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Előzmények:

Az 1959 évi IV. tv.-t az idő meghaladta, okai: áttérés a 

piacgazdaságra, az állam megváltozott szerepe, különösen a 

tulajdoni viszonyok és  a szerződéses jog  területén 

bekövetkezett  változások., általános szerződési feltételek, 

elektronikus kereskedelem  elterjedése, 

Az Európai  Unióval kötött társulási szerződés  alapján 

Magyarországra háruló  jogharmonizációs kötelezettségek.

A Kormány 1998  áprilisi határozata  új Ptk. Megalkotásáról

Kormány által létrehozott Kodifikációs Főbizottságnak 2001 

őszéig  kellett a koncepciót előterjesztenie

A koncepción 7 munkabizottság dolgozott, ezek vezetőiből állt 

Szerkesztőbizottság feladata volt a részkoncepciók 

szerkesztése és egységes formába öntése



Elérendő célok:
• a piacgazdaság magánjogi feltételeinek megvalósulása

• a szerződési jog kereskedelmi jogiasítása

• eltérések az egyes jogintézményeknél: fogyasztó és 
vállalkozás kapcsolatában (nincs külön fogyasztóvédelmi 
fejezet)

• a szerződési jog korszerűsítése a magyar magánjogi 
tradíciók, a bírói gyakorlat beépítésével

• harmonizáció az EU jogával

• nem külföldi modellre alapoz, de felhasználja más 
országok magánjogi kodifikációs és a nemzetközi 
jogalkotás eredményeit is (pl. Bécsi Vételi Egyezmény, -
kontraktuális kártérítési felelősség generálklauzulája –
6:142. §, UNIDROIT Alapelvek)



Szerkezet:
I.    Bevezető rendelkezések
II.  Az ember mint jogalany
III. A jogi személy
IV. Családjog
V.  Dologi jog
VI. Kötelmi jog
VII.Öröklési jog
VIII.Záró rendelkezések



A kötelmi jogról szóló VI. 
könyv részei:

Hatodik Könyv;

• Első Rész: A kötelmek közös szabályai

• Második Rész: A szerződés általános szabályai

• Harmadik Rész: Egyes szerződések

• Negyedik Rész: Felelősség szerződésen kívül okozott kárért

• Ötödik Rész: Az értékpapír

• Hatodik Rész: Egyéb kötelemkeletkeztető tények

Az egyes Részek Címekre, azok fejezetekre tagolódnak



Kötelmek közös szabályain belüli általános rendelkezések között

Elévülés

6:21 Elévülés 5 év az általános szabály, kezdete esedékességtől 
Elévülési idő megváltoztatása írásba foglalást kíván, az elévülést nem 
lehet kizárni
Elévült követelés bírói úton nem érvényesíthető
Elévülés megszakítása: Az elévülést megszakítja
a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése;
a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség;
a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő 
érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi 
határozatot hozott; vagy
a követelés csődeljárásban történő bejelentése.
Az elévülés megszakításától vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős 
befejezésétől az elévülés újból kezdődik.
Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot 
hoztak, az elévülést a kötelem megegyezéssel való módosítása és a 
végrehajtási cselekmények szakítják meg.
Írásbeli felszólítást már nem tartalmazza az új Ptk.! Illetve bírósági 
eljárásban történő érvényesítése is csak az eljárást befejező jogerős 
érdemi határozat hozatala esetén szakítja meg az elévülést!



6:26 Tartozáselismerés (kötelezetti elismerés, nem 
tartalmazza az új Ptk. már, hogy írásban lehet csak!)
Bizonyítási teher megfordul: nem vagy alacsonyabb összegben állt fenn, 
bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelésen vagy érvénytelen 
szerződésen alapult

6:47 Kamat (főszabály szerint jár pénztartozás után, 
mértéke a jegybanki kamat, idegen: a kibocsátó 
jegybankja által meghatározott)
ha ilyen nincs, a pénzpiaci kamat, számításakor az érintett naptári félév 
első napján érvényes kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére

6:48 Késedelmi kamat
a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező 
mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás 
egyébként kamatmentes volt. Ha a jogosultnak a késedelembe esés 
időpontjáig kamat jár, e kamaton felül a késedelemmel érintett naptári 
félév első napján érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával 
megegyező késedelmi kamatot, de összesen min. jegybanki alapkamatot



Hatodik Könyv Második rész                  A szerződés általános szabályai
6:59 Szerződési szabadság, diszpozitivitás
6:77. Általános szerződési feltétel az a szerződési feltétel, amelyet az 
alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél 
közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek 
egyedileg nem tárgyaltak meg Új.: az azt alkalmazó felet terheli annak 
bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták.
6:78. akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, 
hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően 
megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, Külön tájékoztatni kell a 
másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen 
eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, 
ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell 
a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a 
felek között korábban alkalmazott feltételtől. Ez akkor válik a szerződés 
részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten 
elfogadta.
Új; 6:79.Fogyasztóval szembeni többletkövetelés szerződéses 
tartalommá válása.Az a feltétel amely a vállalkozást a szerződés szerinti 
főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további 
pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt 
a fogyasztó - külön tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta.



Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai
Új rendelkezés:
6:82 az elektronikus utat biztosító fél köteles a szerződéskötésre vonatkozó 
jognyilatkozatának megtételét megelőzően a másik felet tájékoztatni
a szerződéskötés technikai lépéseiről;  arról, hogy a megkötendő szerződés 
írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél 
rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-
e; azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során 
felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat 
megtételét megelőzően biztosítják; a szerződés nyelvéről; és ha ilyen 
létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről 
és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat 
biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el. Az elektronikus utat 
biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon 
hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy 
tárolja és előhívja azokat.
6:83 Az elektronikus utat biztosító fél köteles megfelelő eszközökkel 
biztosítani, hogy a másik fél az adatok elektronikus rögzítése során 
felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően 
kijavíthassa. Ha az elektronikus utat biztosító fél e kötelezettségének nem 
tesz eleget, a másik fél szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja.



6:84 Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat 
akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára 
hozzáférhetővé válik.
Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél 
szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus 
úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az 
ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem 
kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik 
meg késedelem nélkül.
6:85 E fejezet rendelkezéseit - az elektronikus úton tett 
szerződési jognyilatkozat hatályossá válására vonatkozó 
rendelkezés kivételével - elektronikus levelezés vagy azzal 
egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel kötött 
szerződés esetén nem kell alkalmazni.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötés esetén az e 
fejezet rendelkezéseitől eltérő megállapodás semmis.



Érvénytelenség

Fogyasztói jogok hangsúlyosabb védelme

6:100 Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis
az a kikötés, amely e törvénynek a fogyasztó jogait 
megállapító rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára eltér.
6:101 Semmis a fogyasztónak a jogszabályban 
megállapított jogáról lemondó jognyilatkozata.
6:102 Tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, 
amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével 
egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel 
alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg.
(szerződéskötés körülményei, a kikötött szolgáltatás 
rendeltetése, az érintett feltételnek a szerződés más 
feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolata, a 
sérelmet szenvedett fél megtámadhatja.)



6:103. 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a 
tisztességtelen általános szerződési feltételre vonatkozó 
rendelkezéseket - az e §-ban foglalt eltérésekkel -
alkalmazni kell a vállalkozás által előre meghatározott és 
egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételre is. 
Bizonyítási teher a vállalkozáson: neki kell bizonyítania, 
hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben az általános 
szerződési feltétel és a vállalkozás által előre 
meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési 
feltétel tisztességtelen voltát önmagában az is 
megalapozza, ha a feltétel nem egyértelmű.



6:104.  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben tisztességtelennek minősül 
különösen az a kikötés, amely
a) a szerződés bármely feltételének értelmezésére a vállalkozást egyoldalúan 
jogosítja;
b) kizárólagosan a vállalkozást jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése 
szerződésszerű-e;
c) a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a vállalkozás nem teljesíti 
a szerződést;
d) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződéstől bármikor elálljon, vagy azt 
felmondja, ha a fogyasztó ugyanerre nem jogosult;
e) kizárja, hogy a fogyasztó a szerződés megszűnésekor visszakövetelje a már 
teljesített, ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását, 
f) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó lehetőségét arra, hogy szerződéses 
kötelezettségeit beszámítással szüntesse meg;
g) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás tartozását más személy a fogyasztó hozzájárulása 
nélkül átvállalja;
h) kizárja vagy korlátozza a vállalkozásnak az általa igénybe vett közreműködőért való 
felelősségét;
i) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó peres vagy más jogi úton történő 
igényérvényesítési lehetőségeit, különösen, ha - anélkül, hogy azt jogszabály előírná -
kizárólag választottbírósági útra kényszeríti a fogyasztót, jogellenesen leszűkíti 
bizonyítási lehetőségeit vagy olyan bizonyítási terhet ró rá, amelyet az irányadó jogi 
rendelkezések szerint a másik félnek kell viselnie;
j) a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg.



Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben az ellenkező bizonyításáig 
tisztességtelennek kell tekinteni különösen azt a kikötést, amely
a) a fogyasztó meghatározott magatartását szerződési nyilatkozata 
megtételének vagy elmulasztásának minősíti, ha a magatartás tanúsítására 
nyitva álló határidő indokolatlanul rövid;
b) a fogyasztó nyilatkozatának megtételére indokolatlan alaki követelményeket 
támaszt;
c) meghosszabbítja a határozott időre kötött szerződést, ha a fogyasztó 
másként nem nyilatkozik, feltéve, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló 
határidő indokolatlanul rövid;
d) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést egyoldalúan, a szerződésben 
meghatározott alapos ok nélkül módosítsa, különösen, hogy a szerződésben 
megállapított pénzbeli ellenszolgáltatás mértékét megemelje, vagy lehetővé 
teszi, hogy a vállalkozás a szerződést egyoldalúan, a szerződésben 
meghatározott alapos okkal módosítsa, ha ilyen esetben a fogyasztó nem 
jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani;
e) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás egyoldalúan, alapos ok nélkül a 
szerződésben meghatározott tulajdonságú szolgáltatástól eltérően teljesítsen;
f) a vállalkozás teljesítését olyan feltételtől teszi függővé, amelynek 
bekövetkezte kizárólag a vállalkozás akaratán múlik, kivéve, ha a fogyasztó 
jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani;



g) a vállalkozásnak pénztartozás teljesítésére negyvenöt 
napnál hosszabb határidőt biztosít vagy egyébként nem 
megfelelően meghatározott határidőt ír elő szolgáltatása 
teljesítésére, valamint a fogyasztó szerződési 
nyilatkozatainak elfogadására;
h) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló 
jogait a vállalkozás szerződésszegése esetén;
i) kizárja, hogy a fogyasztónak visszajárjon a szerződés 
szerint általa kifizetett összeg, ha a fogyasztó nem teljesít, 
vagy nem szerződésszerűen teljesít, ha hasonló kikötés a 
vállalkozást nem terheli;
j) a fogyasztót túlzott mértékű pénzösszeg fizetésére 
kötelezi, ha a fogyasztó nem teljesít vagy nem 
szerződésszerűen teljesít.



6:105. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés 
részévé váló tisztességtelen általános szerződési 
feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt 
közérdekű keresetet indíthat
- az ügyész;
- a miniszter, az autonóm államigazgatási szerv, a 
kormányhivatal, a központi hivatal vezetője;
- a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője;
- a gazdasági és szakmai kamara vagy érdekképviseleti 
szervezet; és
- az általa védett fogyasztói érdekek körében a 
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület
Közérdekű kereset alapján a bíróság a tisztességtelen 
általános szerződési feltétel érvénytelenségét az annak 
alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő 
hatállyal állapítja meg.



Új rendelkezés a vállalkozások érdekeinek képviseletét ellátó szervezetek 
számára, hogy 
6:106. Vállalkozások közötti szerződéssel, valamint szerződő hatóság szerződő 
hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésével kapcsolatos 
közérdekű kereset benyújtására jogosult az érdekképviseleti szerv;
- Megtámadhatja a vállalkozások közötti szerződés részévé általános szerződési 
feltételként váló, a pénztartozás teljesítésének idejét, a késedelmi kamat 
mértékét, esedékességét a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára 
megállapító kikötést mint tisztességtelen kikötést;
- A szerződő hatóság és a szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozás 
közötti szerződés részévé általános szerződési feltételként váló, a pénztartozás 
teljesítésének idejét hatvan napnál hosszabb határidőben meghatározó 
szerződési kikötés hatvan napot meghaladó része semmisségének 
megállapítását; vagy e törvényben a szerződő hatóságra vonatkozóan 
meghatározottaktól eltérően, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződő hatóságnak nem 
minősülő vállalkozás hátrányára meghatározó, hatvan napot meg nem haladó 
határidőre vonatkozó kikötés - mint tisztességtelen kikötés - megtámadásával a 
kikötés érvénytelenségének megállapítását is kérheti.A bíróság a kikötés 
semmisségét, illetve érvénytelenségét a kikötés alkalmazójával szerződő 
valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapítja. Akkor is kérhető ez  ha 
szerződéskötések céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan 
megismerhetővé, de még az érintett feltétel még nem került alkalmazásra. 



A szerződés teljesítése
Pénztartozás teljesítésének ideje
6.130. Ha nincs meghatározva a felek szerződésében ennek ideje:
A jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított 30 
napon belül, de      A jogosult teljesítésétől számítandó a 30 nap, ha 
- a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvétele a jogosult 
teljesítését (vállalkozási szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezését) 
megelőzte;
- nem állapítható meg egyértelműen a jogosult fizetési felszólítása vagy 
számlája kézhezvételének időpontja; vagy
- a kötelezettnek fizetési felszólítás vagy számla bevárása nélkül teljesítenie kell 
fizetési kötelezettségét.
Új rendelkezés: Fedezeti szerződés
6.141 . A jogosult - elállása vagy felmondása esetén - a szerződéssel elérni 
kívánt cél megvalósítására alkalmas szerződést köthet, és - a kártérítés szabályai 
szerint - követelheti a kötelezettől a szerződésben és a fedezeti szerződésben 
kikötött ellenértékek közötti különbség, továbbá a fedezeti szerződés 
megkötéséből eredő költségek megtérítését.
6.155. Vállalkozások közötti szerződés esetén a késedelmi kamat a  
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamat + 8 százalék + 40 EUR a követelés behajtásával 
kapcsolatos költségei fedezésére (ezen behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt 
40 eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis)



Új rendelkezések a szerződés általános szabályainál 
még

6: 187 a kötbér kikötése esetén a jogosult a 
szerződésszegéssel okozott kárának 
megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 
nem érvényesítette.
6: 192 bírósági szerződésmódosítás körében a bíróság a 
szerződést az általa meghatározott időponttól, 
legkorábban a szerződésmódosításra irányuló igény 
bíróság előtti érvényesítésének időpontjától 
kezdődően úgy módosíthatja, hogy a körülmények 
megváltozása miatt egyik fél lényeges jogi érdeke se 
sérüljön (feltételei: tartós jogviszony, utóbb beállott 
körülmény, lényeges jogi érdek sérelem, nem volt előre 
látható, nem ő idézte elő a körülmények megváltozását, 
nem tartozik üzleti kockázata körébe)



Alanycsere a szerződéses pozíciókban

1. Engedményezés

2. Jogátruházás

3. Tartozásátvállalás

4. Szerződésátruházás



6: 194 Engedményezés vonatkozásában rögzítve lett, 
hogy a követelés akkor engedményezhető, ha 
az engedményezéskor már létezik az a jogviszony, 
amelyből a követelés fakad.
(Az engedményezett követelést a kötelezett, a jogcím, az összeg és 
az esedékesség megjelölésével vagy 
egyéb olyan módon kell meghatározni, amely az engedményezés 
időpontjában, jövőbeli követelések esetén legkésőbb a követelés 
létrejöttekor az engedményezett követelést azonosíthatóvá teszi)

6: 195 harmadik személlyel szemben hatálytalan a 
követelés engedményezését kizáró kikötés,
de ez nem érinti az engedményező felelősségét az 
engedményezést kizáró kikötés megszegéséért. 
Semmis a szerződés azon kikötése, amely e 
szerződésszegés esetére felmondási jogot biztosít vagy 
kötbérfizetési kötelezettséget ír elő



6:196 az engedményező köteles az engedményest a követelés 
érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással 
ellátni, és köteles a birtokában lévő, a követelés fennállását 
bizonyító okiratokat az engedményesnek átadni.
6: 197 az engedményező köteles az engedményes választásának 
megfelelően a kötelezettet az engedményezésről az 
engedményezés tényét és az engedményezett követelést megjelölve 
írásban értesíteni, vagy az engedményes személyét is meghatározó 
engedményezési okiratot az engedményesnek átadni.
6:198. § Teljesítési utasítás; a kötelezett mindaddig az 
engedményezőnek köteles teljesíteni, amíg nem kap olyan 
teljesítési utasítást, amely az engedményes személyét, valamint az 
engedményes telephelyét, ennek hiányában székhelyét, 
természetes személy esetén lakóhelyét, ennek hiányában szokásos 
tartózkodási helyét vagy számlaszámát meghatározza. Ezt követően 
a kötelezett a teljesítési utasításnak megfelelően teljesíthet. Ennek 
az utasításnak az engedményezőtől kell származnia, vagy az enged-
ményes engedményezési okirattal vagy más hitelt érdemlő módon 
igazolja, hogy a követelést rá engedményezték. Ha az értesítés 
megjelölte az engedményest, de nem tartalmazta a teljesítési 
utasítást, teljesítési utasítást kizárólag az engedményes adhat.



6:199 Többszöri és utólagos engedményezés
- Ha az engedményező azonos követelést többször 

engedményez, a kötelezett akkor szabadul, ha az 
elsőként kapott teljesítési utasításnak megfelelően 
teljesít.

- Ha az engedményes a követelést továbbengedményezi, 
a kötelezett akkor szabadul, ha az utolsó teljesítési 
utasításnak megfelelően teljesít.

6:200 A kötelezett költségeinek megtérítése
A kötelezett engedményezéssel okozott költségeinek a 
megtérítésére az engedményező és az engedményes 
egyetemlegesen kötelesek.



6:202 Jogátruházás; a jogosult jogát másra átruházhatja, 
kivéve, ha jogszabály a jog forgalomképességét kizárja 
vagy a forgalomképtelenség a jog természetéből 
egyértelműen következik. (A jogok átruházására az 
engedményezésre vonatkozó szabályok alkalmazandók)
6:203 Tartozásátvállalás; kötelezett és a jogosult állapodik 
meg egy harmadik személlyel (átvállaló) abban, hogy az a 
kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló 
kötelezettségét átvállalja, a jogosult ezután a szolgáltatást 
kizárólag az átvállalótól követelheti. 
A tartozásátvállalással a követelés biztosítékai 
megszűnnek. Fennmarad a biztosíték, ha annak 
kötelezettje a tartozásátvállaláshoz hozzájárul.
Ha a jogosult a tartozásátvállaláshoz szükséges jognyilatko-
zatát előzetesen megteszi, a tartozásátvállalás a jogosult 
értesítésével válik hatályossá, de a jogosult jognyilatkozata 
megtételekor fenntarthatja a jogot annak visszavonására



6:205.-206 Teljesítésátvallalás- Tartozáselvállalás
Ha a felek a teljesítésátvállalásról a jogosultat értesítik, 
egyetemleges kötelezettség jön létre. Tartozáselvállalás esetén 
az egyetemleges kötelezettet mindazon jogok megilletik, 
amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés 
alapján megillették. 
6:208. Szerződésátruházás
A szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a szerződésbe 
belépő fél megállapodhatnak a szerződésből kilépő felet 
megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a 
szerződésbe belépő félre történő átruházásáról. A szerződésbe 
belépő felet megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon 
kötelezettségek, amelyek a szerződésből kilépő felet a 
szerződésben maradó féllel szemben a szerződés alapján 
megillették és terhelték de a szerződés átruházással a szerződés 
biztosítékai megszűnnek. A zálogkötelezett hozzájárulása 
esetén az új zálogjog az eredeti zálogjog ranghelyén jön létre.



6 Könyv Harmadik rész

Egyes szerződések

- Szerződéstípusok szerinti 
csoportosítás
- Új csoport a forgalmazási és 
franchise szerződés 
- Biztosítéki szerződések: 
önálló cím az egyes 
szerződések között, és nem az 
általános szabályok között 
mint szerződést biztosító 
mellékkötelezettség



Egyes szerződések csoportjai 
(VI. Könyv, III. Rész)
A tulajdonátruházó szerződések
A vállalkozási típusú szerződések
A megbízási típusú szerződések
A használati szerződések
A letéti szerződések
A forgalmazási és jogbérleti (franchise) 
szerződés
A hitel- és a számlaszerződések
Biztosítéki szerződések
Biztosítási szerződések
A tartási és az életjáradéki szerződés
A polgári jogi társasági szerződés
Az élettársi kapcsolat



Az egyes szerződésekre 
vonatkozó szabályozás teljes 
és egységes értelmezése

1. A kötelmek közös szabályai
2. A szerződésekre vonatkozó 
általános rendelkezések
3. Az adott szerződéstípusra 
vonatkozó általános szabályok
4. A konkrét szerződésre 
vonatkozó különös  
rendelkezések



EGYES SZERZŐDÉSEK          XIV. CÍM
A TULAJDONÁTRUHÁZÓ SZERZŐDÉSEK

Új fogyasztóvédelmi szabályok az adásvétel körében
1. Kárveszély átszállása fogyasztói adásvétel esetén 
6:219 Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a 
dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, 
amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a 
dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a 
fuvarozót a vevő bízta meg feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta

2011/83/EU irányelv 20. cikk 
2. Az eladó késedelmének jogkövetkezményei fogyasztói adásvétel esetén 
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő 
megállapodásának hiányában, az eladó a szerződés megkötését követően 
késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő 
rendelkezésére bocsátani a dolgot.
-Az eladó késedelme esetén a vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó 
a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
A vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
- az eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
- a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető 
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor -
kellett volna teljesíteni. 2011/83/EU irányelv 9. cikk



Elővásárlási jog
A 2/2009. (VI. 24.) PK vélemény beépült a tv.-be: több szerződéses jogosult 
esetén az elővásárlási jog keletkezési sorrendben gyakorolható, az ajánlat teljes 
terjedelemben közlendő, ajánlati kötöttséget eredményez 
Új.: 6:222 (5) Ha ugyanazon dologra nézve több személyt azonos rangsorban 
illet meg elővásárlási jog, és közülük többen tesznek elfogadó nyilatkozatot, a 
tulajdonos késedelem nélkül köteles erről a jogosultakat tájékoztatni, akik a 
tájékoztatás hatályossá válásától számított nyolc napon belül elfogadó 
nyilatkozatukat visszavonhatják. E határidő leteltekor az adásvételi szerződés a 
hatályos elfogadó nyilatkozatot tett jogosultakkal jön létre. Az elfogadó 
nyilatkozatot tett jogosultak egymás közötti érdekeltségük arányában szereznek 
közös tulajdont. Ha az elfogadó nyilatkozatot tett jogosultak érdekeltségének 
aránya nem állapítható meg, a jogosultak egyenlő arányban szereznek tulajdoni 
hányadot a dolgon.
6:223 Az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága
- Ha a tulajdonos az elővásárlási jogból eredő kötelezettségeinek megszegésével 
köt szerződést, az így megkötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben hatálytalan.
- A hatálytalanságból eredő igényeket a jogosult a szerződéskötésről való 
tudomásszerzéstől számított harminc napon belül érvényesítheti azzal a 
feltétellel, hogy az igényérvényesítéssel egyidejűleg az ajánlatot elfogadó 
nyilatkozatot tesz, és igazolja teljesítőképességét. A hatálytalanságból eredő 
igényeket a jogosult a szerződéskötéstől számított három év elteltével nem 
érvényesítheti.



Közös rendelkezések az elővásárlási jog, 
visszavásárlási jog, vételi és eladási jog körében

-a szerződést írásba kell foglalni
-a jogszabályon alapuló jog a szerződésest megelőzi
-megszűnik a jogosultság a dolog megsemmisülése 
esetén
-már nemcsak öt évre köthető ki

6.225
Vételi jog:  
- kikerült a bírósági mentesítés
- a biztosítéki célú vételi jog kikötése semmis; 6:99
Eladási jog:
Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve 
szerződéssel eladási jogot szerez, a dolgot a szerződésben 
meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal 
eladhatja az eladási jog kötelezettjének.



Az adásvételi szerződés altípusai
6:231. Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős 
adásvétele (szállítási szerződésből alakult)
Az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni 
szolgáltatására vállal kötelezettséget, a felek rögzítik annak a 
mennyiségi eltérésnek a mértékét, amennyivel az eladó a 
szerződésben kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet 
szolgáltathat, a vevő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek 
megfelelő vételárat köteles megfizetni.
-Ha az eladó a mennyiségi eltérés által lehetővé tett legkisebb 
mennyiségnél kisebb mennyiséget szolgáltat, a szerződésszegése 
következményeit a szerződésben kikötött mennyiség 
figyelembevételével kell alkalmazni.
-Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni 
szolgáltatására vállal kötelezettséget, a vevő az eladó teljesítésének 
felajánlásáig elállhat a szerződéstől; ha az eladó a szerződést 
részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének 
teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre még fel nem 
ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződést felmondhatja. Az 
elállási vagy felmondási jog gyakorlásával az eladónak okozott kárért a 
vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik. 



A vállalkozási szerződés

6:244 Többletmunka. Pótmunka
- A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, 
de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az 
olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra 
alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
- A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen 

tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése 
nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

6:245 A vállalkozói díj
- Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon 
felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka 
ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles 
azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban 
felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének 
időpontjában nem volt előrelátható.
- Tételes elszámolás szerint meghatározott vállalkozói díj esetén a 

vállalkozó az elvégzett munka ellenértékére jogosult.



6:247  A szolgáltatás átadás-átvétele

- Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a 
szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az 
átadás-átvétel időtartama harminc nap. Vállalkozások közötti 
szerződés, illetve szerződő hatóság által megrendelőként szerződő 
hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződés esetén az 
átadás-átvétel időtartamára vonatkozó rendelkezéstől a jóhiszeműség 
és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és 
indokolatlanul a vállalkozó hátrányára eltérő szerződési feltételt -
mint tisztességtelen kikötést - a vállalkozó megtámadhatja.
- Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, 
illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a 
rendeltetésszerű használatot.
- Ha a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a 
teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be.
- Ha a szerződés teljesítéséhez a vállalkozó dolog tulajdonjogának 
átruházására köteles, a dolog a mű átadásával és az ellenérték 
megfizetésével kerül a megrendelő tulajdonába



A kivitelezési szerződés 6:252 új rendelkezések:

A kivitelező köteles a megrendelő által átadott 
tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a 
megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira 
figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a 
kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező 
késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

Az utazási szerződés 6:254 új rendelkezések:

- A szerződést írásba kell foglalni; semmis a szerződés olyan 
kikötése, amelyet nem foglaltak írásba.
- A megrendelő az utazás megkezdése előtt az utazási 
szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan 
harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt 
feltételeknek megfelel.
- A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett 
kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek 
megfizetéséért a megrendelő és a harmadik személy 
egyetemlegesen állnak helyt.
- Semmis a szerződés olyan kikötése, amely ezen §
rendelkezéseitől a megrendelő hátrányára eltér.



A mezőgazdasági vállalkozási szerződés      6:255 

- a vállalkozó a megrendelő tulajdonában álló állat nevelésére, vagy 
terménynek a megrendelő tulajdonában álló területen való 
megtermelésére, a megrendelő díj fizetésére köteles.
- új rendelkezés: a vállalkozó a szerződésnek az állat vagy a termény 

betegsége miatti lehetetlenné válásáért nem felelős, ha a 
megbetegedést az ellenőrzési körén kívüli elháríthatatlan ok idézte 
elő. Ebben az esetben a vállalkozót arányos díj illeti meg.

A fuvarozási szerződés 6.259

- Ha a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ 
hiányossága a küldemény átvételét követően válik nyilvánvalóvá, a 
fuvarozó köteles erről a körülményről a feladót késedelem nélkül 
tájékoztatni. A feladó továbbításra adott kifejezett utasítása hiányában 
a fuvarozó a küldemény továbbítására nem köteles. Ha a feladó a 
küldemény továbbítására ad utasítást, a fuvarozó megfelelő 
biztosítékot kérhet arra az esetre, ha a csomagolás vagy a küldemény 
kezeléséhez szükséges információ hiányosságából fakadóan kára 
keletkezhet, vagy más személlyel szembeni felelőssége merülhet fel. 
Ha a feladó nem ad utasítást vagy megfelelő biztosítékot, a fuvarozó a 
szerződést felmondhatja.



6:260. Veszélyes áru fuvarozása
- Ha a küldemény veszélyes áru, a feladó 
köteles közölni a fuvarozóval az áru 
veszélyességének az adott fuvarozási ág 
szerinti megjelölését és a veszély 
elkerüléséhez szükséges információkat. 
Ennek hiányában a fuvarozó az áru 
átvételét megtagadhatja.

6:261. A fuvareszköz kiállítása és a 
küldemény berakása
- A küldemény berakására a feladó 
köteles. Ha a küldeményt a címzett nem 
rakja ki, a fuvarozó a kirakást a feladó 
költségére elvégezheti.
- A berakás és a kirakás körében a 
fuvarozót a küldemény elhelyezése 
tekintetében utasítási jog illeti meg.



6:264. Rendelkezési jog

- A fuvarozó a feladó fuvarozás megkezdését követően tett 
rendelkezésének teljesítését megfelelő biztosíték 
adásához kötheti, ha az a fuvarozás teljesítését 
terhesebbé tenné. Ha a feladó nem ad megfelelő 
biztosítékot, a fuvarozó a kereskedelmi ésszerűség 
követelményei szerint, a feladó és a címzett érdekeit is 
figyelembe véve köteles eljárni. A fuvarozó ennek 
keretében a küldemény értékesítésére is jogosult.
- Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a 
küldemény értékesítése a kereskedelmi ésszerűség 
követelményei szerint történik, ha az értékesítésre
- tőzsdén, az értékesítés időpontjában érvényes áron; 
vagy
- a küldemény kereskedelmi forgalma során általában 
alkalmazott, az adott piacon szokásos módon kerül sor.



6:268. A fuvarozó felelőssége

- A fuvarozó felelősségét kizáró vagy korlátozó kikötés akkor is 
semmis, ha az a fuvarozó által súlyos gondatlansággal okozott károkra 
vonatkozik.
- Ha a fuvarozó a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével 
továbbítja, az egyes fuvarozási módok tekintetében tevékenységére az 
adott fuvarozási ág szabályait kell alkalmazni. Ha nem állapítható meg, 
hogy a kár hol következett be, a fuvarozó felelősségére e fejezet 
rendelkezései irányadóak.
- Ha a feladó külföldi, a fuvarozó által fizetendő kártérítés mértéke 
nem lehet magasabb, mint a feladó államának joga szerint fizethető 
legmagasabb kártérítési összeg.
- A küldemény elveszettnek minősül, ha azt a fuvarozó a fuvarozási 
határidő lejártától számított harmincadik napon belül nem szolgáltatja 
ki. Ha a küldemény a kártérítés megfizetése után megkerül, a fuvarozó 
köteles a feladót a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn 
belül értesíteni, és a feladó jogosult a küldeménnyel rendelkezni.



Új megbízási típusú 
szerződések

6:288-301 Közvetítői szerződés

6:310 Bizalmi vagyonkezelési szerződés



A közvetítői szerződés

6:288. a közvetítő megbízója és harmadik személy között 
szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység 
folytatására, a megbízó díj fizetésére köteles.
- a közvetítő a megbízója nevében az általa közvetített 
szerződés megkötésére és az annak alapján történő teljesítés 
elfogadására nem jogosult
- köteles a megbízót tájékoztatni, ha harmadik személy javára 
közvetítői tevékenységet végez.
- díj a közvetített szerződés megkötésének időpontjában válik 
esedékessé.
- díj a közvetítőt abban az esetben is megilleti, ha a közvetített 
szerződést a felek a közvetítői szerződés megszűnését 
követően kötik meg.
- a megbízás szabályait kell alkalmazni 



A tartós közvetítői szerződés
6:293. önállóan is eljárhat megbízójának érdekében harmadik személyekkel 
kötendő szerződések közvetítésére, azokat a megbízó nevében megkötheti 
Tartós a jogviszony, ha a közvetítő
- több szerződés megkötésének közvetítésre; vagy
- egy szerződés megkötésének közvetítésére és a jogviszony fenntartására, 

illetve megújítására köteles.
de nem módosíthatja a megkötött szerződéseket, pénzt nem vehet át
A felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, a szerződés második 
évében két hónap, a harmadik és az azt követő években három hónap. Ennél 
rövidebb felmondási idő kikötése semmis. Nem lehet hosszabb asszimetrikus. 
6:298. A közvetítői szerződés megszűnése esetén a közvetítőnek a megbízótól 
kártalanítás jár, ha az méltányos, feltéve, hogy
- a közvetítő a megbízónak üzleti kapcsolatok kialakításával új ügyfeleket szerzett, 
vagy meglévő üzleti kapcsolatokat - legalább egy új ügyfél megnyerésének 
megfelelő mértékben - bővített, ha az üzleti kapcsolatokból a megbízó a 
szerződés megszűnése után is jelentős előnyre tesz szert; vagy
- a tartós jogviszony létrehozására irányuló megbízást teljesítette, de a közvetítői 
szerződés megszűnése következtében folytatólagos díjazástól esik el.
- kártalanítás összeg egyévi összeg a korábbi jutalékok alapulvételével
Nem jár: -a közvetítő mondta fel, kivéve, közvetítő életkora, egészségi állapota 
indokolta, -ha a a szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit másra 
ruházza.- A közvetítőt gazdasági tevékenysége gyakorlásában korlátozó 
megállapodás max. a szerződés megszűnésétől számított két évre köthető ki; 



A bizalmi vagyonkezelési szerződés
6:310. a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, ráruházott 
jogok és követelések saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a 
vagyonrendelő díj fizetésére köteles, írásba kell foglalni.
KEDVEZMÉNYEZETT MEGHATÁROZÁSA
6:311. a vagyonrendelő határozza meg a kedvezményezettet és a kedvezményezetti
jogosultság keletkezésének és megszűnésének feltételeit. 
Úgy is rendelkezhet, hogy meghatározott körülmények bekövetkezése esetén vagy 
meghatározott idő elteltével a kezelt vagyon részben vagy egészben rá, jogutódaira 
vagy meghatározott harmadik személyre száll.
Ha a szerződés feljogosítja a vagyonkezelőt a kedvezményezett személyének 
kijelölésére, a vagyonkezelő jogosult a kedvezményezett részesedésének 
meghatározására, de a vagyonkezelő kizárólagos kedvezményezetté nevezése 
semmis.
VAGYONELKÜLÖNÜLÉS
6:312. a kezelt vagyon a vagyonkezelő saját vagyonától és az általa kezelt egyéb 
vagyonoktól elkülönült vagyont képez, amelyet a vagyonkezelő köteles külön 
nyilvántartani. A felek ettől eltérő rendelkezése semmis.
A kezelt vagyon részét képezik a kezelt vagyontárgy helyébe lépő vagyontárgy, 
biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték, továbbá mindezek hasznai, akkor is, ha 
nem szerepelnek a nyilvántartásban.



6:313-316
A KEZELT VAGYON VÉDETTSÉGE
A kezelt vagyon tárgyaira a vagyonkezelő házastársa, élettársa, továbbá 
személyes hitelezői és a vagyonkezelő által kezelt más vagyonok hitelezői nem 
támaszthatnak igényt. A kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának.
A vagyonkezelő házastársával, élettársával, továbbá személyes hitelezőivel és az 
általa kezelt más vagyonok hitelezőivel szemben a kedvezményezett és a 
vagyonrendelő is felléphetnek, kérve a kezelt vagyon elkülönítését.
A KEDVEZMÉNYEZETT ÉS HITELEZŐINEK AZ IGÉNYE
A kedvezményezett a szerződés szerint igényelheti a vagyonkezelőtől a kezelt 
vagyon és annak hasznai kiadását.
A kedvezményezett hitelezői attól kezdve támaszthatnak igényt a 
kedvezményezett vagyontárgyaira, amikor e vagyontárgyaknak vagy azok 
hasznainak a kedvezményezett részére való kiadása esedékessé vált.
ELLENŐRZÉSI JOG
A vagyonrendelő és a kedvezményezett ellenőrizheti a vagyonkezelőnek a 
vagyonkezelés körébe eső tevékenységét. Az ellenőrzéssel járó költségek a 
vagyonrendelőt, illetve a kedvezményezettet terhelik.
UTASÍTÁSI JOG HIÁNYA
A vagyonkezelőt a vagyonrendelő és a kedvezményezett nem utasíthatja; az e 
tilalomba ütköző utasítás semmis.



6:318-319

A VAGYONKEZELŐ RENDELKEZÉSI JOGA

A vagyon kezelése magában foglalja a vagyonkezelőre átruházott 
tulajdonjogból, más jogokból és követelésekből fakadó jogosultságok 
gyakorlását és az azokból fakadó kötelezettségek teljesítését.
A vagyonkezelő a szerződésben foglalt feltételek szerint és korlátok között 
rendelkezhet a kezelt vagyonba tartozó vagyontárgyakkal.
Ha a vagyonkezelő ezen kötelezettségét megsérti és jogosulatlanul ruház át 
3. személyre a kezelt vagyonhoz tartozó vagyontárgyat, a vagyonrendelő és a 
kedvezményezett jogosult azt a kezelt vagyon számára visszakövetelni, ha a 
harmadik személy nem volt jóhiszemű vagy nem visszterhesen szerzett. 
Ez irányadó a kezelt vagyontárgy jogosulatlan megterhelése esetén.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A vagyonkezelő köteles titokban tartani minden olyan tényt, 
tájékoztatást és egyéb adatot, amelyről vagyonkezelői megbízatása 
keretében vagy annak kapcsán szerzett tudomást. E kötelezettsége független 
a vagyonkezelői jogviszony létrejöttétől, és fennmarad a bizalmi 
vagyonkezelési megbízatás megszűnése után is. A titoktartási kötelezettség 
alól a vagyonrendelő és jogutódja felmentést adhat.



6:320-321

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS SZÁMADÁSI KÖTELEZETTSÉG
A vagyonkezelő a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett kérésére 
köteles tájékoztatást adni a kezelt vagyonról, ennek ki kell terjednie 
különösen a kezelt vagyon tényleges és várható gyarapodására, a kezelt 
vagyonba tartozó vagyoni elemekre, azok értékére, továbbá a kezelt 
vagyon terhére vállalt kötelezettségekre. A vagyonkezelő kérésre köteles 
a vagyonkezelésről számot adni, és a kezelt vagyonnal a vagyonrendelő, 
illetve a kedvezményezett felé elszámolni.
A tájékoztatási és a számadási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos 
költségek a vagyonrendelőt, illetve a kedvezményezettet terhelik.
A VAGYONKEZELŐ FELELŐSSÉGE A VAGYONRENDELŐVEL SZEMBEN
A vagyonkezelő kötelezettségeinek megszegéséért a szerződésszegésért 
való kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel a 
vagyonrendelővel, illetve a kedvezményezettel szemben.
Ha a vagyonkezelő feladatát ellenszolgáltatás nélkül látja el, 
felelősségére az ingyenes szerződések megszegéséért való kártérítési 
felelősség szabályait kell alkalmazni. A vagyonrendelő és a 
kedvezményezett követelheti annak a vagyoni előnynek a kezelt vagyon 
részeként való kezelését, amelyhez a vagyonkezelő a vagyonkezelésből 
fakadó kötelezettségeinek megsértésével jut.



A VAGYONKEZELŐ KÖLTSÉG ÉS DÍJIGÉNYE 
Ha a vagyonkezelő feladatát ingyenesen látja el, a vagyonkezeléssel járó 
szokásos költségei megtérítését is igényelheti.
A vagyonkezelő a díjának és indokolt költségeinek megfizetésére 
vonatkozó, továbbá a vagyonkezelési jogviszonyból fakadó egyéb 
követelését a kezelt vagyonból közvetlenül kielégítheti.
A VAGYONKEZELŐ FELELŐSSÉGE A 3. SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN A 
VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEKÉRT
A vagyonkezelő a kezelt vagyonnal felel a vállalt kötelezettségek 
teljesítéséért, saját vagyonával korlátlanul felel a kezelt vagyon terhére 
vállalt kötelezettségekből eredő követelések teljesítéséért, ha azok a 
kezelt vagyonból nem elégíthetők ki, és a másik fél nem tudta és nem 
is kellett hogy tudja, hogy a vagyonkezelő kötelezettségvállalása 
túlterjed a kezelt vagyon keretein.
TÖBB VAGYONKEZELŐ
Ha a vagyonrendelő több vagyonkezelőt jelöl ki, a vagyonkezelők 
együttesen járnak el és közösen döntenek. Ha a vagyonkezelőknek 
kötelezettségvállalásaikért saját vagyonukkal is helyt kell állniuk, közös 
döntéseikért harmadik személyekkel szemben egyetemlegesen felelnek.
A bizalmi vagyonkezelésből fakadó kötelezettségek megsértéséért több 
vagyonkezelő vagyonrendelővel és a kedvezményezettel szemben 
egyetemlegesen felel.



VÁLTOZÁS A FELEK SZEMÉLYÉBEN
A vagyonrendelő a vagyonkezelőt a megbízatásból másik vagyonkezelő egyidejű 
kijelölése mellett bármikor visszahívhatja. Ha a vagyonrendelő meghal vagy 
jogutód nélkül megszűnik, és a kezelt vagyonnak nincs másik vagyonrendelője, a 
vagyonkezelőt a megbízatásból a kedvezményezett kérelmére a bíróság másik 
vagyonkezelő egyidejű kijelölése mellett visszahívhatja, ha a vagyonkezelő súlyosan 
megszegte a szerződést.
Több kedvezményezett ezt a jogot együttesen gyakorolhatja, azzal, hogy 
bármelyikük kérelmére a bíróság határoz a vagyonkezelői megbízatás 
megszűnéséről és új vagyonkezelő kijelöléséről. 
A bíróság nem jelölheti ki vagyonkezelőnek azt a 
személyt, aki ellen valamennyi kedvezményezett tiltakozik.
A BIZALMI VAGYONKEZELÉS MEGSZŰNÉSE ha
-a kezelt vagyon elfogy;
-a vagyonkezelő felmondja,a felmondást követő 3 hónap elteltével;
-a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs vagyonkezelője, 
a vagyonkezelői megbízás megszűnésének időpontjában;
-a vagyonrendelő volt az egyetlen kedvezményezett, az ő halálának időpontjában.
A határozatlan időtartamra vagy az ötven évnél hosszabb határozott időtartamra 
létesített bizalmi vagyonkezelési jogviszony ötven év elteltével megszűnik. Az ettől 
eltérő kikötés semmis. A bizalmi vagyonkezelés nem szűnik meg azzal, hogy a 
vagyonrendelő a vagyonkezelő jogutódjává válik. A bizalmi vagyonkezelés nem 
szűnik meg a vagyonrendelő, a vagyonkezelő vagy a kedvezményezett 
halálával vagy megszűnésével.



6:327-6:328
ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelőt a kezelt vagyonnal kapcsolatos 
elszámolási és tájékoztatási kötelezettség továbbra is a bizalmi vagyonkezelés 
fennállása alatti tartalommal terheli. Ha a bizalmi vagyonkezelés megszűnése a 
kezelt vagyont veszélyezteti, a vagyonkezelő az elszámolásig köteles megtenni a 
bizalmi vagyonkezelés tartalma szerint szükséges intézkedéseket.
A KEZELT VAGYON KIADÁSA
A vagyonkezelő a vagyonkezelői megbízatásának megszűnésével köteles a kezelt 
vagyont a vagyonrendelő által kijelölt további vagy új vagyonkezelőnek, ilyen 
hiányában a vagyonrendelőnek kiadni. Ha a vagyonkezelő jogutód nélkül szűnik 
meg, a kezelt vagyon a vagyonkezelő megszűnésével átszáll a vagyonrendelő 
által kijelölt további vagy új vagyonkezelőre, ilyen hiányában a vagyonkezelő 
megszűnésével visszaszáll a vagyonrendelőre.
A kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségek a kezelt vagyon részeként 
háramlanak a további vagy új vagyonkezelőre, ilyen hiányában a 
vagyonrendelőre.
Több vagyonrendelő esetén a vagyonrendelők a kezelt vagyonhoz való 
hozzájárulás arányában válnak a visszaháramlott vagyon jogosultjává, és 
ugyanilyen arányban terhelik őket a kezelt vagyon részeként 
visszaháramlott kötelezettségek; a kezelt vagyon hitelezőivel szemben helytállási 
kötelezettségük egyetemleges.Ha a vagyon kiadásáról a szerződés a 
vagyonkezelői tisztségben való jogutódlás formájában rendelkezik, a jogoknak és 
kötelezettségeknek a jogutód vagyonkezelőre való átszállására az (1)-(4) 
bekezdésben foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.



6:329-6:330

BIZALMI VAGYONKEZELÉS LÉTESÍTÉSE EGYOLDALÚ 
JOGÜGYLETTEL

Ha a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye megegyezik, 
a bizalmi vagyonkezelés a vagyonrendelő közokiratba foglalt 
visszavonhatatlan egyoldalú nyilatkozatával jön létre.
Végrendelettel alapított vagyonkezelési jogviszony azzal jön 
létre, hogy a vagyonkezelővé való kijelölést a vagyonkezelő a 
végrendeletben meghatározott tartalommal elfogadja.
Az egyoldalú jogügylettel létesített bizalmi vagyonkezelési 
jogviszonyokra a bizalmi vagyonkezelési szerződés szabályait 
kell megfelelően alkalmazni.

A MEGBÍZÁS SZABÁLYAINAK AZ ALKALMAZÁSA
E fejezet eltérő rendelkezésének hiányában a bizalmi 
vagyonkezelésre a megbízási szerződés szabályait kell 
megfelelően alkalmazni.



A HASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK
A lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos új rendelkezések
A bérleti díj biztosítéka
Ha a felek megállapodása alapján a bérlő a bérleti szerződésből fakadó 
kötelezettségeinek biztosítékául a bérbeadó részére meghatározott 
pénzösszeget köteles fizetni (kaució), és ez az összeg meghaladja a havi 
bérleti díj háromszorosát, a túlzott mértékű biztosítékot a bérlő 
kérelmére a bíróság mérsékelheti.
A bérbeadó karbantartási kötelezettsége
A bérbeadó a karbantartási kötelezettségét -életveszélyt okozó, az 
épület állagát veszélyeztető, továbbá a lakás vagy a szomszédos lakás 
rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák esetén 
késedelem nélkül egyéb esetben az épület karbantartásával vagy 
felújításával egyidejűleg köteles teljesíteni.
A bérlő elviteli joga
A bérlő nem gyakorolhatja az elviteli jogát, ha a bérbeadó az elviteli jog 
megváltása fejében megfelelő kártalanítást ajánl fel, és az a bérlő 
lényeges jogi érdekét nem sérti.
A bérlőt megillető elviteli jogot a felek a szerződésben az ezzel járó 
hátrány megfelelő kiegyenlítése mellett zárhatják ki vagy korlátozhatják. 
Ezt a szabályt kell alkalmazni a megtérítési igény kizárására 
vagy korlátozására is.



A bérlő tűrési kötelezettsége
Köteles tűrni, hogy a bérbeadó a lakás állagának megóvásához szükséges 
munkálatokat elvégezze. A lakás korszerűsítéséhez szükséges munkálatok 
elvégzésének tűrésére a bérlő nem köteles, kivéve, ha azok a lakás használatát 
jelentősen nem korlátozzák. 
A bérbeadó a bérlőt ezen munkálatok megkezdése előtt megfelelő időben köteles 
a tervezett munkálatokról és azok várható időtartamáról írásban tájékoztatni. A 
bérlő a bérleti szerződést az értesítés kézhezvételét követő hónap utolsó napjáig 

felmondhatja.
Rendes felmondás
A határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél a hónap tizenötödik napjáig a 
következő hónap végére mondhatja fel.
Ha a felmondás nem ezen határidő betartásával történik, a bérleti jogviszonyt a 
felmondás közlését követő második hónap végére felmondottnak kell tekinteni.

Felmondás szerződésszegés miatt
A bérbeadó a bérlő előzetes felszólítását követően, legalább tizenötnapos
felmondási idővel, a felmondást követő hónap utolsó napjára felmondhatja, ha a 
bérlő vagy a vele együttlakó személy a bérbeadóval vagy a szomszédokkal 
szemben az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít; 
vagy a lakást nem rendeltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen használja, nem 
kell előzetes felszólítás, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a 
bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a 
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül kell közölni.



Új típusú letéti szerződés
Gyűjtő letéti szerződés
Ha a letét tárgya helyettesíthető dolog és a szerződés alapján a 
letéteményes jogosult több letevő azonos fajtájú és minőségű, 
helyettesíthető dolgát együtt őrizni, anélkül, hogy azokat letevők 
szerint elkülönítené vagy egyedileg megkülönböztetné, a letevőknek 
közös tulajdona keletkezik a letétben lévő azonos fajtájú és minőségű, 
helyettesíthető dolgokon, és a letét megszűnésekor a letéteményes 
a letevő tulajdoni hányadának megfelelő mennyiségű, a letett dologgal 
azonos fajtájú és minőségű dolog kiadására köteles.
A tulajdoni hányad szerinti mennyiség kiadásához a többi 
tulajdonostárs beleegyezése nem szükséges.
A gyűjtő letétben lévő értékpapírt a letéteményes a letevő 
hozzájárulása nélkül is alletétbe adhatja a letéti szolgáltatás nyújtására 
jogosult befektetési szolgáltatónak vagy elszámolóháznak.

Számlavezetési kötelezettség gyűjtő és rendhagyó letét 
esetén
Ha a letéteményes a gyűjtő és a rendhagyó letétben lévő értékpapírokról a 
letevő számára értékpapír letéti számla vezetésére köteles, az értékpapír 
átruházására és megterhelésére a dematerializált értékpapír átruházására és 
megterhelésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.



Új típusú szerződés Forgalmazási szerződés
Termék továbbértékesítési célú beszerzése, több mint adás-vétel
A szállító meghatározott ingó dolognak (termék) a forgalmazó részére 
történő eladására, a forgalmazó a terméknek a szállítótól történő 
megvételére és annak saját nevében és saját javára történő eladására 
köteles.
A felek kötelesek a termék jó hírnevét megóvni.
A szállító köteles tájékoztatni a forgalmazót a termékre vonatkozó 
reklámokról, és köteles díj ellenében a dolog forgalmazásához szükséges 
reklámokat a forgalmazónak átadni.
A szállítót a termék megfelelő forgalmazásával kapcsolatban utasítási jog 
illeti meg.
Ha a szállító célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a forgalmazó 
köteles őt figyelmeztetni, de ha a szállító a figyelmeztetés ellenére 
fenntartja az utasítását, a forgalmazó köteles az utasítást teljesíteni; az 
utasítás teljesítéséből eredő kárért a szállító felel. 
A forgalmazó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A szállító jogosult a 
szerződésben és az utasításaiban foglaltak teljesítését ellenőrizni. Ezen 
rendelkezések megfelelően alkalmazandók szolgáltatások nyújtása esetén.



Új típusú szerződés        
Jogbérleti (franchise) szerződés
Kereskedelmi, szolgáltatási, termelési és vegyes szerződés
A jogbérletbe adó szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, 
illetve védett ismerethez kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok 
engedélyezésére, a jogbérletbe vevő termékeknek, illetve 
szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyaknak, 
illetve védett ismeretnek a felhasználásával, hasznosításával vagy használatával 
történő előállítására, illetve értékesítésére és díj fizetésére köteles.
Az értékesítés során a jogbérletbe vevő a saját nevében és a saját javára jár el.
A jogbérletbe adó a szerződés hatálya alatt köteles biztosítani a jogbérletbe vevő 
számára a franchise működtetéséhez szükséges felhasználási, hasznosítási és 
használati jogok folyamatos és zavartalan gyakorlását.
A jogbérletbe vevő köteles a rendelkezésére bocsátott ismeretet megóvni.
Ha a jogbérletbe vevő az értékesítendő terméket vagy a termék előállításához 
szükséges alapanyagot a jogbérletbe adótól vagy a jogbérletbe adó által 
meghatározott személytől köteles beszerezni, és a jogbérletbe adó a jogbérletbe vevő 
megrendelését nem teljesíti, a jogbérletbe vevő jogosult a terméket vagy az 
alapanyagot máshonnan beszerezni.
A felek kötelesek a jogbérletbe adó által a szerződés szerinti szerzői és iparjogvédelmi 
jogokkal, valamint védett ismeretekkel összefüggően adott felhasználási, hasznosítási 
és használati engedélyekkel létrehozott hálózat és az előállított, illetve értékesített 
termékek és szolgáltatások jóhírnevét megóvni.



A jogbérletbe adót a termék és a szolgáltatás előállításával és 
értékesítésével, valamint a hálózat és az előállított, illetve értékesített 
dolog jóhírnevének megóvásával kapcsolatban utasítási jog illeti meg.
Ha a jogbérletbe adó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a 
jogbérletbe vevő köteles őt figyelmeztetni. Ha a jogbérletbe adó a 
figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasítását, a jogbérletbe vevő köteles 
az utasítást teljesíteni; az utasítás teljesítéséből eredő kárért a jogbérletbe 
adó felel. 
A jogbérletbe vevő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
A jogbérletbe adó jogosult a szerződésben és az utasításaiban foglaltak 
teljesítését ellenőrizni.
A határozatlan időtartamra kötött szerződést bármelyik fél a naptári 
hónap utolsó napjára felmondhatja. 
A felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, a szerződés második 
évében két hónap, a harmadik és az azt követő években három hónap.
A szerződés megszűnésével a jogbérletbe vevőnek a szerzői és 
iparjogvédelmi jogok tárgyaira és a védett ismeretre vonatkozó 
felhasználási, hasznosítási és használati jogosultsága megszűnik.



Új szerződéstípusok a hitel- és 
a számlaszerződések körében

Fizetési megbízás szerződés

Faktoring szerződés

Pénzügyi lízingszerződés



Fizetési megbízási szerződés

A megbízott meghatározott pénzösszegnek a megbízó utasítása 
szerint, a kedvezményezett részére történő fizetésére, a megbízó 
díj fizetésére köteles.

A megbízott a fizetési megbízás teljesítését mindaddig 
megtagadhatja, ameddig a megbízó nem nyújt a fizetési 
megbízás teljesítésére fedezetet.

A megbízott abban az esetben jogosult díjra, ha a pénzösszeget
-a kedvezményezettnek átadta;
-a kedvezményezett számláján jóváírta; vagy
-a kedvezményezett számlavezető bankjának rendelkezésére 
bocsátotta.

A megbízó a szerződést addig az időpontig jogosult felmondani, 
ameddig a megbízott a megbízás teljesítését meg nem kezdte.

A megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.



A faktoring szerződés

A faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós 3. személlyel szembeni 
követelésének a faktorra engedményezésére köteles; ha az engedményezett 
követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg 
visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére 
köteles.
A faktor köteles a faktorálás tényét és az adós személyét a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba bejegyezni, nyilvántartásba vétel hiányában a követelés az 
engedményezés ellenére nem száll át a faktorra, és a faktort a követelésen olyan 
jogok illetik meg, mint azt a zálogjogosultat, akinek a követelésen alapított 
zálogjogát nem jegyezték be a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.
A faktor jogosult a szerződést felmondani, ha
- az adós a fizetőképességére és az átruházott követelés jogi helyzetére vonatkozó 
vizsgálatot akadályozza;
- az adós vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet elvonására irányuló 
magatartása veszélyezteti megtérítési kötelezettségének a teljesítését;
- az átruházott követelés kötelezettjének vagyoni helyzete oly mértékben romlik, 
hogy az veszélyezteti a követelés teljesítését.
A szerződés felmondása esetén az adós köteles a faktor által fizetett összeget és 
kamatot megfizetni a faktornak, a faktor pedig köteles a követelést 
visszaengedményezni az adósra. Több követelés átruházása esetén a faktor jogosult 
egyes követelések tekintetében felmondani a szerződést. 



A pénzügyi lízingszerződés
A lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) 
határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy 
átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint a lízingbevevő a 
lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való 
használatára, illetve - ha a használat időtartama ennél rövidebb - a szerződés 
megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci 
értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a 
fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy 
szerződéskötéskori piaci értékét. Ha a lízingtárgy ingatlan, a lízingbeadó köteles 
a lízingbeadás tényét és a lízingbevevő személyét a tulajdonjog bejegyzésével 
egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Ha a lízingszerződés 
megkötésekor a dolog a lízingbeadó tulajdonában van, a bejegyzésre a 
birtokátruházásig kell, hogy sor kerüljön. Ha ingó dolog vagy jog, a lízingbeadó 
köteles a lízingbeadás tényét és a lízingbevevő személyét a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba bejegyezni. Ha az ingó dolog tulajdonjogát vagy a jog 
fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja, és jogszabály a dolog vagy jog 
elzálogosítását a lajstromba való bejegyzéshez köti, a lízingbeadó köteles a 
lízingbeadás tényét és a lízingbevevő személyét a megfelelő lajstromba 
bejegyeztetni. Ennek hiányában a lízingbevevőtől jóhiszeműen és ellenérték 
fejében szerző 3. személy a) átruházással megszerzi az ingó dolog tulajdonjogát, 
illetve a jogot; és a lízingbevevő rendelkezési joga hiányában is megszerzi a 
lízingbevevő által az ingó dolgon, illetve a jogon javára alapított zálogjogot.



Szavatossági igények
A lízingbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a 
lízingtárgyon olyan joga, amely a lízingbevevőt a használatban korlátozza 
vagy a lízingtárgy használatát megakadályozza. (felmondhat ebben az 
esetben)
A lízingtárgy hibája miatt a lízingbeadót kellékszavatosság akkor terheli, 
ha közreműködött a lízingtárgy kiválasztásában, vagy a lízingtárgy 
megszerzésére irányuló szerződésből fakadó szavatossági jogairól a 
lízingbevevő hozzájárulása nélkül lemondott. Ebben az esetben a 
kellékszavatosság szabályait azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a lízingbevevőt az elállás helyett a 
felmondás joga illeti meg és a lízingbevevő a lízingtárgy kicserélését nem 
követelheti.
Ezen esetek kivételével a lízingtárgy hibája esetén a kellékszavatosság 
kötelezettjével szemben
- a kijavításra és a kicserélésre irányuló igényt a lízingbevevő a 
lízingbeadó képviselőjeként köteles érvényesíteni;
- az árleszállításra és az elállásra vonatkozó igényt a lízingbeadó köteles 
érvényesíteni. A lízingbevevő köteles értesíteni a lízingbeadót, ha a 
kellékszavatosság kötelezettje a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó 
kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy ha a hiba miatt árleszállításnak 
vagy elállásnak van helye.



Hasznok, terhek, költségek, kárveszély. Használat

A lízingbevevő a szerződés megkötésétől, dolog esetén a 
birtokátruházástól szedi a lízingtárgy hasznait, viseli a lízingtárggyal 
járó terheket, költségeket és azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit 
nem lehet kötelezni.

A használat és a jogszerzés átengedése harmadik 
személynek

A lízingbevevő a lízingtárgy használatának átengedésére a lízingbeadó 
hozzájárulásával jogosult.
Ha a lízingbevevő a lízingtárgyat a lízingbeadó engedélyével más 
használatába adta, a használó magatartásáért úgy felel, mintha a 
lízingtárgyat maga használta volna.
Ha a lízingbevevő a lízingtárgyat a lízingbeadó engedélye nélkül engedi 
át másnak használatra, felelős azért a kárért is, amely e nélkül nem 
következett volna be.
Ha a lízingbevevő jogosult a lízingbe vett dolog tulajdonjogának vagy 
jognak a megszerzésére, e jogát a lízingbeadó hozzájárulása nélkül 
jogosult harmadik személyre átruházni



Lízingdíj

A lízingbevevő a díjat a szerződésben meghatározott időszakonként előre 
köteles megfizetni.
Arra az időre, amely alatt a lízingbevevő a lízingtárgyat a saját érdekkörén kívül 
felmerült okból nem használhatja, lízingdíj nem jár.

Szerződés felmondása

A lízingbeadó jogosult a szerződést felmondani, ha a lízingbevevő
- a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza;
- vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet elvonására irányuló 
magatartása veszélyezteti kötelezettségének a teljesítését;
- a lízingbeadó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a 
szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot;
- szavatossági jogainak érvényesítésére irányuló kötelezettségének felhívás 
ellenére nem tesz eleget;
- az őt terhelő lízingdíj, költség vagy teher megfizetését elmulasztotta, és a 
lízingbeadó a lízingbevevőt megfelelő határidő tűzésével és a 
következményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre felszólította, és a 
lízingbevevő e határidő elteltéig sem fizetett.
A lízingbevevő jogosult a szerződést felmondani, ha a lízingbeadó szavatossági 
elállási jogának érvényesítésére vonatkozó kötelezettségének felhívás ellenére 
nem tesz eleget.



Mt utóbbi változásai

Az Új Ptk, hatályba lépésével több rendelkezés változott
Összhang az új Ptk.-val, definíciók, terminológiák átvétele

6. § (1) A munkaszerződés teljesítése során - kivéve, ha törvény eltérő 
követelményt ír elő - úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában 
elvárható. 
Kiegészült azzal, hogy 
Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. 
A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan 
járt el.
(2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a 
tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell 
működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, 
jogos érdekét sérti. 
Kiegészült azzal, hogy
A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása 
szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal 
bízhatott.
7.§ A rendeltetésellenés joggyakorlás tilalma a joggal való visszaélés tilalmára 
módosult



A jognyilatkozatok megtételének módja körében

Képviseletnél:
„Régi” 21.§ (4) A törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a korlátozottan 
cselekvőképes személy olyan jognyilatkozatához, amely a munkaszerződés 
megkötésére, módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra 
irányul.
2014.03.15-től:  A törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a fiatal 
munkavállaló vagy a cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő 
ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló olyan jognyilatkozatának 
érvényességéhez, amely a munkaszerződés megkötésére, módosítására, 
megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányul.

Alaki kötöttségnél
22. § (1) A jognyilatkozatot - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek 
megállapodása eltérően nem rendelkezik - alaki kötöttség nélkül lehet 
megtenni. A munkavállaló kérésére a munkáltatónak a jognyilatkozatát akkor is 
írásba kell foglalnia, ha az egyébként nem kötelező.
(2) bek. ezzel egészült ki; írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is,ha
b) Ha a munkaidőkeretre, munkaidő beosztásra, rendkívüli munkaidőre, 
rendelkezésre állásra, teljesítménykövetelményekre, teljesítménybér 
tényezőkre vonatkozó esetekben a helyben szokásos és általában ismert módon 
közzé teszik.



2014.03.15-ig:
22.§ (6) A jognyilatkozat írásba foglalásához közokirat vagy teljes 
bizonyító erejű magánokirat szükséges, ha a fél (képviselő) nem tud 
vagy nem képes írni vagy olvasni.

Módosítás után:
(6) Írni nem tudó vagy nem képes személy írásbeli jognyilatkozata 
abban az esetben érvényes, ha azt közokirat vagy olyan teljes bizonyító 
erejű magánokirat tartalmazza,
a) amelyen a nyilatkozó fél aláírását vagy kézjegyét bíróság vagy 
közjegyző hitelesíti,
b) amelyen ügyvéd ellenjegyzéssel vagy két tanú aláírással igazolja, 
hogy a nyilatkozó fél a nem általa írt okiratot előttük írta alá vagy látta 
el kézjegyével, vagy
c) az okiraton lévő aláírást vagy kézjegyet előttük saját aláírásának vagy 
kézjegyének ismerte el.
(7) Az olvasni nem tudó, továbbá olyan személy esetén, aki nem érti 
azt a nyelvet, amelyen az írásbeli nyilatkozatát tartalmazó okirat 
készült, az írásbeli jognyilatkozat érvényességének feltétele az is, hogy 
magából az okiratból kitűnjön, hogy annak tartalmát a tanúk egyike 
vagy a hitelesítő személy a nyilatkozó félnek felolvasta és 
megmagyarázta.



A jognyilatkozat közlése vonatkozásában

24. § (1) Az írásbeli jognyilatkozat akkor is közöltnek tekinthető, - a 
címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadáson, vagy az 
elektronikus dokumentum részükre történő hozzáférhetővé válásán túl a 
már ismertett 22. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
jognyilatkozat esetében, ha azt a helyben szokásos és általában ismert 
módon közzéteszik. 
Változatlanul hatályos a közlés akkor is, ha a címzett vagy az átvételre 
jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan 
megakadályozza

Érvénytelenség körében

27. § (1) bek.e-, amely  szerint semmis az a megállapodás, amely 
munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy munkaviszonyra 
vonatkozó szabály megkerülésével jött létre kiegészült azzal a 
rendelkezéssel, hogy
„vagy nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik.”



Megtámadhatóság
28. § (1) A megállapodás megtámadható ha annak megkötésekor a fél 
valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, feltéve, ha 
tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. A megállapodást 
bármelyik fél megtámadhatja, ha a szerződéskötéskor lényeges 
körülményben ugyanabban a téves feltevésben voltak. 
Új rendelkezések:
Lényeges körülményre vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében 
a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést.
Nem támadhatja meg a szerződést az, aki a tévedését felismerhette vagy 
a tévedés kockázatát vállalta.
A megtévesztés hatására kötött megállapodást megtámadhatja, akit a 
másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejt vagy tévedésben tart.

Munkaszerződés
43. § kiegészült: (3) A felek munkaviszonyból származó jogaival és 
kötelezettségeivel kapcsolatos megállapodására a munkaszerződésre 
vonatkozó szabályokat a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell 
alkalmazni. (4) A (3) bekezdés szerinti megállapodást munkaviszonyra 
vonatkozó szabály rendelkezése esetén kell írásba foglalni.



Nem új Ptk-val, hanem később 2014.VII. 1-től került a törvénybe

Új szakasz:
44/A. § A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, 
felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végző munkáltató nem létesíthet 
munkaviszonyt olyan személlyel, aki a bűntettesek nyilvántartásában 
szerepel, súlyos bűncselekmények miatt büntetett.

Felmondás

Itt egy AB határozat (17/2014. (V.30.) miatt került módosításra  a jogszabály 
2014.V.31-től
65. § (3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság 
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő 
kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap 
tartama alatt.
(5)  A (3) bekezdés a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló 
csak akkor hivatkozhat, ha erről (innen kikerült; „FELMONDÁS  KÖZLÉSÉT 
MEGELŐZŐEN”) a munkáltatót tájékoztatta.



A munkaviszony jogellenes megszüntetésének 
jogkövetkezménye

Ptk.-val: 83. § (1) A munkavállaló kérelmére a bíróság a munkaviszonyt 
(korábban itt szerepelt, hogy a 82.§ (1) bek.-ben foglaltakon - okozott kár 
megtérítése - túl) helyreállítja..
Most tételesen a (3) bek. és (4) bek.-ben tünteti fel pontosan, hogy
Meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét, egyéb járandóságát és ezt 
meghaladó kárát. 
Elmaradt munkabérként a munkavállaló távolléti díját kell figyelembe venni.
(4) Az elmaradt munkabér és egyéb járandóság összegének számításánál le kell 
vonni,
a) amit a munkavállaló megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan 
megkereshetett volna, továbbá
b) a munkaviszony megszüntetésekor kifizetett végkielégítést.

A munkaidő-beosztás szabályai

A munkáltató a munkaidő beosztásának jogát - a munkavégzés önálló 
megszervezésére tekintettel - a munkavállaló számára írásban átengedheti (kötetlen 
munkarend), de  2014.I.01-től: A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a 
munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva 
meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti



A szabadság kiadása 2013.XII.31-ig:

Az alap és a pótszabadság teljes egyharmadára állapodhatott meg a 
munkáltató és a munkavállaló abban, hogy az esedékesség évét követő év 
végéig adja ki
2014.I.01-től:
A munkáltató - a felek naptári évre kötött megállapodása alapján - már 
csak a pótszabadságot adhatja ki az esedékesség évét követő év végéig.

Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság Új Ptk. előtt:

Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult.
2014.III.15-től
Az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből 
két hetet köteles igénybe venni.

A munkabér védelme Új Ptk. előtt:

A késedelem idejére a késedelembe esés időpontjától kezdve a 
késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot kell fizetni., 
2014.III.15-től:
A Ptk. 6:47. § szerinti kamat a felek megállapodása alapján jár
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