
Ptk.1. § (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá 
más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat szabályozó más jogszabályokat - ha 
eltérően nem rendelkeznek - e törvénnyel összhangban, e törvény rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni. 
(2) A törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság gazdasági és társadalmi rendjével összhangban kell értelmezni. 
Ptk.2. § (1) A törvény védi a személyek vagyoni és személyhez fűződő jogait, továbbá törvényes érdekeit. 
(2) A törvény biztosítja a személyeknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, e jogok társadalmi rendeltetésének 
megfelelően. 
Ptk.3. § (1) A törvény védi a tulajdonnak az Alkotmányban elismert valamennyi formáját. 
Ptk.4. § (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 
(4) Ha ez a törvény szigorúbb követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható. Saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. Aki maga sem 
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a másik fél felróható magatartására hivatkozhat. 
Ptk.5. §  (1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést. 
(2) joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, 
különösen ha a nemzetgazdaság megkárosítására, a személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy 
illetéktelen előnyök szerzésére vezetne. 
(3) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós 
közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a fél jognyilatkozatát ítéletével pótolhatja, feltéve, 
hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el. A jognyilatkozat pótlására különösen akkor kerülhet sor, ha a 
jognyilatkozat megtételét illetéktelen előny juttatásától tették függővé. 
Ptk.6. § A bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása más 
jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kívül károsodás érte. 
Ptk.7. § (1) A törvényben biztosított jogok védelme az állam minden szervének kötelessége. Érvényesítésük - ha törvény 
másképpen nem rendelkezik - bírósági útra tartozik. 
(2) Bírósági peres eljárás helyett a felek választottbírósági eljárást köthetnek ki, ha legalább a felek egyike gazdasági 
tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, és a felek az eljárás tárgyáról 
szabadon rendelkezhetnek. 



A jogképesség Minden ember jogképes: jogai és kötelességei lehetnek. Életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy 
felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlő. A korlátozó szerződés, egyoldalú nyilatkozat semmis. A jogképesség az 
embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától (a születéstől visszafelé számított háromszázadik nap, melybe a születés 
napja beleszámít). A halállal szűnik meg. 
A Holtnak nyilvánítás Eltűnéstől 5 év, bíróság mondja ki. Amennyiben előkerül, úgy a jogkövetkezmények semmisek. 
A cselekvőképesség Cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki. Aki 
cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet jognyilatkozatot. A korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis. 
Kiskorú: aki a 18 életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házas (nem nagykorú, ha a bíróság érvénytelennek nyilvánítja.  
Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a 14. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy. Nyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása kell (kivéve: személyes jellegű 
jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja; a mindennapi élethez szükséges kisebb jelentőségű szerződések, ha 
rendelkezik fizetett munkahellyel, úgy keresete erejéig erre kötelezettséget vállalhat; olyan szerződéseket köthet, amelyekkel 
előnyt szerez) Ha a cselekvőképessé válik, maga dönt a függő jognyilatkozatainak érvényességéről. A törvényes képviselő a 
korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak  ígért vagy adott ajándékot a gyámhatóság engedélyével visszautasíthatja. Ha a 
gyámhatóság a törvényes képviselő visszautasító nyilatkozatát nem hagyja jóvá, ez a határozata a törvényes képviselő elfogadó 
nyilatkozatát pótolja. A kiskorú nevében maga is tehet jognyilatkozatokat, kivéve azokat, amelyeket az előbb felsoroltam. 
Korlátozottan cselekvőképes az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett. Ezt a házastárs, rokon, 
gyámhatóság, ügyészség kérheti. Azok tartoznak ide, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége a pszichés 
állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent. 
Minden olyan ügyben önállóan érvényes jognyilatkozatot tehet, amely tekintetében a bíróság nem korlátozza. Korlátozható: 
TB-i, szociális és munkanélküli ellátás igénylése, valamint a munkaviszonyból származó jövedelemmel való rendelkezés; ingó 
és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog; családjogi jognyilatkozatok megtétele, a házassági vagyonjoggal 
kapcsolatos jognyilatkozat,  a gyermeke nevének meghatározása és annak megváltoztatása, a gyermekének örökbefogadásához 
való hozzájárulás; tartási kötelezettséggel kapcsolatos vagyoni döntés; a lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat megtétele (a 
szerződés megkötése, illetve felbontása); örökösödési ügyek; bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos 
jognyilatkozatok; az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása; tartózkodási hely meghatározása. Felülvizsgálat: 
5évente,melyet a gyámhatóság indít Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be,illetve az a 14 
év feletti akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes 
képviselője jár el (kivéve: teljesített csekély jelentőségű szerződés, a mindennapi életben tömegesen előforduló, különösebb 
megfontolást nem igényelő szerződések. A törvényes képviselő jognyilatkozatainak érvényességéhez a gyámhatóság 
jóváhagyása szükséges. (még jóváhagyással sem: ajándékoz, idegen kötelezettségért ellenérték nélkül felelősséget vállal, 
jogokról ellenérték nélkül lemond.) Bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált jognyilatkozat érvényességéhez a 
gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges. Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel 
tartozik, és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére is kötelezhető. Cselekvőképtelen az a nagykorú, akit a bíróság 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. . Ezt a házastárs, rokon, gyámhatóság, ügyészség kérheti. Azok tartoznak 
ide, akiknek akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt - 
tartósan teljes mértékben hiányzik. Felülvizsgálják, kivéve, ha az igazságügyi orvosszaké  rtőnek szakértői véleményében 
nyilatkozik, hogy az állapot végleges. Jognyilatkozata semmis; nevében gondnoka jár el, kivéve, a mindennapi életben 
tömegesen előforduló, és különösebb megfontolást nem igényelő szerződések. 
A jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok 
A jogi személy jogképes: jogai és kötelezettségei vannak. Ez nyilvántartásba vételtől, törlésig tart. Szabadon alapítható, arról 
okiratot kell készíteni (név, székhely, cél, tevékenység, vagyon, képviselő, tagok neve, címe, a jogalany nevét, lakhelyét). 
Az állam jogképes: jogi személynek minősül, a pénzügyminiszter képviseli. 
Az alapítvány: alapító okiratba kell foglalni. Adott céllal jön létre, a cél elérésével szűnik meg, kivéve, ha a cél nem módosul. 
Gazdasági tevékenységet nem folytat. Bíróságon kell nyilvántartani. Kedvezményezetteket meg kell nevezni. 
Jogi személyiség nélküli jogalany: olyan szervezet, melyet a tv. jogokkal lát el és kötelezettségekkel terhel, így perben állhat. 
A személyhez fűződő jogok Ezen jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. Jogi 
személyekre is alkalmazni kell. A személyhez fűződő jogokat egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat 
semmis. Sérelmét jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes 
szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése. 
Mindenkinek joga van a névviseléshez, tehát tudományos, irodalmi, művészi vagy egyébként tevékenységet felvett névvel is 
lehet folytatni. Védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. Megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével 
kapcsolatos bármiféle visszaélés, a levéltitkot megsértése,a magántitok vagy üzleti titok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala. 
A magánlakáshoz fűződő jogok. Adatkezelés és adatfeldolgozással kapcsolatos jogok. Akit ezen jogában megsértenek, az 
polgári jogi igényeket támaszthat: követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, követelheti a jogsértés 
abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő adjon elégtételt és, hogy szükség esetén 
erre megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti a helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, 
továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását; kártérítést követelhet a 
polgári jogi felelősség szabályai szerint. Ide tartozik a kegyeleti jog is. 
A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok A szellemi alkotás a törvény védelme alatt áll. Akinek ezen jogát megsértik a 
személyhez fűződő jogok megsértése esetén irányadó polgári jogi igényeket támaszthatja. 



Dologi jog: 
Tárgya (dolog) minden, ami birtokba vehető, ami tulajdonjog tárgya lehet. Két részre bontható a dolog: alkotórész (a dologgal 
olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna vagy értéke csökkene) és 
tartozék (a dolog rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges PTK95) Mint tulajdonjogot 
az Alkotmány is nevesíti (tulajdon szentsége, tulajdonjog védelme. Dologi jog alapelvei: zártkörű (dologi hatályú 
jogszabályfajtát csak törvény hozhat létre) abszolút hatályú (a fennálló jogviszony az összes kívülállóra nézve hat, mindenkit 
ez a jogviszony kötelez), nyilvános (mivel mindenkire hatályos) egyedi (tárgya csak egyedileg meghatározott, jól körülírható 
tárgy lehet). A dolgokat osztályozhatom: osztható – oszthatatlan, helyettesíthető – helyettesíthetetlen, értékes – értéktelen, saját 
birtokbeli - idegen birtokbeli. 
Példa: van egy tulajdonom, amire azt mondom, hogy ez az enyém. Ez az én dologi jogi jogviszonyom, ez az összes kívülálló 
jogalanyra kötelező, vagyis nekik ezt a jogviszonyt, vagyis hogy ez a tárgy az enyém, tiszteletben kell tartani. Abszolút jellegű, 
tehát kizárólagos, mindenki irányába jogi hatást kifejtő jogviszony.  
I. A tulajdonjog 
A tulajdonost a dolog felett teljes és kizárólagos jogi uralom illeti: birtoklás, használat, hasznok szedése, rendelkezés. A 
tulajdonjogi igények magas fokú védelmet élveznek. (birtoklás esetén nincs rendelkezési jog) A tulajdonos tulajdonát 
bárhogyan megvédheti, ennek egyetlen korlátja van: csak jogszabályi keretek közt biztosíthatja a védelmet. A Ptk. a 
jogszerűtlen beavatkozással (ha nem úgy jár el, ahogy az adott helyzetben elvárható) szemben akár az erőszak alkalmazását is 
megengedi a tulajdonosnak. A tulajdonjogi igénye nem évül el, időben is korlátlan. 
Tulajdonjogot szerezhetünk: eredeti (olyan fajta módon szerzem meg a tulajdont, hogy nem volt a tulajdoni sorban előttem 
senki) származékos (származtatott, tehát valakinek ilyetén jogosultsága hárul rám) módon vagy más osztályozásban: jogos 
önhatalommal, tulajdoni perrel (tulajdonos, ha a dolog kikerült a birtokából, követelheti a visszaadását, ilyen tárgyú keresetet 
bíróságon benyújthat), ingatlan nyilvántartási bejegyzéshez való jogosultsággal (nyilván csak ingatlan esetében), végrehajtási 
igényperrel 

Szerzésmódok 
Adásvétel: később 
Átruházás: a dolog tulajdonosától lehet, kivéve kereskedelmi árú és ha a tulajdonos a dolgot 3ik személyre bízta, és 
ellenszolgáltatás fejében ettől a személytől szerzem (1 éven belül tulajdonos megválthatja). Ingatlannál nyilvántartási 
bejegyzés kell. 
Árverés: Eredeti szerzésmód. Ugyanaz, mint az átruházás csak nem a tulajdonostól szerzem a dolgot és ő, a dologra később 
sem tarthat igényt. 
Kisajátítás: ha magasabb érdek fűződik az állami (önkormányzati) igény kielégítéséhez, akkor a dolog kisajátítható. Ebben az 
esetben a tulajdonos azonnali, teljes és feltétlen kártalanítást (nem kártérítést!) kap, vagyis a teljes elszenvedett értékcsökkenést 
ott rögtön rendezni kell.  
Elbirtoklás: Eredeti szerzésmód. Ingatlan esetén 15, ingóság esetén 10 év, kivéve bűncselekmény vagy rosszhiszeműség,  
Termék, termény, szaporulat elsajátítása: Megveszek egy termőföldet, be van vetve, de nincs learatva: a termény az enyém 
lesz. De ha ez nem adásvételen alapul, hanem elbirtokláson, akkor is megszerzem. 
Öröklés: Származékos szerzésmód: az örökrész az örökösre száll (egyetemleges öröklés), annak minden jó és rossz oldalával. 
Az örökhagyó döntése felülírja a jogszabályi rendelkezéseket. Ha az örökhagyó nem  végrendelkezik, akkor a vagyona sorsát 
nem tudja befolyásolni, ilyenkor törvényes öröklés lesz: van gyereke, gyerekei, akkor egyenlő arányban ők örökölnek. 
Végrendelkezni szóban, magánokiratban (írásban), teljes bizonyító erejű magánokiratban (tanuk előtt írásban) vagy 
közokiratban (közjegyzői okiratban) lehet. 
 
Elővásárlási jog ha a föld és az épület tulajdonosa nem ugyanaz, akkor egymással szemben elővásárlási joguk van. 
Köztulajdon természeti kincsek, felszín alatti víz, folyóvizek, tavak és ezek medre, általuk képzett szigetek, közutak, vasutak, 
légtér, rádió és tévé frekvenciák. Nem idegeníthető el, tulajdonjogát az állam vagy önkormányzat élvezi, de másnak 
átengedheti. 
A föld, mint tulajdon Akié a telek, azé a rajta lévő épület, de ha a föld és az épület tulajdonosa nem azonos, akkor a 
jogszabály lehetővé teszi az elővásárlási jog biztosításával azt, hogy a két dolog egy kézbe kerüljön. Valamint létezik a 
földhasználati jog, társasházak esetén például a lakást vásárló tulajdonos földhasználati joggal is bír. 
Birtoklás, birtokvédelem Birtokos az, aki a dolgot hatalmában tartja, a birtoktól való megfosztás vagy zavarás ellen pedig a 
birtokvédelem eszközeivel élhet. A birtokjogot megállapodás alapján birtokátruházással szüntethetjük meg. Birtokvédelmet a 
jegyzőtől 1 éven belül kérhetünk. Jogalap nélküli birtoklásnál, a birtokot köteles vagyok visszaadni, de a felelős őrzés 
szabályai az irányadók (ráfordítás megtérítése) 
Elidegenítési és terhelés tilalom A tulajdonos a dologra szerződéssel ezen jogokat kizárja. Ingatlan esetén az ingatlan-
nyilvántartásban fel kell tüntetni. Megszűnik az azzal biztosított jog megszűnésével. 
Felelős örzés Aki a dolog jogosultság vagy kötelesség nélkül tartja magánál, az őrzésről köteles gondoskodni a tulajdonos 
költségén, amíg a tulajdonos a dolgot át nem veszi. A dolog a költségek megfizetéséig visszatartható. A dolgot az őrző nem 
használhatja (kivéve:fenntartáshoz szükséges cselekmény), ellenkező esetben a károkért felel, a hasznait pedig köteles kiadni. 
Ha tulajdonos nem veszi át a dolgot, úgy őrző értékesítheti, felhasználhatja, de az érték a tulajdonosé. 
Használat és hasznok szedésének joga A használati jogokat korlátolt dologbeli jogoknak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy 
valamilyen fajta joggyakorlási tilalmat, vagy kényszert a tulajdonosnak el kell szenvednie, ezért nem teljes a joga, hanem 
korlátolt. A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a belőle folyó hasznokat szedni, köteles viselni terheit és azokat a 
károkat, melyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni (állagromlás, amortizáció, ha maga okoz kárt a tulajdonában). A 
hasznosítás jogát egyébként tovább lehet engedni másnak (haszonbérlet, albérlet stb.).   
Haszonélvezet: tipikusan öröklés útján keletkezik. A haszonélvezeti jog jogosultja más személy tulajdonában álló dolgot 
meghatározott terjedelemben használhat, hasznait szedheti. Örökhagyónál szokott előfordulni (meghal, ott marad a házastárs, 
akinek mindenen haszonélvezeti joga lesz). Az örökösök tulajdont szereznek, de tűrniük kell, hogy a házastárs ott lakjon. 
Haszonélvezeti joga haláláig tart (özvegyi jog, holtig tartó haszonélvezeti jog). A haszonélvezeti jog korlátolt dologi jog: le 
lehet róla mondani, meg lehet pénzben váltani. Viszont haszonélvezet jogosultja a jog gyakorlása érdekében birtokvédelmet 
kérhet. Szerződéssel is létrehozható haszonélvezeti jog, és ha a haszonélvezet tárgya megsemmisül a jog megszűnik. 



Szomszédjog A tulajdonos a használat során köteles tartózkodni az olyan magatartástól, mellyel másokat szükségtelenül 
zavarná, vagy mellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné (úgy járjunk el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható). A 
szomszédot értékcsökkenés miatt kártalanítani kell. Ide tartozik még a szükséghelyzet (életet, testi épséget vagy vagyont 
fenyegető veszély esetén köteles vagyok tűrni) és a közérdekű használat. 
Beépítés, ráépítés, túlépítés elhatárolása: a túlépítés azt fedi, hogy valaki a saját telkén kezdi az építést, de az épület átnyúlik 
a szomszéd telkére is; a ráépítő teljes egészében más személy telkére épít; a beépítés pedig azt jelenti, amikor valaki más 
anyagából építkezik a saját telkén. A túlépítés a szomszédjog körébe tartozik, a beépítés és a ráépítés pedig a származékos 
szerzésmódok körébe.  
Rendelkezés A tulajdonos a dolgot birtokba adhatja, használatát átengedheti, hasznait szedheti, a dolgot biztosítékul adja, 
megterhelje, átruházza, vagy jogai gyakorlásával felhagyjon.  
Példák: tulajdonnal való felhagyás: lomtalanítás (nem kell, kiteszem). Ha elhagyok valamit, kikerült a birtokomból, de 
birtokvédelem illet meg és tulajdonjogi igényt támaszthatok Találás: úgy kell eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában 
elvárható, tehát meg kell tennem mindent, hogy visszakerüljön a tulajdonoshoz. 
Szolgalom:. Legtipikusabb a telki szolgalom (de másfajta is lehet).  Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető, önálló adásvétel 
tárgya nem lehet, általában a haszonélvezet szabályait kell rá megfelelően alkalmazni, és a használatnak a módja úgy kell 
kinézzen, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ha nem gyakorlom a szolgalmi jogot, elenyészhet.  
Ha a telkek tulajdonosa változik, a szolgalom fennmarad. 
Közös tulajdon és társasház Oszthatatlan jogi tárgy, melynél a tulajdonjog meghatározott hányadok (mellyel mindegyikük 
saját maga rendelkezik) szerint több személyt is megillet. Hasznait, ezen hányadok alapján szedik. Minden tulajdonos jogosult 
birtokolni és használni a dolgot, de csak a többi tulajdonostárs sérelme nélkül. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonos 
felléphet. Társasházról akkor beszélünk, ha okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább 2 lakásból áll 
épületegyüttesről van szó. Ekkor földtulajdon nincs, csak használati jog.  
II. Zálogjog 
Akkor jön létre, ha a felek egy követelés biztosítása céljából megállapították azt, vagy a kötelezett rendelkezési joggal bír. A 
kötelezett és jogosult ezt szerződésbe fekteti és ez ingatla és bármely forgalomképes dolog, jog, követelés esetén a zálogjogi-
nyilvántartásba, bejegyzésre kerül. Nem érvényesíthető követelés esetén a szerződés semmis. A zálogjog megszűnik: ha a 
jogosult lemond arról, ha a dolog elpusztul, ha a jog vagy követelés megszűnik, elévül, ha jogosult a zálogtárgyat értékesíti 
vagy tulajdonjogát megszerzi. 



Társasági jog 
Önálló nevesített személy, illetve vagyonegyesítő társaság. A PTK azon társaságokat szabályozza, melyek nem 
profitorientáltak: a társasházközösség, alapítvány, különböző egyes állami, nem állami vállalatok. Háromféle lehet: 
személyegyesítő (közös célra szerveződnek, elérése érdekében nem szükséges vagyont összerakni, Pl: érdekvédelmi jellegű 
társaságok ezek), vagyonegyesítő, vegyes. (Alapítvány: nem gazdasági társaság. Alapító által meghatározott cél elérése 
érdekében pénzeket kezel, de nem profitorientált) 
Polgári jogi társaság: társasági szerződés hozza létre, a tagok személyes közreműködése mellett közös vagyoni hozzájárulás 
szükséges, valamilyen közös cél érdekében tevékenykednek.  
Gazdasági társaságok . jogképes, jogokat és kötelezettséget vállalhat, de nem más mint egy darab papír, nevében valamilyen 
vezető tisztségviselője jár el. Minimálisan 2 tag kell az alapításhoz. Természetes személy csak egy gazdasági társaságban lehet 
korlátlanul felelős tag.  

A korlátolt (Kft.) felelősség azt jelenti, hogy a cég tartozásaiért a tag csak korlátozott mértékben, a tagi törzsbetétje 
erejéig felel, más egyéb felelőssége nincs, ezért a hitelezővédelem itt gyengébb 

A korlátlan esetén (Bt.) beltagja, aki a cég tartozásaiért a cégvagyont meghaladó mérték tekintetében is személyes 
vagyonával is felel. 
Alapítása: társasági szerződéssel (alapító okirat, alapszabály cégformától függően) és a cégbíróság bejegyzésével jön létre. A 
társasági szerződés minimális elemei: társaság neve, székhelye, tagok neve, rendelkezésre bocsátott pénzösszeg (hozzáadott 
vagyon mértéke), határozott idő esetén időtartam, TEÁOR kód, vezető tisztségviselők neve, könyvvizsgáló neve, felügyelő 
bizottsági tagok neve, cégjegyzés módja, képviselet egyéb szabályai. 
Előtársaság Ha a társasági szerződés létrejött, be lettek adva a cégbejegyzéshez szükséges papírok a cégbírósághoz, de a 
cégbírósági bejegyzés még nem történt meg. 
Gazdasági társaság legfőbb szerve taggyűlésnek, tagok gyűlésének, közgyűlésnek szokták hívni, eltérően attól, milyen 
cégformáról beszélünk. A céget érintő összes ügyben dönthet. A tulajdonosokból, tagokból áll. Felügyelőbizottság 
létrehozható, bizonyos esetekben kötelező. 3-15 fős társaság, kft-nél, rt-nél beszélhetünk róla. Alapvetően látszólag passzív, a 
tulajdonosok érdekében a cégvezetőt ellenőrző testület. Ha van osztalék, akkor annak kifizetésre jóváhagyást ad. 
Könyvvizsgáló egyetlen személy, a számviteli törvénynek megfelelő cégműködést biztosít és ennek törvényességéért felel. 
Cég megszűnése: jogutódlással (határozott időtartam eltelt, társaság legfőbb szerve elhatározza a cég megszűnését, társaság 
tagjainak száma 1 főre csökken, ha a cégbíróság a céget megszünteti, jogszabály így rendelkezik) vagy jogutód nélkül.  
Közkereseti társaság, betéti társaság társasági szerződéssel jön létre, arra vállalnak a tagok kötelezettséget, hogy közösen 
fognak valamilyen gazdasági tevékenységet végezni, a tagok a társaság tartozásaiért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek, 
nincs minimális vagyoni hozzájárulás, kültag és beltag van, a beltag felel a társasági vagyont meghaladó tartozásokért, a kültag 
csak betétje erejéig felel, nincs minimális tőke a létrehozáshoz. 
Korlátolt felelősségű társaság meghatározott összegű törzsbetétekből alakul, ezek összessége a törzstőke, a tag felelőssége a 
törzsbetétje erejéig tart, cégvezető felelőssége: ha nem a társaság érdekeinek megfelelően jár el, a taggyűlés leválthatja és 
büntetőjogi felelőssége is van, 500 ezer Ft kell hozzá 
Részvénytársaság meghatározott számú és névértékű részvény kibocsátásával jön létre, ez adja az alaptőkét, a tag 
kötelezettsége csak a részvényben foglalt kötelezettségekre terjed ki. 



Kötelmi jog: 
A kötelmi jog relatív szerkezetű: itt a szerződéses partnerek közt van jogviszony. A szerződéses szabadságnak aspektusai: úgy 
kötök szerződést, ahogy akarok, megválaszthatom azt, hogy egyáltalán kötök-e szerződést, partnerválasztási szabadságom van, 
azzal kötök szerződést, akivel akarok, abban a tárgykörben kötök szerződést, amiben akarok, arra szerződök, amire akarok, 
vételár, teljesítési határidő, stb. mind olyan, amit úgy határozok meg, ahogy akarok, egyetlen kötöttség van: a két fél 
konszenzusa, megállapodása szükséges. A szerződés a jogoknak, kötelezettségeknek az egyenlő mértékű egysége, ez a 
szerződéses szinallagma: ez azt jelenti, hogy egyenlő jogok és kötelezettségek vannak. 
Keletkezés és megszűnés: 
A kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a teljesítés követelésére. Keletkezhet: szerződésből, 
jogszabályból, bírósági határozatból, jognyilatkozatból, jogsértésből, károkozásból, jogalap nélküli gazdagodásból vagy utaló 
magatartásból. Megszűnik: teljesítéssel, megállapodással, ha a jogosult és kötelezett ugyanaz, halállal vagy tv-ben foglalt 
egyéb okból.  
Többalanyú és jogosultú kötelem: a jogosult mindenkitől csak a ráeső részt követelheti, kivéve egyetemleges kötelezettség 
(osztható), ilyenkor bárkitől kérhetem. A kötelezettek között elszámolási jogvita lesz. Ha a követelésem egyikükkel szemben 
elévült, akkor az elszámolásnál ő erre hivatkozhat. Több jogosultnál mindenki csak a ráeső vagy egyenlő arányú részt 
követelheti, kivéve ha nem osztható a szolgáltatás, mert ilyenkor mindenkinek a teljes követelés jár. Egyetemlegesség esetén 
bármely jogosult felé való teljesítés után a követelés megszűnik.  
Kötelem teljesítés: pénztartozás, beszámítás: fizetéssel vagy más megállapodással teljesíthető, adott ország pénznemében, 
érvényes árfolyamon. Pénztartozás után kamat jár (jegybanki alapkamat), devizában a pénzpiaci kamat. Követelést be lehet 
számítani, ha a követelés jogos, nem évült el. Teljesítés lehetséges letét útján, vagy 3-ik személy által (tartozásátvállalás). 
Bírósági úton nem érvényesíthető követelés: elévült követelés, játékból vagy fogadásból eredő vagy erre a célra ígért és 
adott kölcsön követelése, ha a törvény a követelés érvényesítését kizárja. 

Szerződések 
Minimálisan két fél kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatának kell találkozni (konszenzus) Tehát tudni kell, hogy kivel, 
mikortól, mire nézve, mennyiért, hol szerződök. Szerződéses jogviszonyban úgy járunk el, ahogy adott helyzetben általában 
elvárható, de a feleknek: kölcsönösen együttműködve kell eljárniuk, tekintettel egymás jogos érdekeire. A kötelmi jog abszolút 
diszpozitív (vannak kógens jogszabályok, amik kötelező erővel rendelnek el valamit, a diszpozitív jogszabály ezzel szemben 
megengedő jogszabály). 
ÁSZF egy olyan feltétel, amit nem tudom alakítani, minden szerződőre általánosan vonatkozik. Akkor lehet célpont akkor, ha 
nagyon sok résztvevő van, és az ÁSZF egyoldalú.  
Előszerződés: a felek abban állapodnak meg, hogy később majd szerződést fognak kötni. Ezzel én már kötve vagyok.  
Szerződési feltételek tisztességtelensége (209.től): bírói gyakorlat dönti el, mi minősül tisztességtelen szerződésnek (ahogy az 
adott helyzetben általában elvárható, kölcsönös együttműködés, egymás jogos érdekére való tekintet), ennek az ellenpontja a 
rosszhiszemű magatartás. 
Nem minősül tisztességtelennek az a feltétel, amit a jogszabály előír. 
Szerződés létrejötte (211) Aki szerződés kötésére ajánlatot tesz, az ajánlatához kötve marad, kivéve, ha kötöttségét az ajánlat 
megtételekor kizárta. A bíróság egyetlen dolgot néz: van-e szerződés a felek közt.  
A szerződés alakja: döntően a szerződési szabadság körében mozogva olyan alakú, tartalmú, küllemű, terjedelmű szerződést 
kötünk, amilyet szeretnénk, kivéve a jogszabályban előírt formákat, különben nem jön létre a szerződés. Egyetlen egy dolog 
tud pótolni szerződéses alakformát: a közokirat, mely mindenféle alakszerűséget pótol. 
Szerződés tartalma (226.-tól) arról szerződök, amiről akarok. Kötelezést csak jogszabályi rendelkezés tartalmazhat, ami 
kifejezetten tiltja egyes szerződések megkötését: jó erkölcsbe ütköző, ellentmondásos, lehetetlen feltételre irányuló. A lényeg, 
hogy jogosultságokat és kötelezettségeket súlyban megegyezzenek, ellenkező esetben a szerződés semmis. 
Feltétel és időhatározás (228.-tól) A szerződésnek a létrejöttét is, meg a hatályba lépését is (a kettő nem ugyanaz) valamilyen 
feltételhez lehet kötni. A feltétel akár a jövőre nézve is hathat, akár bontó feltétel is lehet. Tehát a szerződéses létszak elején, 
végén be lehet tenni valamilyen feltételt.  
Példa: azt mondom, hogy a kisfiam jeles érettségit hoz haza, veszek nei egy Porsche-t, hogy jobban tudjon csajozni. Mi a 
jövőbeni feltétel? Legyen meg a jeles érettségi. Ha a feltétel nincs meg, nem kell megvennem a Porsche-t. Hülye példa, de a 
lényeg benne van.  
Időhatározás: a szerződést megkötjük, érvényes, de a hatályba lépését időponthoz kötjük.  
Példa: egy bérleti szerződésnél, a birtokba adás napjától hatályos. Tehát amikor a szerződés hatályba lép, akkor indulnak el 
különböző dolgok: díjfizetés esedékessége, kárveszély viselése, kaució adása, stb. Már megkötöttük, de a start dátum a kettőnk 
által közösen megállapított időpont lesz.  
Érvénytelenség: semmis szerződés, megtámadható szerződés (eredményes megtámadás után: 2 év a kötéstől) a tv. erejénél 
fogva érvénytelen. Ez lehet: tévedés, megtévesztés, színlelt szerződés, fenyegetés, nyilatkozati hiba (tv.-ben előírt forma 
esetén), tartalmi hiba. Jogkövetkezmény: eredeti állapot visszaállítása, pénzbeli megtérítés. 
Szerződés teljesítés: teljesíteni tartalomnak megfelelően kell, ezzel a kötelezettség megszűnik. Teljesíteni a szerződésben leírt 
határideig kell. Ellenkező esetben szerződésszegés áll fenn. Jogkövetkezmény: szerződésszerű teljesítés követelése, 
szolgáltatás visszatartása, elállás, felmondás. Hibás teljesítésnek minősül a határidő átlépés. 
Szerződés megerősítés és módosítás: közös megegyezéssel módosítható a szerződés, melynek nem módosított része 
változatlan marad, szükség esetén a módosítást a bíróságon is kérhetik. 
Szerződés megszűnés esetei: (26.fejezet): felbontással, felmondással, megszűnéssel, megszüntetéssel. Ez két párban van. 1. a 
jogviszonynak egyik pólusa (egyik fél) kéri a szerződés megszüntetését, 2. konszenzus (megegyezés) alapján történik. 
Optimálisan a szerződés teljesül, a kötelmi jogviszony megszűnik. Viszont, mikor egyik vagy mindkét fél szeretne a 
szerződésből „kikerülni” nem érvényesül a pacta sunt servanda elve (megegyezés kötelez), mert ehhez vagy szerződésszegés 
kell (legyen okom felmondani), vagy mindkét fél okán történnie kell valami olyan előre nem látható eseménynek, mely miatt 
felbontják azt. Mind a 4 esetben eltérő a joghatása és a felekre gyakorolt hatás.  
Elévülés: az idő múlása, mint jogi tény miatt bekövetkező olyan változás, amely az anyagi jogi jogviszonyt nem emészti el, de 
annak az érvényesíthetőségét megszünteti. Elévülési idő 5 év. Az anyagi jogi igény nem évült el, a tartozás fennáll, kivéve ha a 
felek írásban másban állapodnak meg (tartozáselismerés) vagy menthető okból nem érvényesíthető (nyugszik), ugyanakkor az 



érvényesíthetősége az megszűnt, ha letelik az 5 év. A főköveteléssel a hozzá kapcsolódó mellékkövetelés (kötbér, foglaló) is 
elévül. Az elévülés felszólításra megszakad. 
Megszüntetés és felbontás: (319) Más lesz a joghatás, de közös a megegyezés. Megszüntetése mindig a jövőre szól, attól 
kezdve, a jövőre nézve a jogok és kötelezettségek megszűnnek. A felbontás a megkötés időpontjára visszamenő hatállyal hat, 
vissza kell térni az eredeti állapothoz.  
Elállás (320) Az elállási nyilatkozat a szerződést felbontja (két fél között nincs megegyezés) Visszamenőleges hatályú.  
Felmondás (321)  A felmondáshoz írásbeli nyilatkozat kell). A felmondás megszünteti a szerződést. 
Confusio (322) Akkor is megszűnik a szerződés, ha ugyanaz a személy lesz a kötelezett és a jogosult.  
Engedményezés: a jogosult a követelését átruházhatja. (faktoring). Nincs személyes felelősség, leértékelődik a követelés. Az 
ellenérték fejében való engedményre az adásvétel, ingyenes engedményre az ajándékozás szabályai az irányadók.  
Tartozásátvállalás: a kötelezett, a jogosult hozzájárulásával átvállalhatja a tartozást, de ezt a jogosult megtagadhatja.  
Kártérítés (339-től) A kártérítés reparatív, azaz valamely beálló értékváltozást próbál kompenzálni. Aki másnak kárt okoz 
(értékcsökkenés, elmaradt haszon, indokolt költség), köteles megtéríteni, ez az általános kárfelelősség elve. Mentesül, ha 
betartotta az általánosan elvárható magatartás elvét. Felelősség esetei, kárfelelősség elve: a káresemény bekövetkezik, akkor a 
károsultnak is van adott helyzetben elvárható mértékű kárenyhítési kötelezettsége (nem nézhetem tétlenül, hogy ég a házam). 
Nem kell megtéríteni a kár azon részét, amit a károsult passzivitása okoz. Semmis valamely szerződésnek azon kikötése, mely 
a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő felelősséget korlátozza vagy kizárja. Ez joghatás kiváltására nem alkalmas. 
Jogtalan támadás, vagy támadásra utaló fenyegetés elhárítása érdekében okozott kárt nem kell megtéríteni, ha a védekező az 
elhárításhoz szükséges mértéket nem lépte túl. Ha többen, közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben 
egyetemleges, egymással szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg.  A nem vagyoni kár azokra a 
káreseményekre értelmezhető, amikor a kár összege pontosan nem állapítható meg. A kárfizetés mellőzhető:, ha nincs ok-
okozati összefüggés a károkozó magatartás és a káresemény között.  
Jogellenesség: A kárfelelősség esetén meg kell állnia a jogellenességnek; olyan kárért, amiért vállaltam a kockázatot 
(beleegyezés, jogos védelem) nem kérhetek kártérítést.  Hiánya: szükséghelyzet, károsult beleegyezése, jog rendeltetés szerű 
gyakorlása (kisajátítás - ellensúlyozása: azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás), felróhatóság hiánya, méltányosság. 
Vétőképesség: a jogalanynak már van annyi belátási képessége, hogy cselekedeteinek súlyáért felelni tudjon (12 éves életkor) 
Felróhatóság: nem szerepel a Ptk-ban, az elvárhatósággal rokon. Egy társadalmi elváráshoz kapcsolódik, egyénenként változik. 
(Pl: speciális munkakörben elkövetett gondatlanság: gázszerelő)  
Felelősség kétfajta lehet: szubjektív: valamilyen magatartástól függ, objektív: felróhatóságra tekintet nélküli, mert senkit sem 
érdekel, hogy miért nem teljesítettem. Felelősség egyes esetei: közösen okozott kár, állattartók felelőssége (normál mértékű 
felelősség, kivéve veszélyes üzem –harci kutya – esetén), épületekről lehullott tárgy (akinek érdekében odakerült a lehulló 
tárgy, az felel), államigazgatási jogkörben okozott kár, felelősség olyan személyek károkozásáért, akik belátási képessége 
korlátozott, vagy hiányzik, stb. Ha a károkozás egyik félnek sem róható fel, de a kár a fokozott veszélyességgel járó 
tevékenység körében fennállt rendellenességre vezethető vissza, a kárt ez utóbbi köteles megtéríteni. Kimentés: azon 
felelősségi körök rendszere, amikor ki tudom menteni magam a károkozás alól, de bizonyítani kell, hogy a tevékenysége nem 
volt jogellenes, vagy magatartása nem volt felróható. Felelősség módja, kártérítés mértéke (335) a kártérítést pénzben 
(egyösszegű vagy járadék), vagy természetben kell megfizetni. Időben a káresemény bekövetkezte után esedékes, mértéke 
igazodik a kár mértékéhez.  
Kártalanítás: bekövetkezett, jogszerűen okozott értékcsökkenésre reagál. 
Jogalap nélküli gazdagodás: Aki más rovására jogalap nélkül gazdagodik (tévedésből is), közteles azt a gazdagodást 
visszatéríteni.  
Utaló magatartás: szándékos magatartással mást –jóhiszemű- olyan magatartásra indít, amelyből károsodás érte. 

Egyes szerződések 
Tulajdonátruházó szerződések: adásvételi szerződés: eladó köteles a dolog tulajdonjogát a vevőre átruházni, a vevő köteles a 
vételárat megfizetni. Csereszerződés: kölcsönös átruházás, Ajándékozási szerződés: ajándékozó köteles a dolog tulajdonjogát 
ingyen átruházni.  
Bérleti szerződés: a bérbeadó a dolog használat átengedi (jogai:ellenőrizheti a használatot, tulajdonjogai vannak), bérlő 
átveszi és bérleti díjat fizet érte (jogai:zavartalan használat, birtokvédelem, haszonszedés). A dolog rendeltetésének és a 
szerződésben leírtaknak megfelelően használja, a fenntartást érintő kisebb kiadásokat viseli (minden más bérbeadóra hárul). A 
bérlet megszűnik, ha  az határozott időre szólt és ez letelt, a dolog elpusztul, ha a bérlést vagy bérbeadást felmondják vagy a 
dolgot átruházzál. Haszonbérlet: haszonbérlő, haszonbér fizetése ellenében a hasznot hajtó dolog (termőföld) időleges 
használatára jogosult. Bérleti jogviszony szerint kell eljárni. 
Letéti szerződés (462) letéteményes köteles a letevő által rábízott dolgot időlegesen megőrizni.  
Megbízás típusú szerződések: megbízott köteles a megbízó által rábízott ügyet, utasításainak betartása mellett, érdekének 
megfelelően ellátni. Megbízó köteles ezért díjat fizetni, kivéve ha megbízott ingyen vállalja. A megbízás nélküli ügyvitel 
(neogotiorum gesto): külön megbízás nélkül is eljárhatok, de csak a fél érdeke és feltételezett akarata szerint. Képviselet (219.-
től): Törvényes képviselet: törvény erejénél fogva a képviselő a képviselt nevében és javára jogokat, kötelezettséget szerezhet 
(pl. gyerek-szülő) semmilyen meghatalmazás nem kell. Ügyleti képviselet: ügyletet igényel. 2 fajta lehet: megbízás, 
meghatalmazás. A meghatalmazás egyoldalú, címzett (nevesítve van a másik fél), ingyenes jogügylet, a megbízás ezzel 
szemben kétoldalú, és visszterhes. Irányultság: valakit meghatalmazok arra, hogy valamit tegyen az én nevemben, az én 
javamra. Ügygondnokot: csak az ügy terjedelméig, és csak olyan eljárási mélységben, ami az ő közreműködését feltételezi, az 
adott hiányzó személyt pótolja.  
Nem lehet megbízást kötni arra, amit a törvény tilt, vagy ami jellegénél fogva más jogviszony tartalmi kereteit kiköti. Ezek a 
színlelet szerződések semmisek. 



Öröklési jog 
 
Ajándékozás (579) szerződés, ingyenes jogügylet. Azokat részesítem ebben, akiket érdemesnek tartok erre, viszont ha ez a 
viszony megsérül, már nem érdemes rá, akkor ezt vissza lehet követelni. Bizalomra épül Az érdemtelenség esetén mindhárom 
esetben az ingyenes juttatás visszakövetelhető. Érdemtelenségi ok: ha az adományozott az adományozó életére tör, vagy vele 
szemben bűncselekményt követ el. 
Hagyomány és meghagyás (641) végrendeleti öröklésnél lehet tenni. Hagyomány: az örökös valamilyen vagyontárgyát 
közvetlenül valakihez juttatja. Meghagyás: tartós szolgáltatásra vonatkozik. Ilyenkor a meghagyással terhelt személy köteles a 
meghagyás erejéig és tartalmáig helytállni, tehát feltételhez kötött.  


