetemes jogutódlás (szerződésben) 154
egyidejű többalanyúság (szerződésben)
153
egyoldalú jogügylet 147
egyszemélyes társaság 69
egyszemélyes ügyvezetés 101
egyszeri szolgáltatás 155
egyszerű kezesség 177
egyszerűsített felszámolás 127
eladó fő kötelezettségei 186
elállás (szerződésben) 179
elévülés 35,184
elismert vállalatcsoport 116
elmaradt vagyoni előny 40
előszerződés 164
előtársaság 92
elővásárlási jog 187
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elsőbbségi részvény 111
engedményezés 154
eredeti állapot visszaállítása (szerződésben) 170
eredeti tulajdonszerzés 37
eredménykötelmek 160
Európai Bíróság 66
európai gazdasági érdekvédelmi
egyesülés 81
Európai Parlament 65
európai részvénytársaság 82
európai szövetkezet 81
európai társasági jog 81
Európai Unió
- intézményrendszere 63
- jogforrásai 30
életbiztosítás 212
építési szerződés 198
értékpapír 128
■ nyilvános forgalomba hozatala
130
■ -jog és tőzsdejog 128
■ -ok osztályozása 131
■ -ok zártkörű forgalomba
hozatala 131
érvényesség 26
érvénytelen szerződés 166
érvénytelenség jogkövetkezményei
(szerződésben) 170

fajlagos szolgáltatás 155
faktoring 212
■ -szerződés 212
feladó alapvető kötelezettsége (fuvarozásnál) 201
felhívás ajánlattételre (szerződés létrehozásakor) 163
felmentvény intézménye 100
felmondás 179
■ -i idő (munkaszerződésnél)
217
■ -i védelem (munkaszerződésnél) 217
felróható szerződésszegés 182
felróhatóság 39
felszámolási eljárás 96, 124
feltétlen érvénytelenség (szerződés) 167
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feltűnő értékaránytalanság (szerződésben)
169
felügyelet 43
felügyelőbizottság 101
fikció 25
fizetési haladék 123
fizetésképtelenségi jog 121
foglaló 172
fogyasztói szerződések 174
fokozott felelősség 42
folyószámlaszerződés 209
forgalmi jellegű szolgáltatás 155
formakényszer 72
fő- és mellék szolgáltatás 156
föderáció 48
fővállalkozási szerződés 197
fővállallkozó 197
franchise-szerződés 193
■ alanyai 194
fuvarbizomány 206
fuvarozási szerződés 200
fuvarozó alapvető kötelezettsége 201

gazdasági erőfölénnyel való visszaélés
tilalma 141
gazdasági társaság 68, 72
■ legfőbb szerve 97
■ ügyvezetése (vezető tisztségviselők) 98
Gazdasági Versenyhivatal 138
■ eljárási rendje 144
generális prevenció 40
generálkivitelezés 197
generálklauzula 25
gondatlanság 41
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Gt.
■ személyi hatálya 86
■ tárgyi hatálya 85
■ területi hatálya 85

hagyományos úton előállított részvény
112
használati típusú szerződések 160
haszonbérleti szerződés 193
hatályosság 26
hatáskör 44
helyi bíróság 44
helytállásra irányuló szerződések 161
hibás teljesítés 183
hipotézis 23
hitelező 121
■ -i rangsor 127
■ -i választmány 126
■ -védelem 106
hitelviszonyokat megtestesítő értékpapír
131

idegen váltó 133
ideiglenes részvény 112
ideiglenes vagyonfelügyelő 124
időbeli hatály 26
időbér 216
igazgatóság 113
igazságszolgáltatás szervezete 59
igényérvényesítés 35
illetékesség 44
imperativ norma 24
in integrum restitutio 170
individuális munkajog 215
intézménytípusú jogi személy 67
irányítás 43
irányító felügyelő bizottság 101

írott jog 17
ítélőtábla 45
jegyzési
eljárás 130,
132
jelzálogjog
175
jog 15
■ -ág 20
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■ -alany 32, 67
■ -alkalmazás 16, 42
■ -alkotási folyamat 26
■ -állam 17
■ -állam/alkotmányos állam 49,
50
■ -család 19
■ -egyenlőség 50
■ -forrás 28
■ -i dogmatika 20
■ -i felelősség 38
■ -i norma 15, 22
■ -i személy 33, 67
■ -i tények 16
■ -képesség 32
■ -következmény 24
■ -nyilatkozat 38,147, 149
■ -rendszer 19
■ -szabály 16
■ -szabályértelmezés 47
■ -szabálykollízió 20
■ -szavatosság 183
■ -társadalmi alapfunkciói 16
■ -terület 21
■ -rudat 43
■ -ügylet 38
jogalap nélküli gazdagodás 147
jogellenes fenyegetés (szerződésben) 169
jogellenes károkozás 147
jogellenes magatartás 39
jogellenességet kizáró ok 40
joggal való visszaélés 36
jogképességgel felruházott nem jogi
személy szervezet 34
jogosult késedelme 182
jogvesztés 35
■ kikötése 173
jogviszony 16, 31
■ tárgya 35
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■ tartalma 35
jogvesztő határidő 35, 185
jóléti állam 50
jótállás 173

kabinetek 56
kamatozó részvény 111
kár elhárításához szükséges költségek 40
károkozás 147
■ általános tilalma 40
kartell tilalma 139
kartelljog 138
kártérítés 40,182
kedvezményezett
(biztosítási
szerződésben) 213
kellékszavatosság 183
kényszertársaság 69
kereskedelmi képviselet 86
kereskedelmi szerződés 150
kereskedelmi ügylet 149, 150
keretbiztosítéki zálogjog 175
keretszerződés 164
késedelem 182
készfizető kezesség 177
kétharmados törvények 28
kezes 176
kezesség 176
kézizálogjog 175
kizárólagos törvényalkotási tárgyak 28
kodifikáció 26
kógens norma 24
kógens szerződési szabályok szerződéses
jogviszony elemei 152
kollektív kisebbségvédelem 105
kollektív munkajog 215
konföderáció 48
konstruktív bizalmatlansági indítvány 56
konszenzus 148
konszernjog 115
kontinentális jog 18
kontinentális társasági jogi modell 74
korlátolt felelősségű társaság 108
kormány 55
■ -bizottság 56
■ -biztos 56
■ -forma 51
■ -hivatal 57
■ -rendelet 29
kölcsönszerződés 211
könyvvizsgáló 103
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kötbér 173
kötelem 36,147
kötelezett 147
■ késedelme 182
kötelmi jogviszony 47, 148
kötvény 135
követelést terhelő zálogjog 175
közgyűlés 113
közigazgatási jogalkalmazás (eljárás) 43
közjegyző 61
közjog 21
közkereseti társaság 106
Köztársasági elnök (államfő) 55
közüzemi szerződés 190
közvetett irányítás 142, 143
külső jogforrás 28
kültag 107

lakás és helységbérlet 193
lakásbérleti szerződés 193
Legfelsőbb Bíróság 45
lehetetlen szerződés 168
licenciaszerződés 161
lízingszerződés 194

magánjog 21
■ -i megállapodás 150
másodlagos jogágak 22
megállapodás 150
megbízási szerződés 202
megbízó 202
megbízott 202
megegyezés 150
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meghatalmazás 153
megszüntető szerződés 178
megtámadhatóság (szerződés) 167,169
megtévesztés (szerződésben) 169
megyei bíróság 44
megyei közigazgatási hivatal 57
mentelmi jog 54
mezőgazdasági termékértékesítési
szerződés 189
miniszter 56
■ -i rendelet 29
miniszterelnök 56
■ -i rendelet 29
Miniszterelnöki Hivatal 56
minisztérium 57
minőségi jogalkotás 27
munkabér 216
munkakör 216
munkáltató 215
munkaszerződés 214
■ érvényességi kellékei 216
■ módosítása 217
munkavállaló 215
■ fő kötelezettsége 216
munkavégzés helye 216
munkaviszony
■
■
■
■
■
■

alanyai 215
felmondása 217
létesítése 215
megszűnése 217
megszűntetése 217
rendkívüli felmondása 217

naturális szerződés 149
nem szerződésszerű teljesítés 181
nem tevőleges szolgáltatás 154
nem vagyoni kár 40
nemzeti jog 19
nemzetközi egyezmény 29
nemzetközi jog 19
népszuverenitás 49
nevesítetlen szerződés 152
névre szóló értékpapír 131
névre szóló részvény 111
nonprofit szervezet 68, 71
norma 15
■ -kontroll 57

nyilatkozati elv (szerződés
értelmezésében) 158
nyilvánosan működő rt. 114
nyomdai úton előállított értékpapír 129

objektív jogközösség 69
ombudsman 58
organizációs szerződések 161
Országos Igazságszolgáltatási Tanács 60
Országgyűlés 52
oszthatatlan szolgáltatás 156
osztható szolgáltatás 156

óvadék 174

önkormányzati rendelet 29

pacta sunt servanda (elve) 152
parlamenti képviselők jogállása 54
Pénz- és Tőkepiaci Választottbíróság 137
pénztartozás teljesítése 181
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
128,135
perszonálunió 48
plurális demokratikus alkotmányos jogállam 49
polgári jogi szerződés 149, 150
polgári jogi társaság 68, 71
polgári peres eljárás 46
Polgári Törvénykönyv 150
precedens jog 18
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reálunió 48
relatív hatálytalanság 166
relatív szerkezetű jogviszony 36
rendeltetésszerű joggyakorlás 35
rendes elállás 179
rendes felmondás 179
rendes perorvoslat 45
rendkívüli (szankciós) elállás 179
rendkívüli (szankciós) felmondás 179
rendkívüli perorvoslat 45
reparatív típusú felelősség 40
részletvétel 188
részvény 110
■ kibocsátási értéke 110
■ névértéke 110
■ osztályozása 111
■ -esi jogok és kötelezettségek
112
■ -fajták 111
■ -társaság 109
■ -utalvány 112
■ szervezete 113

saját részvény 112
saját váltó 133
semmisség (szerződés) 167
sortartó kezesség 177
speciális prevenció 40

szakállamtitkár 57
szállítási szerződés 188
szállítmányozási szerződés 206
Számvevőszék 85
szándékosság 41
szankció 25
származékos tulajdonszerzés 37
szavatosság 183
szellemi alkotások 156
személyegyesülés 67
személyhez kötött szolgáltatás 155
személyi hatály 27
személyi
jellegű
biztosítékok
(szerződésben) 171
szerelési szerződés 199
szerződéi jog alapelvei 151
szerződés 38,147
■ alanyai 153
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■ fogalmi előfeltétele 148
■ hatálya 166
■ individuális modellje 164
■ keletkezése 162
■ közvetett tárgya 154
■ közvetlen tárgya 154
■ lényege 147
■ létrehozása bíróság által 164
■ létrehozásának alapsémája 162
■ megszűnése 178
■ megszüntetésének alapesetei
178
■ minimális kötelező tartalma
157
■ módosítása 177
■ tárgya 154
■ tartalma 157
■ teljesítése 180
■ -ek jogdogmatikai tipizálása
158
■ -es akaratnyilatkozat 148
■ -es biztosítékok 171
■ -i ajánlat 162
■ -i akarat hibája 167
■ -i nyilatkozat értelmezése 158
■ -i rendszerek 150
■ -i szabadság elve 151
■ -kötési kötelezettség 163
■ -típusok 158
■ -szeges 181,182
■ -szeges objektív szankciói 182
■ -szeges szankciói 181,182
■ -szegessel okozott károkért
való felelősség 42
■ -szerű teljesítés 180
szerződő fél 148
szerződő felek mellérendeltsége 149
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szinallagma 152
szindikátusi szerződés 90, 91,164
színlelt szerződés 167
szokásjog 17
szolgáltatások osztályozása 154
szolgáltató állam 49
szövetkezet 68, 73
szuverenitás 48

taggyűlés 109
tagok individuális érdekvédelme 104
tagsági jogokat megtestesítő értékpapír
131
takarékbetét-szerződés 209
Tanács (EU) 63
tárcanélküli miniszter 56
tárgyi jog 17
társaság
■ alapítása 90
■ fióktelepe 87
■ létszakai 89
■ székhelye 87
■ telephelye 87
■ tevékenységi köre 88
■ vagyona 90
társasági forma 86
társasági jog
■ kapcsolódó jogterületei 80
■ alapelvei 78
■ történeti fejlődése 75
társasági szerződés 69
■ módosítása
93
társasági törvény 72
■ felépítése 85
társaságok
■ átalakulása 94
■ egyesülése (összeolvadás,
beolvadás) 95
■ jogutód nélküli megszűnése 95
■ szétválása (különválás,
kiválás) 95
társulási szabadság 78
tartós szolgáltatás 155
tartozásátvállalás 154
tartozáselismerés 174
települési önkormányzatok 62
teljesítés
■ határideje 180
■ helye 180
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■ lehetetlenné válása 184
teljesítménybér 216
tényleges kár 40
természetes személy 32, 67
területi hatály 27
tervezési szerződés 199
tervszerződés 150
tévedés (szerződésben) 169
tevőleges szolgáltatás 154
típusszabadság 151
tisztességtelen szerződési feltétel (blankettában) 165
totális/diktatórikus állam 49
továbbtársulási korlátozás 86
többpólusú szerződés 153
történeti alkotmány 28
törvény 28
törvényességi felügyeleti eljárás 117
törvénykönyv 26
törzsbetét 108
törzstőke 108
tőzsde jogállása 136
tőzsdei ügyletek 132
tulajdonjog 37
■ fenntartása 176
túljegyzés 130

uralmi
szerződés
utazási
szerződés
uzsorás szerződés 168

Ügyészség 60
ügylet 150
ügynök 204
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ügyvéd 61
ügyviteli szerződések 160, 202
üzletrész 108
■ átruházása 109

vagylagos szolgáltatás 156
vagyonfelügyelő 123
vagyoni kár 40
választottbíráskodás 46
vállalatok összefonódásának engedélyezése 142
vállalkozási szerződés 195
váltó 132
változásbejegyzési eljárás 93
végelszámolási eljárás 95
végkielégítés (munkaszerződésnél) 217
vegyes szerződés 152
vélelem 25
versenyjog 137
versenykorlátozások joga 139
verseny törvény 139
vételi jog 187
vétőképesség 33
vevő fő kötelezettségei 186
visszaható hatályú jogi norma 27
visszatérően teljesítendő szolgáltatás 155
visszaváltható részvény 112
visszavásárlási jog 187
visszterhesség (szerződésben) 152

zálogjog 175
■ fajai 175
■ keletkezése 175
■ megszűnése 176
■ tárgya 175
zálogtárgyból való kielégítés 176
zártfajú szolgáltatás 155
zártkörűen működő rt. 110
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JAVÍTÁSI JEGYZÉK

A

javítási

jegyzék

összeállítását

a

könyv

kiadását

követő

jogszabály-módosítá-

sok tették szükségessé.
A kódszám
kiemeltük.

feloldása:

71/5/1
A nonprofit társulások
egyesület [Ptk. 61. §].

oldal/bekezdés/sor,

másik,

már

jogi

a
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73/3/7
A közhasznú társaság intézménye 2007. július l-jével (a már működő társaságokra nézve 2 év további átmeneti idővel) megszűnt, és ezen határidő után létrehozhatók a nonprofit gazdasági társaságok.
78/1/2
Meg kell jegyezni, hogy a 2006. július l-jén már működő társaságok legkésőbb
2008. július 1-jéig kötelesek módosítani társasági szerződésüket és az új Gt.-re
áttérni. Ez azt jelenti, hogy 2006-2007-ben az 1997-es és a 2006-os Gt. szabályai
egymás mellett érvényesülnek.
78/3
Az új Ctv. jelentősen megváltoztatta a cégbíróság funkcióját - lebontotta a piacra
lépés akadályait, ugyanakkor megnövelte a cégbírósági törvényességi felügyelet
jelentőségét, kibővítette eszköztárát. A végelszámolási eljárás szabályozása is a
Ctv.-be került, hiszen az nem fűződik a fizetésképtelenséghez, így kiemelésre került a csődtörvényből. Az új Ctv. jelentős újítása, hogy fokozatosan erősítve az
elektronikus cégeljárás jelentőségét, 2008 júliusától a cégbejegyzési eljárás tekintetében az elektronikus eljárási formát kötelezővé teszi (erről később, a
cégjogi szabályok körében részleteses szólunk).

90/5/6
A gazdasági társaság üzletszerű közös gazdasági tevékenységre irányul, ezért
szükségképpen - ellentétben a polgári jogi társasággal - a gazdasági társaságnak mindig van vagyona és ezt a társasági szerződésben meg kell határozni.
A legegyszerűbb gazdasági társaságoknál is kötelező része a társasági szerződésnek a vagyon meghatározása, a korlátolt felelősséggel működő társaságoknál pedig a Gt. vagyoni minimumot is meghatároz (kft.-nél ötszázezer, zártkörűen működő rt.-nél 5 millió, nyilvánosan működő rt.-nél 20 millió Ft jelenleg a kötelező törzs[alap]tőke-minimum).
91/2/3
A gazdasági társaság vagyon nélkül nem működhet, ezért a gazdasági társaságok
egyes fajainál előírt szabályok szerint a vagyoni hozzájárulást a tagoknak általában a társaság cégbejegyzéséig szolgáltatniuk kell (de pl. az rt.-nél a pénzbeli betétek szolgáltatására a cégbejegyzéstől számított 1 év a végső határidő).
92/4 [ad d)-e)]
ad d)-e) A cégbejegyzési nem peres eljárást a cégbíróság folytatja le a Ctv. szabályai szerint. A cégbejegyzési eljárásban jogi képviselő igénybevétele kötelező,
okirati bizonyításon kívül más bizonyításnak helye nincs. A cégbejegyzési kérelem 2008 nyaráig még hagyományosan, azaz papír alapon, valamint elektronikusan is benyújtható, 2008. július elsejétől azonban bejegyzési eljárás kezdeményezésére kizárólag elektronikus úton van lehetőség.
92/6 javított szövege:
A 2006-os Gt. alapvető újdonsága, hogy a Ctv. mellékletében hat szerződésmintát
tartalmaz - egyet a kkt.-ra, egyet a bt.-re, kettőt a kft.-re és kettőt a zártkörűen
működő
rt.-re
(többszemélyes
egyszemélyes
kft,
többszemélyes
egyszemélyes zrt.). 2007 őszéig a hagyományos, papír alapú eljárásban is lehetett
szerződésmintát alkalmazni a kkt., a bt. és a kft. esetén, 2007 szeptemberétől
erre már csak az elektronikus cégeljárásban van lehetőség (az elektronikus
úton, szerződésmintával kezdeményezett eljárás az un. egyszerűsített cégeljárás), de onnantól a zrt. esetében is. Az elektronikus cégeljárásban lehet szerződésmintát, és egyedi szövegezésű szerződést is használni. Ha a társulóknak
megfelel a minta...
98/5/2
ülés tartása nélkül hozzanak döntést a társasági szerződésben meghatározott
bizonyítható
módon
(ún.
levélszavazás).
Az
eredménybeszámolóról
fő
szabályként csak ülésen lehet dönteni, azonban a társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy bármely kérdésben lehetőség van levélszavazásra. A társasági szerződésben akár úgy is lehet rendelkezni, hogy a „szabálytalanul" (nem
megfelelő keretek között) meghozott döntéseket a tagok utóbb is jóváhagyhatják (legkésőbb azonban a döntéstől számított 30 napon belül).
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99/5 javított szövege:
f) A vezető tisztségviselői jogviszony sajátos, polgári jogi jellegű jogviszony.
Leginkább a megbízási jogviszonnyal rokon, hiszen a megválasztással és az elfogadással jön létre, illetve visszahívással vagy lemondással bármikor mindkét oldalon megszüntethető. Erre a jogviszonyra vagy a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony), vagy a munkaviszonyra irányadó
szabályokat kell alkalmazni (Gt. 22. § [2] bek.). A vezető tisztségviselővé választás tehát önmagában nem hoz létre munkaviszonyt, azaz amennyiben a vezető tisztségviselőt a társaság alkalmazottként kívánja foglalkoztatni, úgy vele
munkaszerződést kell kötni, visszahívása esetén pedig a munkaszerződését is
meg kell szüntetni (pl. felmondással). Az esetleges (pl. igazgatói) munkaviszony tehát a vezető tisztségviselői jogviszonytól elválik, és külön is bírálandó
el (ún. kettős fedelű jogviszony). Ez abból is látszik, hogy a munkaszerződés
alapján a munkavállalónak mindig jár bér, a vezető tisztségviselői tevékenység
pedig ingyenesen és díjazás fejében egyaránt ellátható.
108/3/1
a) amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul.
A legkisebb törzsbetét 100 000 Ft, a legkisebb törzstőke 500 000 Ft. A törzsbetét
a társaság cégbejegyzése után a törzsbetétet szolgáltató tag üzletrészévé alakul
[Gt. 121. §]. Az üzletrész forgalomképes vagyoni értékű jog, az üzletrészről értékpapírt kiállítani nem lehet.
110/2
a) előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul.
Jelenleg
a
magyar
jogban
részvénynévérték-minimum
nincs.
Részvényt
névértéke alatt kibocsátani tilos, névérték feletti kibocsátási érték lehetséges, a
névérték és a kibocsátási érték különbsége az alaptőke feletti vagyonba kerül.
Az rt. legkisebb alaptőkéje a korábbi szabályozásban egységesen 20 millió Ft.
volt, jelenleg a zrt. esetében 5 millió, a nyrt. esetében 20 millió Ft.
119.
oldal
végére
folytatólagosan
beiktatott,
új,
önálló
bekezdések:
Megszűntnek nyilvánítás esetén a bíróság végelszámolót jelöl ki és a megszűnés
a végelszámolás befejezése után, a cégjegyzékből való törléssel történik meg.
(Ha felszámolási eljárásnak van helye, azt kell lefolytatni.) Ettől független az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás [Ctv. 89.§), amelynek
végeredménye ugyancsak a cég törlése a cégjegyzékből.
Az új Cégtörvény értelmében 2007. január 1-től már valamennyi cégforma
esetében
lehetővé
vált
a
cégbejegyzési
(változásbejegyzési)
kérelem
elektronikus úton történő intézése. Ez azt jelentette, hogy a korábbiakhoz képest
bármely társasági forma esetében szabadon választhattak az alapítók, hogy a
hagyományos, papír alapú cégbejegyzési eljárást vagy az elektronikus cégeljárást kezdeményezik. Igen jelentős változás, hogy 2008. július elsejétől az
elektronikus cégeljárás a kötelező. Az elektronikus cégeljárás kötelezővé té-
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telével - azaz 2008. július elsejétől - tehát kizárólag elektronikusan lehet cégbejegyzési, illetve változásbejegyzési cégeljárást kezdeményezni.
Az elektronikus eljárás kötelezővé tétele a cégregisztrációs eljárásban lényeges szemléletváltás a magyar szabályozás alapvető hagyományaihoz képest. Az elektronikus eljárás igénybevétele általában csak egy lehetséges alternatíva, és kötelezővé tételre csak ritkán, kivételesen kerül sor (pl. az adóeljárásban korábban is volt már erre példa). Az elektronikus cégeljárás kezdeményezéséhez
szükséges
eszközökkel
és
ismerettel
természetesen
nem
is
maguknak a társulni kívánó piaci szereplőknek kell rendelkezniük, hanem a cégbejegyzési eljárásban eddig is kötelező - jogi képviselet biztosítja az
elektronikus cégeljáráshoz „vezető szabad utat". Ez azt jelenti, hogy a piaci
szereplőknek, cégeknek, a társaság jövendőbeli alapítóinak és tagjainak továbbra is lehetősége lesz arra, hogy a létesítő okiratokat, okmányokat papír
alapú dokumentumok formájában hozzák létre (a társasági szerződés a jövőben is lehet hagyományos, papír alapú okirat), azok elektronikus okirattá alakítására
és
a
cégbejegyzési
kérelem
elektronikus
formaságainak
teljesítésére
a jogi képviselő köteles.
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