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Polgári jogi alapismeretek 
2011. szeptember 28-i előadás hanganyaga 

 
 
(Korábbi anyag végéhez kapcsolódik, itt tartunk: kötelmi jog – szerződés 
megszűnése.) 
 
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK EGYES ESETEI Ptk. 26. fejezet: 
 
A szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezet általánosságban tagolja, 
hogy hogyan lehet szerződést felmondani, szerződéstől elállni, innentől találjuk meg 
a szerződés felbontásának, felmondásának, megszűnésének, megszüntetésének 
négy esetkörét.  
Ez a négy esetkör két párban van. Az egyik párnál a szerződéses jogviszonynak 
valamilyen pólusa, de egy fél kezdeményezi a szerződés megszüntetését, a másik 
párnál mindkét fél akarata, vagyis konszenzus alapján történik.  
Mind a négy esetkör jogszabályi részletezése innen indul ki. Ha nem figyelünk, 
amikor olvassuk ezt a részt, akkor úgy tűnik, hogy ismétlődik a Ptk., de vannak kis 
különbségek, melyek eredményezik azt, hogy a szerződés végülis hogyan fog 
megszűnni.  
Legoptimálisabb módja a szerződés megszűnésének, ha a szerződés teljesül: 
innentől kezdve a kötelmi jogviszony megszűnik.  
Viszont sok olyan eset lehetséges, mikor egyik vagy mindkét fél szeretne a 
szerződésből „kikerülni”. Alapvetően pacta sunt servanda elve érvényesül: a 
megegyezés kötelez, a szerződés köt. Ha szerződést kötünk, az egyik fél követelheti 
a teljesítést és fordítva. Ha ebből ki akarunk jönni, akkor vagy szerződésszegés kell 
(legyen okom felmondani a szerződést, vagy elállni tőle), vagy mindkét fél okán 
történjen valami olyan előre nem látható esemény, mely miatt azt  mondják, hgoy ez 
a szerződés köztünk már nem szükséges, terhes, bontsuk fel.  
 
A négy esetkörnek teljesen eltérő a joghatása és a felekre gyakorolt hatása.  
 
Az első egyébként amivel a fejezet indul, az az elévülés. Ez kakukktojás ebben a 
relációban, mert ez az a fajta jogi tény, amihez a feleknek nem kell tenni semmit 
sem. Az elévülés olyan fajta jogi tény, amely megszünteti az eljárási jogot, de az 
anyagi jogot nem: a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem szűnnek meg 
(pl. a tartozás még áll, de ezt nem tudja érvényesíteni a jogosult, mert elévült a 
követelése, nem érvényesíthető).  
 
Ptk. 319. § szerződés megszűnésének egyes esetei 
 
A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják. 
Kitűnik, hogy a megszüntetés és a felbontás nem ugyanaz, teljesen más a joghatás. 
Ami fontos: közös megegyezéssel. Az eredeti szerződéshez képest a felek olyan 
változást eszközölnek (mindegy mit: határidő, teljesítés módja, vételár, bármilyen 
paramétere a szerződésnek), 
A szerződés megszüntetése mindig a jövőre szól: attól kezdve, ahogy megszüntettük 
a szerződésünket közös megegyezéssel, a jövőre nézve a jogok és kötelezettségek 
megszűnnek.  
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A szerződés felbontása a megkötés időpontjára visszamenő hatállyal hat. Ha 
felbontjuk a szerződést, akkor vissza kell térni ahhoz az állapothoz, amikor ezt 
megkötöttük, és az akkori állapotot kell helyreállítani: olyan szituációt kell létrehozni, 
mintha ezt a szerződést meg sem kötöttünk volna.  
Az egyiknél mindent visszacsinálunk, a másiknál az addig teljesített dolgok addig 
érvényesek, és onnantól hogy a szerződést megszüntettük, a jövőre nézve a 
szerződésből folyó kötelezettségek megszűnnek – ez a különbség.  
 
Ptk. 320. § Elállás  
 
Aki a szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát a másik félhez 
intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja (joghatás ugyanaz, 
mint az előzőleg tárgyalt felbontásnál, de itt a két fél között nincs erről megegyezés, 
hiszen egy személy – „aki” – nem pedig „felek” van a mondat elején (figyelni a 
szövegkörnyezetre!)). A felbontás visszamenőleges hatályú. Az elállás jogát a felek 
szokták bánatpénzhez kötni.  
 
Ptk. 321. § Felmondás 
 
Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másikf 
élhez intézett írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja. A felmondás megszünteti a 
szerződést (nem felbontja, tehát  
 
Ptk. 322. § Confusio 
 
Akkor is megszűnik a szerződés, ha ugyanaz a személy lesz a kötelezett és a 
jogosult. Erre úgy kerülhet sor, hogy egy személyre hirtelen ráesik egy másik 
jogviszony, ami az előzőből fakad, de azzal ellentétes: pl. megörököl vagy 
megvásárol egy tartozást vagy egy követelést (az egynemű követelések kioltják 
egymást).  
 
Elévülés részletszabályai  
 
Ami szerződés szempontjából fontos: főkötelem és mellékkötelezettségek viszonya.  
Főkötelem ha elévül, akkor az ahhoz kapcsolódó mellékkötelezettségek is elévülnek 
(mellékkötelezettségek: szerződést biztosító mellékkötelezettség, pl. kötbér, foglaló, 
zálog, óvadék, kezesség, stb.). Ha a főkötelem megszűnik, vele együtt az összes 
mellékkötelezettség is megszűnik, innentől nincs funkciójuk, értelmüket vesztik.  
 
Az általános elévülési idő 5 év. Itt nem az anyagi jog határidő a lényeg, hanem hogy 
honnan startol, és van-e olyan esemény, ami ezt az időtartamot megváltoztatja. 
Mindig a kötelem megkötésétől indulnak a dátumok. Ettől eltérni akkor lehet, ha az 
elévülési időtartamot valami megszakítja (fizetési felszólítás, bírósági cselekmény, 
nemperes eljárás), innentől az eddig eltelt idő elszáll, és az elévülés újra kezdődik, 
tehát újból 5 év. Követelést hagyni elévülni nagy művészet, mer gyakorlatilag ha a 
kötelezettet felszólítom, az elévülési időszakomat lenullázom, tehát igen nehéz 
bármilyen követelést elévülni hagyni, de nyilván van rá példa.  
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Az elévült követelés nincs, ilyet bírósági úton követelni nem lehet (ahogy nem lehet 
semmis szerződésből fakadó követelést és bizonyos meghatározott követeléseket 
sem – szerencsejáték stb.). 
 
ENGEDMÉNYEZÉS, TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS Ptk. 328. § 
 
Logikailag egyfajta a kettő. Mindkettőnél arról van szó, hogy az eredetileg adósi 
illetve kötelezetti pozícióban lévő személyek tekintetében változás áll be. Attól 
függően, hogy milyen irányban változik, beszélünk engedményezésről vagy 
tartozásátvállalásról.  
 
Engedményezés: a jogosult a követelését szerződéssel másra átruházza. Nekem a 
hölgy tartozik 10 millióval, én ezt bevasalhatom, van róla egy papírom. Én ezt a 
papírt mint jogot adhatom, vehetem (cégnél ez a faktoring): a jogosult követelését (a 
papírt) szerződéssel másra átruházhatja – ez alapján eladom az úrnak 8 millióért, ő 
pedig kopogtat a 10 millióért a hölgynél. Az engedményezésről a kötelezettet 
értesíteni kell, hogy pl. ne teljesítsen nekem (ha én eladom a követelést, és ő nekem 
fizet, akkor jogalap nélkül gazdagodok – nem úgy jártam el, ahogy az adott 
helyzetben általában elvárható).  
Ha az értesítés megtörténik, akkor onnantól kezdve az új jogosult követelheti a 
teljesítést.  
 
Ami még izgalmas, mert ilyenkor nyilván vannak hitelezővédelmi indokok (inkább 
cégeknél). Sok esetben nincs személyes felelősség, leértékelődnek ezek a 
követelések, mert nehéz végrehajtani: mit tudok végrehajtani egy cégen? Semmit.  
Ismeri ezt a magánszemélyek közötti biztosítást a Ptk. Engedményező 
engedményessel szemben kötelezett szolgáltatásért az engedményezés fejében 
kapott ellenérték fejéig kezesként felel, vagyis háttérben ott lehet az engedményező 
ebben a pozícióban. Ez annak jó, aki megvette a követelésemet. Az úr, akinek 
eladtam, a hölgyhöz fordul, de elakad a követelés, a hölgy nem tud fizetni. Ilyenkor 
ott vagyok mögöttes felelősként, kezesként. Először a hölgynek kell teljesíteni, de ha 
nem tud, akkor az úr kopogtathat nálam. Valójában kezesként felelek. Kivéve, ha 
ahogy a Ptk. írja: „ha a felelősségét egyébként kizárta” (vagyis így rendelkezett a 
szerződésben), vagy a követelést kifejezetten bizonytalan követelésként ruházta át. 
Ezt így is szokták: nem titkolom, hogy nehéz behajtani, ezért kérek érte kevesebbet, 
az engedményes pedig vállalja a kockázatot. Csinálják ezt nagyban, az ún. 
követeléskezelő cégek. Megveszik a kis követeléseket pl. parkoló-társaságoktól 
(csak magáncégtől lehet, közcégek mögött ott az állam).  
 
Ptk. 330. § (2): egyebekben az ellenérték fejében való engedményre az adásvétel, 
ingyenes engedményre az ajándékozás szabályait kell alkalmazni. Ha a 
követelésemet pénzért eladom, adásvételre, ha ingyen adom, ajándékozásra hajaz. 
Egyébként egy dologra hajaz még, csak ott a követelés megtestesült dolog: a 
zálogra. Még egy dologra hasonlít, a váltóra: ha nincs pénzem, kapok egy fecnit, 
ráírom hogy aki ezt felmutatja velem szemben, annak 100 forinttal tartozok, és ez 
pénz módjára működhet. Mindegy, kinél van, aki nekem felmutatja, annak 100 
forintot kell adnom, és ekkor a váltót eltéphetem. A váltó is lehet adásvétel tárgya, 
ugyanúgy faktorálni fogják, adnak érte 90-et, 80-at. Működik részvények esetében is: 
megfordítják, ráírják a hátuljára az új jogosult nevét, lepecsételik, beírják a 
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részvénykönyvbe – ezt úgy hívják, hogy forgatmány. Ritka, mert a részvények 
papíron nemigen léteznek, elektronikus részvénypiac van.  
  
Tartozásátvállalás: az engedményezésnél úgy kezdődik: „a jogosult ….”, 
tartozásátvállalásnál pedig: „a kötelezett”, azaz a tartozásátvállalás jogviszony másik 
felét taglalja.  
Valaki a kötelezettel megállapodik abban, hogy tartozását átvállalja, köteles a 
jogosult hozzájárulását kérni.  
Engedményezésnél értesíteni kellett a jogosultat, tartozásátvállalásnál viszont a 
jogosult hozzájárulását kell kérnem, és ha azt kell kérnem, akkor már benne van 
hogy vagy megadja, vagy nem. A jogosultnak nem mindegy, hogy ki fizet, ezért 
fontos ez. Van egy jogosult, vele szemben egy kötelezett, és a kötelezett fog 
megváltozni, de nem biztos, hogy neki ugyanolyan teljesítőképessége van, mint a 
réginek – tehát nem biztos, hogy a jogosult hozzájárul. Ha veszélybe látja a jogosult 
a teljesítést, nem járul hozzá.  
 
Ha a jogosult megtagadja a hozzájárulást, akkor. a kötelezettet olyan helyzetbe kell 
hozni a tartozás átvállalójának, hogy lejáratkor teljesíthessen. Nem lehet olyan 
helyzetet kialakítani, hogy a jogosult ne jusson a pénzéhez - hitelezővédelmi okok 
miatt el kell érni, hogy a jogosult a pénzéhez jusson 
 
Ha a jogosult a tartozásátvállaláshoz hozzájárul, a tartozást átvállaló a kötelezett 
helyébe lép. Ez egy sima egyetemes jogutódlás: mindazon jogok, kötelezettségek 
megilletik, amik az elődje tekintetében megvolt. Pl. volt részletteljesítéshez joga, 
halasztásra joga, kamatkikötés, zálog tekintetében bármi: ha ilyen kikötés volt, az 
mind ráesik az új emberkére. Lehet fedezetként zálog pl.  
 
TÖBBESSÉG - Több jogosult vagy több kötelezett a szerződésben  
 
Többesség: a szerződéses pozícióban nem egy ember áll, hanem több. Össze 
szokták keverni az együttességet az egyetemlegességgel, ezek teljesen különbözők. 
Egyetemlegességből is van jogosulti és köteletti, ugyanaz, csak más az előjele. 
Nézzük egyenként.  
 
Osztható és oszthatatlan szolgáltatás: ha osztható, fejenként egyenlő rész szerint 
kell teljesíteniük. Ha oszthatatlan (pl. többen vesznek egy lakást, nem lehet 
szétosztani), akkor van jogosulti, kötelezetti egyetemlegesség, ami azt jelenti, hogy 
ez a több emberke csoportot alkot. A másik oldallal szemben egyként tartoznak vagy 
követelnek (függően attól, hogy melyik oldalon vannak), viszont ha a szerződés 
teljesedik, akkor a több emberke közt elszámolási viszony alakul ki.  
Példa: a hölgynek tartozunk 10 millióval, mi öten. Mi egyetemlegesen tartozunk a 
hölgynek. Ebben a jogviszonyban a hölgy bármelyikünktől kérheti a teljesítést, és 
bármelyikünk teljesíthet. Ha ez megtörténik, akkor onnantól a mi pólusunkon, azaz az 
egyetemlegesség oldalán keletkezik egy elszámolási viszony, hiszen egy ember 
teljesített az összes helyett, és nyilván ő majd a többiektől a rájuk eső részt behajtja. 
A hölgynek ez jó, mert bármelyikünktől az egészet kérheti, nemcsak a fejenként ránk 
eső 2-2-2-2-2 milliót.  
Az együttesség ennek primitívebb alakja: itt a hölgy mindenkitől csak a ráeső részt 
követelheti.  
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Egyetemlegesség: alsó hangon van két jogviszony. Az alapügylet az hogy A tartozik 
B-nek, egyikben egyetemlegesen több személy szerepel. Ha az egyetemleges oldal 
teljesít, ott lesz egy második jogviszony, az egymás közti elszámolás. Hasonló pl. a 
kezesség is, de ott nem egyetemlegesség van, mert egy kötelezett van a járulékos 
teherrel azzal, hogy ha nem tud teljesíteni, akkor az sorban a mögötte állókra száll – 
szóval ez nem ugyanaz, de hasonlít, mert szintén a jogosult érdekeit védi.  
 
Banki kitérő a „legális uzsoráról”: nem a Ptk. szabályai vonatkoznak rájuk, hanem 
hitelintézeti szabályok, amik speciálisak (felülírják az általánost), ezért vannak magas 
THM-ek.  
 
Ptk. 334 §: a kötelezettek, jogosultak részaránya kétség esetén egyenlő: ha nincs 
külön lefektetve a fejenként egy személyre eső rész, akkor ahányan vannak, annyival 
kell osztani a követelést. Ettől el lehet térni, de azt ki kell kötni. Ha nincs kikötve, 
akkor fejenként egyenlő.  
Kötelezetti egyetemlegesség: ha a szolgáltatás nem osztható, a teljesítés bármelyik 
kötelezettől vagy valamennyiüktől követelhető. Pénztartozásra ezt alkalmazni nem 
lehet, mert a mondatban benne van, hogy „ha a szolgáltatás nem osztható”, a pénz 
pedig osztható. De ha egy autóval tartoznak öten, akkor az nem osztható.  
Jogosulti egyetemlegesség: az imént már elhangzott, Ptk. 335. §.  
 
Ptk. 337. §: egyetemlegesen kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek. 
Egyik pólus a hölgy, első sor 5 embere a másik. 10 milliót kell elővarázsolni. Ők 
szerződéses viszonyban vannak: nem lehet tudni, hogy az 5 ember közül valaki fog-e 
szerződésszegést elkövetni: késedelem, részletteljesítést akadályoz stb. Ilyenkor 
valamelyik szerződésszegése kihat a többi félre is azon a póluson.  
Jogosultnak a kötelezettel szemben beálló késedelme valamennyiükkel szemben 
beáll – ugyanez, csak pepitában.  
 
Ptk. 338. § értékpapírok – nem foglalkozunk vele.  
 
Jelenlétis kitérő: kb. 30-cal több név van rajta, mint a jelenlévők  innentől a 
jelenlétinek semmi jelentősége nincs, nyilván ezentúl nem szempont, hogy mikor ki 
volt felírva, és ki nem.  
 
KÁRTÉRÍTÉS Ptk. 339. § 
 
A Ptk. igen hangsúlyos része. Kártérítés alatt a polgári jognak egyrészt a szankciója, 
másrészt a reparációja. A polgári jog döntően olyan jogterület, ami szankcionálást 
nem alkalmaz, idegen a szellemiségétől, ez a büntetőjogra jellemző. A szankciót úgy 
kell értelmezni, hogy ha valakinek a felróható magatartását próbáljuk ellentételezni, 
de ez mindig valami jogtalan magatartásra reagál. Tehát nem olyan itt a szankció 
jellege, mint a büntetőjogban. 
A kártérítés nem biztos, hogy mindig szankció jellegű, nem kell egybemosni. A 
kártérítés döntően reparatív, azaz valamely beálló értékváltozást próbál kompenzálni. 
Kártelepítés: ha már van kárunk, akkor megnézzük, hogy hova lehet telepíteni, kinek 
kell azért helytállni.  
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Ptk. 339. § Aki másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.  
A károkozónak a kárt meg kell térítenie alaphelyzetben, ez az általános kárfelelősség 
elve. Ettől azonban el lehet térni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy 
járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható (Ptk. eleje: általánosan 
elvárható magatartás elve). Nem lehet a kártérítésnél sem centire megmondani, hogy 
mi az elvárható magatartás, van egy általános mérték.  
Ha tovább olvassuk, vannak konkrétabb dolgok, ilyen például a kárfelelősség elve. A 
kárfelelősség elve azt (is) jelenti, hogy ha a káresemény bekövetkezik, akkor a 
károsultnak is van adott helyzetben elvárható mértékű kárenyhítési kötelezettsége. 
Ha pl. látom, hogy ég a házam, akkor nem az az adott helyzetben általában 
elvárható, hogy nézem. A kárenyhítési kötelezettségem miatt a kár azon részét, ami 
abból fakad, hogy én ennek nem tettem eleget, senkitől sem követelhetem.  
Kimentési klauzula: a bíróság a kárért felelős személyt rendkívüli méltánylást 
érdemlő körülmények alapján a felelősség alól részben mentesítheti. Ptk. ezt 
általános alapelvként mondja ki.  
 
Ptk. 340 § A károsult a kár elhárítása, csökkentése érdekében köteles úgy eljárni, 
ahogy az általában elvárható. Égő házamat kell oltanom, fuldoklót – ha tudok úszni – 
mentenem kell (ha nem tudok, nyilván nem). Adott helyzetben elvárható, hogy az 
segítsen, aki tud segíteni. Ha nem tud, nem kell. Ez az objektív zsinór mérték, ehhez 
igazodik a jogszabály. Van, ahol ez a mérték magasabb, van ahol alacsonyabb.  
 
Károsultnál és károkozónál is nevesíti ezt a Ptk., mindkettőre vonatkozik, a károsult 
sem lehet passzív. Itt jön az, ami előbb volt: nem kell megtéríteni a kár azon részét, 
ami abból származott, hogy a károsult a kárenyhítési kötelezettségének nem tett 
eleget. Plusz a károsult terhére esik mindazok mulasztása, akiknek magatartásáért ő 
felelős (ilyenek lehetnek pl. a gyermekeim, mivel felelős vagyok a magatartásukért).  
 
Ptk. 341. § Károsodás veszélye – még nem állt be a kárveszély – esetén a 
veszélyeztetett kérheti a bíróságtól, hogy azt, aki őt veszélyezteti, tiltsa el a 
magatartásától, illetve kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések 
megtételére, megfelelő biztosíték adására. Ez időben a káresemény elé megy. 
Ilyenkor nem várja meg a Ptk. a káresemény bekövetkeztét, de ha már fennáll a 
veszélyhelyzet, akkor ad lehetőséget biztosítási intézkedés megtételére (pl. 
Kolontár). Ezt kell alkalmazni akkor is, ha a károsodás veszélyét tisztességtelen 
gazdasági tevékenység idézte elő (pl. uzsora, feltűnő értékkülönbözettel bíró 
szerződés, ilyenkor kötelezhetem a másik felet biztosíték adására – ha viszont 
nagyon nagy a szerencse-elem a szerződésben, akkor vállalom a pénzügyi 
kockázatot, itt nem kérhetek pénzügyi biztosítékot, mert kockázatvállaló vagyok).  
 
Ptk. 342. § Semmis valamely szerződésnek azon kikötése, mely a szándékos vagy 
súlyos gondatlanságból eredő felelősséget korlátozza vagy kizárja. A semmis 
szerződés joghatás kiváltására nem alkalmas. Ha van olyan szerződés, ami a súlyos, 
szándékos gondatlanságból eredő veszélyt kizárja, akkor az semmis, ilyet nem 
köthetek, mert fennáll a szerződési feltételek egyoldalúsága, és ez nagyon hátrányos 
az egyik félre. Ha én kizárom a felelősségem, és szándékosan kárt okozok, 
hátrányos helyzetbe hozom a másik felet.  
Semmis az is, ha ez testi épségben, egészségben okozott károkozást zárja ki, vagy 
korlátozza, ill. ha bűncselekmény következményeként fennálló felelősséget zárja ki.  
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Amivel ezt össze szokták keverni: a testi épség, egészség esetében ez nem az az 
eset, amikor a műtét előtti nyilatkozatot aláírom. Van egy előre nem látható 
káresemény, pl. felébredek és nincs meg az egyik lábam, vagy bármi történhet 
velem. De itt nem a felelősséget zárom ki, hanem a hozzájárulásomat adom. Nem 
tudom, hogy lesz-e kár, de nem felelősséget zárok ki, hanem hozzájárulásomat 
adom egy cselekményhez (műtét) amiből károm is lehet. Orvosi beleegyező 
nyilatkozat tehát nem összekeverendő.  
 
Ptk. 343. § Jogtalan támadás, jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés 
elhárítása érdekében okozott kárt nem kell megtéríteni, ha a védekező az 
elhárításhoz szükséges mértéket nem lépte túl.  
A támadásnak jogtalannak kell lennie, vagy a fenyegetésnek jogtalan és közvetlen 
támadásra utalónak kell lennie. Ha ez nincs káresemény, és nincs kártérítési 
jogalapom. Itt is időben megelőzöm a kárt, egy fenyegető helyzet van, de már teszek 
előre lépéseket.  
Ha megvan a jogtalan támadás, akkor az ahhoz szükséges – nem túlzott mértékű – 
kárigényem lehet. Ha a támadás jogszerű, kártérítési igényem eleve nem lehet. 
Jogos támadás is lehetséges, pl. fradi-meccsen a rendőr nyakon vág, eltörik a 
csigolyám. Jogos támadás volt? Igen. Lehet kártérítési igényem? Nem. A Ptk. azt 
nézi, hogy káresemény van-e, és hogy van-e kártérítési alap, azt nem nézi, hogy mi 
vezetett oda, hogy engem nyakon vágtak. Ha ugyanez úgy néz ki, hogy kimegyek az 
utcára, és nyakon vág egy vietkong, eltörik a csigolyám: lehet kártérítési igényem, 
mert jogtalan volt a támadás.  
Ha a védekező az elhárításhoz szükséges mértéket nem lépi túl – ez szó szerint így 
van: jogtalan támadás ér, elhárítom, ezzel kárt okozok a támadómnak, pl. 
összetöröm a szemüvegét és okozok neki ezzel 50 ezer forint kárt. Meg kell 
térítenem, vagy nem? Lehet, hogy lesz büntetőügy belőle, ezzel nem foglalkozunk. 
Minek kell polgári jogban megfeleli? Védekező az elhárítással a szükséges mértéket 
nem lépi túl. Ha túllépem, nem lesz kártérítési alapom.  
A Ptk. jogos védelmének pontosan ez a logikája: ha a támadómnak kárt okozok, azt 
addig tehetem meg, ameddig ez a cselekményem az ő jogtalan cselekményével 
nagyjából egyenértékű szintet képvisel. Ha ezt túllépem (csúnyán néz rám, én meg 
leütöm) akkor nem lesz jogos védelem, mert túllépem ezt a határt. Ha úgy okoztam 
kárt, hogy a kontracselekményem nagyobb, mint a velem szemben előidézett 
jogtalan támadás, akkor ezt nekem ki kell fizetnem.  
 
Ptk. 344. § Ha többen, közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben 
egyetemleges, egymással szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában 
oszlik meg. Ha többen okoznak kárt, a felelősségük a károsulttal szemben 
egyetemleges (vagyis a károsult a teljes kárértéket bármelyiktől követelheti). 
Egymással szemben az elszámolás magatartásuk felróhatósága alapján történik, 
mivel nem biztos, hogy igazságos az ha pl. 5-en okoznak kárt, és fejenként elosztják. 
Az, hogy ki fizeti a számlát, a felróhatóság arányában, közrehatásuk mértéke alapján 
dől el. Szerződéses viszonyokban ilyen azért nincs, mert ha ilyen van, akkor ezt ki 
kell kötni, ha rendelkezés nincs, akkor pedig egyenlő arány van, erről már 
beszéltünk.  
Ha a felróhatóság aránya nem állapítható meg, akkor fejenként egyenlő arányban 
oszlik meg a felelősség.  
A bíróság ezt áthúzhatja: mellőzheti az egyetemleges felelősség megállapítását, és a 
károkozókat közrehatásuk arányában marasztalhatja, ha ez a kár megtérítését nem 
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veszélyezteti vagy jelentősen nem késlelteti, vagy ha a károsult maga is közrehatott. 
Ebben a két esetben át lehet törni azt az elvet, hogy egyenlő arányban legyen 
megállapítva a felelősség.  
 
Kártérítéssel kapcsolatos fő fogalmak: 
 
Kár elemei:  

- bekövetkezett értékcsökkenés 
- elmaradt haszon 
- kár érvényesítéséhez szükséges indokolt költség 

Ezt a hármat nevezzük a vagyoni kár elemeinek.  
 
A nem vagyoni kár először Magyarországon az 1928-as Ptk. Novellában jelent meg, 
utána 1948 után kiszorult a Ptk-ból, nem nagyon ismerte el az akkori jogrendszer. A 
nem vagyoni kár azokra a káreseményekre értelmezhető, amikor a kár összege 
pontosan nem állapítható meg, mert olyan jellegű a káresemény, hogy nem lehet 
összegszerűen megmondani. Ha összetöröm a kocsimat, meg tudom mondani, 
megfogható, mérhető a kár. De ha rólam valamelyik napilap hülyeségeket ír, és ez 
nekem jogsérelmet okoz, azt nem tudom forintosítani. Vagy ha elvesztem valamelyik 
szervemet, stb., nem tudom forintosítani a káreseményt, de tudom érvényesíteni a 
kárigényemet nem vagyoni kártérítés formájában.  
 
A vagyoni és nem vagyoni kár igényérvényesítése nem zárja ki egymást, egy 
keresetben kérhetek vagyoni és nem vagyoni kártérítést is. 
 
Kárfizetés mellőzése: A kárfizetés a kimentésen kívül akkor mellőzhető, ha nincs 
ok-okozati összefüggés. Kell egy összefüggés a károkozó magatartás és a 
káresemény között. Ha úgy szenvedek el károsodást, hogy van károkozói 
magatartás, de nem amiatt szenvedtem el a kárt, akkor ezt nem fogom tudni 
ráterhelni.  
 
Jogellenesség: A kárfelelősség esetén meg kell állnia a jogellenességnek. ha ez 
nincs, akkor az is elképzelhető, hogy van károsult, van károkozó, van a kettő közt 
összefüggés, de mégsem kapok kártérítést. Pl. felmegyek a focipályára, lerúgnak, 
eltörik a lábam, nem kérhetek kártérítést, mert vállaltam a kockázatot, hogy ha 
befutok a meccsre, akkor eltörik a lábam. Van károkozó, van elkövetett magatartás, 
van káresemény, van ok-okozati összefüggés, de nincs felróhatóság és 
jogellenesség. Mindennek meg kell lennie ahhoz, hogy a kártérítés lehetősége 
fennálljon. A jogellenességet kizárja a károsult beleegyezése, illetve kizárja a jogos 
védelem is.  
 
Vétőképesség: Károkozásnál a károkozónak kell még egy képességének lenni, ezt 
úgy hívják, hogy vétőképesség. Azt jelenti, hogy valamely jogalanynak már van annyi 
belátási képessége, hogy cselekedeteinek súlyáért felelni tudjon (nem 
összekeverendő a cselekvőképességgel). Ennek határa az az életkor, amikor 
felmérheti az egyén a károkozás lehetőségét. Ilyen a 12 éves életkor, általában ezt 
jelölik meg, de állapítottak meg már 6 évesnél is vétőképességet. Általában viszont 
12 év. Pl. egy ilyen idős gyerektől el elhet várni azt, hogy ne rúgja be az ablakot 
focival, egyébként a szülője fog felelni. Van tehát a 12 éves gyereknek 
vétőképessége, de cselekvőképessége korlátozott – nem összekeverendő.  
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BH-k a vétőképesség témájában:  
- 6 éves kerékpárral balesetet okozó gyermeknél sem lehet feltétlenül kizárni a 

vétőképességet (KRESZ megszegése) 
- Vétőképes a 11 éves iskolás, aki az iskolai szünetben figyelmeztetés ellenére 

kővel dobálózik, és társát szemen találja.  
- Vétőképes az a nagykorú, gyengeelméjű, aki bosszúból, szándékosan felgyújtja 

az anyja lakását. 
- Nem vétőképes az az elmebeteg nagykorú, aki teljes tudatzavarban behatolt egy 

idegen lakásba (különbség az előzőhöz: utóbbinak nincs felróhatósága, mert 
teljes tudatzavar miatt akarata nincs, polgári jogi értelemben cselekvőképtelen). 

 
Felróhatóság: nem szerepel a Ptk-ban, az elvárhatósággal lehet rokonítani. 
Tulajdonképpen egy társadalmi elváráshoz - ahogy az adott helyzetben általában 
elvárható - kapcsolódik a felróhatóság is. Ha ehhez képest elmozdul a cselekmény, 
nem úgy jár el, ahogy kéne, akkor felróható a magatartása, az ő hibája, hogy nem 
úgy jár el. Ez az elvárhatóság is egyénenként változik.  
Pl. kijön a gázszerelő, és megnézi a cirkómat, azt mondja, hogy rendben van, kibírja 
a telet. Első fűtésnél tönkremegy, úszik a lakás. A szerelőtől az adott helyzetben 
általában elvárható, hogy gondosan, úgy nézze meg, hogy helytállóan nyilatkozzon. 
Tőlem ez nem várható el, nem értek hozzá. Az adott helyzetben való elvárhatóság 
nem áll fenn, ez neki felróható, így az esetlegesen bekövetkező káreseménynél 
helytállási kötelezettsége lesz. Ha nincs felróhatóság, a kárigényem vele szemben 
nem áll fenn.  
 
Felelősség – ha már említettük – kétfajta lehet:  
- szubjektív: kapcsolódik a felróhatósághoz, azon alapul. Azt jelenti, hogy 

valamilyen magatartástól, közrehatástól függ.  
- objektív: felróhatóságra tekintet nélküli. Nem érdekes, hogy köze van hozzá, 

vagy nincs. Ilyen pl. a késedelem. Ha késedelembe esek, és kamatot kell 
fizetnem, akkor ez objektív, felróhatóságra tekintet nélküli, mert senkit sem 
érdekel, hogy miért nem teljesítettem, fizetni kell a kamatot.  

Lényege, hogy a felelősség lehet felróhatóságon alapul, vagy arra tekintet nélküli. 
Lehet, hogy ki tudom menteni magam, hogy miért nem teljesítettem, pl. ha vismajor 
történt: villám csapott az autóba, amit másnap át kellett volna adom – ez máris nem 
felróható nekem. Mindig vannak olyan bejövő elemek, amik adnak eltérési 
lehetőséget: pl. van kimentési lehetőségem, és akkor kell viselnem a kárt, ha nem 
úgy jártam el. 
 
Felelősség egyes esetei 
- közösen okozott kár 
- állattartók felelőssége 
- épületekről lehullott tárgy 
- államigazgatási jogkörben okozott kár 
- felelősség olyan személyek károkozásáért, akik belátási képessége korlátozott, 

vagy hiányzik  
- stb., ezek benne vannak a Ptk-ban.  
Ami ebből izgalmas, pl. az állattartók felelőssége. Az állattartó felelőssége az 
állataiért sima normál kártérítési felelősség. De ha vadállatot tart (pl. harci kutyát), 
akkor fokozott, ún. veszélyes üzemi felelőssége van. Normál felelősségnél általános 
elvárhatóság alacsonyabb, veszélyes üzemnél már nehezebben mentem ki magam, 
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kimentési lehetőségeim beszűkülnek. Szinte csak arra tudok már hivatkozni, hogy 
olyan esemény idézte elő a káreseményt, ami abszolút rajtam kívül álló, és a 
legnagyobb körültekintés mellett sem tudhattam, hogy bekövetkezik. Ez a szigorú 
szabály a károsultat védi.  
Van még néhány ilyen példa, épületekről lehulló tárgy például, amikor kiteszik a 
táblát, hogy omlásveszély. Ha pl. rám esik egy cégér, akkor ki felel: tulajdonos, pont 
ott lakó bérlő, vagy akinek az érdekében ki van téve a tábla? Akinek az érdekében 
azt a táblát kirakták, az fog felelni. 
Veszélyes üzemről egy-két gondolat: a Ptk. ezt nem határozza meg, csak a 
felelősség magasabb szintű, alacsonyabb a kimentési lehetőség. Minden veszélyes 
üzemnek minősül, ami valamilyen fajta gépi, elektromos, mechanikus hajtással 
működő gépezet, pl. autóvezetés, ipari tevékenység, vadállat stb. Aki ilyet üzemeltet 
– pl. autót vezet – a felelőssége nagyobb. Ha egy veszélyes üzemet üzemeltető 
emberünk, és egy normál jogalany kártérítési ügyben találkozik: mindig a veszélyes 
üzemi fogja viselni a kárfelelősséget, mert neki kell nagyobb körültekintéssel eljárni. 
Ha veszélyes üzemű jogalany találkozik veszélyes üzeművel, egy szinten vannak, 
úgy kell megosztani a kárt, mintha normál jogalanyok lennének. Ha veszélyes üzem 
találkozik nem veszélyes üzemi tevékenységgel, mindig ő húzza a rövidebbet, mert 
neki kell nagyobb körültekintést tanúsítania (pl. Kolontár). Kolontárnál egyébként 
azért nem lett jogos-nem jogos per, mert nem volt eldöntendő a kérdés – veszélyes 
üzemi tevékenységből fakadó kárfelelősség az összes többi jogalannyal szemben 
megáll.  
 
Ha a károkozás egyik félnek sem róható fel (nincs felróhatóság), de a kár a fokozott 
veszélyességgel járó tevékenység körében fennállt rendellenességre vezethető 
vissza, a kárt ez utóbbi köteles megtéríteni (pedig nincs is felróhatóság).  
 
Fogalmak vége, következő témakör: 
 
Ptk. 355. § Felelősség módja, kártérítés mértéke 
Főszabályként pénzben kell a kártérítést megfizetni, de természetben is megtehető: 
tönkretettem az autódat, adhatok érte másikat. Időben a káresemény bekövetkezte 
után esedékes a kártérítés. Mértéke igazodik a kár mértékéhez.  
 
Ptk. 355. §: A kárért felelős személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Ha az 
nem lehetséges, vagy a károsult azt alapos okból nem kívánja, akkor köteles a 
károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni. Választási lehetőséget ad ez: a 
helyreállítást (reparációt) a károsult vagy kéri, vagy nem kéri – eldöntheti, kivéve, ha 
rosszhiszemű. Ezt a Ptk. itt már nem írja külön, de tudjuk, hogy aki rosszhiszemű, 
annak választási lehetősége elenyészik.  
A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve ha a körülmények a természetbeni 
megtérítést indokolják. Lehet egyösszegű, vagy járadék. A járadékként történő 
kártérítés akkor logikus és életszerű, ha tipikusan a bekövetkezett értékcsökkenés 
nagyon hosszú időre kihat: nem vagyoni kárnál szokták alkalmazni, pl. ha valaki 
elveszti érzékszervét, kezét, lábát, megbetegszik – ilyenkor az élete hátralévő 
részében szembesül azzal, hogy nem tud rendesen dolgozni, közlekedni, 
gyógyszerekre szorul stb., tehát hosszú távra kiható, rendszeres anyagi terhei 
keletkeznek a káresemény kapcsán. Ilyenkor járadékot fog kapni kártérítés jogcímén, 
pl. baleseti járadékot. 
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Kártérítés és kártalanítás közti különbség: 
Kártérítést tudjuk.  
Kártalanítás is bekövetkezett értékcsökkenésre reagál, csak az ahhoz vezető út más. 
A kártérítés mindig valamilyen jogszerűtlenül okozott kárra reagál, a kártalanítás 
pedig jogszerűen okozott kárra. Példa a jogszerű károkozásra, ha ég a szomszédom 
háza, és a tűzoltó csak úgy tudja megközelíteni, hogy átmegy a kerítésemen, és 
ezzel nekem kárt okoz. Jogszerűen okozott nekem kárt. De ha hétvégén jön a 
hülyegyerek a szakadt BMW-jével, nekirongyol a kerítésemnek, akkor ő 
jogszerűtlenül okozott kárt. Mindkettő kárt okoz, de a jogszerűtlennél (hülyegyerek) 
kártérítést, a jogszerűnél (tűzoltó) kártalanítást fogok kérni.  
Lehet jogszerűen úgy is kárt okozni, hogy nem jár kártalanítást, pl. amikor a 
károsultnak beleegyezése van (focistás példa – minden volt, csak a beleegyezés 
nem, ez kiüti a kárigényt).  
 
Kimentésre visszatérve: azon felelősségi körök rendszere, amikor valaki ki tudja 
menteni a károkozás alól magát. Vannak dolgok, amiket a kimentéshez bizonyítani 
kell. A károsultnak kell bizonyítania a kár meglétét, összegét, károkozó magatartását, 
és az összefüggést a kár és a károkozó magatartása között. A felelősség alóli 
mentesüléshez azonban a károkozónak kell bizonyítania, hogy a tevékenysége nem 
volt jogellenes, vagy magatartása nem volt felróható. Ha ezt bizonyítja a károkozó, 
mentesülhet a felelősség alól.  
 
Jogellenesség hiánya: 
 szükséghelyzet 
 károsult beleegyezése 
 jog rendeltetésszerű gyakorlása (pl. kisajátítás) 
 felróhatóság hiánya (vétőképesség, vis major)  
 méltányosság (a bíróság a kár egészben vagy részben történő megfizetése alól 

részben vagy egészben mentesítheti a kártérítésre kötelezett személyt – nem 
jellemző) 

 
Ha már itt tartunk: kisajátítás = közérdekből magánérdeket korlátozzák. 
Ellensúlyozása: azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás. Ezekből a kártérítésnél is 
mind fennáll: azonnali, hisz a kárigény rögtön beáll, feltétlen, és teljes is.  
 
Jogalap nélküli gazdagodás:  
Aki másnak rovására jogalap nélkül gazdagodásához jut, közteles azt a gazdagodást 
visszatéríteni. Ez megeshet akár tévedésből is: át akarok utalni egy összeget A-nak, 
de B-nek juttatom. ELMŰ-nek véletlenül kétszer fizetem ki a csekket, mert kétszer 
küldi ki. Valaki másnak a rovására jut gazdagodáshoz úgy, hogy erre nincs jogalapja, 
jogcíme: ekkor ez neki nem jár, nem az övé, a jogos tulajdonos erre igényt formálhat, 
a bíróságra beadott kereset címe jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése lesz.  
Van, amikor nem köteles visszatéríteni a gazdagodást, pl. aki a visszakövetelés előtt 
ettől elesett – kivéve, ha felszólították, hogy fizessen - , vagy ha rosszhiszeműen 
jutott a gazdagodáshoz: ennek fizetni kell, soha nem tudja kimenteni magát.  
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EGYES SZERZŐDÉSEK 
 
Kötelmi rész – általános (szerződéses viszonyokról, károkozásról általánosságban 
szól, eddig ezt tárgyaltuk). Most jönnek az eltérő részek, a külön szerződések. Nem 
lesz vizsgakérdés, de van néhány szerződés, ami a különös részben van, de tipikus.  
Adásvétel: adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonjogát 
átruházni, és a dolgot átadni, a vevő köteles a dolgot átvenni.  
Jogok, kötelezettségek:  
- át kell venni, meg kell fizetni (vevő)  
- birtokba kell adni (eladó) 
 
Szállítási, építési, vállalkozási, kutatási stb. szerződés nem érdekes.  
 
Bérlet: bérleti szerződésnél gondoljunk a birtokosi pozícióra, ugyanis a bérlet 
kapcsán a bérbevevő birtokosi pozíciót foglal el, a bérbeadó pedig marad tulajdonosi 
pozícióban. Emlékezzünk dologi jognál arra, hogy a tulajdonjognál az a lényeg, hogy 
kié, a bérletnél meg az,hogy kinél van. Megmarad a tulajdonos három 
részjogosítványa: birtoklás, használat, rendelkezés, a bérlő pedig használhatja, 
birtokolhatja. Minden szerződésnél leírja a Ptk. a felek jogait és kötelezettségeit, 
ezeket józan paraszti ésszel le lehet logikázni. Bérleti szerződésnél ezek a 
következők. 
Bérbeadó jogai:  
- bérleti díj 
- ellenőrizheti a rendeltetésszerű használatot 
- megvannak a tulajdonosi részjogosítványai  
Bérlő jogai:  
- magánál tarthatja 
- zavartalanul használhatja 
- birtokvédelmet kérhet 
- hasznait szedheti 
 
Bérbeadó kötelezettségei: 
- köteles rendeltetésszerű állapotban átadni a dolgot használatra a bérbevevőnek 
- köteles az ezzel járó, nem bérlőt terhelő költségeket finanszírozni 
Bérbevevő kötelezettsége:  
- bérleti díj fizetés 
- rendeltetésszerű használat 
- bérlet lejárta utána  dolgot saját költségén rendeltetésszerű használatra alkalmas 

módon visszaadni 
 
A bérlet megszűnik:  
- határozott időtartam eltelt 
- dolog elpusztul (de ha a bérbeadó az elpusztult dolgot pótolja, a bérlet feléled) 
 
Más szabályok vannak lakásbérletre. Hibásan albérletnek mondják, de ez sima 
bérlet. Célszerű részletes szerződést írni, egyébként ez Magyarországon nem divat.  
 
A szerződésnél fontos a szerződésből való szabadulás esetköre, ez mindig 
problémás. Ha ki van kötve határozott tartam, vagy ha határozatlan, hogyan lehet 
szabadulni? Rendezi a Ptk., beszéltünk róla: felmondás, felbontás, megszüntetés, 
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elállás. De ha idő előtt akarok szabadulni, de a szerződés köt, akkor annak ára van, 
vagy le kell mondani valamilyen jogomról, vagy pénzbe kerül, felmondási időm van 
stb. Ezeket egy sima bérleti szerződésnél is figyelembe kell venni, úgy kell megírni. 
 
Haszonbérlet: olvasni kell.  
 
Ptk. 462. §: Letét  
Letéti szerződés alapján letéteményes köteles a letevő által rábízott dolgot 
időlegesen megőrizni. Valaki valamilyen dolgot (lehet pénz is, nyilván az is dolog) 
szerződés alapján ideiglenesen megőriz. Össze szokták keverni a záloggal, hisz ott a 
zálogjogosult időlegesen, szerződés alapján valamilyen dolgot megőriz. Letétnél 
őrzésről van szó, ami lehet valaminek a biztosítéka, letétbe helyezem, de a 
letéteményes a letétet csak megőrzi, igényeit abból nem elégítheti ki, mert nem 
jogosult erre. Fogom a pénzem, leteszem ügyvédi letétbe, de ahhoz senki nem 
nyúlhat. Zálognál ha bekövetkeznek a feltételek – esedékessé válik a követelés és a 
kötelezett nem teljesít – a zálogjogosult a nála lévő dologból kielégítést kereshet, 
hozzányúlhat. Letétnél nem.  
 
Szálloda felelőssége – nem megyünk bele, csak egy mondat: azért vannak nevesítve 
ezek, mert az általánostól eltérő szabályok vonatkoznak rá. Bemegyünk egy ilyen 
helyre, kint van a tábla, hogy az itt hagyott tárgyakért nem vállalnak felelősséget. Ez 
ezeknek az intézményeknek (szálloda, vendéglátó, fürdő) az adott helyzetben 
elvárható magatartása annyi, hogy ezt a figyelmeztetést kitegye (mint pl. társasház 
kiteszi, hogy hóomlás, stb..). Azért teszi meg, mert az általánostól eltér a jogviszony, 
ugyanis ha pl. a letéteményes átveszi az értéket megőrzésre, akkor mindenképpen 
felel érte még akkor is, ha van felróhatóság. Ha a szállodás a tábla kihelyezésével 
visszautasítja, akkor viszont nem felel, mert az általánosan elvárható az, hogy ha 
valakinek valamit odaadok arra, hogy megőrizze, és éjjel ellopják, a szállodás 
mondhatja, hogy valaki ellopta, engem nem fog érdekelni. Ha a ruhatár átveszi a 
kabátomat, felel érte, felelőssége nem tűr kimentést. Ha visszautasítja (kiteszi a 
táblát, hogy nem vállal felelősséget), akkor nem felel érte. Kicsit kusza, lényeg hogy 
értékeimért csak akkor felel a szálloda, kávézó, fürdő stb., ha azokat az arra 
rendszeresített helyre (trezor, páncél, ruhatár) teszem, ha máshova, akkor nem.  
 
Megbízási szerződés 
Megbízás, meghatalmazás témája korábban már előjött, amikor arról volt szó, hogy 
mandátumot delegáltam, azt a képességet vetítettem valakire, hogy helyettem és a 
nevemben eljárjon. Ez egyszerű, írok egy meghatalmazást, ez egy ügyleti dolog, pl. 
meghatalmazom, hogy menjen el a postára helyettem. Meghatalmazással teszem, 
ami egyoldalú, címzett, ingyenes jogügylet.  
A megbízás más, mert kettőnk közt szerződés van, és nem ingyenes, hanem 
visszterhes, de ugyanúgy másra vetítem ki az eljárási képességemet: helyettem, 
nevemben eljárjon. Megbízás mindenre alkalmazható, pont ez a támadhatósága, ezt 
a nagyon általános jellegét szokták kihasználni (pl. munkaszerződés helyett 
megbízási szerződést kötnek – egyik polgári jogi jogviszony, másik munkaviszony, 
eltérő jogi szabályozással).  
 

Vége, még ideraktam egy rövid összefoglalást – a teljesség igénye nélkül. Jó 
olvasgatást  Üdv: Évi 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
1. A szerződés megszűnésének egyes esetei 
 
A szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével, illetve anélkül az alábbi esetekben: 
 Megszüntető szerződés olyan kétoldalú jognyilatkozat, amely a szerződést a jövőre nézve 

szünteti meg, a megszűnés időpontjáig esedékes szolgáltatásokat teljesíteni kell, az ellenérték 
nélküli maradó szolgáltatások pedig visszajárnak.  

 Felbontó szerződés olyan kétoldalú jognyilatkozat, amellyel a felek a szerződést annak 
keltezésének idejére visszaható hatállyal szünteti meg, szolgáltatásokkal nem tartoznak, a 
teljesített szolgáltatások pedig visszajárnak (eredeti állapot visszaállítása).  

 Felmondás a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozat, mely a szerződést a jövőre nézve 
szünteti meg, a már teljesített szolgáltatásokért ellenszolgáltatás jár, az ellenszolgáltatással nem 
fedezett szolgáltatás pedig visszakövetelhető.  

 Elállás a másik félhez címzett egyoldalú jognyilatkozat, mely a szerződést visszaható hatállyal 
szünteti meg. Az eredeti állapotot vissza kell állítani, mintha a szerződést a felek meg sem 
kötötték volna. Elállási jog jogszabály által biztosított (pl. érdekmúlás, hibás teljesítés) és 
szerződéssel alapított (általában érdekmúlás esetére, bánatpénz kiköthető) is lehet.  

 Közhatalmi aktusok: Jogszabály alapján szűnik meg pl. a megbízási szerződés, ha a megbízó 
cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik, illetve ha a megbízott 
cselekvőképtelenné válik, vagy ha a megbízás tárgytalanná válik. Bírósági határozaton alapulva 
szűnik meg pl. a tartási és életjáradéki szerződés, ha a szerződés teljesítése lehetetlenné válik, 
vagy megnehezedik; vagy pl. gazdasági társaság megszűnik, ha cégbíróság megszűntnek 
nyilvánítja. Hatósági határozat alapján szűnhet meg a szerződés pl. lakásbérlet esetén, ha az 
ingatlan kisajátításra kerül.  

 Confusio következtében szűnik meg a szerződés, ha ugyanaz a személy lesz a jogosult és a 
kötelezett, azaz a tartozás és a követelés egy kézben egyesül.  

 Halál esetén a szerződés rendszerint nem szűnik meg, mivel az örökhagyó halálakor a 
vagyona – jogai és kötelezettségei – örökösére száll át. Ugyanakkor a személyhez tapadó 
jogok, kötelezettségek megszűnnek, így pl. megszűnik a szerződés, ha a szolgáltatás csak 
személyesen volt teljesíthető (művészi alkotás készítése), megszűnik az ingyenes tartási 
szerződés, és a visszterhes is (ez csak akkor, ha a tartás az ellenszolgáltatást már fedezte), 
megszűnik a jogosult tartására irányuló szerződés a jogosult halálával. Megszűnik továbbá a 
megbízási szerződés (a bizalmi viszony hiányában).  

 Lehetetlenülés következtében a jövőre nézve szűnik meg a szerződés, ha a szerződés a 
megkötése után bekövetkezett valamely okból nem teljesíthető. Jogi lehetetlenülés pl. ha a 
hatóság elrendeli egy épület bontását, és emiatt a házban lévő lakásokra vonatkozó bérleti 
szerződés teljesítése nem lehetséges. Fizikai lehetetlenülés pl. a szolgáltatás tárgyának 
megsemmisülése, hozzáférhetetlensége (ellopás). Gazdasági lehetetlenülés pl. ha a 
szerződéskötés után a körülményekben beállott változás miatt aránytalan áldozatok árán 
lehetne a szerződést teljesíteni, és ez a kötelezettől nem várható el. 

 Az időmúlás, mint elévülési határidő azt jelenti, hogy az alanyi jog nem szűnik meg, 
viszont elvész az igény állam általi érvényesíthetőségének lehetősége, tehát az elévült 
követelést bírósági úton nem lehet érvényesíteni. A követelések főszabály szerint 5 év alatt 
évülnek el, de: 
tartási, életjáradéki szerződésből eredő követelés esetén 6 hónap 
szavatossági igények érvényesítése körében 6 hónap, de állatszavatosság esetében 60 nap 
veszélyes üzem körében történő károkozásból eredő követelés esetén 3 év 
bűncselekménnyel okozott kár 5 éven túlmenően a büntethetőség elévülésekor évül el  

5 évnél rövidebb elévülési idő a felek egybehangzó akaratnyilatkozatával is megállapítható, 
továbbá az 1 évnél rövidebb határidő a felek által egy évre meghosszabbítható.  
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Az elévülés nyugvása abban az esetben áll fenn, ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja 
érvényesíteni. Az elévülés megszakadása: teljesítésre irányuló írásbeli felszólítás, bírói úton való 
érvényesítés, követelés módosítása (egyezség), tartozás-elismerés, kötelezett értesülése a 
jogosulttól engedményezésről. 
 
2. ENGEDMÉNYEZÉS, TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS 
 
A tartozás átvállalása 

Amennyiben a kötelezetti pozícióban ügyleti úton áll be a jogutódlás, tartozás-átvállalásról beszélünk. 
Lényege, hogy valaki a kötelezettel megállapodik abban, hogy a tartozását átvállalja. Szükséges a jogosult 
hozzájárulása, mellyel az alapjogviszony kötelezettje megszabadul a jogosulttal szembeni kötelemből, és 
helyébe az új kötelezett lép. 

 

Az engedményezés 

Az engedményezés a követelés más személyre való átruházása. Történhet jogszabály alapján, de a felek 
közötti (jogelőd és jogutód közti) megállapodás alapján is. Az engedményezésről a követelés kötelezettjét 
értesíteni kell; ennek megtörténtéig a kötelezettnek jogában áll az engedményező felé teljesíteni. A 
kötelezettnek az engedményezésről való értesítése az elévülést megszakítja. 

Az engedményezéssel az engedményes a régi jogosult helyébe lép, és átszállnak rá a követelést biztosító 
zálogjogból és kezességből eredő jogok is. 

Az engedményező az engedményessel szemben a kötelezett szolgáltatásáért - az engedményezés fejében 
kapott ellenérték erejéig - kezesként felel, kivéve ha a követelést kifejezetten bizonytalan követelésként 
ruházta át az engedményesre, vagy ha a felelősségét egyébként kizárta. 

 
 
3. TÖBBESSÉG – EGYÜTTESSÉG, EGYETEMLEGESSÉG, OSZTHATÓSÁG 
 
Osztott, együttes és egyetemleges kötelem esetén egyidejűleg több alany van a jogosulti illetve a 
kötelezetti pozícióban, tehát az adott kötelmi pozícióban azonos időpontban több személy áll akár a 
jogosulti, akár a kötelezetti oldalon. 

1. Osztott kötelem akkor keletkezik, ha egy osztható szolgáltatással többen tartoznak, illetve többen 
követelik egyszerre (kötelezetti oldalon akkor áll elő, ha pl. 3 tulajdonostárs eladja egyidejűleg a tulajdoni 
részét, ekkor minden tulajdonostárson csak a saját 1/3 részének átruházása kérhető számon; a jogosulti 
oldalon ez az osztott jelleg úgy jelentkezik, hogy mindegyik tulajdonostárs csak az őt megillető 1/3 
vételárra tarthat igényt). 

2. Együttes kötelem csak a jogosulti oldalon áll fenn. Lényege, hogy ha többen jogosultak nem osztható 
szolgáltatást követelni, akkor valamennyiük kezéhez kell teljesíteni (jogosultak együttessége).  

3. Egyetemlegesség mind a jogosulti, mind a kötelezetti oldalon fennállhat.  

Jogosulti egyetemlegesség esetén a követelés több jogosultat úgy illet meg, hogy a szolgáltatás egészét 
bármelyikük követelheti (a teljesítést átvevő jogosult köteles elszámolni).  
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Kötelezetti egyetemlegesség esetén a többalanyú pozíció alanyai egy alanyként jelennek meg, minden 
kötelezett az egész szolgáltatással tartozik mindaddig, amíg a jogosult nem kap teljes kielégítést.  

 
 
4. KÁRTÉRÍTÉS 
 
 
Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.  

A polgári jogi felelősség feltételei:  

1.) A kár legáltalánosabb értelemben minden olyan hátrány, amely valakit, valamely károsító esemény 
folytán személyében, vagy vagyonában ér. Ebből következően megkülönböztetünk vagyoni és nem 
vagyoni kárt.   

A vagyoni kár három részből állhat össze:  

 felmerült kár (damnum emergens)  
 elmaradt jövedelem (lucrum cessans)  
 indokolt költség  
 

A nem vagyoni kár akkor merülhet fel, amikor a jogellenes magatartás a károsult személyéhez fűződő 
jogait sérti (pl. zongoraművész kézsérülése, vagy jogi személy esetében a hírnévrontás). 

2.) Jogellenes magatartás: a károkért való felelősség szempontjából minden károkozás, amely nem 
minősül jogszerűnek, jogellenes és a többi feltétel megléte esetén kiváltja a kártérítési szankciót. 

Jogellenességet kizáró körülmények: 

 jogos védelem  
 szükséghelyzet  
 a károsult beleegyezése  
 rendeltetésszerű joggyakorlás  
 

3.) Az okozati összefüggés egyrészt a felelősség egyik feltétele, másrészt a kártérítés mértékének 
megállapításánál is szerepet játszik, hiszen csak azokért a következményekért tartozik helytállni a károkozó, 
melyek a károkozással okozati összefüggésben vannak, azaz, amelyért felelős. 

4.) Felróhatóság, vétkesség: A károsultnak kell a fenti három feltételt bizonyítania, ha ez sikerül, beáll a 
vélelem, hogy a károkozás felróható. Ekkor és megfordul a bizonyítási teher, tehát a károkozónak kell 
bizonyítania, hogy a károkozás neki nem felróható. Ezt kimentési kárfelelősségnek nevezzük, melynek 
során a károkozónak be kell bizonyítania, hogy:  

 nem volt vétkes, 
 még a különös védekezés elmulasztása tekintetében sem terheli felróhatóság,  
 nem volt rosszhiszemű.  
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A kártérítés általános szabályai 

 Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

 A károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, 
hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. 

 Nem jár kártérítés, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták, és a károkozás társadalmi érdeket 
nem sért vagy veszélyeztet. 

 Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges, egymással 
szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg. 

 A kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának arányát 
nem lehet megállapítani. 

 

A felelősség módja, a kártérítés mértéke 

A kárért felelős személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig az nem lehetséges, vagy a 
károsult azt alapos okból nem kívánja, köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni. 

A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való megtérítését 
indokolják. A kár természetben való megtérítése különösen akkor lehet indokolt, ha a kártérítés tárgyát a 
károkozó maga is termeli, vagy az egyébként a rendelkezésére áll. 

Kártérítésként járadékot is meg lehet állapítani. Rendszerint járadékot kell megállapítani akkor, ha a 
kártérítés a károsultnak vagy vele szemben tartásra jogosult hozzátartozójának tartását, illetőleg tartásának 
kiegészítését hivatott szolgálni. 

Kártérítés címén meg kell téríteni: 

 károsult vagyonában beállott értékcsökkenést 
 az elmaradt vagyoni előnyt  
 felmerült költséget (indokolt kiadás, amely a károsultat ért hátrány csökkentéséhez vagy 

kiküszöböléséhez szükséges) 
 elmaradt jövedelmet (haszon, bér, részesedés). 
 
 
Jogalap nélküli gazdagodás 

Aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni. 

Nem köteles visszatéríteni a gazdagodást az, aki attól a visszakövetelés előtt elesett, kivéve ha számolnia 
kellett a visszatérítési kötelezettséggel, és felelőssége a gazdagodás megszűnéséért megállapítható, vagy ha 
rosszhiszeműen jutott a gazdagodáshoz. 

Ha az, akinek részére a gazdagodást vissza kellene téríteni, azt tilos vagy a jóerkölcsbe ütköző 
magatartásával maga idézte elő, a bíróság az ügyész indítványára a vagyoni előnyt az állam javára ítélheti 
meg. 

A követelés konjunktív feltételei:  

 vagyoni előny a kötelezettnél: tulajdonjog, vagy más dologi követelés formájában, de lehet váromány 
megszerzése, vagy létező jog megerősödése, tehertől való szabadulás, illetve más munkájának a 
felhasználása. CSAK ezt a vagyoni előnyt kell megtéríteni! FONTOS, hogy a gazdagodó felróható 
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magatartása itt nem releváns, így a jogalap nélküli gazdagodást el lehet határolni a jogellenes 
károkozástól (egyébként sem biztos, hogy a károkozó gazdagodik). 

 vagyoni hátrány a jogosultnál: tényleges vagyoncsökkenés, vagy várható vagyonszaporulat elmaradása.  
 e kettő közti okozati összefüggés: A legfontosabb e tekintetben, hogy más személy hátránya 

származzon a gazdagodásból (pl.: ha valaki nem veszi ki a részét a közműfejlesztés költségeiből, és úgy 
használja a közművet, akkor az jogalap nélküli gazdagodás, de ha a kiépítés után 1 évvel csatlakozik rá, 
az már nem, mivel az eredeti kiépítőket ezzel – bár ez számára anyagi előny – nem károsítja) 
▫ a jogalap hiánya: vagyis nincs olyan jogcím, ami a gazdagodást társadalmi vagy gazdasági (esetleg 

erkölcsi) szempontból indokolná.  
 
 
5. EGYES SZERZŐDÉSEK 
 

(ezeket nem részletezem, mert még 18 oldalt írhatnék  ) 
 
DOLOGSZOLGÁLTATÓ TŰRÉSRE 

KÖTELEZŐ 
TEVÉKENYSÉGET KIFEJTŐ HELYTÁLLÁSI 

KÖTELEZETTSÉGET 
TARTALMAZÓ 

  eredmény gondossági  

adásvétel bérlet vállalkozás megbízás hitelszerződés 

kölcsön lakásbérlet fuvarozás letét biztosítási 
szerződések 

ajándék haszonbérlet  tartási és 
életjáradéki 
szerződések 

 

közszolgálati haszonkölcsön    

szerencsejáték     

 
 


