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Polgári jogi alapismeretek 
2011. szeptember 14-i előadás hanganyaga 

 
I. Dologi jog 

 
1. BEVEZETÉS 
 
A dologi jog területe a polgári jog tulajdonjogi részt felölelő része.  
Tulajdonjoggal ezer más kontextusban is találkozhatunk. A dologi jogot, mint tulajdonjogot 
egyébként maga az Alkotmány is nevesíti, ráadásul kiemelt figyelemmel, ugyanis a 
tulajdonjognak a védelmét kiemelten deklarálja az Alkotmány (tulajdon szentsége, 
tulajdonjog védelme – ez a Ptk-ban nyert deklarálást, de az Alkotmányból levezethető). A 
tulajdonjogi igények magas fokú védelmet élveznek.  
 
A dologi jogi jogviszonyokról általában egy-két gondolat. 
 
A dologi jogi jogviszonynak egyik jellemzője, hogy tipikusan abszolút szerkezetű jogviszony. 
Össze szokták párosítani a dologi jogi jogviszonyt, és a kötelmit: a dologi: abszolút, a 
kötelmi: relatív szerkezetű. 
 
Egy kis jogi alaptan:  
Az, hogy egy jogviszony abszolút jellegű, azt jelenti, hogy a fennálló jogviszony az összes 
kívülállóra nézve hat, mindenkit ez a jogviszony kötelez.  
 
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.  
 
Dologi jognak egyébként vannak alapelvei, ilyen jellemző pl. hogy 
• zártkörű (dologi hatályú jogszabályfajtát csak törvény hozhat létre) 
• abszolút hatályú (előbb elhangzott) 
• nyilvános (mivel mindenkire hatályos) 
• egyedi (tárgya csak egyedileg meghatározott, jól körülírható tárgy lehet) 
 
 
2. A DOLOG FOGALMA 
  
Dologi jog megfogalmazásában a dologi jog tárgya (dolog) minden, ami birtokba vehető. 
Ebből azt vonhatjuk le, hogy ami birtokba vehető, az tulajdonjog tárgya lehet. Vannak olyan 
„dolgok”, melyek nem feltétlenül materiális értelemben birtokba vehető vagy megfogható, pl. 
elektromos áram, napenergia, szélenergia stb., mind olyan dolog, melyet nem tudunk 
megfogni, de ezek dolog módjára viselkednek, és ezeken tulajdonjog szerezhető.  
 
Ha megnézzük a Ptk-t, két fogalmat találunk zárójelben a Ptk. felsorolásában: az egyik az 
alkotórész, a másik a tartozék. A kettő nem ugyanaz, ezek úgynevezett járulékos dolgok. Ez 
azt jelenti, hogy a fődologhoz kötődnek valamilyen kapcsolat révén. Ez a kapcsolat lehet 
szorosabb vagy tágabb, ez határozza meg a kettő viszony közti kapcsolatot. Az egyik a 
fődolog fenntartásához, használatához szükséges, a másik pedig elválasztható a fődologtól.  
Tartozék pl. a kocsinak a pótkereke: önállóan is használható, de nyilván az autóval együtt az 
igazi. Vizsgán csak a két fogalom (alkotórész, tartozék) ismerete kell, részletesen nem 
szükséges tudni.  
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Az általánostól eltérő tulajdon jogviszonyok az a Ptk. következő részében felsorolást kapnak, 
röviden felsorolom őket, de nem kell vizsgán (minimálisan el kell olvasni a fődolog, 
mellékdolog viszonyát, hogy meg tudjuk érteni). Következő ilyen dolog a föld tulajdoni 
kérdése, mely több aspektusból is benne van a hatályos jogszabályban. Az egyik sima 
ingatlanos példa, amikor a föld és az épület tulajdonjoga elválik. Van egy telek, rajta van egy 
ház, de nem biztos, hogy azé a telek, akié a ház.  
Van még három fogalom, ami szintén az ingatlan tekintetében van, ezeket fogom kérni:  
• beépítés 
• túlépítés 
• ráépítés 
 
Itt komoly kétségbeesés volt a pontos paragrafust illetően, nem részletezem. A lényeg, hogy 
a három fogalmat meg kell tanulni.  
 
Összegzésképp: épület témakörben fontos: 
• épület-föld tulajdonjog 
• tartozék-alkotórész 
• beépítés 
• túlépítés 
• ráépítés 
ezek kellenek 1-1 mondat erejéig, a jogszabályban megtalálhatók.  
 
Összefoglalásképp a lényeg: 
 
Épület, föld tulajdonjoga: 
Az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg (ez a főszabály). Az építkezőt illeti meg az épület 
tulajdonjoga, ha törvény vagy a földtulajdonossal kötött írásbeli megállapodás így rendelkezik. A 
földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát pedig a földre elővásárlási jog illeti meg. (Ptk. 97. 
§ (1)-(3) bek.) A lényeg, hogy 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.  
 
Tartozék, alkotórész:  
 Alkotórész: A tulajdonjog kiterjed mindarra, ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, 

hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással 
értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.  

 Tartozék: A tulajdonjog kétség esetén kiterjed arra is, ami nem alkotórész ugyan, de a dolog 
rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges, vagy azt 
elősegíti. (Ptk. 95. § (1), (2) bek.) 

 
Beépítés, ráépítés, túlépítés elhatárolása:  
 Beépítés a dologegyesülés sajátos esete, amely ingatlan és ingó dolgok egyesítéséből adódik. Ha 

valaki idegen anyaggal saját földjére vagy a használatában álló földre épít, beépítéssel megszerzi 
az anyag tulajdonjogát, de az anyag értékét köteles megtéríteni. (Ptk.136.§ (1) bek.).  

 Ráépítésről akkor beszélünk, ha valaki a más földjén építkezik. Ha valaki anélkül, hogy erre 
jogosult lenne, idegen földre épít, az épület tulajdonjogát a földtulajdonos szerzi meg, köteles 
azonban gazdagodását a ráépítőnek megfizetni. (Ptk.137.§ (1) bek.).  

 Túlépítésről akkor beszélünk, ha a tulajdonos részben a saját telkén, részben annak határán túl 
építkezett. Ha a tulajdonos jóhiszeműen földjének határain túl építkezett, a szomszéd - választása 
szerint - követelheti, hogy a túlépítő a beépített rész használatáért és a beépítéssel okozott 
értékcsökkenésért adjon kártalanítást, a beépített részt vásárolja meg, ha a föld megosztható, 
vagy az egész földet vásárolja meg. (Ptk.109. § (1) bek.). Túlépíteni lehet épületet vagy más 
építményt is: járdát, kőkerítést, pincét, de nem minősül túlépítésnek a könnyűszerkezetes 
építmény elhelyezése: drótkerítés, deszkapalánk, vagy az élő sövény. 

A lényeg, hogy 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.  
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3. A TULAJDONJOG TARTALMA ÉS VÉDELME 
 
A tulajdonnak és a birtoklásnak a tartalma, jogi vonatkozásban hasonló, de nem ugyanaz. 
Alapvetően egymástól lényegesen eltérnek. Általában véve a tulajdonosnak 3 
részjogosítványa van, ezt elegánsan úgy mondjuk, hogy tulajdonosi triász. Ez azt jelenti, 
hogy a következő 3 részjogosítványa van a tulajdonosnak:  
• birtoklás joga (és a birtokvédelemhez való jog) 
• használat és a hasznok szedésének joga 
• rendelkezés joga 
 
Mindegy, mi fölött van tulajdonunk, ez a három részjogosítványunk megvan. Ezzel szembe 
állítható a birtokos pozíciója: a birtokos részjogosítványánál a háromból ugyanis egy 
hiányzik, ez pedig a rendelkezés. A birtok jogviszonynál az a kérdés, hogy kinél van az adott 
jogi tárgy, a tulajdoni jogviszonynál pedig az, hogy kié.  
 
Azonosság: mind a tulajdonost, mind a birtokost nagyon magas szintű védelem illeti meg. 
Nem kisebb a birtokos védelmi pozíciója, mint a tulajdonosé. A legfontosabb 
részjogosítvánnyal, a rendelkezéssel azonban a birtokos nem bír. Használhatja, gyümölcseit 
szedheti, de nem rendelkezhet vele, csak nála van.  
 
Birtoklás, birtokvédelem 
 
A birtoklás joga alapján a tulajdonosnak jogában van a dolgot hatalmában tartani, a birtoktól 
való megfosztás vagy zavarás ellen pedig a birtokvédelem eszközeivel élni. 
 
A tulajdonos tulajdonát bárhogyan megvédheti, ennek egyetlen korlátja van: csak jogszabályi 
keretek közt biztosíthatja a védelmet. A Ptk. a jogszerűtlen beavatkozással szemben akár az 
erőszak alkalmazását is megengedi a tulajdonosnak.  
 
Mikor jogszerűtlen a beavatkozás: mindig úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben 
általában elvárható, ha nem így teszünk, jogszerűtlen a beavatkozás. A tulajdonost megilleti 
a tulajdon védelme, akár erőszakos tulajdonvédelem is megilleti. A tulajdonosnak a 
tulajdonjogi igénye nem évül el, időben is korlátlan. Ez fontos, hiszen a polgári jogban csomó 
olyan dolog van, ami elévül.  
 
Jogi alaptan kitérő – elévülés 
Elévülés: az idő múlása, mint jogi tény miatt bekövetkező olyan változás, amely az anyagi 
jogi jogviszonyt nem emészti el, de annak az érvényesíthetőségét megszünteti.  
 
 
Magyarázatként két fogalom, az anyagi jogi igény és érvényesíthetőség: 
Például kölcsönadok 5 millió forintot, és semmit nem írunk róla. meddig kérhetem, amíg van 
értelme? Bármeddig, de az általános elévülési idő 5 év. Ha ez eltelt, és nem szólítottam fel 
arra, hogy fizessen, és 5 év 1 nap után odamegyek, hogy fizesse vissza, akkor annyit mond, 
hogy „menj anyádba”    
Az anyagi jogi igény nem évült el, ő továbbra is tartozik nekem, ugyanakkor az 
érvényesíthetősége az megszűnt semmi más által, csak azért, mert eltelt annyi idő, ami után 
az érvényesíthetőség lehetősége egyszerűen megszűnik. Ez jó példa arra, hogy csak az idő 
múlása bizonyos pozíciókat a polgári jogban jelentősen megváltoztat. Ez szöges ellentétben 
áll a tulajdonjoggal, mivel a tulajdonjogi igények nem évülnek el, itt az időnek nincs szerepe.  
Van egy másik oldal: a tulajdonjogi igénynek a fennállására (hatály) bárki hivatkozhat, vagyis 
elméletileg bárki mondhatja, hogy ez az enyém (nyilván bizonyítja, ha akarja). Tehát bárki 
hivatkozhat a tulajdonjogi igényére, időkorlát nélkül.  
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Itt kis kitérő – nem lesz kérdés – az áthajló ág gyümölcse, kirepült méhraj, stb. – Ptk-ban 
meg lehet nézni.  
 
Használat 
 
Másik részjogosítvány a tulajdoni triászban a használat joga. Úgy is szokták mondani, hogy 
használat és hasznok szedésének joga.  
Ptk. 99. §. alapján a tulajdonos jogosult a dolgot használni, és a dologból folyó hasznokat 
szedni, plusz köteles viselni azokat a károkat, melyek megtérítésére senkit nem lehet 
kötelezni. A mondat első fele jogosultságokról, második fele kötelezettségekről szól. A 
második szelvényjogunk, a használati jog gyakorlásához ez alap kiinduló pontunk.  
 
Tulajdonos jogosult a dolgot használni, és az abból folyó dolgokat hasznosítani – 
gyümölcseit szedni, így is szokták mondani. Mi lehet egy polgári jognak, jogi tárgynak a 
gyümölcse? Van egy házam, kiadom, pénzt kapok érte. Hasznosítás? Persze. Van pénzem, 
beteszem a bankba, gyümölcsözik, kamatozik, hasznosítás? Igen. Termőföldem van, kiadom 
bérbe, hasznosítás? Igen. Miért tehetem meg? Mert az én dolgom, az enyém, azt csinálok 
vele, amit akarok, ha akarom, hasznosítom. Viszont senki mást nem illet meg ez a jog 
alaphelyzetben, csak engem. A hasznosítás jogát egyébként tovább lehet engedni másnak 
(haszonbérlet, albérlet stb.).  
Hasznosítás másik oldala a kárveszély viselése. A tulajdonosnak az egyik legfontosabb 
kötelezettsége az, hogy viselje azokat a károkat, melyek megtérítésére senki mást nem lehet 
kötelezni.  
Ha mást lehetne kötelezni a kár megtérítésére, az egyébként azt jelentené, hogy olyan 
káreseményről van szó, melynek közrehatásában valaki harmadik személy részt vett.  
Mi a tulajdonosnak a kárveszély viselése: állagromlás, amortizáció, ha maga okoz kárt a 
tulajdonában. Mindegy, hogy honnan ered, a lényeg, hogy senki másra ne legyen terhelhető: 
ekkor ezt a kárt a tulajdonos köteles viselni.  
 
A Ptk. 100. §-a passzol azokhoz az alapelvekhez, amik az első órán elhangzottak: a 
tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mellyel 
másokat – különösen szomszédait – szükségtelenül zavarná, vagy mellyel jogaik gyakorlását 
veszélyeztetné. Kettő kifejezés hangsúlyos: a köteles tartózkodni, és a szükségtelenül 
zavarni. 
Lehet valakit szükséges módon is zavarni, pl. köteles beengedni vasárnap délelőtt a 
szomszédom azért, hogy a házam hátsó falát lefessem, még ha nem is tetszik neki.  
Szükségtelen zavarás: este 10-kor becsöngetek, hogy most szeretném lefesteni – 
szükségtelennek minősül, mert bár nincs leírva sehol a jogszabályban, hogy este 10-kor nem 
mehetek át, de úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Tulajdonosi 
jogok mellett kötelezettsége is van a két félnek, ez pedig az, hogy szükségtelenül ne zavarja 
mások, különösen szomszédja érdekeit.  
 
A jegyzetben majd lesz ilyen, hogy szomszédjogok – faágról lehajló gyümölcs, kerítés, 
mezsgye stb., és a beépítést, ráépítést, túlépítést is itt fogjuk találni.  
Pár mondat ez utóbbi háromról:  
Mindhárom arról szól, hogy valaki vagy idegen anyaggal, vagy saját anyaggal, vagy 
jóhiszeműen vagy rosszhiszeműen másnak a földjére építkezett. Nyilván van, amit vissza 
lehet csinálni, van amit nem, de arra kell gondolni, hogy a két fél között keletkezik egy 
elszámolási viszony, mely viszonyt meghatároz az illető személynek a habitusa, 
nevezetesen az, hogy jó- vagy rosszhiszemű volt-e. A rosszhiszeműség megítélése a Ptk-
ban nagyon rossz, a rosszhiszemű ember általában elesik a választás jogától (pl. hogy 
kifizetem, vagy lebontom), plusz a rosszhiszemű mindig megkapja azt, hogy ha a 
magatartásával kárt is okozott, akkor ez alól soha nem tud kibújni.  
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Rendelkezés 
 
A tulajdonjogi, tulajdonosi triász harmadik részjogosítványa: a rendelkezési jog. Ez az, ami 
megkülönbözteti a tulajdonost a birtokostól.  
A rendelkezési jog nagyon tág jogosítvány. Igénybevételével a tulajdonos lényegében azt 
csinál a dologgal, amit akar: hasznosítja, felhagy a tulajdonjoggal, elcseréli, megterheli, 
eladja, elajándékozza, bármit tehet vele.  
 
Példák:  
A rendelkezési jog keretében a tulajdonnal való felhagyás esete azt jelenti, hogy van egy 
tulajdonom, amire a továbbiakban nem kívánok tulajdonjogot formálni: ilyen a lomtalanítás 
(nem kell, kiteszem).  
Ha elhagyok valamit, az más: azt nem azzal a szándékkal teszem, hogy felhagyjak a 
tulajdonjogával, de ugyanaz történt: kikerült a birtokomból. Birtokvédelem illet meg, sőt, ha 
tulajdonos vagyok, tulajdonjogi igényem van, amire időkorlát nélkül hivatkozhatok.  
Ha felhagyok a tulajdonjogommal, az az én rendelkezési jogom gyakorlása, nem lehet jogi 
igényem. De ha valami azért kerül ki a birtokomból, mert elhagytam, akkor itt a birtokból 
kikerülés nem azt jelenti, hogy a rendelkezési jogomat gyakoroltam, nem emiatt történt az 
eset. Mindkettőnél kiesik a birtokomból, csak más az ahhoz vezető út.  
 
Találás, ha már itt tartunk: ha valaki talál valamit, nem szerez tulajdonjogot első körben, mert 
úgy kell eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Nincs leírva sehol, hogy mit 
kell tenni, de lehetőség szerint – ez a lehetőség adott helyzetben elvárható magatartás 
szintje – meg kell tennem mindent, hogy a tulajdonosához a talált dolog visszakerüljön. Ha 
ez nem vezet eredményre, és más sem formál igényt a dologra (pl. állam), akkor lehetséges 
tulajdont szereznem az adott tárgyon. De ha később feltűnik a tulajdonos, akkor – mivel a 
tulajdonjogi igény nem évül el, és arra bármikor hivatkozhat – vissza kell adnom. Első körben 
tehát a találás látenciát eredményez: hazamegyek, ott egy Rembrandt, szétnézek, és 
bedobom a csomagtartóba. Úgy jártam el, ahogy az adott helyzetben, általában elvárható? 
Nem (max. ha azért tettem be, hogy nehogy megázzon). 
 
Egy rokonítható témakör van ebben a dologban: Ptk. 196-197. §-oknál található a felelős 
őrzés, ez hasonló ehhez a történethez, vagyis ahhoz, amikor kikerül valakinek a birtokából 
egy jogi tárgy. A felelős őrzés olyan szituáció, amikor anélkül, hogy engem bárki megkérne 
(szerződést kötne) arra, hogy vigyázzak a dolgára, én az ő dolgát a birtokomba veszem, de 
nem azzal a céllal hogy tulajdont szerezzek rajta, hanem azért, hogy esetleges károsodástól 
óvjam meg (azaz úgy járok el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható). Pl. kimegyek 
behajtani a teheneimet, de látom, hogy a szomszéd két tehene is ott van őrizetlenül, ezért 
behajtom azokat is – nem lopom el a két tehenet, csak nem akarom, hogy kár érje, tehát úgy 
jártam el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ilyen esetben milyen jogviszony 
alakul ki: van egy tulajdonos, akinek továbbra is tulajdona a két tehén, az azokat behajtó 
személy pedig birtokosa lesz a két tehénnek. Különbség a találás és a felelős őrzés közt, 
hogy felelős őrzésnél a tulajdonosnak és a birtokosnak lesz egy elszámolási jogviszonya: 
vissza kell adni a két tehenet, de azt mondhatja a felelős őrző, hogy a szükséges (ez 
lényeges) ráfordításait (pl. megetette, megitatta őket) a tulajdonosnak meg kell térítenie, és 
ha ez megtörténik, akkor visszaadja a birtokába került, de más tulajdonát képező jogi 
tárgyakat, de addig, amíg nem kapta meg a szükségesen rájuk fordított összeget, addig az 
állatokat jogszerűen visszatarthatja. Tehát a felelős őrző visszatarthatja a dolgot addig, amíg 
a ráfordítást nem kapja meg.  
 
Pl. elveszti valaki a kutyáját, más megtalálja, akkor nem ellopja, hanem ez a felelős őrzés 
körébe tartozik, azaz úgy következik be, hogy a két fél közt tudatos jogi cél nincs.  
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Itt kérdés hangzott el, ami nem hallatszik a felvételen, de a válasz a következő: Ha ilyenkor 
úgy járok el, hogy nem az vezet engem, hogy más javát állagában megőrizzem, akkor már 
felvetődik a rosszhiszeműség, és abból már nem jövök ki jól. A másik, hogy ott van a 
tulajdonos, aki bármikor kérheti a tulajdonosi igénye érvényesítését. A tulajdonosi igényeket 
semmi nem írja felül, egy esetben lehet belenyúlni: amikor az állam (önkormányzat) azt 
mondja, hogy magasabb érdek fűződik az állami (önkormányzati) igény kielégítéséhez, mint 
a magántulajdonhoz való jogosítvány. Ez akkor képzelhető el, ha valakinek az ingatlanát 
kisajátítják. A kisajátítás, nagyon erőszakos belenyúlás a tulajdoni jogviszonyba: van 
valamim, odajön az állam és elveszi – elég védtelen vagyok. Ez csak akkor lehetséges, ha 
más lehetőség nincs, és ilyenkor a tulajdonos azonnali, teljes és feltétlen kártalanítást (nem 
kártérítést!) kap, vagyis a teljes elszenvedett értékcsökkenést ott rögtön rendezni kell.  
 
Kártalanítást kap, nem kártérítést. Két teljesen különböző dolog. A kártérítés jogszerűtlenül 
okozott kár esetén szükséges, a kártalanítás pedig jogszerűen okozott kár esetén.  
 
Itt ismét hallgatói kérdés hangzott el, nem érthető. A válasz: értékesítheti is. A szomszéd és 
Ön között lesz egy elszámolási viszony, melynek lesz pozitív és negatív oldala. Önnek 
pozitív, hogy a tej értékesítéséből lesz bevétele addig, amíg ez nem éri el a ráfordításhoz 
szükséges összeget: csak akkor adom vissza a tehenet, ha a tej eladásából megtérül a 
ráfordításom. De ha levágja a tehenet, az nem oké.  
 
(Nyilván az volt a kérdés, hogy az általam felelős őrzés körében birtokolt tehén tejét 
értékesíthetem-e addig, amíg a tehénke által elfogyasztott takarmány stb. költsége abból 
meg nem térül számomra, vagy valami hasonló.)  
 
Összefoglaló:  
 
Tulajdonjog részjogosítványai - birtoklás, használat, rendelkezés 
 
A tulajdonjog az a jogi alap, mely az egyes dolgok felett a tulajdonos részére olyan uralmat 
biztosít, melyet minden más személy, továbbá az állam és szervei is kötelesek tiszteletben 
tartani (abszolút szerkezetű jogviszony, mindenkivel szemben hatályos). A tulajdonost 
megillető jogokat a legegyszerűbb formában három fogalommal írjuk le: a birtoklás, a 
használat joga, valamint a rendelkezés joga.  
 a birtoklás azt jelenti, hogy a tulajdonos az adott dolgot magánál tarthatja,  
 a használat azt jelenti, hogy a tulajdonos a dolgot maga és a hozzá tartozó személyek 

számára, szükségleteik kielégítése érdekében használhatja,  
 a rendelkezés joga alapján a tulajdonos a dologra más személyekkel jogviszonyokat 

létesíthet (hasznosíthajta azt, pl.bérbe adhatja, tulajdonjogát másra ruházhatja, eladhatja, 
elajándékozhatja stb.).  
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4. SZERZÉSMÓDOK  
 
 eredeti (olyan fajta módon szerzem meg a tulajdont, hogy nem volt a tulajdoni sorban 

előttem senki)  
 származékos (származtatott, tehát valakinek ilyetén jogosultsága hárul rám).  
 
Tipikusan származékos szerzésmód az adásvétel: A eladja B-nek, olyan jogokat fog B 
szerezni, amilyen A-nak volt. Van ehhez kapcsolódó római jogi alapelv (nem kell tudni, 
jegyzetben talán benne van): „nemo plus iuris” elve – senki nem származtathat át több jogot, 
mint amennyivel ő maga rendelkezik. Nekem van ennyi jogosítványom, ez a maximum, amit 
másnak átadhatok. A vásárló tipikusan szeretne hozzá plusz jogosítványokat: megveszek 
egy ingatlant pont úgy, ahogy az eladó meghirdette, ekkor nem mondhatom utólag, hogy van 
még szolgalmi jogom, meg bármim: annyi jogom van, amennyi az elődömnek volt.  
 
Eredeti szerzésmódok 

Tehát eredeti és származékos szerzésmódok: van, amit a Ptk. kifejezetten nevesít. Eredeti 
szerzésmódnak minősül a hatósági határozattal vagy árveréssel történő tulajdonszerzés, de 
ezek elég ritkák. Érdekesség ezzel kapcsolatban: azt mondja a Ptk., hogy aki hatósági 
határozat vagy árverés útján szerez tulajdont, akkor is tulajdonossá válik, hogy ha az, akitől 
szerzi, nem volt tulajdonos. Magyarán ha így megszerzek egy olyan dolgot pl. árverésen, 
amiről egyébként nem volt bizonyított az hogy az előző tulajdonos jogszerű tulajdona volt 
vagy csak nála volt, lopta, találta, engem ez már mint új tulajdonszerzőt nem fog érdekelni, 
én már tiszta „hófehér” tulajdonos vagyok.  
 
Ilyenkor ha felbukkan a tulajdonos, ebbe bele fog ütközni: én azt fogom mondani, hogy 
hatósági határozat, átverés útján szereztem. Kiderült, hogy lopott - így járt.  
 
Egyébként a hatósági határozattal, árveréssel történő tulajdonszerzés nagyon ritka 
Magyarországon, egyszerűen nem nagyon működik (itt elhangzott egy példa egy bírósági 
árverésről, ahol előre megszervezett licit folyik, meghatározott szereplőkkel, ezt nem 
részletezem). Lényeg, hogy Magyarországon az ingatlanforgalom, ingóságok tekintetében a 
piac töredéke bonyolódik ily módon.  
 
Másik eredeti szerzésmód az elbirtoklás.  
Az elbirtoklás olyan fajta tulajdonszerzés, ami vonatkozhat ingóságra, ingatlanra: bármit el 
lehet birtokolni. Lényege az, hogy valaki másnak a dolgát szakadatlanul, sajátjaként kezeli, a 
jogszabályban meghatározott ideig. Ptk. szerint ez a határozott idő ingatlan esetében 15, 
más dolog esetében 10 év.  
 
Más dolgát szakadatlanul, sajátjaként használja. Szakadatlanul azt jelenti, hogy a fennálló 
ominózus 10 vagy 15 év folytonos kell, hogy legyen. Ha ez megvan, és sajátomként 
használom, tehát költök rá, művelem, felszántom, bevetem, úgy gondozom, mintha a 
sajátom lenne meghatározott ideig, akkor - bár van valakinek tulajdonosi igénye erre - ha 
igénylem (pl. földhivatali bejegyzést kérek) meg tudom jogszerűen szerezni a tulajdonjogot. 
Azért ilyen hosszú az elbirtoklási idő, mert vélelmezi a jogalkotó, hogy ha ennyi idő alatt ha 
valakinek van tulajdonjoga, akkor valamiféle tulajdonjogi igényt be tud terjeszteni. Ha bármi 
ilyet beterjeszt a tulajdonos - ez lehet egyszerű felszólítás, hogy húzzak el onnan és ne 
használjam - akkor az addig eltelt idő elvész, és a szakadatlanság megszakad. Az addig 
eltelt elbirtoklási idő megszűnik, és kezdődik elölről.  
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Jogtörténeti kitekintés: az állam és az egyház javára történő elbirtoklási idő régen hosszú 
volt. Az államnál 70, az egyháznál 100 év volt, hogy véletlenül se tudjon senki elbirtokolni 
állami, egyházi ingatlant.  
 
Másik kritérium az elbirtoklásnál, hogy aki alattomos úton szerez birtokot, vagy 
bűncselekmény útján jut birtokba, az semmilyen módon, még az idő elteltével sem lehet 
jogszerű tulajdonos.  
 
Eredeti (????????) szerzésmód még a 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. Ez származékos, 
szerintem rosszul hangzott el előadáson. 
 
Következő szerzésmód a gazdátlan javak elsajátítása, és az utolsó a találás. A kettő közt az 
a különbség, hogy az elsőnél olyan dolgon szerzek tulajdont, ami normál körültekintés 
mellett azt mutatja, hogy nem valakié. Találásnál viszont nem gazdátlan a dolog, tudom, 
hogy annak van tulajdonosa. A lomtalanításnál kukázás gazdátlan javak elsajátítása, nem 
találás, mert aki oda azt kirakta, azzal lemondott a tulajdonjogról. Nem azonos tehát a kettő.  
 
Ezek voltak az eredeti szerzésmódok.  
 
Itt egy hallgatói kérdés hangzott el, amit nem értek a felvételen, ezért nem tudom leírni. A 
válasz a következő: nehéz egy 200 kilós bálna alól kirántani az ólomcsövet, amin ül, ő ezzel 
jelzi a tulajdonjogát, jogot formált rá, azért ül rajta, ez az igazi tulajdonvédelem :D  
 
Származékos szerzésmódok 
 
Két fajta származékos szerzésmódot különböztetünk meg, jellegét tekintve: tradíciós és 
konszenzuális.  
 Tradíciós szerzésmód azt jelenti, hogy a tulajdon átruházási szándékon kívül ahhoz, 

hogy ez frankó legyen, át is kell adni a dolgot. Ezt úgy mondják ma, hogy birtokba adás 
kell. Nem elég, hogy megállapodunk, át is kell adni a dolgot. Amikor a kettő találkozik, 
akkor beszélünk tulajdonjog átruházásról.  

 Konszenzuális szerzésmód esetében puszta megállapodás elégséges, nem kell birtokba 
adni.  

 
Vannak olyan dolgok, amikor a birtokba adás fizikailag nem lehetséges, ilyenkor valamilyen 
jelképpel fejezzük ki a birtokba adást, pl. átadom a lakás kulcsait.  
 
Származékos szerzésmód még az öröklés. A származékos jellege úgy néz ki, hogy az 
örökség megnyíltakor az örökség az örökösre száll, ezt úgy hívják, hogy egyetemleges 
öröklés: annak minden jó és rossz oldala ráesik az örökösre. Nem lehet ezt a halmazt 
felbontani és azt mondani, hogy bizonyos részét elfogadom, bizonyos részét nem. 
Egyetemes jellegű, tehát igen, vagy nem. Mindegy, hogy pluszos vagy mínuszos a hagyaték: 
vagy az örökhagyó végrendelkezése szerint 
Több örökösnél az egyetemes jelleg úgy néz ki, hogy vagy törvény alapján oszlik meg az 
örökösök közt, vagy ezt felboríthatja az örökhagyó döntése, mely amúgy döntően felülírja a 
jogszabályi rendelkezéseket (az örökhagyó akarata mérvadó - itt örökös hangzott el, de 
értelemszerűen az örökhagyó akaratára gondolt tanár úr).  
 
Ha az örökhagyó nem tesz végrendeletet, akkor a vagyona sorsát nem tudja befolyásolni, 
ilyenkor törvényes öröklés lesz: van gyereke, gyerekei, akkor egyenlő arányban ők 
örökölnek. Ha ettől az örökhagyó el akar térni, akkor ezt úgy teheti meg, ha erről még 
életében joghatályosan rendelkezik.  
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Közokirat - magánokirat kitekintés: 
 
Önök annyira kiborítanak, hogy hazamegyek, megiszok 3-4 üveg bort, és előveszem a 
sörétest. Mi lesz a csekély vagyonommal? Semmi, törvényes öröklés útján ide-oda vándorol. 
Hogy tudok törvényes végrendeletet készíteni? Ha nagyon szorít az idő, akár szóban is 
tudok érvényesen végrendelkezni. Általában a szóban tett nyilatkozatok bizonyíthatatlanok, 
cáfolhatók, nem érnek sokat. Erre olyan szituációban van lehetőség, ha másra nincs mód, pl. 
ott fekszem az M3-ason darabokban, ekkor a két mentősnek tudok végrendelkezni. Gyenge 
cérna, hiszen csak a becsületükön múlik, ilyen esetben ha örökös lennék, megtámadnám.  
 
Ha a végrendeletemet írásba foglalom, viszont ezt sima magánokiratba teszem, azaz fogok 
egy papírt és leírom, akkor ez egy fokkal jobb, mint a szóbeli, de gyakorlatilag ha az előző 
egy cérna, akkor ez kettő cérnával egyenértékű.  
 
Következő stáció: van magánokiratom, és teljes bizonyító erejűt formálok belőle. Ez azt 
jelenti, hogy átcsöngetek a két szomszédomhoz, akik aláírják tanúként. Ők azt fogják 
tanúsítani, hogy én írtam, és én írtam alá, a tartalma számukra irreleváns (nem kell tudniuk 
arról, hogy mit tartalmaz az okirat, csak azt bizonyítják, hogy én írtam, és én írtam alá).  
 
Ha tutira akarok menni, akkor viszont közokiratba foglalom, tehát valamilyen jogszabály által 
meghatározott formában kerül kibocsátásra az okirat. Tehát amit leírtam, azt elviszem egy 
közjegyzőhöz, ahol hitelesítik, záradékolják, és letétbe is helyeztethetem. Ily módon - bár 
szóról szóra ugyanaz - a magánokiratom átalakult közokirattá. Ez jó, mert innentől kezdve a 
közokirati vélelem megillet: ellenkező bizonyításáig az abban foglaltakat valósnak kell 
elfogadni. Vagyis ha valaki kekeckedik, akkor én ráhárítom a bizonyítási terhet, és neki kell 
bizonyítani azt, hogy a közokirat rossz, nem pedig nekem azt, hogy jó. Magánokiratnál nincs 
ilyen védelem, vélelem, ezért ha valami fontos, azt mindenképp célszerű közokiratba foglalni 
(tartozás-elismerés, végrendelet, adásvétel is akár, bármi, ami fontos, és később peres 
eljárás része lehet).  
 
További két származékos szerzésmód a Ptk. 133-134. § környékén található, a fogalommal 
elég tisztában lenni, vizsgára nem kell. Ez a feldolgozás és az egyesítés.  
 
Ezzel az eredeti és származékos szerzésmódok feldolgozása megtörtént.  
 
Szünet, jelenlétis lebukás, stb. - nem részletezem. Vizsgákkal kapcsolatban elhangzott, hogy 
nem kell parázni. Tananyag az, amit a tanár úr átküldött e-mailen. A jegyzetben lévő elméleti 
részeket kell összepárosítani a Ptk-val. Amit kell, tanár úr elmagyaráz, a Ptk. egy törvény, 
nincs magyarázat benne. Ha a jegyzetet elolvassuk, az elég a vizsgához. Ahol magolás 
szintű tanulásra van szükség, az minimális: alapelvek, és még lesz 1-2, de erre majd felhívja 
tanár úr a figyelmet. Jogi alaptanból sem kell aggódni, de azért tudni kell, mi a hatály, 
jogviszony, érvényesség stb., mert ezek nélkül nem lehet megérteni a jogszabályokat. 
 
Összefoglalás a tulajdonszerzési módokról: 
 
Eredeti tulajdonszerzés: A tulajdonjog megszerezésekor a dolgon nem állt fenn tulajdon, 
vagy pedig a dolgon fennálló tulajdontól függetlenül keletkezik új tulajdon. Eredeti 
szerzésmód esetén az új tulajdonjog tartalmára, keretére nincs befolyással az esetleg 
előzőleg fennállt tulajdon tartalma, tehát nem érvényesülnek a tulajdonjogot terhelő 
korlátozások. 
Származékos tulajdonszerzés: Az új tulajdonos tulajdonjoga az előző tulajdonjogon 
alapszik, abból származik. Származékos tulajdonszerzés esetén alanyváltozás (jogelőd-
jogutód) következik be, amely nem érinti a fennálló jogokat és kötelezettségeket, azaz az 
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előző tulajdonos nem származtathat át több jogot az új tulajdonosra, mint amennyivel maga 
rendelkezett (“nemo plus iuris”). 
Szerzésmódok EREDETI SZÁRMAZÉKOS 

INGÓ 

 hatósági határozat vagy árverés; 
 elbirtoklás; 
 gazdátlan javak elsajátítása; 
 találás. 
 

 átruházás; 
 a termékek, a termények és a 

szaporult elsajátítása; 
 vadak és halak 

tulajdonjogának megszerzése; 
 feldolgozás; 
 egyesítés; 
 öröklés. 

INGATLAN 

 hatósági határozat és árverés, 
 elbirtoklás, 
 kisajátítás. 
 

 átruházás, 
 növedék, 
 beépítés, 
 ráépítés, 
 öröklés. 

 
 
Innentől egy darabig nem tudok címeket adni a szövegrészeknek, mert ide-oda mentünk a 
témakörökben, visszatérve olyanokra is, amikről már volt szó az elején. Úgyhogy innen egy 
darabig nem számozok   
 
Közös tulajdon 
 
Ptk. XII. fejezete a közös tulajdonról szól. Közös tulajdon egyébként sok magyarázatot nem 
igényel, viszont gyakori élethelyzet. Közös tulajdonnál azt kell megérteni, hogy jellegüknél 
fogva vannak olyan jogi tárgyak, amelyek nem oszthatóak, és itt megállunk - osztályozás 
következik.  
 
A dolgok osztályozása lehetséges pl. a következők szerint:  
 osztható - oszthatatlan 
 helyettesíthető - helyettesíthetetlen  
 értékes - értéktelen 
 saját birtokbeli - idegen birtokbeli  
 
Dolgok osztályozása részletesen (hátha valakit érdekel ): 
1. Természeti tulajdonságaik szerint lehetnek: 

 ingók – ingatlanok, 
 elhasználhatók – elhasználhatatlanok, 
 helyettesíthetők – helyettesíthetetlenek, 
 oszthatók – oszthatatlanok, 
 értékkel bírók (felbecsülhető) – értékkel nem bírók (felbecsülhetetlen), 
 egységes – összetett, 
 élő – élettelen dolgok.  

2. Forgalomképességük szerint lehetnek:  
 forgalomképes, 
 korlátozottan forgalomképes vagy 
 forgalomképtelen dolgok. 

3. Más dolgokhoz való kapcsolatuk szerint a dolog lehet: 
 fődolog és mellékdolog, 
 alkotórész, 
 növedék, 
 tartozék, 
 gyümölcs, 
 haszon, 
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 dologösszesség, 
 vagyon. 

Ezerféleképp lehet osztályozni, de ebből az oszthatóság a lényeges: ha van olyan 
tulajdonom, ami osztható, és közös tulajdonról beszélünk, akkor nincs vita: ketten vagyunk 
tulajdonosok, van 20 mázsa kukoricánk, 10 az enyém, 10 a tiéd, nem tudunk összeveszni. 
Probléma akkor van, ha a dolog nem osztható: közösen vagyunk tulajdonosai egy teleknek, 
ingatlannak, gépjárműnek, bárminek. Ekkor pl. két tulajdonos van, mindkettőnek van egy ún. 
eszmei tulajdoni hányada. Az eszmei tulajdoni hányan ingatlannál pl. 1/2 tulajdoni hányad, 
ez azt jelenti, hogy mindkét félnek van 1/2-1/2 tulajdona. Mindkettő azonos mértékben 
gyakorolhatja tulajdonosi jogait, nincs olyan, hogy ha valakinek kisebb tulajdoni hányada 
van, akkor kevésbé gyakorolhatná a tulajdonjogát: nem a jogai vannak megosztva, hanem a 
dolog feletti terjedelem: a legkisebb kisebbségi tulajdonosnak is ugyanazok a jogosítványai 
vannak: birtoklás, használat, hasznok szedése, rendelkezés -, és ez a fennálló eszmei 
hányada arányában illeti meg. Kettőnknek van egy telke, haszonbérbe kiadjuk, akkor a 
bejövő pénzt tulajdoni hányad arányában osztjuk el.  
 
Tulajdonvédelmi eszközökről 1-2 gondolat:  
• jogos önhatalom 
• tulajdoni per (tulajdonos, ha a dolog kikerült a birtokából, követelheti a visszaadását, ilyen 

tárgyú keresetet bíróságon benyújthat) 
• ingatlan nyilvántartási bejegyzéshez való jogosultság (nyilván csak ingatlan esetében) 
• végrehajtási igényper 
Ezekkel lehet tulajdont védeni. Birtokot védeni másképp lehet, birtokvédelmet lehet kérni a 
jegyzőtől, ez már más, ez birtokvédelem.  
 
Ptk. megemlíti a társasháztulajdont, de erről nem beszélünk sokat. Igazából a társasház 
polgári jogi társaságnak minősül, viszont nem minősül gazdasági társaságnak, ezért a Ptk. a 
létét kimondja, lehetővé teszi, de a társasházzal külön törvény foglalkozik - vizsgán nem lesz 
téma.  
 
Használati jogok (visszakanyarodtunk: birtoklás, használat, rendelkezés) 
 
A használati jogokat korlátolt dologbeli jogoknak nevezzük. A korlát azt jelenti, hogy 
valamilyen fajta joggyakorlási tilalmat, vagy kényszert a tulajdonosnak el kell szenvednie, 
ezért nem teljes a joga, hanem korlátolt. És azért a használati jogok címet kapta a fejezet, 
mert tipikusan kétfajta létezik: földhasználat joga, haszonélvezet és használat joga.  
A földhasználati jognál visszakanyarodunk: elképzelhető az a szituáció, hogy az építmény és 
a föld tulajdonosa két különböző személy. Ilyenkor a föld tulajdonosnak el tűrnie a föld 
használatát az épület tulajdonosai részéről. Ez korlátozza a földtulajdonos jogát, hiszen egy 
használatot tűrnie kell - korlátolt joga van. Ha valaha egy kézben egyesül a föld és az épület 
tulajdonjoga, az többé el nem választható. A kettő úgy találkozhat, hogy pl. én adok egy 
telket, és keresek egy vállalkozót, aki épít rá egy társasházat. Kiáruljuk, két tulajdonos kell 
hozzá: az egyik a telektulajdonos (én), a másik az épület tulajdonos (ő). Majd ha társasház 
lesz, a leendő lakó bejegyeztetheti a tulajdonjogát - nem fáraszt ezzel minket tanár úr, de a 
lényeg, hogy ha a kettő egyesül, akkor tuti lesz: a tulajdoni lapon Kökörcsin u. 10. ..... 
tulajdoni hányad, tehát a lakásához tartozó földterületből is lesz tulajdoni része. Szolgalom 
nem kell, mert lesz közös tulajdoni része.  
 
Haszonélvezet, használat: létre lehet hozni ügyleti úton, de általában tipikusan öröklés útján 
szokott keletkezni. Ptk. 157. § - az a lényege, hogy haszonélvezeti jog jogosultja más 
személy tulajdonában álló dolgot meghatározott terjedelemben használhat, és hasznait 
szedheti. Tipikusan az örökhagyónál szokott előfordulni. valaki meghal, ott marad a túlélő 
házastárs, akinek mindenen haszonélvezeti joga lesz. Nehéz, mert az örökösök ugye 
tulajdont szereznek. Nagymama meghal, leszármazó megörökli az ingatlant, de tűrnie kell, 
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hogy nagypapa használja, ott lakjon, de egyébként az ingatlan az örökösé. Haszonélvezeti 
joga haláláig tart (özvegyi jog, holtig tartó haszonélvezeti jog).  
A haszonélvezeti jog tipikusan korlátolt dologi jog, lehet vele rendelkezni: le lehet róla 
mondani, meg lehet pénzben váltani. Viszont haszonélvezeti jogánál fogva annak jogosultja 
a haszonélvezet gyakorlása érdekében birtokvédelmet kérhet, azaz nem lehet őt kipaterolni.  
Szerződéssel is létrehozható haszonélvezeti jog, és ha a haszonélvezet tárgya 
megsemmisül (ingatlan leég, összedől stb.) a jog megszűnik.  
 
Szolgalmak 
 
A szolgalom konstrukcióját tekintve a korlátolt dologi jogokhoz áll legközelebb. Legtipikusabb 
– a Ptk. is ezt nevesíti – a telki szolgalom (de másfajta is lehet). A telki szolgalom úgy néz ki, 
hogy van tipikusan két ingatlan: egy szolgálói joggal felruházott és egy szolgálói joggal 
terhelt ingatlan. Telki szolgalmat akkor lehetséges kreálni, amikor fizikailag úgy helyezkedik 
el a telek, hogy pl. nem tudok másképp bejutni a telkemre, csak ha keresztülmegyek a 
szomszédon. Ekkor szolgalmi utat fogok bejegyeztetni a tulajdoni lapra. Ennek a teleknek 
egy kötelezettsége lesz, az ottani tulajdonosnak ezt el kell tűrnie; nekem viszont 
jogosultságom van hozzá.  
 
Telki szolgalomról azt kell tudni, hogy 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. Hogy fogom használni más telkét az én jogosultságom kielégítése 
céljára? A szolgáló birtok lehetséges kíméletével, olyan terjedelemben, ami az ésszerű 
igényeimhez kapcsolódik, és addig áll fenn a szolgalom, amíg ennek a kötelezettségnek az 
ésszerűsége fennáll.  
Ha nem gyakorlom a szolgalmi jogot, elenyészhet.  
Járulékos jellegű a szolgalom, és tekintet nélkül arra, hogy a telkek tulajdonosa változik, a 
szolgalom fennmarad: tulajdonosváltozásra tekintet nélkül a szolgalom fennáll. Ha meg 
akarok venni egy ingatlant, megnézem a tulajdoni lapját, és látom, hogy szolgalmi jog van 
rajta: ekkor nyilván tudom mérlegelni, hogy ezekkel a kötöttségekkel kell-e nekem a telek, 
vagy sem. Szolgalommal tehát tipikusan a hozzáféréshez való jogot biztosítják.  
 
Hallgatói kérdés: magánút – ez esetben nem beszélünk szolgalmi jogról, csak felhívom az ott 
élők figyelmét arra, hogy ne használják az utat, mert nem közforgalmú. Ugyanaz, mintha egy 
telkem lenne: nem szeretném, hogy ott bárki átmenjen. 
 
Kis kitérő a magántulajdonú erdőre, szőlőre, stb-re: nemzetgazdasági jelentőségénél fogva a 
termőföldek tulajdonszerzése korlátozott: pl. vagy 15 ezer AK, vagy 300 ha lehet egy 
magánszemély nevén.   
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II. Kötelmi jog 
 
Következő nagy témakörünk a kötelmi jog: a Ptk. IV. fejezete. Tipikusan a szerződések 
világáról szól. A Ptk-nak egyébként a legnehezebb fejezete, az összes szerződéssel 
kapcsolatos kódex jellegű anyagot magában foglalja a kötelmi jog. Két részből áll a fejezet: 
egy kötelmi általános, és egy kötelmi különös részről, mely utóbbi az egyes 
szerződéstípusokról szól. Az általános részt tudni kell, a különös rész nagyon speciális, 
különösebben ezzel nem foglalkozunk.  
Az általános részekkel viszont egyszerű magánemberként is naponta találkozunk.  
 
Alapvető gondolatok a szerződésekről (ezek a Ptk-ban nem szerepelnek) 
 
Nagyon nagy hangsúly helyeződik a személyeknek a szerződéses jogviszonyt alakító 
képességére. Ilyen szempontból nagyon liberális a Ptk: sok tekintetben megtalálható a 
szabadság, és a jog ehhez megfelelő védelmet biztosít. A szerződés tipikusan ilyen dolog. A 
dologi jognál elhangzott, hogy abszolút szerkezetű jogviszonyok (pl. tulajdonjog), ahol a 
jogosult mindenkivel szemben követelheti a jogviszonya elismerését. A kötelmi jog tipikusan 
relatív szerkezetű: itt csak az x db szerződéses partner közt van jogviszony, és a többiek 
számára teljesen irreleváns. A szerződéses szabadságnak pedig  jó pár aspektusa van:  
 úgy kötök szerződést, ahogy akarok: szóban, írásban, stb., nincs típuskényszer (ahol 

van, ott a törvény ezt kifejezetten jelöli, pl. ingatlant nem tudok, csak írásban venni, ez 
egyfajta kényszer), 

 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 elméletileg az egyenlő mértékű egysége. Ezt a 
Ptk. úgy fogalmazzam eg, hogy a szerződésből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás 
teljesítésére, és jogosultság a szolgáltatás követelésére. Egyik oldalról jog, másikról 
kötelezettség. 
 
Másik dolog, hogy ennek milyen viszonyban kell lenni. Van egy olyan dolog, hogy 
szerződéses szinallagma: ez azt jelenti, hogy egyenlő jogok és kötelezettségek vannak. Ha 
nem lenne egyenlő, nem szerződnék. Ha számomra egy szerződés túlságosan hátrányos, 
akkor nem szerződök. Az optimális szerződésnél a két fél szerződéses igényei találkoznak, 
nagyjából egy szinten vannak. Ha nincsenek egy szinten, akkor azt a jogrend bünteti. 
Megpróbálja első körben visszanyomni a különbségeket, ez kényszer útján is működik, pl. a 
bíróság a nem egyenlő feltételek tekintetében beleszól a szerződésekbe. Túl nagy értékű 
foglalót visszanyomja, kötbért is stb., legrosszabb esetben azt is megteszi a bíróság, hogy a 
szerződésre azt mondja, semmis. Erre példa az uzsorás szerződés, mely a Ptk-nál fogva 
semmis: az a baj, hogy itt nagyon nagy az értékkülönbség, valamelyik fél nyilvánvalóan 
sérelmet szenved, és nem lehet amögé bújni, hogy a két fél azt mondja, hogy ők erre 
szerződtek. Szabadon, kényszer nélkül, önként megállapodtak, aláírták, de a szerződés nem 
lesz jó, mert feltűnő nagy értékkülönbség van benne. (Az uzsora egyébként a mindenkori 
gazdasági helyzethez alakul, függ a jegybanki alapkamattól, infláció mértékétől stb. – a 
mérték az, mi az adott helyzetben általában elvárható.) 
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Szerződéskötés módja 
 szóban 
 írásban  
 ráutaló magatartással (ez más, mint a Ptk. 6. §-ában foglalt utaló magatartás!): 

magatartásommal valamilyen szerződési feltételt elfogadok, pl. felszállok a buszra, 
veszek egy kólát az automatából, beülök egy moziba, stb. 

 
Szerződéses szabadsághoz még néhány gondolat:  
 a Ptk. 202. §-ben az uzsorás szerződés nevesítve van 
 szerződéssel kapcsolatos problémák (érvénytelenség stb.) szintén  
 deklarálja még a Ptk. a 203. §-ban az ún. „actio pauliana”-t, azaz a fedezetelvonó 

ügyletet is (actio = kereset). A fedezetelvonó ügylet fontos része a Ptk-nak, ez egy 
nagyon sportszerűtlen magatartás, ezért is szabályozza a jog. Az a lényege, hogy 
minimálisan 3 pólus (személy) kell hozzá. Arról van szó, hogy két személy közötti 
szerződés kielégítési alapját (fedezetet) valamilyen harmadik személy tipikusan 
rosszhiszeműen elvonja. Ennek a tilalmát jelenti az „actio pauliana”. A bankok egyébként 
egy hitelszerződésnél pontosan ezzel szembe bástyázzák be magukat. A fedezetelvonó 
ügyletet a Ptk. gyakorlatilag megsemmisíti, ezért van szerkezetileg az uzsorás mögé 
helyezve. Mindkettőt a Ptk. joghatás kiváltására alkalmatlannak tekinti, kicsit 
bonyolultabban van megfogalmazva ott. Ilyenkor felvetődik annak a kérdése, hogy a 
harmadik ember ilyenkor mi mögé bújik: azt mondja, hogy szabad akaratból szerződött, 
ebben állapodott meg, erre hivatkozik, de pont emiatt megkaphatja, hogy rosszhiszemű. 
Bizonyos esetekben pedig kötelezően rányomja a rosszhiszeműséget a Ptk., így 
kifejezetten vélelmezi a rosszhiszeműséget akkor, ha ez a harmadik személy valamelyik 
félnek a hozzátartozója. Nem lehet majd bírói úton érvényesíteni az ilyen szerződéseket. 
Vannak még nevesített szerződések, melyek bírósági úton nem érvényesíthetők. 
Mindegy, hogy kik a felek, a szerződés tárgyánál fogva kapja meg ezt a bélyeget. Nem 
peresíthető szerződés a kifejezetten játékból vagy fogadásból eredő követelés (kivéve ha 
a játékot vagy fogadást állami engedély alapján bonyolították, tehát ha nem fizetik ki a 
lottó ötösömet, perelhetek, de ha a félkarúval nyerek, és nem adja oda a kocsmáros, 
akkor fújhatom). Kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő 
követeléseket sem lehet peresíteni. Pl. valaki odajön hozzám, hogy kéne neki egy guriga, 
írunk róla papírt, leírjuk, hogy adtam neki egy gurigát arra, hogy eljátssza - ekkor nem 
fogom tudni peresíteni, de ha annyit írok tárgymegjelölés nélkül, hogy kölcsönadok neki 1 
gurigát, azt tudom peresíteni, de ha kitűnik a szerződésből, hogy fogadásra, játékra, 
ebből eredő követelés biztosítására szolgál az összeg, akkor bírói úton nem 
érvényesíthető. A jogalkotónak ezzel az a célja, hogy ezeket a fajta pénzmozgásokat 
jogszabályi oldalról tiltsa. Nem összekeverendő ez a jó erkölcsbe ütköző szerződéssel, 
az teljesen más.  

 
A tartozás egy anyagi jogviszony, vagyis egy jogosultságot, kötelezettséget megtestesítő 
jogviszony. Ha ennek az érvényesíthetőségéről beszélek, vagyis arról, hogy hogyan tudom 
tudni behajtani, akkor ennek az anyagi oldala mellé felrakjuk az eljárásjogi, másképp alaki 
jogi oldalt. Az elévülésnél amit korábban mondtam, az érvényesíthetőség szűnik meg, tehát 
az eljárási oldal szenved sérelmet, az anyagi nem: a tartozás továbbra is fennáll.  
 
Szerződési akarat (Ptk. 205. §) 
 
Ha szerződésből fakadó problémát bíróság elé viszünk, akkor a bíróság első körben azt nézi 
meg, hogy a felek közt van-e szerződés, mert ha nincs, kár belemenni a további kérdésekbe 
(tartozik, esedékes, nem esedékes, hibásan teljesített, stb.).  Az első dolog, amit 
megnéznek, hogy van-e olyan jogviszony, ami alapján szerződés van. Ha van szerződés, 
akkor az egyik oldal jogosult követelni a másiktól, és fordítva. Nagyon fontos ezért, hogy ha 
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szerződést akarunk kötni, akkor tudjuk, meddig tartanak azok a határok, amikor még nincs 
kötelem, és mi az, amikor beáll a szerződés, ami minket már köt. Vagy teljesítéssel, vagy 
közös megegyezéssel lehet ekkor a kötelemből szabadulni, hisz a másik fél mondhatja, hogy 
nem léphetek ki a szerződésből.  
 
Tehát az első dolog, amit megnéz a bíróság, hogy van-e köztünk olyan jogviszony, ami 
minket valamilyen magatartásra kötelez.  
 
Szerződés hogy jön létre:  
 minimálisan két fél kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatának kell találkozni 

(konszenzus), tehát létrejöhet bárhogy, szóban, írásban, stb., de ha nincs konszenzus, 
nincs szerződés 

 tudni kell a szerződés tárgyát,  
 feleket meghatározni,  
 tudni kell hogy a szerződés visszterhes vagy ingyenes 
 
Tehát tudni kell, hogy  
 kivel 
 mikortól 
 mire nézve 
 mennyiért 
 hol szerződök – ennyi, ez az 5 elem minimális.  
 
Hogyan kell a feleknek eljárni a szerződéses jogviszonyokban: ahogy adott helyzetben 
általában elvárható. A Ptk. még plusz terhet ró, plusz kötelmeket iderak, nevezetesen annyit, 
hogy kicsit aktívabbnak kell lenni a feleknek: kölcsönösen együttműködve kell eljárniuk, 
tekintettel egymás jogos érdekeire. A kölcsönös együttműködés, és egymás jogos érdekeire 
való tekintet döntően ezt jelenti.  
 
Ptk. megemlít egy olyat, hogy általános szerződési feltétel. Az ÁSZF egy olyan szerződési 
feltétel, aminek az a lényege, hogy egyoldalúan, ellőre meghatározzák, olyan mint egy 
blankettaszerződés, és ezt a másik fél tipikusan úgy fogadja el, hogy ezt nem olvassa el, 
hanem egyszerűen rábólint. Pl. felszállok a BKV-ra, és ott van kimatricázva az Utazási 
feltételek című anyag: ezek az általános feltételek, azzal hogy felszálltam, elfogadtam, 
nyilván nem olvasom el. Bemegyek egy bankba, kötök egy folyószámla szerződést, alsó 
hangon 15 oldal: fogom, aláírom. UPC-től kérem, hogy kössék be a legújabb csatornát: itt is 
mit kapok, ezer papírt, amit aláírok.  
Nem tudom alakítani a feltételt, ez van, vagy elfogadom, vagy nem – ezért nevezzük 
általános szerződési feltételnek, minden szerződőre általánosan vonatkozik.  
 
Az ÁSZF lehet célpont akkor, ha nagyon sok – tipikusan az egyik fél valamilyen 
közszolgáltató, de a másik oldalon nagyon sok résztvevő van, sok az ügyfél, sok ember 
érdekét érinti. Ha ez az ÁSZF egyoldalú, akkor tulajdonképpen nagyon sok ember felé 
hátrányos rendelkezést fogalmaz meg, amit sok ember szenved: ilyenkor megvan az 
ügyésznek, állami érdek érvényesítőjének stb. az a lehetősége, hogy az ÁSZF ellen 
általános érvényű keresetet nyújtson be. Ha tehát az ügyész azt érzékeli, hogy az ÁSZF 
nagyon sok embernek hátrányos, vagy jogszabályba ütközik, akkor az ÁSZF-et általános 
érvényű keresettel megtámadhatja. Ritka dolog, hogy polgári jogba az állam beavatkozik, 
ezért mondom ezeket a példákat: ügyész, bíró, állam, önkormányzat beavatkozása polgári 
jogi jogviszonyokba a polgári jog szellemiségétől merőben idegen, ha ilyen van, akkor súlyos 
probléma van. Onnantól kezdve nem az állam pályája a polgári jog, hogy az Alkotmány egy 
szintre hozta a köztulajdonnak és a magántulajdonnak az egyenlő védelmét, ugyanis a 
rendszerváltás előtti Alkotmányban ki volt mondva, hogy az állami tulajdon a 
magántulajdonnal elsőbbséget élvez, de amióta ez a két szint egyenlő védelembe részesül, 
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onnantól az állam ilyen erőszakos megnyilvánulásai nem működnek, hiszen a tulajdon 
szentségével, tulajdon védelmével ez nagyon ellentétes.  
 
Előszerződés 
 
Az előszerződést azt nagyon sokan nem ismerik, vagy nem a helyén kezelik, pedig 
egyszerű. Tipikusan egy olyan fajta – egyébként rendes – szerződés, ami arra vonatkozik, 
hogy a felek abban állapodnak meg, hogy később majd szerződést fognak kötni. Kevés 
olyan szitu van, amikor érdemes előszerződést kötni. Nagyon át kell gondolni, mert amikor 
előszerződést kötök, akkor én már kötve vagyok, lehet hogy másnapra alszom egyet rá, és 
azt mondom, hogy mégse – és ekkor a másik fél azt mondhatja, hogy de, ezt megveszed, 
mert megállapodtunk, köt a szerződés. Ehelyett ha biztosítani akarom, hogy pl. az adott 
ingatlant majd valamikor meg akarom venni, akkor nem előszerződést kötök, hanem 
lefoglalózom (ha sunyi vagyok, vagy nem vagyok elég biztos magamban, akkor másfajta 
biztosítékot építek egy szerződésbe), de nem kötök előszerződést, csak lefoglalom. Az 
előszerződés viszont azt jelenti, hogy majd később szerződést fogok kötni, még nem tudom, 
milyen tartalommal, ezt később alakíthatjuk, nem állapodtunk meg az árban, a teljesítés 
időpontjában, módjában, ezek még nem fix dolgok, ezeken tudok alakítani, de azon már 
nem, hogy a kötelmem mellett elköteleztem magam, és ez valójában eléggé köt a 
mozgástérben, ezért óvatosan kell bánni vele.  
 
Ismét hallgatói kérdés (nem értem), a válasz: Persze lehet ezt jól használni, ha pl. meg 
akarok tartani egy másik szerződéses partnert, azt mondom, kössünk előszerződést. Ez 
nekem lehet, hogy nagyon jó. Én a másik oldalra nézve azt mondom, hogy nem szeretnék 
előszerződéses pozícióban kerülni, de másnak lehet, hogy jó. Nem ritka az előszerződés.  
 
A Ptk. szerint a felek megállapodhatnak abban, hogy későbbi időpontban egymással 
szerződést kötnek (előszerződés). Ennyi, ez az egy mondat viszont már kötelez. A vizsgán 
ezt össze szokták keverni az elővásárlással, ami teljesen más történet: egy olyan 
jogosítvány, ami tipikusan valamilyen másik felet az összes többi szerződő félhez képest 
többletjogosítványokkal ruház fel, nevezetesen azzal, hogy hasonló vagy azonos 
paraméterek mellett az ő szerződéses ajánlata a többit megelőzi (szomszédjogi viszony, 
társasház, termőföld adásvétele, bérlő-tulajdonos viszonya esetén).   
 
 
Szerződési feltételek tisztességtelensége (Ptk. 209. §-től) 
 
Tisztességtelen szerződésnek minősül: ezt a bírói gyakorlat dönti el. A tisztesség ott van 
meghatározva a Ptk-ban, hogy 
 ahogy az adott helyzetben általában elvárható, 
 kölcsönös együttműködés,  
 egymás jogos érdekére való tekintet, 
ennek az ellenpontja a rosszhiszemű magatartás: a rosszhiszeműség és a tisztesség 
egyszerűen nem fér meg egymással.  
 
Nem minősül tisztességtelennek az a feltétel, amit – ha nem is a felek akarata határozza 
meg, de – a jogszabály előír. Ha jogszabály előír egy feltételt, és a másik fél ezt elfogadja, 
akkor ez nem minősül tisztességtelennek. Egyébként lehet, hogy a jogszabály bizonyos 
szerződéseknél elég kemény feltételeket támaszt, mégsem mondhatom, hogy megtámadom, 
tehát a jogszabályban meghatározott feltétel nem lehet tisztességtelen.  
Egyetlen szűk esetben lehet ezt elképzelni, ha az ÁSZF tisztességtelen, és ezt az ügyész 
keresettel tudja érvényesíteni, egyébként nem.  
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Szerződés létrejötte (Ptk. 211. §) 
 
Aki szerződés kötésére ajánlatot tesz, az ajánlatához kötve marad, kivéve, ha kötöttségét az 
ajánlat megtételekor kizárta. Egyszerű a szitu. Két fél kell a szerződéshez. Én teszek egy 
ajánlatot, ezzel kapcsolatban kérdések merülhetnek fel. Meddig kell tartanom az ajánlatot? 
Amíg az adott helyzetben általában elvárható. Levélben teszek ajánlatot, meddig kell várnom 
a választ? Vagy kikötöm az ajánlatomban, hogy meddig tartom az ajánlatot, akkor addig; 
vagy normál postafordulta. Szóban tett ajánlat meddig érvényes? Ameddig a másik fél el 
nem fogadja, vagy el nem utasítja. Lehet szóban szerződést kötni? Lehet, de ezt megelőzi 
az ajánlat. Írásban tett ajánlat: ameddig ki nem kötöm, vagy amíg új ajánlatot nem teszek. 
Faxon: amíg vissza nem jön. E-mailben teszek egy ajánlatot, és a másik fél megerősítő e-
mailt küld, létrejött a szerződés (pl. beregisztrálunk egy portálra).  
 
A bíróság egyetlen dolgot néz: van-e szerződés a felek közt, és ez itt dől el. A szerződés 
létrejöttének az alakiságai tehát nagyon fontosak. Kiinduló tétel, hogy aki ajánlatot tesz, az 
az ajánlatához kötve van. Ez azért fontos, mert lehet, hogy nemcsak az a kérdés, hogy 
elfogadom vagy nem, hanem az is, hogy mennyiért. Pl. azt mondom, hogy eladom az 
autómat 2,5 MFt-ért. Erre 3 nap múlva válaszol egy jelölt, hogy oké, megveszi 2,5-ért.  Erre 
én nem mondhatom, hogy legyen inkább 2,6 MFt, mert annyiért kell adnom, amennyi az 
ajánlatban volt. Ha tudja dokumentálni – nyilván a szóbeli szerződések ezért nem jók – hogy 
milyen ajánlatot tettem, övé az autó annyiért, amennyiért ajánlottam. 
 
Megj.: a szerződést biztosító mellékkötelezettségek fontosak (következő óra anyaga lesz, 
vizsgára tudni kell).  
 
A szerződés alakja 
 
A szerződés alakjáról azt kell tudni, hogy döntően a szerződési szabadság körében mozogva 
olyan alakú, tartalmú, küllemű, terjedelmű szerződést kötünk, amilyet szeretnénk. Fajtáját 
tekintve szóban, írásban, ráutaló magatartással. Szó, ráutaló alaptalan, aminek itt értelme 
van, az az írásbeli szerződés. Írásbeli szerződést úgy formáljuk, szövegezzük, ahogy 
akarjuk, ettől egy eltérés lehetséges: amikor jogszabály valamilyen fajta alaki formát 
kötelezően előír. Ez azért fontos, mert ha ezt megkerüljük, akár figyelmetlenségből, nem jön 
létre a szerződés. Például ha azt mondja a jogszabály, hogy ezt fajta szerződést csak ezen a 
fajta űrlapon lehet megkötni, akkor nem foglalhatjuk másik okiratba azonos tartalommal, mert 
úgy nem lesz belőle szerződés. Ha a szerződéses alakra kifejezett formát ír elő a jogszabály, 
akkor csak ilyen alakban köthető meg érvényesen és joghatályosan a szerződés, egyébként 
nem fog létrejönni.  
 
Kitérő: Ha a Ptk-ban értelmezésre van szükség – mivel a Ptk. nem magyaráz – akkor nézzük 
meg a Ptk. kommentárját, tele van bírósági joggyakorlattal, esetekkel.  
 
A szerződéses alakiságnál még egy fontos dolog: egyetlen egy dolog tud pótolni 
szerződéses alakformát: a közokirat, mely mindenféle alakszerűséget pótol. Ha közokiratba 
van foglalva, nem lehet megtámadni azzal, hogy más alakban íródott. Megint egy érv 
amellett, hogy ha nagyon fontos szerződést akarunk kötni, akkor közokirati formában kell 
tenni.  
  
Képviselet (Ptk. 219. §-től) 
 
Jogképesség: valaki jogok és kötelezettségek alanya lehet.  
Cselekvőképesség: valaki saját nevében válhat jogok, kötelezettségek alanyává.  
Ehhez kapcsolódik a képviseleti jog, szebben mondva mandátum gyakorlása.  
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Megkülönböztetünk törvényes és ügyleti képviseletet.  
 
Törvényes képviselet: törvény erejénél fogva a képviselő a képviselt nevében és javára 
jogokat, kötelezettséget szerezhet (pl. gyerek-szülő), ilyenkor semmilyen meghatalmazás, 
papír nem kell, a törvény erejénél fogva képvisel.  
Ügyleti képviselet: valamilyen ügyletet igényel, ez két fajta lehet, megbízás vagy 
meghatalmazás. A meghatalmazás egyoldalú, címzett (nevesítve van a másik fél), ingyenes 
jogügylet, a megbízás ezzel szemben kétoldalú, és döntően visszterhes jogügylet.  
 
A közös a kettőben az irányultság: azért hozom létre a meghatalmazást, megbízást, hogy 
valakit meghatalmazok arra, hogy valamit tegyen az én nevemben, az én javamra (vegye fel 
a levelemet a postán, licitáljon helyettem az árverésen, helyettem tegyen meg valamit, tehát 
valakit felhatalmazok azzal a képességgel, hogy helyettem eljárva engem teljes jogkörrel 
képviseljen).  
 
Ha nagyon szépen szeretnénk ezt megtanulni, akkor ehhez a témakörhöz gondoljunk a 
jogképesség, cselekvőképesség részre, mert vannak olyan aspektusok, melyek értelmet 
nyernek. Ilyen, amikor valaki korlátozottan cselekvőképes, vagy gondnoka van: ha ilyen 
személlyel csinálunk meghatalmazást, nem lesz jó, mert a személy nem cselekvőképes 
(magyarán elég hülye vagyok, ha egy másik hülyét kérek fel, lehet, de nem célszerű). Ezért 
van a meghatalmazás után szerkezetileg a Ptk-ban az ügyeinek vitelében akadályozott 
személy képviselete, alatta pedig az eseti gondnokság. Ez a kettő annyiban tér el egymástól, 
hogy az első tipikusan olyan személyről szól, akinek az ügyei vitelében való képessége 
korlátozott, neki kell gondnok, gyám. A másik, az eseti gondnok esetében nincs gond a 
jogalannyal, épelméjű, normális, el tudna járni, ha meglenne, de nincs meg: nem tudunk 
várni rá az adott ügyben, ekkor kirendelünk egy ügygondnokot. Csak az ügy terjedelméig, és 
csak olyan eljárási mélységben, ami az ő közreműködését feltételezi, az adott hiányzó 
személyt pótolja az ügygondnok.  
 
Szerződés tartalma (Ptk. 226. §-tól) 
 
Olyan tárgykörben szerződünk, amilyenben akarunk. A kötelmi jog abszolút diszpozitív 
(vannak kógens jogszabályok, amik kötelező erővel rendelnek el valamit, a diszpozitív 
jogszabály ezzel szemben megengedő jogszabály). Ha megnézzük a szerződés tartalmát, 
akkor a Ptk. ezen része semmilyen kógens szabályt nem említ. Nem mondja, hogy minek 
kell benne lennie, csak ad egy tág keretszabályt, melyet a felek saját akaratukkal és 
konszenzusukkal tartalommal feltöltenek.  
A szerződés tartalma tekintetében kötelezést csak jogszabályi rendelkezés tartalmazhat, ami 
kifejezetten tiltja egyes szerződések megkötését. Tilalmas az a szerződés, és ha megkötjük, 
semmis, nem fűződik hozzá joghatás, ami  
 jó erkölcsbe ütköző,  
 ellentmondásos,  
 lehetetlen feltételre irányuló (pl. leszállítok holnapra egy unikornist  - szerződhetünk, de 

semmis lesz). 
 
A szerződés tartalma egyébként szabadon megállapítható. A szerződéses keret tartalommal 
való feltöltésénél olyan feltételeket kell szabni, amit egyrészt lehet teljesíteni, másrészt olyan 
feltételek legyenek, amelyek mindkét oldalon jogosultságokat és kötelezettségeket 
keletkeztet. Ha kemény feltételekkel pakolom tele a szerződést, és közben a másik oldalon 
nem párosítok hozzá jogosultságot, akkor elbillen a szerződés, megdől a szerződéses 
szinallagma, és akár egyoldalúan hátrányos lesz a szerződés. Lehet kemény szerződést 
kötni, ahol nagyon meg vannak határozva a dolgok, de ez nem azt jelenti, hogy eldől a 
szerződési szinallagma. Például kiadom a lakásomat, és kötök erre egy bérleti szerződést. 
Annak minden elemét bele tudom foglalni egy A/4-es oldalba (bérlő fizet, adom a lakást, 



19 
 

időpont, közműóra állások, stb.). De egy csomó kérdés van,a mit nem rendezek. Esetleg oda 
írom a végére, hogy jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései 
irányadók. Ha nagyon alapos vagyok, és mindent beleírok (mi lesz ha beázik, ha betörnek, 
felmondás, továbbadás, minden egyéb), lesz vagy 50 oldal a szerződés. Benne van a Ptk-
ban mindez, és ha minden ilyet aprólékosan leszabályozok a szerződésben, akkor a 
szerződéses tartalmat nagyon pici mozgásterűvé teszem, de ezzel nem borítom fel a 
szerződéses szinallagmát. Viszont ha hátrányt okozó feltételeket teszek bele, akkor 
felborítom ezt az egyensúlyt.  
 
Feltétel és időhatározás Ptk. 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. Pl. 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.  
Terményértékesítési szerződésnél pl. fontos, mert nem lehet tudni, mit hoz a jövő. Azt 
mondja a felvásárló, hogy ha hektáronként x kukorica lesz, ennyi pénzért veszi meg, ha y, 
akkor annyiért.  
Bontó feltétel ugyanez, csak a szerződés megszűnését eredményezi: ha ez és ez 
bekövetkezik, a kettőnk közti szerződés megszűnik. Pl. ha azt mondja a kivitelező az 
építtetőnek, hogy ha ez meg ez a beszállító nem hoz alapanyagot, onnantól kezdve 120 
nappal az ablakkeretek leszállítását leállítom. Tehát jövőbeni, lehetséges, esetlegesen soha 
be nem következő feltételhez köti a szerződést.  
 
Időhatározás: a szerződést megkötjük, érvényes, de a hatályba lépését időponthoz kötjük. 
Kikötjük pl. egy bérleti szerződésnél, hogy a birtokba adás napjától lép hatályba. 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 – sima időtűzés.  
 
 

 vége, ki-ki formálja kedvére  
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