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POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

Az új Ptk. megalkotását az 1050/1998. (IV. 24.) kormányhatá-
rozat irányozta elõ. A Kodifikációs Fõbizottságnak 2001. III.
negyedévére kellett elkészülnie a kódexkoncepcióval1, ez 2001.
november 8-án meg is történt. Az új magánjogi törvénykönyv
tervezete 2006. január 31-én jelent meg. Ez azt jelenti, hogy a
kodifikátoroknak kilenc esztendõ állott rendelkezésükre. A kó-
dextervezet igen terjedelmes, tekintettel arra, hogy normaszöve-
get és indokolást is tartalmaz. Nekem még kilenc hét sem áll a
rendelkezésemre, hogy véleményt adjak egy olyan témáról,
amely nem egységesen található meg a szövegben, hanem moza-
ikszerûen bukkan fel éppen úgy, amiként a két jogág kapcsolata
is terjedelmes, bár széttagolt érintkezési felületen szemlélhetõ.
Ennek fényében nem áll módomban a külhoni jogirodalom
eredményeit figyelembe venni, bár szívesen élnék ezzel a hasznos
módszerrel. A vizsgált tárgykör természete olyan, hogy eleve
megkívánja az elmélettörténeti tisztázást, mivel a vizsgálandó té-
mákkal mind a közigazgatási jogászok, mind a magánjogászok a
saját nézõpontjukból foglalkoztak. A legfõbb kérdés, hogy me-
lyek azok a magánjogi témák, amelyek közigazgatási relevanciá-
val bírnak? Az elmélettörténeti tisztázás erre próbál választ adni,
döntõen az elméleti igényû munkák figyelembevételével. A köz-
igazgatás-tudományi és magánjogi kommentárok, kézikönyvek,
tankönyvek, monográfiák, döntvénytárak az egyes normaszö-
veg-tervezetben lévõ szakaszok elemzésénél kerülnek hasznosí-
tásra. A vizsgált tárgy olyan sokrétû, hogy azokról egyetlen sze-
mélynek érdemben fogalma nem lehet, fõleg ha a vizsgálódó
csak egész keveset töltött a gyakorlat világában. Tehát helyes len-
ne akár az egyes tárgykörökkel külön elméleti szaktekintélyeket
és gyakorlati mûvelõket utólagosan megbízni, annál is inkább,
mert a Polgári jogi kodifikáció címû szaklap hasábjain eddig a
közigazgatási vetület nem merült fel. (Az utolsó általam megis-
merhetõ lapszám a 2006. évi 5. szám volt).

Tovább nehezíti a feladatot az a tény is, hogy az új Ptk. ter-
vezet valamennyi könyve tartalmaz közigazgatáshoz kapcsolható
tárgyköröket. Ez is csak az összetettségbõl eredõ nehézségek tár-
házát gazdagítja.  

A magyar jogirodalom mezején a témakörben alig találni egy-
egy szerény ibolyát, mely kifejezetten a közigazgatás és a magán-
jog komplex viszonyát a maga teljességében vizsgálná.  Az ide-
vágó legfontosabb három munkát e tanulmány egészén végighú-
zódó fil rouge-nak szánjuk.2 Akadhat számtalan részletkérdés,
amelyet egy ilyen rövid tanulmány keretében fel sem tudunk vet-
ni. Megjegyezendõ, hogy a rövidítések és a bibliográfiai leírások
a szakmai szabályoknak megfelelõ módon kerültek megadásra.
A felsorolt irodalmak esetében nem törekedtem a teljességre.
Elõre kívánom bocsátani, hogy nem vagyok magánjogász, ha-
nem közigazgatással foglalkozom.  

Lehet, hogy lesz olyan téma, amely elkerüli a figyelmemet. Ez-
zel együtt remélem, hogy e vállalkozás még sincs kudarcra ítélve,
kérem tehát írásom tanulmányozóit, hogy fogadjanak elnézõ jó-
indulatukba.

I. A közigazgatási jog és a magánjog kapcsolatának
elméleti tisztázása, avagy mely tárgykörök alkotják

a két jogág közös halmazát?

A magánjog és – példának okáért – az európai uniós közösségi
jog kapcsolatát és jogágra gyakorolt hatását magyar nyelven is
monográfiák elemzik.3 A közigazgatás és a magánjog kapcsola-

tai vonatkozásában magánjogi oldalról ez egy közigazgatási
szerzõdéssel foglalkozó mûrõl mondható el csupán, melynek
szerzõje Harmathy Attila akadémikus.4 A közigazgatási oldalt
Halmay Gusztáv és az Államigazgatási Fõiskola három (részben
volt) oktatójának munkája reprezentálja.5 Mint fentebb olvas-
ható volt, a két jogág közös pontjai a magánjog valamennyi
részterületét érintik, és mozaikszerûen helyezkednek el. Ezért
külön megállapítandó, hogy mely tárgyköröket szükséges meg-
vizsgálnunk.

A magyar közigazgatás-tudomány már in statu nascendi foglal-
kozott a két jogág érdekkörébe vágó témákkal. A hazai közigaz-
gatás-tudomány elsõ tudós mûvelõje Récsi Emil, aki 34 esztendõ-
sen lett a Magyar Tudományos Akadémia Törvénytudományi
Osztályának (akkor V. Osztály) levelezõ tagja.6 Közigazgatással
foglalkozó mûve négy kötetbõl áll, és több mint 1500 oldalt tölt
meg.7 Az elsõ magyar közigazgatási munka tehát még a dániai
születésû, de zömmel Ausztriában (kisebb részt Kielben) mûkö-
dõ német Lorenz von Stein, a modern közigazgatás-tudomány
megalapozójának fellépésével egyidejûleg készült. Idõ hiányában
csak a birtokvédelem, kisajátítás, és a talált dolgok (tárgyak) vo-
natkozásában tudtunk adatokat keresni. Valamennyi tárgykörben
tartalmaz ismereteket a jeles mû.

A birtokvédelmet birtokháborítás néven tárgyalja. Az alapve-
tõ kérdések már ekkor is rögzítve voltak. A szolgabíró erõszakos
vagy gonosz birtokháborításoknál köteles mindent elkövetni a
közrend fenntartása (sic!) és helyreállítására s a további támadá-
sok meggátlására fennmaradván a bírói eljárás az eléfordult bir-
tokháborítási panaszok iránt.8

A kisajátítás fõ mozgatója már akkor is az útépítés volt. Az új
utak építése és a létezõk továbbviteléhez szükséges telkek kisajá-
títása útján szereztetnek meg.9 Récsi itt két törvényhelyet is fel-
hoz. Jogforrásul Ptk. rövidítéssel az Optk. 365. §-át jelöli meg10,
valamint az 1836. évi XXV. törvény 3. §-át.11

A talált tárgyakról röviden annyit említ, hogy a rendõri
hatóságok feladata leírásuk gyûjtése, lajstromozása, és körözte-
tése.12

Idõben a következõ szerzõ Boncz Ferenc.13 Mûve az alábbi
olyan témákat említi, amelyek magánjogi relevanciával bírnak:
kisajátítás, talált tárgyak, névváltoztatás (mint a névviselés rész-
jogosítványa), gyámügy, elmebetegügy.

A kisajátításról szóló 1868. évi LV. tc. ekkor már fennállt.
Eszerint a közjó érdekében helye van kisajátításnak, az alábbi cé-
lokból: gõz- és lóerejû vasutak valamint közutak építése, folyó-
szabályozás, mocsárlecsapolás, kikötõk, parti raktárak, hadi erõ-
dítmények építése vagy a futóhomok meggátlása érdekében.14

A kisajátítás tárgya csak ingatlan dolog lehet.15 Budapestre néz-
ve külön szabályok voltak érvényben.16 Kisajátítás Budapesten
közlekedési, kereskedelmi, közegészségügyi, vagy városszépítési
célokból új utcák, terek nyitása, iskolák, kórházak építése céljá-
ból volt megengedhetõ. A kisajátító hatóság a közlekedési mi-
niszter vagy a fõváros lehetett.17

A talált dolgot a találó el nem sajátíthatja, tartozik azt az ille-
tékes hatóságnak átadni. Ismerteti a kincstalálás szabályait is.
A vasútépítõ vállalatok a talált tárgyakat a megsemmisítéstõl és
az elidegenítéstõl megóvják. A közigazgatási hatóságot rögtön
értesíteni kell. A vasúti mérnökök értesítik a pesti vagy a kolozs-
vári múzeum igazgatóságát a tárgyak megõrzése mellett (feltehe-
tõleg régészeti leletekrõl lehet szó).18
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A névváltoztatás esetében a folyamodvány kellékeit és illeté-
kének mértékét adja meg az 1870. évi Rendeletek Tára 223. lap-
ján írtakra hivatkozva.19

Gyámügyben a gyámság alóli mentesülés eseteit sorolja fel,20

illetve az atyai és gyámi hatalom korlátairól szól.21

Az elmebetegügynek (korabeli szóval: tébolydaügynek) van-
nak közigazgatási és magánjogi vonatkozásai (vö.: gondnok-
ság); itt kifejezetten szól az azon ürügy alatti letartóztatásról,
mintha valaki elmeháborodott volna (és így jogállapot-változása
miatt korlátozott helyzetbe kerül).22

Fésüs György23 könyve24 két idevágó tárgykört említ: a gyám-
hatóságokat és az egyleti jogot (az egyesülési jogot és az egyesü-
letek kérdését). A gyámhatóságnál a közigazgatási szervezeti jo-
gi kérdéseket emeli ki.25 Az egyleti jogot fõleg német irodalom
alapján tekinti át.26

Grünwald Béla közigazgatási szakember 1880-ban három kö-
tetben megjelent mûve27 egy rövid elméleti bevezetõtõl eltekint-
ve zömmel közigazgatási jogszabálygyûjtemény, amelyet csupán
régisége miatt méltó említésre ebben az elméleti részben.
Ugyanakkor, ahol nincs jogszabály, ott összefoglalja a korabeli
közigazgatás gyakorlatát. Kisajátítás, névváltoztatás és az el-
mebetegügy említendõ e szerzõnél. A kisajátításnál csupán a
törvényt közli.28 A névváltoztatásnál megjegyzi, hogy külön ren-
delet kiadva nincsen, és összefoglalja a Belügyminisztérium eljá-
rási szokásait.29 A tébolydai ügyet bõven ismerteti.30

Csiky Kálmán, a Mûegyetem köz- és magánjogász professzo-
ra, jogi fordító (Werbõczy egyik legjobb átültetõje) elsõsorban
közigazgatási jogász volt. Mûve 1888–1889-ben látott napvilá-
got.31 Nála a gyámság és a gondnokság32, valamint a kisajátítás33

került elõ nagy részletességgel. Kisajátításnál kisajátítási tervet
kellett készíteni.34 A kisajátítás csak valódi és teljes kártalanítás
mellett volt eszközölhetõ35.

Kmety Károly, a pesti egyetem professzora volt közigazgatási
jogból. Mûvének elsõ kiadása 1897-ben jelent meg.36 Az ötödik
kiadás volt tanulmányozható.37 Mûve Magyary nagymonográfi-
ája és Récsi kézikönyve mellett az egyik legszínvonalasabb fel-
dolgozása a magyar közigazgatási jognak. Tárgyunkat illetõen
megtalálható itt a kisajátítás, az egyesületi ügy, a gyámság-gond-
nokság és az elmebetegügy. Kisajátítási ügyünkre ekkor az 1881.
évi XLI. törvény vonatkozott, és Kmety már bõ irodalmi anyag-
ra támaszkodhatott.38 A kisajátítási esetek alapelve a közjó he-
lyett a közérdek lett.39 A kisajátítási okok nem változtak.

Az egyesüléseknél érdekes mai szemmel, hogy a részvénytár-
saságot és a szövetkezetet is idevonja.40

A gyámság-gondnokság kérdése kivételesen magas színvona-
lon, nagy jogirodalmi és joggyakorlati anyagra támaszkodva van
feldolgozva.41

Elmebetegügyet illetõen még mindig gyakorlat lehetett az
egészséges elméjûek gyógyintézetekbe dugása, mert Kmety
megjegyzi, hogy az elmekórosnak nem bizonyult egyének azon-
nal elbocsátandók a tébolydából.42

Halmay Gusztáv, Trencsén vármegye egykori tiszteletbeli fõ-
szolgabírája jelentõs mûvet alkotott a témában, a közigazgatás és
a magánjog kapcsolatát elemzõ mûvének ismertetésére csak a te-
matikát illetõen kerül sor.43 Megjegyzendõ, hogy a magánjog
rendszerében halad. A hatáskör kérdésének tisztázása után a jog-
alanyisággal foglalkozik (ember – jogi személy – a jogi személy-
hez hasonló /nem jogképes/ egyesülések). Tulajdonjog szem-
pontjából az alábbi elemeket emeli ki: a közjavak tulajdona, a
jogok tulajdona (védjegy, ipari minta él ma is ezekbõl), a haszon-
vételi jogok (halászat, vadászat), az elveszett dolgok körüli eljá-
rás. A tulajdonjog korlátozása keretében ma a kisajátítás tarthat
érdeklõdésre számot. Említi az idegen dologbeli jogokat, a birto-

kot és a bírlalást (a közigazgatási határjárást emelem ki, és az út-
szolgalmat, mint élõ jogintézményt). A kötelmi jogi rész mára
teljesen elavult: vagy közszolgálati jogba tartozik (köztisztviselõi
illetmények), vagy tisztán magánjog (beszámítás). Ezután perjo-
gi kérdésekkel foglalkozik, amely szintén inkább történeti jelle-
gû. Mellõzi a családjogot és az öröklési jogot.44

Tomcsányi Móric akadémikus, közigazgatási jogász egyetemi
tanár munkája az egyesületekkel és a gyámság-gondnokság kérdé-
seivel foglalkozik.45 Az egyesületi jog esetén nem tartotta a szer-
zõ ideálisnak, hogy nincs egy egységes külön törvény. A gyámság
és a gondnokság esetében is fontosnak tartotta a régi törvényi
szabályozás reformját.46

A közigazgatás-tudomány legjelentõsebb hazai tankönyve a
világszerte ismert Magyary Zoltán professzor munkája47. A kisa-
játítás48 és a gyámság49 mellett találhatunk egy magánjog alkal-
mazása a közigazgatásban50 tárgyszót. Lényegi tartalma az ott ír-
taknak az, hogy a közigazgatás mûködésében részben ma is ma-
gánjogot alkalmaz. Ennek történeti oka, hogy a király jövedelme
a középkorban a földbirtok magángazdasági jövedelme volt, és
ennek célszerû felhasználása a magánjogi szabályok mentén volt
lehetséges. Az állam ma is [1942-ben K.Gy.] a különbözõ szük-
ségleti javakat általában nem kényszer útján, hanem a kereslet és
a kínálat törvényei szerint szerzi be. Például építkezés céljából
magánjogi munkaszerzõdést köt a kõmûvessel. Magyary utal ar-
ra, hogy Franciaországban egyre jelentõsebbek a közigazgatási
szerzõdések.51 (Megjegyezzük, hogy a közigazgatás és a büntetõ-
jog kapcsolatai is erõsek. Gondoljunk csak a szabálysértési jogra,
vagy újabb nevén közigazgatási büntetõjogra, a rendészeti igaz-
gatásra, vagy a közigazgatás büntetõhatalmára, amely a közigaz-
gatási bírságolás és végrehajtás során jelenhetik meg). 

A kisajátítási jog fõleg városrendezési tervek, útépítés kereté-
ben került elõ. Részletesen foglalkozik a francia és a német fejlõ-
déssel a magyar mellett, fõleg a kisajátítás folyamatának ismerte-
tése áll a középpontban a magyar szabályozásnál. A gyámság és
a gondnokság ismertetése a törvényi szabályozás visszaadására
szorítkozik.

Az elvi bevezetés lezárásaként tekintsük át, hogy a Kolláth–
Németh–Papp szerzõtrió milyen területeket tekint a polgári tör-
vénykönyvbõl eredõ egyes igazgatási feladatok közé tartozónak.
Itt a birtokvédelem, a kisajátítás, a talált dolgokkal kapcsolatos
közigazgatási feladatok, és a hagyatéki eljárás merül fel. (Utóbbit,
mint polgári eljárásjogi jogintézményt mellõzni leszünk kénytele-
nek). Szólni kell Varga József említett mûvérõl is. Csak a könyv
egy része tesz eleget a címben foglaltaknak („A polgári törvény-
könyvbõl eredõ egyes államigazgatási feladatok”: 71–175. pp.).
A könyv a többi részben a Ptk.-t általánosan ismerteti és iratmin-
tákat közöl. A tárgyunkhoz közel álló rész zömmel a birtokvéde-
lemmel foglalkozik, kisebb mértékben (155–174. pp.) az állam-
igazgatás tartási és életjáradéki szerzõdéssel kapcsolatos feladatait
elemzi, ennek csak történeti jelentõsége van. Egyebekben Halmay
Gusztáv munkájához hasonlít abban, hogy erõs benne az általá-
nos magánjogi ismeretközlõ szándék.

A versenyjogi közigazgatási kérdésekkel és az alapítványokkal
itt nem foglalkozunk, bár ezek a bíróság Közigazgatási Kollégiu-
ma elé tartoznak. A telekkönyvi kérdést sem elemezzük.

Felmerül, hogy a Ptk.-tervezet elõzetes tanulmányozása, vala-
mint a fenti szakirodalmak által ismertetett közigazgatásra tarto-
zó magánjogi tárgykörök áttekintése mellett az alábbi tizenegy
témakör tanulmányozása válik szükségessé:

Személyi jog
Gondnokság (Ptk. tervezet 2:26–35. §§)
Névviselés (házasságban is); (Ptk. tervezet 2:40–42. §§; 2:114. §;
3:28–29. §§)
Jogi személyek törvényességi felügyelete (Ptk. tervezet 2:89. §)
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Családjog
Gyámság (Ptk. tervezet 3:224–246. §§)
Dologi jog
Birtokvédelem (Ptk. tervezet 4:5–8. §§)
Közérdekû használat (Ptk. tervezet 4:34. §; 4:149. §)
Kisajátítás (Ptk. tervezet 4:52–55. §§)
Találás (Ptk. tervezet 4:67–77. §§)
Kötelmi jog
Közérdekû kereset (Ptk. tervezet 5:79. §; 5:591. §)
Felelõsség a közigazgatási jogkörben okozott kárért és sérele-
mért (Ptk. tervezet 5:610. §)
Öröklési jog
Az állam öröklése (Ptk. tervezet 6:65. §)

II. Gondnokság (Ptk. tervezet 2:23–35. §§) 

Az elõzetesen ismertetendõ módszertan valamennyi elemzendõ
témakörnél alkalmazásra kerül. A Ptk. koncepció, a Ptk. tervezet,
a hatályos Ptk. szövegét együttesen vizsgálva végezzük az ismer-
tetést. Emellett a tankönyvek, kommentárok, az Alkotmánybíró-
ság határozatai, a történeti és az élõ döntvényjog, BH-k, PK-k,
KK-k anyagára, és a jogirodalomra figyelemmel alakítjuk ki sa-
ját véleményünket. Figyelembe vesszük az ügyészségi törvényes-
ségi felügyeleti gyakorlatot is. A Ptk. tervezet szövegét csak sza-
kaszszámilag idézzük, a szöveget csak ott, ahol ez elkerülhetet-
len. Az elemzés sorrendje a tervezet sorrendjét követi.

Már a Ptk. koncepció kifejti, hogy a gyámság és a gondnok-
ság közötti szabályozásbeli azonosságra figyelemmel, a gond-
nokságra vonatkozó rendelkezéseket – a törvény legutóbbi mó-
dosításának megfelelõen – a polgári törvénykönyvben kell meg-
állapítani.52 A tárgykört ennyiben tartja említésre méltónak.

A Ptk. tervezete (továbbiakban: Ptkt.) részletesebb kifejtést
ad.53 A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló
1959. évi IV. törvény a 14–21. §§-okban némileg konfúzusan,
nem elkülönülõen szabályozza a kérdést. Ehhez képest határo-
zottan elõnyös, hogy a gondnokság szabályozása egységes a ter-
vezet szövege szerint. Helyeselhetõ, hogy a Polgári Törvény-
könyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11.
számú törvényerejû rendelet (Ptké. I.) 10. § által szabályozott
méhmagzat gondnoka tényállás a 2:3. §-ban méhmagzat gyám-
jaként szerepel (a gyám kifejezés helyénvalóbb ez esetben, mint
a gondnok, mivel a kiskorúnak gyámja, a nagykorúnak gondno-
ka van).54 A méhmagzat gyámja esetében fontos közigazgatási
feladat, hogy a kirendelést az anya lakóhelye szerint illetékes
jegyzõ is kérheti, a korábbi szabályozással megegyezõleg [vö.:
Ptkt. 2:3. § (2) bek.; Ptké. I. 7. § (1) bek.].

A gondnokság alá helyezés kezdeményezõi [Ptkt. 2:23. §;
vö.: Ptk. 14. § (2) bek.] közül a gyámhatóságot kell közigazga-
tási szempontból kiemelnünk.55 Fontos a gondnokság alá helye-
zés kötelezõ felülvizsgálata körében a Ptkt. 2:24. § (2) bek. ki-
záró szabályának a belátási képesség végleges hiánya esetén.
[Kötelezõ felülvizsgálatra lásd: Ptk. 14/A. § (2) bek.-t is]. A ter-
vezethez fûzött magyarázat megjegyzi, hogyha a gondnokolt ál-
lapotában kedvezõ változás áll be, a felülvizsgálat mellõzése nem
sértheti a gondnokolt érdekeit, mivel a gondnokság alá helyezés
módosítása vagy megszüntetése iránt per indítható. 

Javasoljuk, hogy abban az esetben, ha az igazságügyi orvos-
szakértõ az alapügyben a belátási képesség végleges hiányát álla-
pítja meg, akkor csak egy tõle független másik szakértõ egyezõ
véleménye esetén lehessen ezt a hiányt megállapítani, mivel ettõl
fogva felülvizsgálatnak nem lesz helye.56 Minderre azért is figye-
lemmel kell lenni, mert a gyámhatóság (amely nem része a pol-
gármesteri hivatalnak) szerepe a gondnokság alá helyezésben
központi: a magyarázat szerint a gondnokság alá helyezést ki-
mondó jogerõs ítélet kötelezõ felülvizsgálatát kizárólag a gyám-
hatóság kezdeményezheti.57 Ezt a jogot véleményünk szerint az

ügyésznek is meg kellene adni arra az esetre, ha a gyámhatóság
nem él e jogával, ámbár az szükségesnek látszik.58

III. Névviselés (házasságban is);
(Ptk. tervezet 2:40–42. §§; 2:114. §; 3:28–29. §§)

A névviselés kérdéseit együttesen vizsgáljuk: mind a névjog alap-
kérdéseit, mind a természetes személy nevére általában, mind a
házasságban vonatkozó szabályokat. A névviselés közigazgatási
vetületét az anyakönyvi igazgatásra tartozása által látjuk mega-
lapozottnak.59

A Ptk. koncepció a természetes személyek névviselésérõl nem
szól, ellenben elemzi a jogi személy neve60 és a házasságban vi-
selt név61 kérdésköreit. 

A Ptk. tervezete helyesen mutat rá a jogi személy elnevezése
körében arra a tényre, hogy a kérdést az alapvetõ szabályok kö-
rében kell elhelyezni.62 A névkizárólagosság, névvalódiság,
névszabatosság követelményét csak a cégekre nézve szabályozta
a jogalkotó63, a többi jogi személynél a bírói gyakorlat követelte
meg ezeket. A tervezet szabályai kiegészítést nem igényelnek a
jogi személyek neve vonatkozásában. Egyedül a Ptkt. 2:42. § (1)
bekezdésében írtak esetében tennék egy kiegészítést. Itt a névsz-
abatosság körében a  jogi személy típusának megnevezésére áll
az a szabály, hogy magyar nyelven kell feltüntetni. Ezzel érintõ-
legesen kapcsolatos az a névváltoztatási ügy, amely a kamara ki-
fejezés használatának tilalmával függ össze. Eszerint egy társa-
dalmi szervezet nevében a kamara szót viselte, de ezt az 1994.
évi XVI. törvény 79. §-a a gazdasági és szakmai kamarákat kivé-
ve más társadalmi szervezetek (egyesületek) számára megtiltot-
ta. A kérelmezõ új nevében a kamara szó helyett az azzal lexika-
ilag egyenértékû angol megfelelõt, a chamber-t kívánta szerepel-
tetni. Az elsõfokú bíróság a kérelemnek nem adott helyt. A má-
sodfokú bíróság azzal érvelt, hogy a törvény kifejezetten a kama-
ra elnevezés használatát tiltotta meg, mivel az új névben a kama-
ra szó nem szerepel, angol megfelelõje nem tiltott, a gazdasági
és a szakmai kamarák nevével nem összetéveszthetõ, ezért a név-
változtatást elfogadta (Kny. III. 27.007/1997.).64

Nézetem szerint a Legfelsõbb Bíróság tévedett az ítélet meg-
hozatala során. Ugyanis az idegen nyelvû megnevezés olyasmit
sugall a társadalmi szervezetre vonatkozólag, ami szükségképpen
hiányzik belõle (vagyis az, hogy nem kamara). Tehát a névsza-
batosság ilyen értelemben sérül. Ugyanakkor felvethetõ a kérdés,
hogy a kamara tekinthetõ-e a jogi személy típusának? Ha igen,
akkor az új szabályozás válasz a kérdésre.

A névviseléshez való jog általános szabályai (Ptkt. 2:114. §)
megismétli a Ptk. 77. § szabályait. [Kivéve, hogy a 77. § (3) be-
kezdése a jogi személy nevére vonatkozott. Helyeselhetõ, hogy
ezeket a szabályokat szétválasztották]. Felmerülhet a kérdés,
hogy a Ptk. 77. § (4) bekezdés második mondatának elhagyása
helyénvaló-e? Ennek megfontolása szükséges, mivel a szabály a
tudományos, irodalmi, mûvészi tevékenységet folytató nevének
összetéveszthetõségérõl szól. A korábban hasonló tevékenységet
folytató kérelmére a késõbben bekapcsolódó pályatárs saját ne-
vét is csak megkülönböztetõ toldással vagy elhagyással használ-
hatja a hatályos szabályok szerint. Az anyagi vagy alaki feltételek
hiánya megkérdõjelezhetõ az addig jól mûködõ szabályozással
szemben.

A házastársak névviselését újabban az 58/2001. (XII. 7.)
AB. h. formálta át. A tervezet az ennek folytán keletkezett újabb
szabályokat veszi be a törvény sáncai közé. Ezekkel kapcsolatban
felvetni való probléma nincs. A Ptkt. 3:28. § (3) bek. szerint a
férj illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként kettõ-
jük családi nevét is összekapcsolhatja, hozzáfûzve saját utónevét.
A jogintézmény eredetérõl annyit kívánunk megjegyezni, hogy az
a hazai állampolgársággal bíró erdélyi magyarok nagyszámú ké-
relmeire honosodott meg, és került be a jogszabályokba.65
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IV. Jogi személyek törvényességi felügyelete
(Ptk. tervezet 2:89. §)

Az elvi részben láthatóvá vált, hogy történetileg az egyesületek,
egyletek ügye is a közigazgatásba (is) tartozott, mára azonban
kivált onnan. Csupán az egyesületek feletti ügyészi törvényessé-
gi felügyelet révén kapcsolódik, ezért ezt a szálat kimerítõen ele-
mezzük, az egyesületek szabályozására csak utalunk.66

A koncepció nem szól a jogi személy törvényességi felügyele-
térõl. A tervezet az (1) bekezdésben a jogi személyek feletti álta-
lános törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó bí-
róság látja el.67

Itt több probléma is felmerül. Az elsõ maga az általános tör-
vényességi felügyelet kifejezés. A Magyar Köztársaság ügyészsé-
gérõl szóló 1972. évi V. törvény módosításáról szóló 1997. évi
LXX. tv. 7. §-a az általános törvényességi felügyelet68 kifejezés
(szövegrész) helyébe az ügyészi törvényességi felügyelet szókap-
csolat került. Az általános törvényességi felügyelet kifejezés tu-
domásunk szerint kikerült a hatályos jogból. Így legfeljebb a bí-
rósági törvényességi felügyelet használható. Nézetem szerint ter-
minológiailag pontosabb lenne a jogi személyek feletti bírósági
törvényességi felügyelet kifejezés. 

Azonban azt gondolom, hogy a bíróságnak nem feladata a
törvényességi felügyelet. Ez akkor is így van, ha ma a cégek ese-
tén a cégbíróság látja el a törvényességi felügyeletet. A tervezet
rámutat arra, hogy jelenleg a jogi személyek törvényességi fel-
ügyelete megosztott: a cégbíróság mellett az egyesületek és az
alapítványok felügyeletét az ügyész végzi, a költségvetési szer-
veknél az irányítási jog keretében érvényesül a törvényességi fel-
ügyelet. Ennek a megosztásnak a tervezet szerint nincs elvi alap-
ja, ezért a törvényességi felügyeletet egységesen a bíróságokhoz
telepítené, úgy azonban, hogy más törvény bizonyos törvényes-
ségi felügyeleti jogköröket más állami szervhez is telepíthet.
A helyzet az, hogy a törvényességi felügyelet markánsan ügyészi
tevékenység. A bíróság fõ feladata ugyanis a jogviták eldöntése,
és nem egy permanens felügyeleti tevékenység kifejtése.  

Az ügyészi törvényességi felügyelet centrális magja a közigaz-
gatás feletti ügyészi törvényességi felügyelet a kormánynál ala-
csonyabb szintû közigazgatási szervek általános érvényû rendel-
kezéseire, és a jogalkalmazás körébe tartozó egyedi döntéseire
terjed ki. Kiterjed az ezen szervek által kibocsátott jogszabályok-
ra, az állami irányítás egyéb jogi eszközeire, a bíróságon kívüli
jogvitát intézõ szervek egyedi döntéseire, gazdasági és egyéb
szervek munkaviszonnyal, vagy szövetkezeti tagsági viszonnyal
összefüggõ ügyeire.69 Ezen kívül még törvényességi felügyeletet
gyakorol például az alapítványok esetében a Megyei vagy Fõvá-
rosi Fõügyészség Magánjogi Osztálya, az egyesületek (társadal-
mi szervezetek)70 esetében ezek Közigazgatási Osztálya. De sza-
bálysértési ügyekben ugyanígy a Közigazgatási Osztály jár el (al-
sóbb fokon a fõvárosban a Budapesti Törvényességi Felügyeleti
Ügyészség, ugyanis a fõvárosi kerületi ügyészségek törvényessé-
gi felügyeleti ügyészségeit egy szervhez telepítették). De külön-
álló terület a büntetés-végrehajtás feletti ügyészi törvényességi
felügyelet, jelentõs a közigazgatási ügyész szerepe a környezetvé-
delmi, valamint a munka- és közszolgálati jogi ügyekben is, de
van fogyasztóvédelmi vetülete is a kérdésnek.71 (A környezetvé-
delem és a fogyasztóvédelem a magánjogi ügyészségre tartozik,
de sok környezetvédelmi kérdés kerül a közigazgatási ügyészi
szakág látókörébe is). Az itt felsoroltakkal most szemben áll a
cégbíróság cégek feletti törvényességi felügyelete. (Utóbbi bíró-
ság regisztratív tevékenységet végez elsõsorban, így testidegen
módon megkaphatta a cégek feletti törvényességi felügyeletet,
hogy ne legyen teljesen súlytalan és a bírósági szakágazatokból
kilógó. (Nem tagadható, hogy a törvényellenes bejegyzések
megakadályozása, mint cégbírósági feladat, már 1945 elõtt is
élt72, bár a mai ügyészi törvényességi felügyeletnek is vannak tá-

volabbi és közelebbi elõzményei). Tudnivaló, hogy ez a fajta bí-
róság ugyan túlélte az 1949 utáni változást, de feladatai 1988-ig
minimálisak és gyakran formálisak voltak). A magunk részérõl
kárhoztatjuk ezt a fajta megoldást, mivel nem értjük, hogy miért
ne gyakorolhatná egy céghivatal, vagy akár a magánjogi ügyész-
ség a cégek feletti törvényességi felügyeletet. Egyébként a cégek
feletti törvényességi felügyelet és felügyeleti eljárás73 egy szûk
szaktevékenység, nem tesz alkalmassá sem a jelenlegi közigazga-
tási, vagy magánjogi ügyészi törvényességi felügyeletre. Egyéb-
ként felvetõdnek hatalommegosztási kérdések is ez ügyben:
gyakorolhatja-e az igazságszolgáltató (bírói) hatalmi ág a végre-
hajtó hatalom feladatkörét? Mennyire szívesen változtat meg a
bíróság egy „házon belül” hozott döntést, ha úgy adódik? A cég-
bíróság ebbéli tevékenysége egyébként sem tökéletesen felel meg
az elvárásoknak, ennek eredménye fantomcégek, súlyos pénz-
ügyi visszaélések sora). Egyébként a bíróságokhoz nem illik a
törvényességi felügyelet, mivel a fentiek mutatják, hogy az az
ügyészség (vagy más szerv) dolga. Itt a jogintézmény egésze szá-
mít, a törvényességi felügyeleten belüli súlyok, és nem az, hogy
ki mit vízionál jogi személyek „általános” törvényességi felügye-
lete címén. A bíróság fõ feladata az ítélkezõ tevékenység, a jog-
egységi eljárás, kisebb mértékben a regisztratív tevékenység. De
a (kiterjesztett) törvényességi felügyelet testidegen, mert a bírá-
kat nem erre képezik. Maguk a cégbírák is jobban kedvelik a cég-
bejegyzést, mint a törvényességi felügyelet gyakorlását. A terve-
zet megjegyzi, hogy ezen javaslat feltételezi, hogy feláll a jogi
személyek nyilvántartására alkalmas szervezet, amelyik a törvé-
nyességi felügyelet funkcióját is képes ellátni. Felvethetõ, hogy
mennyi idõ ez, mennyibe kerül egy ilyen képzés, és mennyiben
lesznek alkalmasak az új szervezetben szolgálatot teljesítõk a fel-
adat ellátására? Meg kell jegyeznünk, hogy koncepcionálisan is
káros, ha a mai közviszonyok között a törvényességi felügyeletet
elaprózzuk. (Csak szép álom, hogy a bíróság közigazgatási kollé-
giuma vagy az állampolgári jogok biztosa képes az ügyészség ki-
váltására, a Közigazgatási Hivatal törvényességi ellenõrzésérõl
már nem is szólva).74 Ugyanis itt az ügyészség – fõleg a közigaz-
gatással foglalkozó szervei – olyan nagy rálátással rendelkeznek a
törvényességi feladatok összetett jellege nagy száma miatt, amely-
hez képest minden jövõben felállítandó szerv csak csõlátással ren-
delkezõnek mondható.

Fel kell vetnünk itt Sárközy professzor alternatív megoldá-
sát.75 Egyesületek Ptk. tervezet 2:127–168. §§-aival szemben egy
rövidebb redakciót szerkesztett, amelyben is a 64. § szól az egye-
sületek, a 77. § az alapítványok feletti ügyészi törvényességi fel-
ügyeletérõl. Külön érdem a megszüntetési lehetõségek kihang-
súlyozása. Itt esetleg felvethetõ lenne (bár ez az ügyészségi tör-
vényt és a törvényességi felügyeletrõl szóló legfõbb ügyészi uta-
sítást érintené), hogy az államellenes tevékenységet folytató
egyesületek (netán alapítványok) kiszûrése fontos, legyen ezért
az államellenes tevékenység a megszüntetés nevesített oka, és
ezekben az ügyekben, ha ilyen gyanú felmerül, az ügyészség, a
rendõrhatóság, a nemzetbiztonsági szervek mûködjenek együtt. 

Összefoglalva: egyáltalában nem tartok elfogadhatónak egy
ilyesfajta szabályozást. A feladatok meggondolatlan elaprózása
csak arra vezetne, hogy komplex problémák esetén végül senki
sem járna el, és ez a törvényesség fenntartása szempontjából ked-
vezõtlen eredményekre vezetne. A Ptk., mint magánjogi tör-
vénykönyv, nem lehet színtere egy alapvetõen közjogi jogintéz-
ménynek, az általános törvényességi felügyelet visszaállításának
(bár magam pártolnám az ügyészi törvényességi felügyelet kiter-
jesztését a magyarországi jogvédelem erõtlensége miatt); de a
kérdés nem tartozik a bíróság feladatkörébe. A törvényességi fel-
ügyelet nem olyasmi, amit egy regisztratív bíróság eredménye-
sen el tudna látni. Sárközy professzor ügyészi törvényességi fel-
ügyelettel kapcsolatos javaslatait tartjuk helyesnek törvénybe ik-
tatni.
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V. Gyámság (Ptk. tervezet 3:224–246. §§)

A gyámság kérdésére a koncepció bõségesen kitér.76 Itt kieme-
lendõ, hogy jelenleg a gyámság szabályozása három jogszabály-
ban található: a Csjt.-ben77, a Gyermekvédelmi törvényben és a
Gyámrendeletben.

A tervezet elvi indokolást tartalmaz a gyámságra vonatkozó-
lag.78 Itt egy közigazgatási jellegû elemet emelendõ ki, a közigaz-
gatási szerv részérõl a családban élõ gyermek részére kirendelt
hivatásos gyám jogintézménye megszûnne, mivel kiveszõben
van.79 Ezt szomorúan bár, de tudomásul vesszük.

Csupán két konkrét jogszabályhelyet vizsgálnék a továbbiak-
ban. A 3:231. §-ban kerül szabályozásra a gyermekvédelmi
gyámság. Itt a gyámság hagyományos fajtái közül történõ ki-
emelésnek vagyunk tanúi. Itt egy elvi megjegyzést kell csupán
tenni. 1945 elõtt a közigazgatási jogirodalom felhívta a figyel-
met arra, hogy jogi személyek (nem természetes személyek) nem
állhattak családi jogviszonyban, gyámok, gondnokok nem lehet-
tek. Az Mtj. azonban szûk körben bevezette a külföldön már is-
mert hivatali és intézeti gyámságot80, ennek szép továbbélése az
új jogintézmény. Közigazgatási tárgyú megjegyzésként ajánljuk
a közigazgatási perek során gyámhatósági ügyekben kialakult
döntvényjogot figyelembe venni.81

Helyeslendõ a 3:238. §-ban a gyámhatósági felügyelet a
gyám mûködése felett elnevezésû esetkör nevesítése, az állami
kontroll kihangsúlyozása dicséretes.

VI. Birtokvédelem (Ptk. tervezet 4:5–9. §§)

A birtokvédelmet a római jog is ismerte.82 A hazai jogirodalom
is fontos kérdésként kezeli a birtokvédelmet.83

A téma a koncepció szövegében annyiban szerepel, hogy jog-
technikailag kérdéses lehet a birtok és birtokvédelem önálló cím-
ként a tulajdonjogi rész végén való elhelyezése.84 A tervezet nem
is tartotta fenn a Ptk. megoldását.

A tervezet a birtokvédelmet a birtokhoz fûzõdõ egyik legjelen-
tõsebb joghatásként jellemzi.85 A birtokvédelem hatályos szabá-
lyozása a Ptk. 188–192. §§, továbbá Ptké. I. 26–29. §§-ai rende-
zik. A fenti szakaszok mellett jegyzõ birtokvitával kapcsolatos el-
bírálása során felmerült költségek felõli döntést a PK. 30. számú
állásfoglalása rendezi. A birtokvédelemmel foglalkozik a PK. 29.
számú állásfoglalás, valamint a PK. 31. számú állásfoglalás is.

A birtokvédelmi ügyekben a mai jelentõs közigazgatási szerep-
nek nincs történeti elõzménye. A korábbi közigazgatási irodalom
a közigazgatási úton való birtokbavezetést emeli ki; ilyen volt
még az úti szolgalmi birtok, amely esetén ha az út tényleges köz-
útnak minõsült, az út megnyitását vagy elzárás elleni védelmét a
tényleges állapot ideiglenes fenntartása tekintetében a közigazga-
tási hatóságnak kell biztosítani, egyébként a magánjog szabályai
az irányadók.86 Elkerített dûlõút esetén a tényleges állapot fenn-
tartására a közigazgatási hatóság hivatott. A birtokos engedélye
nélkül egy évnél régebben vert mezei utak megszüntetéséhez a
közigazgatási hatóság a mezõgazdaságról és a mezõrendõrségrõl
szóló 1894. évi XII. tc. 42. §-ában írt jogsegélyt (az út tilalmazá-
sa és a tilalmazás kihirdetése) nem adhatja meg, mert a hatósági
tiltás szerzett jogokat sértene.87 Hasonlóan közigazgatási feladat
volt a közigazgatási határjárási vagy határjelzési eljárás.88

A rendelkezésünkre álló szakirodalom segítségével nem álla-
pítható meg, hogy ez a helyzet pontosan mikortól változott
meg, de az 1960-as (azonban a Ptk. hatálybalépése elõtti lezárá-
sú) közigazgatással foglalkozó kézikönyv  szerint akit birtokától
megfosztanak, vagy akit birtoklásában zavarnak, az a községi,
városi, városi vagy fõvárosi kerületi tanács végreható bizottság
igazgatási osztályától kérhette a birtokvédelmet. Az akkor állam-
igazgatásinak, ma közigazgatásinak nevezett birtokvédelem (bir-
tokvédelem közigazgatási úton) mellett lehetõség volt a bíróság

elõtti keresetindításra is. 1960-ban a tanácsigazgatási szerv átte-
hette az ügyet a bírósághoz a határozathozatal mellõzésével (a
mai jogszemlélet ezt a felek rendelkezési joga elleni súlyos sére-
lemként értékelné).89 A késõbbi kiadás a mai Ptk.-szabályoknak
megfelelõen ismerteti a helyzetet.90 A korabeli szabályozás egyik
elvi alapja volt, hogy a Tanács VB. titkár közel van a néphez.
(Érdekesség, hogy a Varga-könyv efelõl hallgat).  A birtokvédel-
met bagatell eljárásnak tekintették. Nagy kérdés, hogy a ma jegy-
zõje mennyire van közel az emberekhez.

A tervezet három birtokvédelmi eszközt vázol fel: a jogos ön-
hatalmat, a közigazgatási úton való igényérvényesítést, és a bir-
tokpert91. A birtokvédelem alapja a birtoklás ténye csupán. A ter-
vezett szabályozás döntõ részben megegyezik a korábbival. Mi
az eltérésekre összpontosítunk. A 4:5. § (3) bek. új szabályozást
hordoz: „Az albirtokos jogcíme szerint részesül birtokvédelem-
ben a fõbirtokossal szemben.” Az indokolás szövege némileg ho-
mályos, de a szabályozás megfelelõ.

A 4:7. § megfeledkezik a Ptké. I. 26. § (1) bek. beépítésérõl
(az egyes illetékes különféle jegyzõk nemeinek felsorolása).
Ugyanez igaz a Ptké. I. 27. § (1) bek. bírósági illetékességet meg-
állapító szabályozására; valamint ugyane jogszabály 29. §-ában
írt jegyzõ elõtti eljárásban és a bíróság elõtti eljárásban alkalma-
zandó jogszabályról. Tudomásunk szerint az államigazgatási el-
járás általános szabályairól szóló, 1981. évi I. törvénnyel módo-
sított 1957. évi IV. törvényt 2005. november 1-jével felváltó, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény nem ír a birtokvédelmi eljárás-
ról, mint ahogy a szakirodalom sem.92 (Korábban az Áe.-t kellett
alkalmazni a Ptké. I.-ben megfogalmazott eltérésekkel. Arról
most inkább nem szólnék, hogy ez a mód mennyire adekvát).93

Elfogadhatatlan lenne egy olyan szabályozás, amely a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alkalmazására akar-
ná rászorítani a jegyzõt. A Pp. ugyanis csak a közigazgatási per-
re (Pp. 324–341. §§) irányadó; nem pedig az anyagi közigazga-
tási jogra. (A közigazgatási nemperes eljárásokat is szabályozó
módosító törvény óta94 egyre inkább nem értjük, miért ne lehet-
ne egy önálló közigazgatási perrendtartást megalkotni, vagy a
közigazgatási nemperes eljárásokat kevésbé diffúz és ad hoc el-
vek mentén szabályozni).

A tervezethez fûzött indokolás szerint „nem merült fel aggály
vagy kifogás a Ptk. által bevezetett rendszerrel kapcsolatban, és a
bíróságok tehermentesítése iránti igény, valamint a jegyzõ gyors
és a felek számára könnyebben elérhetõ eljárásában rejlõ elõnyök
továbbra is e megoldás mellett szólnak. A bírósági úttól a felek
ezen közigazgatási úton biztosított posszesszórius birtokvéde-
lem mellett sincsenek elzárva.”

A helyzet ma az, hogy a birtokvédelem beilleszthetetlen a
Ket. logikájába. A Ket. nem is tûnik feltétlenül alkalmas szabá-
lyozásnak. Nem kellene-e átgondolni, hogy jobb lenne a tiszta
helyzet: a birtokvédelmi ügyek kerüljenek a bíróság kizárólagos
hatáskörébe, úgy azonban, hogy (az 1945 elõtti szabályozáshoz
hasonlóan) minden azonnali intézkedést igénylõ döntést a jegy-
zõ hozzon meg, a döntés (a határozat) meghozatala azonban le-
gyen a bíróság feladata.

A 4:9. § (3) bek. a jogalap nélküli birtokos jogállására a meg-
bízás nélküli ügyvitel szabályait tartja irányadónak. Ezzel szem-
ben a Ptk. 193. § (2) bekezdése ugyane tárgykörben a felelõs õr-
zés szabályait rendeli alkalmazni. E felváltás indokolásával egyet-
értünk.95

VII. Közérdekû használat
(Ptk. tervezet 4:34. §; 4:149. §)

A közérdekû használat kérdését a koncepció külön nem említi, a
használat és a hasznok szedésének kérdése azonban megjelenik.96

A tervezet a jelenlegi szabályok inkorporálása (4:149. §) mellett
részletszabályokat is megfogalmaz (4:34. §), ezért ebben a sor-
rendben elemezzük a tervezetet.97 A jogirodalom – ismereteink
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szerint – kevésbé foglalkozott a kérdéssel.98 Közérdekû használa-
ti jogok néven az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. tv. a következõket sorolja fel: állandó jellegû földmérési
jelek, földminõsítési mintaterek, villamos berendezés elhelyezé-
sét biztosító használati jog és vezetékjog, vízvezetési és bánya-
szolgalmi jog.99

A közérdekû használatot használati jog alapítása néven a Ptk.
171. §-a rendezi. A tervezet 4:149. § néhány jelentéktelen pon-
tosítástól eltekintve („használati jog alapításáért kártalanítás jár”
helyett „használati jog alapításáért a korlátozás mértékének meg-
felelõ kártalanítás jár”) ennek szövegével egyezik. A használati
jog (szolgalmi jog) a jelenlegi szabályozás szerint a közigazgatá-
si szerv határozatával jön létre. A tervezet a közigazgatási eljárást
a közérdekû használat keretében garanciális eljárásnak tekinti.
Ennek fenntartását a továbbiakban is javasoljuk.

A 4:34. §-ban írtak tûrési kötelezettséget állítanak fel az in-
gatlantulajdonos számára. A közérdekûség itt is fennáll, mint az
elõzõekben. A tervezetben írtakkal egyetértünk. Az e szakaszban
írtak a kisajátítással rokonítják a jogintézményt, melyet az aláb-
biakban elemzünk.

VIII. Kisajátítás (Ptk. tervezet 4:52–55. §§)

A kisajátítás, – a birtokvédelem és a találás mellett – a magánjog
és a közigazgatás kapcsolatának egyik legfontosabb témája.
A koncepció a kisajátításról annyit jegyez meg csupán, hogy a ki-
sajátításra vonatkozó törvény [törvényerejû rendelet – K. Gy.]
túlnyomórészt közjogi-közigazgatási jellegû, ezért maradjon kí-
vül a Ptk.-n. Ugyanakkor a magánjogi szabályokat jobban vissza
kell vezetni a Ptk.-ra.100 A szándékkal csak egyetérteni lehet.

A tervezet elemzése elõtt ki kell térnünk arra, hogy az álta-
lunk vizsgált határterületek közül a kisajátítás jogirodalmilag101

és joggyakorlatilag a legkimerítõbben fel van dolgozva. Három
szintet vizsgálunk: az alkotmánytörvény, a törvényerejû rende-
let, és a döntvényjog szintjét.    

Ma a jogintézményt az alábbi jogi normák szabályozzák: a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
13. § (2) bek.; a kisajátításról szóló 1976. évi 24. tvr.; a kisajá-
tításról szóló 1976. évi 24. tvr. végrehajtásáról szóló 33/1976.
(II. 5.) MT rendelet; illetve a Ptk. 108. § és 177. §.

Az Alkotmány elõírja, hogy a kisajátítás szabályairól külön
törvény rendelkezik. A kisajátításra nézve az alkotmány igen szi-
gorú feltételeket szab: tulajdont (ingatlant) törvényben szabályo-
zott esetekben és módokon; kivételesen és közérdekbõl; teljes,
feltétlen és azonnali kártérítés mellett lehet.102 Az Alkotmánybíró-
ság kisajátítással kapcsolatos határozatai egyre számosabbak.103

Utalnék itt különösen az 58. /1991. (XI. 8.) AB határozat, a 3.
/1992. (I. 23.) AB határozat, a 6. /1994. (II. 18.) AB határozat,
valamint a 27. /1994. (V. 10.) AB határozat szövegére.

A tervezet szerint a kisajátításnak törvényerejû rendelet és mi-
nisztertanácsi rendelet szintjén való szabályozása elfogadhatat-
lan.104 Nézetünk szerint többrõl van szó. Az Országgyûlés mu-
lasztásban megnyilvánuló alkotmánysértésben van. Ugyanis al-
kotmánysértõ azon gyakorlat, mely szerint az alkotmányban elõ-
írt törvény helyett tvr. tartalmazza a kisajátítás szabályait, még
akkor is, ha a törvényi formához kötöttséget csupán az 1989. év-
ben írták elõ, 13 évvel a tvr. hatályba lépése után.105 Amikor e so-
rokat írom, 18 év telt el 1989-hez képest. Elég idõ lett volna ar-
ra, hogy az Országgyûlés eleget tegyen az Alkotmány követel-
ményeinek. Ha máshogy nem, az új Ptk. elfogadása során ennek
eleget kell tenni. (Azonban figyelemmel arra, hogy a részletes,
közigazgatási jellegû szabályoknak önálló törvényben kell rende-
zést nyerni).

Jelentõs a Közigazgatási Kollégiumi állásfoglalások és a dönt-
vényjog szerepe is.106 A Közigazgatási Kollégiumi állásfoglalások
közül az alábbiak említendõek: KK 4.; KK 5.; KK 9.; KK 15.;
KK 30. számú állásfoglalások témája a kisajátítás.107 1998-ig
nyolc kisajátítással foglalkozó döntvény is született.108

A konkrét elemzés elõtt meg kell jegyezni, hogy a régi jog
„besajátításnak” hívta a fõváros területén bekövetkezõ kisajátítást
(amely külön szabályozás alapján alakult).109 Kilényi Géza már
1970-ben kifejtette a kisajátítás másodlagosságának elvét.110

Mindemellett nehezen feloldható ellentmondás, hogy a kisa-
játítás bár az állam számára történõ tulajdonszerzést jelent, Sári
János szerint a közérdekûséget nemcsak az állam képviselheti,
hanem magánszemély, sõt gazdálkodó szervezet is, sõt Sári sze-
rint jellemzõ módon ez utóbbiak képviselik a közérdeket.111 Ez
erõs túlzás. Az ellentmondás feloldását abban látja, hogy az ál-
lam a kisajátított ingatlant hasznosításra átengedi. Ezzel paralell
a tervezet indokolása a 4:52. § tekintetében, ahol a szövegterve-
zet indokolása szerint ki kell terjeszteni a kisajátítással való tulaj-
donszerzést természetes vagy jogi személy részére is. Ezt csak
szoros közigazgatási ügyészi felügyelet mellett tudjuk elképzelni,
nehogy egyesek visszaélésszerûen éljenek a kisajátításban rejlõ le-
hetõségekkel. (Azaz a gazdálkodókkal szemben vizsgálódhasson
az ügyész, és a magánszemély jogszerzõkkel kapcsolatos közigaz-
gatási kisajátítási határozatokat is szorgosan vizsgálja). Arra is fi-
gyelemmel kell lennünk, hogy a legfõbb kisajátítási ok a közle-
kedés (útépítés).112

A tervezet egyéb részeivel egyetértünk. A 4:54. § (1) bek.-t
emeljük csak ki, amely megköveteli, hogy a kisajátítást elrendelõ
határozat alapján telekkönyvi bejegyzéssel tehermentes tulajdon-
jogot szerezzen a kisajátítást kérõ. Figyelemmel kell lenni, hogy
ez a jogi személyeket és a természetes személyeket, mint jogszer-
zõket is jelenti.

IX. Találás (Ptk. tervezet 4:67–77. §§)

A találással a koncepció nem foglalkozik. A kérdést jelenleg a
Ptk. 129–132. §§-ok szabályozzák. A közigazgatási jogiroda-
lomban kevésbé hangsúlyos téma.113

A tervezet 4:67. § lényegében megegyezik a Ptk. 129. § (1)
bekezdésével. A 4:68. § indokolása szerint a 18/1960. (IV. 13.)
kormányrendeletet inkorporálni kívánja (a rendelet hatályon kí-
vül helyezése mellett) az új Ptk.-ba. (Ez utóbbi kormányrende-
let még az Mtj. szabályaiból merít).114 A helyzet az, hogy a 4:68–
71., valamint 4:73 §§-okban írtak a jegyzõ számára fogalmaznak
meg kötelezettségeket. Közigazgatási oldalról nem tartjuk
szerencsésnek, hogy ilyesmi kerüljön a Ptk.-ban elhelyezésre.
A kodifikátor is számol azzal, hogy a kormányrendeletnek köz-
igazgatási elemei vannak, és mivel ezek a tulajdonszerzés felté-
teleit határozzák meg, elszakíthatatlanok magától a találástól. Ez
elfogadható érv ugyan, de fenntartásainkat mindez nem oszlatta
el. Magát a szöveget elfogadhatónak tartjuk. Az egyéb szakaszok
nagyrészt egyeznek a Ptk. hatályos szövegével, ezekkel egyet-
értünk.

X. Közérdekû kereset (Ptk. tervezet 5:79. §; 5:591. §) 

A közérdekû keresettel a koncepció is foglalkozik.115 Itt a jogin-
tézmény csak fogyasztói szerzõdésekre történõ korlátozását ha-
tározták el a kodifikátorok. Érdemes a rendelkezésre álló szakiro-
dalmat is áttekinteni.116 (Itt szeretnék egy zárójeles megjegyzést
tenni. A koncepció kötelmi jogi részében, a 112. lapon elõkerül
egy probléma, amely a tervezetben nem jelenik már meg. Ez az
lenne, hogy javasolom a semmis szerzõdéssel a közérdekben
okozott sérelem megszüntetése érdekében a szerzõdés semmisé-
gének megállapítása iránt indítható ügyészi keresetrõl szóló
Ptké. I. 36/A. § fenntartását, és az új törvénybe beiktatását, még
akkor is, ha a szolgáltatásnak állam javára való megítélése köré-
ben a Ptké. I. 32–36. §§-okat el is törölnék).

Közigazgatási szempontból annyi a tervezetben írtak lényege,
hogy a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szöve-
gérõl szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és végrehaj-
tásáról szóló 1978. évi 2. számú törvényerejû rendelet 5. §-ában
felsorolt, közérdekû kereset indítására jogosult szervek és szemé-
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lyek (ügyész, miniszter, országos hatáskörû szerv vezetõje, jegy-
zõ és fõjegyzõ) a Ptk. szintjén nyernek elhelyezést.

Az 5:591. §-ban az általános kártérítés iránt az ügyész mellett
a közigazgatási szerv vezetõje is indíthat keresetet, a megítélt
kártérítést a környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésû
elõirányzat javára kell megfizetni.117 Ezzel egyetértünk.

XI. Felelõsség a közigazgatási jogkörben okozott kárért
és sérelemért (Ptk. tervezet 5:610. §)

A koncepció elõirányozta az államigazgatási jogkörben okozott
kár (Ptk. 349. §) átalakítását118. A közigazgatási jogkörben oko-
zott kár az alkalmazottért119 (pontosabban: a köztisztviselõért,
közalkalmazottért, más közszolgálati réteg tagjáért) fennálló fe-
lelõsség különös esete. A joggyakorlatot egy kis kötetben már
feldolgozták.120 A számtalan bírósági határozat közül néhány pél-
dálózó felsorolása: BH 1976/5/207. valamint 208.; BH
1989/4/157.; BH 1997/8/394.

A tervezet az új címadással is kifejezésre juttatja a megválto-
zott viszonyokat.121 A Legfelsõbb Bíróság PK. 42. és 43. számú
állásfoglalásai tartalommal töltötték meg a jogintézményt: az ál-
lam, önkormányzat, illetõleg ezek szerveinek kárfelelõssége ak-
kor állapítható meg, ha a károkozás a közhatalom gyakorlása so-

rán kifejtett szervezõ-instruáló tevékenységgel, illetõleg ennek el-
mulasztásával történt. A PK 43. áf. által tett megállapítás, mely
szerint a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata nem mi-
nõsül rendes jogorvoslatnak, a tervezet szerzõi szerint meghala-
dott, így ezt rendes jogorvoslatnak kell tekinteni, melyet a nor-
maszöveg nevesít is. Ezzel a vonatkozó perjogi gyakorlat, vala-
mint a közigazgatási határozatok bíróság elõtti megtámadásának
általánossá válása alapján egyetértünk.

XII. Az állam öröklése (Ptk. tervezet 6:65. §)

A koncepció a témával nem foglalkozik. Minket is csak annyiban
érdekel, amennyiben az állam öröklését illetõen a közigazgatás-
nak feladatai adódhatnak. A jogtörténeti adatok szerint a kérdést
a Szent Korona öröklése néven szabályozta a régi magyar
magánjog.122 A hagyatékot a Szent Korona ügyészének kellett
elfogadnia.123

A tervezet124 újdonsága annyi, hogy az államot a Ptk. 599. §
(3) bekezdésétõl eltérõen nem emeli ki az örökösök közül, ha-
nem szükségképpeni törvényes örökösként – változatlanul – a
törvényes örökösök között helyezi el. Ez ellen kifogást nem tá-
masztunk.

Koi Gyula*
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SZÖV 1043–1146. pp. DOMSZKY A.: Gyermek- és ifjúságvédelem. (szerk.:
Lõrincz Lajos) Jegyzet. Budapest, 1999. Államigazgatási Fõiskola 55.
pp. A régibb irodalomból: HALMAY G.: A magyar közigazgatási jog ma-
gánjogi vonatkozásaiban. Elmélet és gyakorlat. (Budapest) 1915. Szerzõi
kiadás 44. p. skk. passim. SIPÕCZ L.: A gyámság és a gondnokság. Gyám-
hatósági felügyelet. In: FODOR Á. (ed.): Magyar magánjog IV. kötet Csa-
ládjog. Budapest, [1899.] 805–903. pp. SZOKOLAY L.: Gyámság és gond-
nokság. In: SZLADITS K. (ed.): Magyar magánjog II. kötet Családi jog.
Budapest, 1940. Grill 370–575. pp. Az 1928. évi V. Magyar Magánjo-
gi Törvényjavaslat és a gyámság viszonyára: RADOCSAY L.: Magyarország
Magánjogi Törvénykönyve tervezetének gyámügyi vonatkozásai. In: MÁR-
TONFFY K. (ed.): Gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat. A VIII. Köz-
igazgatási Továbbképzõ Tanfolyam elõadásai. A Korszerû Közszolgálat Út-
ja 14. Budapest, 1943. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó 41–49.
pp. BESNYÕ K. (ed.): Államigazgatási kézikönyv. Budapest, 1960. Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó 106–107. pp. BESNYÕ K.(ed.): Államigaz-
gatás A-tól Z-ig. Budapest, 1973. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
247–248. pp. 

78 Tervezet, 270–273. pp.
79 Tervezet, 272. p.
80 STOLPA J.: A jogi személyek magánjogi viszonyai közigazgatási vonatkozások-

ban. In: MÁRTONFFY K.: A mai magyar közigazgatás. A Korszerû Köz-
szolgálat Útja 2. Budapest, 1936. Állami nyomda 264–276. pp. Különö-
sen: 265. p.

81 BAUERNÉ POLONY E.–KASZAINÉ MEZEY K.–KOZMA GY.–LOMNICI Z.–
PETRIK F.: Közigazgatási perek 1990–1998. Közigazgatási döntvénytár.
(szerk. Petrik Ferenc) Budapest, 1999. 417–421. pp. 392., 393., 394.
számú döntvények. 

82 FÖLDI A.–HAMZA G.: A római jog története és institúciói. Brósz Róbert és
Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta: –.–. Budapest, 1996.1 Nem-
zeti Tankönyvkiadó 303–309. pp. (1006–1025. szélszámok); 366.
(1217. szélszám). MARTON G.: A római magánjog elemeinek tankönyve.
Debrecen, 1922.1 Méliusz 159–165. pp. (388–396. szélszámok).

83 A jogi alapkönyvek körébõl: LAMM V.–PESCHKA V. (eds.): Jogi lexikon.
Birtokvédelem címszó. Budapest, 1999. KJK–KERSZÖV Üzleti és Jogi
Kiadó Kft. 645 p. A címszót ld.: 83. p. HARGITAI J.: Jogi fogalomtár. Bu-
dapest, 2005. Magyar Hivatalos Közlönykiadó 194. p.
A magánjogi irodalomból: [SZÁSZY-] SCHWARTZ G.: Szóbeli birtokhábo-
rítás. In: [SZÁSZY-] SCHWARTZ G.: Újabb magánjogi fejtegetések. Buda-
pest, 1901. Politzer 336 pp. A tanulmányt ld.: 51–55. pp. LÁNYI B.: Bir-
tokvédelem. In: FODOR Á.: Magyar magánjog. II. kötet Dologjog. Buda-
pest, é.n. Singer és Wolfner 102–143. pp. SZLADITS K.: A birtok és védel-
me. In: SZLADITS K.: A magyar magánjog vázlata. I. rész Bevezetés. Álta-
lános tanok. Dologi jog. Személyi és eszmei javak joga. Budapest, 1937. Grill
196–209. pp. KOLOSVÁRY B.: Birtokvédelem. In: SZLADITS K.: Magyar
magánjog. V. kötet Dologjog. Budapest, 1942. 80–85. pp. BERNÁTH Z.–
BÖSZÖRMÉNYI-NAGY A.: Birtok és birtokvédelem. Jogi kézikönyvtár 15.
Budapest, 1964. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 272. pp.
A közigazgatási jogi irodalomból: HALMAY G.: A birtok és bírlalás. In:
HALMAY G.: A magyar közigazgatási jog magánjogi vonatkozásaiban. Elmé-
let és gyakorlat. (Budapest) 1915. Szerzõi kiadás 188–201. pp. BESNYÕ K.
(ed.): Birtok, birtokvédelem. In: BESNYÕ K. (ed.): Államigazgatási kézikönyv.
Budapest, 1960. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 60. p. VARGA J.: A pol-
gári törvénykönyvbõl eredõ egyes államigazgatási feladatok. Budapest, 1961.
(Táncsics Kiadó)–Közalkalmazottak Szakszervezete 91–154. pp. BESNYÕ

K. (ed.): Birtokvédelem. In: BESNYÕ K. (ed.): Államigazgatás A-tól Z-ig.
Budapest, 1973. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 115–116. pp.
NÉMETH GY.–PAPP ZS.: Birtokvédelem államigazgatási úton. In: KOLLÁTH

GY.–NÉMETH GY.–PAPP ZS.: A polgári törvénykönyvbõl eredõ egyes igazgatá-
si feladatok. Államigazgatási Fõiskola jegyzete. (Átdolg.: Papp Zsigmond).
Budapest, 1996.4 Államigazgatási Fõiskola házinyomdája 9–26. pp. 

84 Koncepció, 84. p.
85 Tervezet, 34. p.
86 Halmay, 1915. 200. p.
87 Halmay, 1915. 200–201. pp.

88 Szladits, 1937. I. 209. p., illetve Halmay, 1915. 196–198. pp.
189 Besnyõ (ed.), 1960. 60. p. 
190 Besnyõ (ed.), 1973. 115–116. pp.
191 Tervezet, 34. p.
192 BENDE-SZABÓ G.-FARKAS I.–HARSÁNYI ZS.–IVANCSICS I.–KILÉNYI

G.–PUSS L.–SZITTNER K. : A közigazgatási eljárási törvény kommentárja.
(szerk. Kilényi Géza) Budapest, 2005.2 520 pp. Bende-Szabó G.–Kilényi
G.–Szittner K.: A közigazgatási eljárási törvény végrehajtási kormányrende-
letei és magyarázatuk (szerk. Kilényi Géza) Budapest, 2005. 84. pp. BACK

A.–BOROS A.–DANTESZ P.–LÖVÉTEI I.–PAPP ZS.: Közigazgatási eljárás-
jog. (szerk.: Lõrincz Lajos) Budapest, 2005. HVG-ORAC 711. pp.
VIDA M.: Fogalomtár az új közigazgatási eljárási törvényhez. Budapest,
2006. HVG-ORAC 262. pp.

193 Németh-Papp, 1999. 17. p.
194 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és

az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. tör-
vényrõl van szó, amelyet egyesek Eknesz., mások Kpp. formában rövidí-
tenek. Az Eknesz rövidítést alkalmazza: Kiss–Rónay–Sántha–Szabó,
2006. 18. p. A Kpp. rövidítéssel él: Csiba Tibor–Rothermel Erika: Köz-
igazgatási bíráskodás. (szerk.: Imre Miklós) Budapest, 2007. HVG-
ORAC 54. p. 12. lábjegyzet. Egyébiránt e törvény azon jogszabályok so-
rába illeszkedik, ahol sem az általános vitában, sem a részletes vitában
egyetlen országgyûlési képviselõi indítvány sem volt, így a ház vita nél-
kül megszavazta a törvényszöveget.

195 Tervezet, 40. p.
196 Koncepció, 85. p.
197 Tervezet, 74–75. pp., 214. p.
198 LAMM V.–PESCHKA V. (eds.): Jogi lexikon. Közérdekû használat címszó.

Budapest, 1999. KJK–KERSZÖV Üzleti és Jogi Kiadó Kft. 645. pp.
A címszót ld.: 362. p. 

199 HARGITAI J.: Jogi fogalomtár. Budapest, 2005. Magyar Hivatalos Köz-
lönykiadó 932. p.

100 Koncepció, 84. p.
101 A jogi alapkönyvek körébõl: LAMM V.–PESCHKA V. (eds.): Jogi lexikon.

Kisajátítás címszó. Budapest, 1999. KJK–KERSZÖV Üzleti és Jogi Ki-
adó Kft. 645 p. A címszót ld.: 338. p. HARGITAI J.: Jogi fogalomtár. Bu-
dapest, 2005. Magyar Hivatalos Közlönykiadó 868–869. pp.
Az elvi részben felsorolt történeti becsû irodalmak mellett az alábbi régi
és újabb jogirodalmi munkák jönnek szóba a magánjog körébõl: LÁNYI

B.: Kisajátítás. In: FODOR Á.: Magyar magánjog. II. kötet Dologjog. Bu-
dapest, é.n. Singer és Wolfner 296–343. pp.  NIZSALOVSZKY E.: Kisajátí-
tás. In: SZLADITS K.: Magyar magánjog. V. kötet Dologjog. Budapest,
1942. 361., 370., 387., 392., 596., 648., 675. pp. SZLADITS K.: A kisa-
játítás. In: SZLADITS K.: A magyar magánjog vázlata. I. rész Bevezetés. Ál-
talános tanok. Dologi jog. Személyi és eszmei javak joga. Budapest, 1937.
Grill 237–240. pp. LENKOVICS B.: A kisajátítás. In: LENKOVICS B.: A do-
logi jog vázlata. Budapest, 1998.5 Eötvös József Könyvkiadó 123–130. pp.
A közigazgatási jogi irodalomból: HALMAY G.: Kisajátítás. In: HALMAY

G.: A magyar közigazgatási jog magánjogi vonatkozásaiban. Elmélet és gya-
korlat. (Budapest) 1915. Szerzõi kiadás 123–126. pp. skk. passim.
VLADÁR G.: A városi igazgatás és a magánjog viszonya. In: MÁRTONFFY K.
(ed.): A mai magyar város. Budapest, 1938. 946. pp. A tanulmány a
197–209. pp.-n található, a kisajátításra vonatkozó részlet: 202–204. p.
KILÉNYI G.–SALLÓS I.: Kisajátítási eljárás. Ügyészi kiskönyvtár 23.
[Budapest] [1967.] Legfõbb Ügyészség Titkársága 158 pp. BESNYÕ K.
(ed.): Kisajátítás. In: BESNYÕ K.(ed.): Államigazgatási kézikönyv. Buda-
pest, 1960. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 115–116. pp. KAMPIS

GY.-VARGA GY.: Kisajátítás. Budapest, 1970. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó. BESNYÕ K. (ed.): Kisajátítás. In: BESNYÕ K. (ed.): Állam-
igazgatás A-tól Z-ig. Budapest, 1973. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
337–340. pp. KOLLÁTH GY.–PAPP ZS.: A kisajátítás államigazgatási fel-
adatai. In: KOLLÁTH GY.–NÉMETH GY.–PAPP ZS.: A polgári törvénykönyv-
bõl eredõ egyes igazgatási feladatok. Államigazgatási Fõiskola jegyzete. (Át-
dolg.: Papp Zsigmond). Budapest, 1996.4 Államigazgatási Fõiskola há-
zinyomdája 27–42. pp.
A koncepció említ egy, a Dologi Jogi Munkabizottság számára készített
tanulmányt, amelyet azonban nem olvastam: KAMPIS GY.: A kisajátítási
jog rendezése és az új Ptk. Megjelenésérõl nem tudok. Ld. minderre: Kon-
cepció, 79. p.

102 Sári J.: Kisajátítás. In: Balogh Zs.–Holló A.–Kukorelli I.–Sári J.: Az Al-
kotmány magyarázata. Budapest, 2002. [2003.] 739. pp. Ld. különösen:
270. p.

103 Egy, nemcsak kisajátítási tárgyú vegyes felsorolás: Lenkovics, 1998. 129.
p. A kisajátítási tárgyú alkotmánybírósági határozatok válogatott magya-
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rázatos feldolgozása: HALMAI G.–PACZOLAY P.–SÓLYOM L.: Alkotmányos
elvek és esetek. Kézikönyv. Budapest, 1996. Constitutional and Legislative
Policy Institute 710. pp. Lásd különösen: 495–497. pp.

104 Tervezet, 97. p. 
105 Hasonlóan fogalmaz a Fõvárosi Fõügyészség Jelentés a Budapest Fõvá-

ros Közigazgatási Hivatala által lefolytatott kisajátítási eljárások törvé-
nyességének vizsgálatáról (T. 341/2004./1-I.) elnevezésû dokumentum
5. p. Ehhez a Közérdek és közigazgatás elnevezésû OTKA kutatás kere-
tében végzett gyakorlati-empírikus vizsgálataim során jutottam hozzá.

106 A történeti döntvényekre: MARSCHALKÓ J.: Kisajátítási joggal bíró, nyere-
ségre alakult vállalkozás a kisajátított földterület megszerzése után kártalaní-
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séggel szerzik meg. In: MARSCHALKÓ J.: Közigazgatási Döntvénytár I. kö-
tet. Budapest, 1908. Franklin Társulat 195–196. pp. 117. döntvény.
LENGYEL J.–VÖRÖS E.: A m. kir. Közigazgatási Bíróság újabb anyagi-jogi,
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mi ügyek joggyakorlatát, egyúttal a közigazgatási bírósági törvény magyará-
zata. I–II. kötet. Írták: Dr. Vörös Ernõ a m. kir. Közigazgatási Bíróság ítélõ-
bírája és Dr. Lengyel József miniszteri osztálytanácsos, a m. kir. Közigazgatá-
si Bíróság elnöki titkára. Elõszóval ellátta: Dr. Puky Endre a m. kir. Közigaz-
gatási Bíróság elnöke. II. kötet [Budapest] [1940] A szerzõk kiadása
934–935. pp.
LENGYEL J.–VÖRÖS E: A m. kir. Közigazgatási Bíróság legújabb anyagi-
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korlatát, egyúttal a közigazgatási bírósági törvény magyarázata I–II. kö-
tet. Írták: Dr. Vörös Ernõ a m. kir. Közigazgatási Bíróság ítélõbírája
Dr. Lengyel József, a m. kir. Közigazgatási Bíróság ítélõbírája. Elõszóval
ellátta: nagyrákói és kelemenfalvi Dr. Rakovszky Iván a m. kir. Közigaz-
gatási Bíróság elnöke. II. kötet [Budapest] [1942] A szerzõk kiadása
1193. pp.

107 BAUERNÉ POLONY E.–KASZAINÉ MEZEY K.–KOZMA GY.–LOMNICI Z.–
PETRIK F.: Közigazgatási perek 1990–1998. Közigazgatási döntvénytár.
(szerk. Petrik Ferenc) Budapest, 1999. 383–401. pp. (Kisajátítási perek
alcímmel). A KK. áf.-ok az alábbi számokon találhatók meg: 370–373.
(383–387. pp.). 

108 Ld.: uo. 374–381. számokon a 387–401. pp.
109 Halmay, 1915. 126. p.
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Ld.: A Fõvárosi Fõügyész 2004. évi beszámolója a Fõvárosi Fõügyész-
ség 2004. évi tevékenységérõl 60. p.

113 HALMAY G.: Az elveszett dolgok körüli eljárások.. In: HALMAY G.: A ma-
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Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 318. p. BESNYÕ K. (ed.): Talált dol-
gok. In: BESNYÕ K. (ed.): Államigazgatás A-tól Z-ig. Budapest, 1973.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 631–632. pp. Németh Gy.–Papp Zs.:
A talált dolgokkal kapcsolatos államigazgatási feladatok. In: KOLLÁTH GY.–
NÉMETH GY.–PAPP ZS.: A Polgári Törvénykönyvbõl eredõ egyes igazgatási
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Budapest, 1996.4 Államigazgatási Fõiskola házinyomdája 43–53. pp.
A magánjogi irodalomból: LENKOVICS B.: Találás. In: LENKOVICS B.:
A dologi jog vázlata. Budapest, 1998. 5 Eötvös József Könyvkiadó 140–
142. pp.
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magánjog VI. kötet Öröklési jog. Budapest, 1939. Grill 209–210. pp.
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kérdéséhez. Miskolc, 1941. Ludvig. 16. p.

124 Tervezet, 41. p.

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

Vita

A licencia szerzõdés

Az alábbi javaslat – amint ez az indokolás bevezetõ részébõl ki-
tûnik – az új Ptk. Koncepcióját és tematikáját1 követve készült.
Mégis kimaradt mind az Igazságügyi és rendészeti Minisztérium
tervezetébõl,2 mind pedig a megjelenés alatt álló ún. Szakértõi
Javaslatból.3 A kihagyás oka nem a javaslat tartalmával függ ösz-
sze. Abban a kritikák egyetértettek, hogy a jogi rendezés tárgya,
és a javasolt módszer is követhetõ. Az ellenvélemények a szabá-
lyozás helyére és absztrakciós szintjére összpontosultak.4 Az
IRM elfogadta az észrevételekben kifejtett álláspontot, amely
szerint a kívánatos rendezést a szerzõi jogi és iparjogvédelmi tör-
vényekben kell alkalmas idõben végrehajtani. A Szakértõi Javas-
lat készítõi pedig éppenséggel túl óvatosnak találták az absztrak-
ciót, más szóval soknak vélték az utalásokat a szerzõi jogi és ipar-
jogvédelmi törvényekre. A Szakértõi Javaslat monista szemlélete
olyan licencia-szerzõdési szabályokat szeretett volna látni, ame-
lyek lehetõvé teszik a szerzõi jogi-iparjogvédelmi törvényekbõl a
szerzõdési szabályok kiküszöbölését.

A javaslat készítõjének továbbra is az a véleménye, hogy a
szerzõi jogi-iparjogvédelmi törvények legfontosabb beszámítási
pontjaitól – nevezetesen az oltalmi tárgyaktól, a jogosultak sajá-
tos kizárólagos jogaitól és a jogok alóli kivételektõl – licencia-

szerzõdés szabályai teljesen nem szakíthatók el. Mindemellett lé-
tezik egy olyan absztrakciós szint – más szóval típusalkotó  is-
mérv – amelynek mentén megalkothatók és megalkotandók a li-
cencia-szerzõdés polgári jogi kódex-szintû szabályai. E szabályok
közvetlen rendezést adnak az egyre gyarapodó egyéb – licencia-
tárgyakra (pl. sportjogi kizárólagos közvetítési jog, orvosi pra-
xisjog, személyhez fûzõdõ jogok gyakorlása, know-how stb.), és
háttérszabályozást jelentenek a szerzõi jogi-iparjogvédelmi tör-
vények licencia-szabályai elé.

Az IRM javaslat és a Szakértõi Javaslat a licencia-szerzõdési
szabályok szempontjából alapvetõen különbözik abban, hogy az
elõzõ nem tartalmaz szerzõi jogi-iparjogvédelmi utaló szabályt,
az utóbbi igen. Az elõbbi a know-how-t az üzleti titok fajtája-
ként szabályozza, az utóbbi a szerzõi jogi-iparjogvédelmi utaló
szabályhoz köti a know-how szabályozását. Az alábbi javaslat ab-
ból indul ki, mintha a kódexben nem is lennének szerzõi jogi-
iparjogvédelmi utaló szabályok.

A közlés célja az, hogy a jogalkotó számára a javaslat elérhe-
tõ legyen, ha azt egészében, vagy részeiben késõbb fel kívánná
használni.



N. Fejezet
A licencia szerzõdés

A Ptk. koncepciója szerint: „az új Polgári Törvénykönyv tartal-
mi határait elvben addig helyes tágítani, amíg a kodifikáció po-
zitív hatásai: az egységbe foglalt normák módszerbeli homoge-
nitása, a terminológiai egység, a tömörítés és rövidítés lehetõsé-
ge stb. megkönnyítik a jogalkalmazást. A szabályok egyazon tör-
vénykönyvbe foglalása addig kívánatos és célszerû tehát, amíg az
összefoglalandó normák módszerbeli egysége fennáll, és amíg a
rendszerbe illesztés a kodifikáció elõnyeit: a rendszertani racio-
nalitást, az ökonomikus és ellentmondásmentes törvényszerkesz-
tést, a terminológia biztonságát, a világos és áttekinthetõ megol-
dásokat hozza magával.”

Ennek jegyében „az iparjogvédelmi és szerzõi jogi törvények
anyagát az új Kódex – a hatályos Ptk.-hoz hasonlóan – nem kí-
vánja integrálni, noha a szellemi tulajdon jogviszonyaiban kelet-
kezõ alanyi jogok (és megsértésük szankcióinak többsége) egy-
értelmûen magánjogi jellegûek. A külön törvények jogágazati
szempontból vegyes normákat foglalnak magukban, és azokat
nem volna szerencsés jellegük különbözõsége miatt szétbontani.
A jelenlegi megoldás emellett megszokott, és nemzetközileg is
elfogadottnak tekinthetõ. Az integrálás ellen szól végül az a kö-
rülmény is, hogy a szóban forgó jogok némelyike közigazgatási
aktustól függõen keletkezik.”

A szerzõi jogi és iparjogvédelmi törvények tartalmaznak licen-
cia szerzõdési szabályokat [Szjt. 42–55. §, Szt. III. fejezet
(27–30. §), Vt. IV. fejezet (23–26. §); a különbözõ mûszaki al-
kotások iparjogvédelmi oltalmáról rendelkezõ törvények (ideért-
ve a formatervezési minta oltalmát is) az Szt. szabályaira utalnak.]
Ezek háttérszabályai a Ptk. általános szerzõdési rendelkezései.
A bírói gyakorlat e szabályokat eddig aggálytalanul alkalmazta.

Ennek ellenére a licencia szerzõdés Ptk.-beli általános szabá-
lyozása mellett döntött a Koncepció. E döntést több körülmény
is indokolja.

A licencia szerzõdés legáltalánosabb „képlete” alapján törvény-
ben biztosított, nem dologi, vagyoni értékû kizárólagos jog jogo-
sultja engedélyt ad arra, hogy az engedélyes olyan jogot gyakorol-
jon, illetve olyan cselekményt végezzen, vagy magatartást tanúsít-
son, amelyre a törvény szerint a kizárólagos jog kiterjed. A licen-
cia szerzõdés ilyen általános fogalma és ehhez igazodó szabályai
nemcsak a nevesített szerzõi jogi és iparjogvédelmi oltalmi tárgyak
hasznosítási engedélyezéséhez kínálnak rendezést. E körön kívül is
léteznek ugyanis olyan, törvényben meghatározott, vagyoni érté-
kû kizárólagos jogok, amelyek jogosultjai a licencia adás eszközé-
vel is értékesíthetik jogaikat függetlenül attól, hogy maga a kizá-
rólagos jog lehet-e vagyoni forgalom (jogátruházás) tárgya, sõt
törvényben meghatározott kizárólagos vagyoni jog nélkül is elõ-
fordulnak licencia-szerzõdési konstrukciójú megállapodások.

A nevesített szerzõi jogi és iparjogvédelmi oltalmi tárgyak
nem mindegyikére terjed ki a külön törvényi szabályozás. Nem
rendelkezik a szerzõi jogi törvény az ún. kapcsolódó jogi teljesít-
mények közül 
– a hangfelvételek, 
– rádió- és televízió mûsorok, 
– filmek, 
– adatbázisok felhasználására,(és a jogátruházásra) kötött szer-

zõdésekrõl. 
A szerzõi jogi felhasználási szerzõdés sajátos szabályait mind

a felhasználás engedélyezésére, mind pedig a vagyoni jogok át-
ruházására (ahol ez lehetséges) csak a szerzõi mûvekre és az elõ-
adómûvészi teljesítményekre lehet alkalmazni (Szjt. 55. §). 

Hiányoznak továbbá a licencia-szerzõdési szabályok a know-
how-ra, noha a know-how hasznosítási szerzõdés a technológia-
transzfer mindennapos technikája. 

Az iparjogvédelem nemzetközi oltalmi rendszerének tárgya a
kereskedelmi név védelme is, a névhasználati szerzõdés mögöttes
jogát eddig csak a Ptk. általános szerzõdési szabályai jelentették.

A kódexben – annak jegyében, hogy a törvénykönybe fogla-
lásnak lehetõleg csak az elõnyei érvényesüljenek – nem szükséges
a licencia – szerzõdés minden létszakáról rendelkezni. A megal-
kotott szabályok tekintettel vannak arra, hogy hozzájuk képest a
szerzõi jogi és iparjogvédelmi törvények szerzõdési szabályai lex
specialist jelentenek, és számos megoldást a szerzõdéstípus ren-
delkezései mögött a lex generalist jelentõ általános szerzõdési
szabályok adnak meg. 

A nevesített szerzõi jogi és iparjogvédelmi oltalmi formák kö-
rében a szabályozás kétszintû, de háromlépcsõs: külön törvény
–  Ptk.-licencia szerzõdési fejezete – általános szerzõdési szabá-
lyok. A licencia szerzõdés egyéb tárgyai esetében  pedig egyszin-
tû, kétlépcsõs a szerzõdési jog: Ptk.-licencia szerzõdési fejezet –
általános szerzõdési szabályok.

A nem szabályozott kérdések között meg lehet említeni pl. az
érvénytelenséget, vagy a hibás teljesítéstõl különbözõ szerzõdés-
szegést. 

1. Licencia szerzõdés alapján a külön szerzõi jogi és iparjog-
védelmi törvényekben és az Európai Közösség rendeleteiben
meghatározott, szellemi alkotáshoz, teljesítményhez, árujelzõ-
höz  fûzõdõ, kizárólagos vagyoni jogok jogosultja (engedélyezõ)
más személynek (engedélyes) engedélyt (licencet) ad olyan cse-
lekmény végzésére (hasznosítás), amelyre a kizárólagos joga ki-
terjed. Az engedélyes az engedélynek megfelelõ terjedelmû hasz-
nosítási jogot szerez, és ennek fejében köteles díjat fizetni. 

A törvény a licencia szerzõdést olyan önálló, több altípust át-
fogó szerzõdéstípusként nevesíti, amely modellezi mind a szelle-
mi alkotások, teljesítmények, árujelzõk (a szellemi tulajdon) oltal-
mi tárgyai, mind a kereskedelmi név és más személyhez fûzõdõ
jogok, valamint egyéb, törvényen alapuló nem dologi vagyoni ér-
tékû kizárólagos jogok tárgyai hasznosítási engedélyezésének gaz-
dasági folyamatát.

A licencia szerzõdés fogalma fõszabály szerint nevesített olta-
lomban részesülõ szellemi alkotások, teljesítmények, árujelzõk
hasznosítására adott konstitutív hatályú, azaz hasznosítási jogot
keletkeztetõ, ellenérték fejében adott engedély. Az engedély jog-
alapja a szellemi alkotások, teljesítmények, árujelzõk (szellemi
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1. § [A licencia szerzõdés fogalma]

Licencia szerzõdés alapján törvényben és az Európai Kö-
zösség rendeleteiben meghatározott, szellemi alkotáshoz,
teljesítményhez, árujelzõhöz fûzõdõ, kizárólagos vagyoni
jogok jogosultja (engedélyezõ) más személynek (engedé-
lyes) engedélyt (licencet) ad olyan cselekmény végzésére
(hasznosítás), amelyre a kizárólagos joga kiterjed. Az en-
gedélyes az engedélynek megfelelõ terjedelmû hasznosí-
tási jogot szerez, és ennek fejében köteles díjat fizetni. 

Know-how licencia szerzõdés alapján az engedélyezõ
köteles a gyakorlati ismeretet azonosíthatóan rögzítõ
hordozó átadására is.

(3) Licencia szerzõdés a kereskedelmi név használatá-
nak engedélyezése, az egyéb, törvényben meghatározott,
nem dolgon fennálló kizárólagos vagyoni jog jogosultja,
mint engedélyezõ által adott hasznosítási engedély, vala-
mint a személyhez fûzõdõ jog gyakorlása körében a hoz-
zájárulás megadása is, ha az az (1) bekezdés szerinti kö-
vetelményeknek megfelel. 

(4) Licencia szerzõdés az a szerzõdés is, amely alapján
az engedélyes más személynek alhasznosítást enged, vagy
a hasznosítás jogát egészben vagy részben átruházza.

(5) A jelen fejezetben hasznosításon a személyhez fû-
zõdõ jogok gyakorlása körében az engedélyezõ hozzájá-
rulásával tanúsított magatartást, a szerzõi jogi törvény
által védett mûvek és teljesítmények esetében felhaszná-
lást, a vállalat- és árujelzõk (kereskedelmi név, védjegy)
esetében használatot kell érteni.



tulajdonjog) jogosultját törvény alapján illetõ kizárólagos jog.
Ebbõl következõen csak olyan cselekmény végzésére, vagy maga-
tartás tanúsítására lehet érvényesen licencia szerzõdés útján enge-
délyt adni, amelyre az engedélyezõ kizárólagos joga kiterjed.
A hasznosítási engedély konstitutív hatályát jelenti, hogy a hasz-
nosítási jog az engedély terjedeleméhez igazodik. Ennek követ-
kezménye, hogy az engedély korlátjainak a túllépése a szerzõdés-
szegésen túlmenõen a kizárólagos jog megsértésének is minõsül.

Az általános fogalomban a kizárólagos joggal rendelkezõ, en-
gedélyt adó személyt engedélyezõnek, az engedéllyel feljogosított
személyt engedélyesnek, az engedélyt a szerzõdéstípus nevéhez
igazodóan licencnek, az engedély alapján végezhetõ cselekménye-
ket pedig a legtágabb értelemben vett hasznosításnak nevezi el a
törvény. A engedélyezõ valójában a törvény alapján fennálló kizá-
rólagos vagyoni jog jogosultját jelenti, és természetesen nem kö-
telmi jogi értelemben, hanem kizárólagos joggal rendelkezõ jog-
tulajdonosként (Rechteinhaber, illetve rights owner, vagy right
holder) értendõ. 

Az engedélyezõ és engedélyes absztrakt fogalmának bevezeté-
se azzal az elõnnyel jár, hogy elvonatkoztat az egyes szellemi al-
kotások, teljesítmények, árujelzõk, illetve más kizárólagos jogok
jogosultjainak törvényi fogalmaitól (pl: szerzõ, szabadalmas), és
könnyen lefordítható idegen nyelvre (Lizenzgeber – Lizenzneh-
mer, licensor – licensee). Szóba jöhetett volna még a jogosult –
hasznosító fogalompár bevezetése is, azonban a jogosult egy
szerzõdési viszonyban mindkét felet jelölheti, a „hasznosító”
szakkifejezés pedig erõsen kötõdik a mûszaki alkotások iparjog-
védelmi oltalmához. A feleket „licencadóként”, illetve „licencve-
võként” is lehetne jelölni, a gyakorlatban ez is használatos elne-
vezés. A javaslat elõkészítése során a legáltalánosabb fogalmak
mellett született döntés.

Az iparjogvédelmi oltalmi igények tárgyaira – az egyes törvé-
nyek és közösségi rendeletek megfelelõ rendelkezései szerint a be-
jelentés és az oltalom végleges megadása közötti idõtartamban –
ugyanúgy köthetõ licencia szerzõdés, mint az engedélyezett olta-
lommal védett oltalmi tárgyakra. Errõl tehát általános szabályt al-
kotni nem szükséges. (Az ilyen szerzõdéseket pl. a szabadalmi be-
jelentés jogerõs elutasítása esetére vagy megszüntetõ feltétellel,

vagy know-how hasznosítási szerzõdéssé módosító rendelkezés-
sel kötik meg.) 

A licencia szerzõdés fogalmának valamennyi nevesített olta-
lomra való utalását azonban – ahogy ezt a licencia szerzõdés ne-
vesített altípusainak alábbi felsorolása is mutatja – érteni kell az
európai szabadalmi igényre (a jogszabály szövege szerint: a be-
jelentésre) kötött hasznosítási szerzõdésre is. E hasznosítási szer-
zõdésrõl az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. októ-
ber 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény)
kihirdetésérõl szóló 2002. évi L. törvény 73. cikk rendelkezik, és
a magyar törvényként való kihirdetés miatt lehet az (1) bekezdés
általános utalásába beleérteni. 

Az európai szabadalom megadása után nemzeti szabadalmak-
ra bomlik, tehát a végleges oltalom magyarországi hatályossá vá-
lását követõen a magyar szabadalmi jog szerint lehet hasznosítási
szerzõdést kötni az európai szabadalommal védett találmányra.

A bejelentési eljárás folyamán azonban az igény az egyezmény
kihirdetett szövege szerint lehet tárgya hasznosítási szerzõdés-
nek, amelynek területi hatálya kiterjedhet akár a megjelölt álla-
mok mindegyikére, vagy azok egy részére is, tehát lehetséges pl.
csak magyarországi területi hatályú szerzõdést is kötni.

Az egyezmény kimondja, hogy a bejelentésekre, mint a va-
gyoni forgalom tárgyára fõ szabályként a megfelelõ nemzeti jo-
got kell alkalmazni (Európai Szabadalmi Egyezmény 74. cikk).
Elsõsorban ez indokolja, hogy az (1) bekezdés utalását az euró-
pai szabadalmi bejelentésekre is érteni kell.

A földrajzi árujelzõk körében nem áll fenn egy, hatósági ha-
tározatban meghatározott jogosult személy javára kizárólagos
jog. A jogosultság együttes, a „földrajzi árujelzõt csak a jogosul-
tak használhatják, arra másnak használati engedélyt nem adhat-
nak” (Vt. 109. §). A licencia szerzõdés általános fogalma alól
azonban nem szükséges emiatt kifejezett kivételt tenni, mert a
fogalom eleve magában foglalja, hogy az engedélyezés alapját je-
lentõ kizárólagos jog nevesített engedélyezõt illet meg. 

A licencia szerzõdés szerzõi jogi és iparjogvédelmi törvények-
ben nevesített altípusai a következõk: 
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Altípus neve (a nevesített oltalomról ren-
delkezõ törvény meghatározása szerint)
szerzõi jogi (szerzõi mû, és elõadómûvé-
szi teljesítmény felhasználására kötött)
felhasználási szerzõdés
Szabadalom hasznosítási (szabadalmi li-
cencia) szerzõdés
európai szabadalmi bejelentés (helyesen:
igény) hasznosítási (szabadalmi igény li-
cencia) szerzõdés

növényfajta hasznosítási (fajtaoltalmi li-
cencia) szerzõdés
használati minta hasznosítási szerzõdés

topográfia hasznosítási szerzõdés

formatervezési minta hasznosítási szerzõ-
dés (formatervezési mintaoltalmi licencia
szerzõdés)
védjegy használati (védjegy licencia) szer-
zõdés)

Az altípus különös szabályai

Szjt. 42–55. §-ok

Szt 27–30. §-ok

az európai szabadalmak megadásáról szó-
ló 1973. október 5-i Müncheni Egyez-
mény (Európai Szabadalmi Egyezmény)
kihirdetésérõl szóló 2002. évi L. törvény
73., 74. cikk
Szt. 27–30. §-ok

Szt. 27–30. §-ok

a mikroelektronikai félvezetõ termékek
topográfiájának oltalmáról szóló1991. évi
XXXIX. törvény 8. § (2) bekezdés, Szt.
27–30. §
a formatervezési minták oltalmáról szóló
2001. évi XLVIII. törvény 21. § (2) be-
kezdés elsõ mondat
Vt. 23–26. §

A különös szabályokra utaló szabály

–

–

Szt. 114/A. §

a használati minták oltalmáról szóló
1991. évi XXXVIII. törvény 17. §
a mikroelektronikai félvezetõ termékek
topográfiájának oltalmáról szóló 1991.
évi XXXIX. törvény 8. § (3) bekezdés

a formatervezési minták oltalmáról szóló
2001. évi XLVIII. törvény 21. § (2) be-
kezdés második mondat
–
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Az (1) bekezdés szerinti fogalom a felsoroltakon felül átfog-
ja a hangfelvételek, rádió- és televízió mûsorok, filmek, adatbá-
zisok felhasználására, és a know-how hasznosítására kötött licen-
cia szerzõdéseket is, hiszen ezen oltalmi tárgyakra nevesített li-
cencia szerzõdési altípus nem létezik.

E szabályozási technika nem idegen a Ptk.-tól. Például a vál-
lalkozási szerzõdésnek is vannak nevesített (pl. építési szerzõ-
dés), és „rejtett” altípusai (pl. a javító-karbantartó szolgáltatások
elvégzésére kötött vállalkozási szerzõdések). Az elsõ csoportba
tartozó nevesített altípusokra csak a különös szabályok nemlé-
tében kell a típus szabályait alkalmazni, míg a második csoport-
ba tartozó szerzõdések esetében kellõ szabályozást jelentenek az
általános, természetesen diszpozitív szabályok. 

A törvény által választott megoldással 
– egyes, külön törvényben meghatározott oltalmi tárgyakra a

licencia szerzõdés Ptk.-beli szabályait csak annyiban kell alkal-
mazni, amennyiben a külön törvények nem rendelkeznek,
esetenként a Ptk. kifejezetten utal eltérõ külön törvényi sza-
bályra,

– más, külön törvényben meghatározott olyan oltalmi tárgyak-
ra, amelyekre altípus szabályok nincsenek, csak a Ptk. tartal-
maz licencia-szerzõdési szabályokat,

– a know-how hasznosítási szerzõdés szabályait szintén a Ptk.
tartalmazza.
A közösségi iparjogvédelmi oltalmi formákról rendelkezõ

rendeletek alapján köthetõ tagállami területi hatályú licencia
szerzõdés.5 E szerzõdésekre nem alkalmazhatók automatikusan a
tagállami megfelelõ nevesített oltalomra irányadó szabályok,
mert más a közösségi oltalom jogalapja (a megfelelõ közösségi
rendelet). A rendeletek úgy kapcsolják be a vagyoni forgalom
szempontjából a közösségi oltalmat az egyes tagállamok jog-
rendjébe, hogy kimondják, hogy a közösségi oltalmat úgy kell
tekinteni, mint az oltalom jogosultja székhelye (lakóhelye), en-
nek hiányában telephelye szerinti tagállamban engedélyezett ol-
talmat. Ha pedig az oltalomnak a Közösségen kívüli székhelyû
(lakóhelyû, illetve telephelyû) jogosultja van, akkor a közösségi
oltalmat az engedélyezõ közösségi hivatal székhelye szerinti tag-
államban engedélyezett oltalomnak kell tekinteni.6 [Így pl. a Bel-
sõ Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) Alicanteban található.] 

E rendelkezések alapján – figyelemmel arra, hogy a közössé-
gi oltalmak jogosultjai tipikusan és döntõ többségében külföl-
diek – egy közösségi védjegyre, vagy formatervezési mintára,
vagy növényfajta-oltalomra magyarországi területi hatállyal kö-
tött licencia szerzõdésre rendszerint külföldi jogot kell alkal-
mazni. 

A hazai jog, így az adott nevesített oltalmi formára vonatko-
zó iparjogvédelmi törvény és mögötte a Ptk alkalmazására az
említett közösségi jogi „kollíziós” kapcsolóelv alapján csak akkor
kerülhet sor, ha az oltalom jogosultjának a székhelye (lakóhe-
lye), illetve telephelye a Magyar Köztársaságban van. Ekkor
egyébként a magyar jog rendelkezései a Magyar Köztársaság te-
rületén kívül is, a közösségi oltalom területi hatályán belül bár-
hol érvényesülhetnek. E körülmények miatt indokolt a licencia-
szerzõdés fogalmának fõszabályában utalni a közösségi oltalom
alapján adható hasznosítási engedélyre. 

Az nem a Ptk.-ra tartozó kérdés, hogy a magyar jog alkalma-
zási köre kibõvíthetõ-e a közösségi rendeleti szabályozástól elté-
rõ jogválasztással. Ha ez lehetséges, és a felek a magyar jogot vá-
lasztják, sor kerülhet a szóban forgó nevesített oltalom magyar
szabályai mögött a Ptk. alkalmazására is. Ez indokoltnak tûnik,
hiszen egy magyarországi területi hatályú hasznosítás, amelyre
nagy valószínûséggel hazai székhelyû engedélyes kap engedélyt,
közelebbi kapcsolatban áll a magyar joggal, mint a közösségi ol-
talom külföldi jogosultja, vagy az engedélyezõ hivatal székhelye
szerinti joggal. 

Említést kell tenni a közösségi oltalmi formák mellett, noha
licencia szerzõdés tárgyai – az alkalmazandó szabályok szerint

egyelõre – nem lehetnének, a .eu tartományba bejegyezhetõ
internetes tartománynevekõl, amelyeknek a bejegyzésérõl (hasz-
nálatba adásáról) az Európai Unióban eddig a világon példátla-
nul jogforrások, mégpedig közösségi rendelet és ezt végrehajtó
bizottsági rendelet rendelkeznek.7 Ezekben felfedezhetõk olyan
szabályok, amelyek immár a tárgyi jogban is elismerik, hogy az
internetes tartománynév a szellemi vagyon része, a kereskedelmi
név egyik fajtája, és ekként a vagyoni forgalom tárgya lehet.
A közösségi rendelet 7. cikke fenntart minden, az .eu felsõszin-
tû tartománynévhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogot, ideértve
a tartománynevek nyilvántartására szolgáló adatbázisokhoz kap-
csolódó jogokat. Ez annyit jelent, hogy az Európai Unió az „ál-
lami” (uniós) vagyon részének minõsíti e létezõ jogokat, tehát
ezekkel csak az Unió rendelkezhet (a gyakorlatban mintegy kon-
cesszió útján). 

Még inkább figyelemre méltó, hogy a bizottsági rendelet 19.
cikke a tartománynév bejegyzett jogosultja halála, vagy jogutód
nélküli megszûnése esetére állít fel értékesítési, jogátszállási sza-
bályokat, és ismeri a tartománynév szankcióként alkalmazható
átruházását is. 

Az pedig tiltó szabály híján gyakorlat – a tartományneveket
bejegyzõ szervezetek magánjogi szerzõdési feltételként érvénye-
sülõ szabályzatai tartalmazzák is – hogy tartománynév használa-
ta átruházható. Ez az átruházás nem minõsíthetõ egyszerûen.
Felfogható a tartománynevet használatba adó magánjogi szerve-
zettel szemben fennálló követelés átruházásának, vagy kis csúsz-
tatással a tartománynévre vonatkozó vagyoni értékû jog átruhá-
zásának. A licencia szerzõdés fogalomkörében, ha abból indu-
lunk ki, hogy a tartománynévre „csak” használati jogot lehet sze-
rezni, a névhasználat átruházást leginkább valódi kizárólagos
használati jog átengedésnek és nem egyszerû, vagy egyedüli
használati jogot engedõ licencia szerzõdésnek kell minõsíteni,
mert a jogátengedõ minden, a tartománynévhez fûzõdõ jogát át-
engedi. Ennek az az oka, hogy a tartománynév valójában, erede-
tileg „telefonszám”, elektronikus hírközlési azonosító, és mint
ilyen, fogalmilag egyedi: egy név két személyt nem jelölhet.
Ugyanakkor a tartománynév a vagyoni forgalomban kereskedel-
mi névként viselkedik. Ez is indokolja említését.

Nem rendelkezik a közösségi jog a tartománynév használatá-
nak átengedésére köthetõ licencia szerzõdésekrõl, sõt, a valós
tartománynév használat követelménye ennek, legalábbis a nem
kizárólagos, vagy egyedüli használati jog engedésének ellent-
mond. Így tehát azt ma még nem lehet állítani, hogy az egyet-
len, jogszabállyal létesített internetes tartomány alatt bejegyzett
nevekre nézve lehetne bármilyen licencia szerzõdést kötni. Már
ma is azonban mind a nemzeti, mind a nemzetközi felsõszintû
tartományok alá bejegyzett nevek jogosultjai gyakran más sze-
mélynek – akár ellenérték fejében – lehetõvé teszik, hogy az ál-
taluk használt tartománynévre, (a tartománynévvel, mint elekt-
ronikus hírközlési azonosítóval megjelölt honlapra) vagy annak
belsõ részére vezetõ „linket”, utalást helyezzenek el. Egy ilyen
megállapodás – lényeges tartalma szerint – valójában licencia tí-
pusú szerzõdés. 

2. A know-how hasznosítási (licencia) szerzõdés fogalma egy
elemmel bõvebb, mint az általános fogalom. Az engedélyezõ –
értelemszerûen az engedélynek megfelelõ terjedelmû hasznosítá-
si célú – átadásra is köteles, mégpedig a know-how-t tárgyiasult
formában köteles átadni az engedélyesnek. Ez az engedélyezõi, a
hasznosítási engedély adása mellett fennálló fõkötelezettség kö-
vetkezik a know-how törvényi fogalmi elemeibõl. Megfelelõen
titokban tartott ismeret birtokába pedig csak az ismeret valamely
hordozón történõ átadásával kerülhet az engedélyes. Ennek a
fordítottja is igaz: ha az engedélyes az ismeretrõl már a szerzõ-
déskötés elõtt tudomással bír, és az ismeretet nem a know-how
jogosultjától szerezte, annak hasznosítására érvényes know-how
licencia szerzõdés nem köthetõ. Az ilyen szerzõdés az eset körül-
ményeitõl függõen színlelt, vagy leplezõ. 
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Az átadás bármely módon, az eset körülményeitõl függõen
elektronikus úton is történhet, kivéve a brevi manu traditio-t (ek-
kor az ismeret már a szerzõdés megkötése elõtt az engedélyes
birtokában lenne). A lényeg, hogy az ismeret a hasznosításhoz
szükséges mértékben az engedélyes „uralma alá” kerüljön. 

Noha a korábbi Ptk. know-how-ról szóló rendelkezése nem
tartalmazta kifejezetten sem az azonosítható rögzítés, sem a ti-
tokban tartás követelményét, a bírói gyakorlat ilyen háttér elõtt
is egyértelmûvé tette az átadási kötelezettség fennállását (vö. át-
tételesen: BH 2005. 209., BH 2000. 243., BH 1989. 59., a tár-
sasági jogban: GK 52., és az arra épülõ BH 2000. 219.).

3. A bekezdés a licencia szerzõdés fogalmának a szellemi ol-
talmi tárgyakon túl történõ kiterjesztésérõl rendelkezik. Ide tar-
tozik mindenekelõtt a kereskedelmi név, amelyhez fûzõdõ kizá-
rólagos jogot – ha a kereskedelemi név személyt jelöl – a Ptk.
névjogi védelmet kimondó szabálya a hatályos Ptk. gyakorlata
alapján biztosítja. (Ha a kereskedelmi név árut, vagy szolgálta-
tást jelöl, a Tpvt. jellegbitorlási szabálya nyújt relatív hatályú, de
a hozzájáruló nyilatkozat megadásával jogszerûvé tehetõ név-
használatot lehetõvé tevõ védelmet.) A kiterjesztés a kereskedel-
mi névhasználati szerzõdés különös szabályainak hiányát pótol-
ja. A kereskedelmi név használatának engedélyezése tipikus tar-
talmi eleme a tömegesen elõforduló franchise-szerzõdéseknek.
Eddig e szerzõdések önszabályozó jellegûek voltak, noha a gya-
korlatban a jogátruházási szerzõdés mellett is sûrûn elõfordultak.
A licencia szerzõdés diszpozitív szabályai jó hátteret, illetve elté-
rési kiinduló pontot teremtenek a névhasználati „altípus” lénye-
ges kérdéseinek a rendezéséhez.

A személyhez fûzõdõ jogok gyakorlásához is hozzá tartoznak
a jogosult hozzájárulásához (a személyhez fûzõdõ jogok gyakor-
lása körében tett, beleegyezõ tartalmú rendelkezõ nyilatkozat-
hoz) kötött  magatartások (cselekmények) engedélyezésére irá-
nyuló szerzõdések szabályai. Ha a hozzájárulást az engedélyezõ
ellenérték fejében adja meg (ez a film-, a média-, a reklám, a di-
vatiparban mindennapos), az egyoldalú hozzájáruló nyilatkozat
fõképpen az ellenértékben való megállapodás okán  a licencia
szerzõdés formáját ölti. 

Egyéb esetekben is alkalmazhatók mintegy analógia alapján a
licencia szerzõdés általános szabályai. Így például az elektronikus
hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 84. § (5) bekezdése meg-
engedi – külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltéte-
lekkel – a közigazgatási határozat alapján kijelölt és megszerzett
frekvenciahasználati jog polgári jogi szerzõdéssel történõ átru-
házását. Ez a használati jogot engedõ szerzõdés – típusa szerint –
azzal az elõfeltétellel, hogy a távközlési frekvencia kizárólagos álla-
mi tulajdon – használati jogot továbbengedõ licencia szerzõdés
[5:1. § (3) bekezdés]. Meg lehet említeni az elektronikus hírköz-
lési azonosítók használatának „átengedését” is. A vezetékes, vagy
mobil telefonszolgáltató az általa használt azonosítók (telefon-
számok) egy részére kizárólagos használati jogot enged egyes tar-
talomszolgáltatóknak (pl. mobil telefon csengõhang, vagy logo)
szolgáltatás nyújtására, amelyet ún. értéknövelt szolgáltatásként az
elektronikus hírközlési szolgáltató nyújt (pontosabban: közvetít). 

Amint ezt a kereskedelemi névnél írottak jelzik, a jellegbitor-
lás esetében8 is lehetséges a licencia szerzõdés „képlete szerint”
szerzõdést kötni. A jellegbitorlási igény csak a versenytárssal
szemben érvényesíthetõ, hiányzik tehát az a törvényben meg-
határozott kizárólagos jog, amely a hasznosítási szerzõdés jog-
alapja. Ennek ellenére, abban az esetben, ha a jellegzetes külsõt,
elnevezést stb. használó, korábban piacra lépett versenytárs el-
lenérték fejében hozzájárul ahhoz, hogy a késõbb piacra lépõ
versenytársa szerzõdésben meghatározott módon és mértékben
a jövõben is használja a szóban forgó jellegzetességet (feltéve,
hogy a késõbb piacra lépõ versenytárs a jelleghez fûzõdõ igényt
elismeri), a megállapodás szinte minden elemében a licencia
szerzõdés ismérveit ölti fel.

4. Licencia szerzõdés az a szerzõdés is, amely alapján az en-
gedélyes más személynek alhasznosítást enged, vagy a hasznosí-
tás jogát egészben vagy részben átruházza.

Gyakori szerzõdés az olyan, fõ szabályként csak az engedélye-
zõ engedélyével köthetõ szerzõdés, amellyel az engedélyes ad to-
vábbi engedélyt a hasznosításra. Lehetne ezért az alhasznosítási
engedélyt (sublicense, Sublizenz) további hasznosítási engedély-
nek is nevezni, de ez nem fejezné ki, hogy az engedélyes nem a
saját, engedély alapján fennálló hasznosítási jogát engedi át, ha-
nem a saját jogán engedi meg (természetesen az engedélyezõ en-
gedélye alapján), hogy harmadik személy általában az engedélyes
hasznosítási jogába tartozó cselekmények egy részére kiterjedõ
hasznosítási cselekményeket végezzen. A szerzõi és iparjogvédel-
mi törvények egyike sem rendelkezik e szerzõdések besorolásá-
ról. Típusalkotó jegyei szerint e szerzõdéseknek is az engedély és
az ehhez igazodó lényeges hasznosítási jog a lényege. A különb-
ség a licencia szerzõdés fogalmához képest annyi, hogy a hasz-
nosítási jog nem közvetlenül a törvény alapján kizárólagos jog-
gal rendelkezõ engedélyezõtõl, hanem a jog továbbengedésére
feljogosított engedélyestõl származik, aki engedélyezõi pozíció-
ba lép. Emiatt licencia szerzõdési minõsítésükrõl értelmezõ ren-
delkezésben kell szólni.

5. Elkerülhetetlen értelmezõ rendelkezés. A licencia szerzõ-
dés fogalma a hasznosítást (hasznosítási cselekményt) tekinti az
engedélyezõ által adott engedély tárgyának. Ez a szóba jöhetõ
fogalmak közül a legáltalánosabb, amely használatos valameny-
nyi mûszaki alkotásra vonatkozó iparjogvédelmi oltalom köré-
ben, sõt, a szerzõi jogi törvény szerinti felhasználás is a mû
hasznosítását jelenti (Szjt. 16. § 1). Nem lehet eltekinteni azon-
ban attól, hogy a licencia szerzõdéssel engedélyezett cselekmé-
nyek a szellemi alkotások (teljesítmények, árujelzõk ) jellegétõl
függõen az egyes törvényekben más-más fogalommal jelölt ki-
zárólagos jog tárgyát képezik. A szerzõi jogi törvény által védett
mûvek és teljesítmények esetén a felhasználásra, a vállalat- és
árujelzõk körében a használatra áll fenn az engedélyezõ kizáró-
lagos joga. A licencia szerzõdés kiterjesztett alkalmazása [(3)
bekezdés] pedig a személyhez fûzõdõ jog jogosultja által enge-
délyezett magatartásra (cselekményre: pl. képfelvétel készítése,
használata, vagy név használata) vonatkozó értelmezõ rendelke-
zést is szükségessé tesz. Ahol egyéb törvény szerinti nem dolo-
gi kizárólagos jog jogosultja köt licencia szerzõdést, a hasznosí-
tás tág értelemben vett fogalma pontosan tükrözi a szerzõdés-
ben engedélyezett cselekmények (az egyszerû használaton túl-
menõ gyümölcsöztetés) jellegét.

2. § [A hasznosítás módja, mértéke, a hasznosítási jog
területi és idõbeli hatálya]

(1) A licencia szerzõdés létrejöttéhez a feleknek meg
kell állapodniuk az engedélyezett hasznosítás módjáról,
mértékérõl, a hasznosítási jog területi hatályáról és idõtar-
tamáról. Ha a felek eltérõen nem állapodnak meg, a hasz-
nosítási jog a Magyar Köztársaság területére terjed ki.

(2) Ha az engedélyezõ kizárólagos jogának oltalmi
idejérõl törvény rendelkezik, a határozatlan idõre kötött
licencia szerzõdést a teljes, meghosszabbítható oltalom
esetében a meghosszabbított oltalmi idõre kötött szerzõ-
désnek kell tekinteni. 

(3) Törvény az (1) bekezdéstõl eltérõen elõírhatja,
hogy eltérõ megállapodás nemlétében a licencia szerzõ-
désben adott engedély milyen terjedelmû, idõbeli és terü-
leti hatályú hasznosítási jogot keletkeztet.

(4) Semmis a törvényben meghatározott szellemi al-
kotás, teljesítmény, árujelzõ hasznosítására kötött licen-
cia szerzõdés, amely a gazdasági versenyt korlátozó meg-
állapodások tilalmába ütközik, kivéve, ha a tilalom alól
közösségi rendelet, vagy jogszabály  alapján mentesül.
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A szerzõdés létrejöttéhez elsõsorban a törvény által lényeges-
nek minõsített kérdésekben kell megállapodni. Az (1) bekezdés
szerint ezek közé tartozik elsõsorban a licencia szerzõdés eseté-
ben az engedély alapját jelentõ kizárólagos jog fennállása és a
szerzõdés fogalomba tartozó, jog keletkeztetõ engedély adás és
ellenérték mellett a hasznosítás módjáról és mértékérõl való
megállapodás. Ennek tárgya az, hogy milyen, egyébként az en-
gedélyezõ kizárólagos jogának hatálya alá tartozó hasznosítási
cselekményeket milyen mértékben végezhet az engedélyes (pl. a
szabadalommal védett termék elõállítása és belföldi forgalomba
hozatala meghatározott mennyiségi határig, vagy védjegy hasz-
nálata az árujegyzékbe tartozó áruk egy részére, kereskedelmi
név használata üzleti levelezésben, reklámozás során, árun és
honlapon meghatározott módon és formában történõ elhelyezé-
se útján).

Ugyancsak rendelkezni kell a szerzõdésben a hasznosítási jog
terjedelmét meghatározó hasznosítási területrõl. A hasznosítási
jog területi hatályáról való rendelkezés módja attól függ, hogy
milyen az engedélyezõ kizárólagos jogának területi hatálya. A leg-
tipikusabb eseteket alapul véve: lajstromozott nemzeti iparjogvé-
delmi jogok, vagy know-how esetében csak az országos területi
hatály szûkítésérõl lehet szó. Európai szabadalmi bejelentés, kö-
zösségi iparjogvédelmi oltalom esetében az oltalom „regionális”
hatályához képest lehet szûkíteni a „jogosított” területet. A szer-
zõi és kapcsolódó jogi védelem esetén (a kapcsolódó jogok köré-
ben kivételekkel) a hasznosítási jog területi hatálya tetszõlegesen,
minden korlátozás nélkül (gyakorlatilag az egész, a TRIPS egyez-
ménnyel „lefedett világra”), vagy szûkebb területre nézve is meg-
határozható.  A bekezdés második mondata mintegy természetes
diszpozitív szabály: a hasznosítási engedély eltérõ megállapodás
híján csak a Magyar Köztársaság területére szól. A területi hatály-
ról való rendelkezés tehát elmulasztható, errõl a lényeges kérdés-
rõl maga a törvény is rendelkezik.

A hasznosítási jog idõtartama szintén lényeges kérdés. Ha a
kizárólagos jognak nincs törvényben meghatározott „fix”oltalmi
ideje (ez a know-how-ra, és a licencia szerzõdés fogalmi kiter-
jesztése körébe tartozó kizárólagos jogokra igaz), akkor határo-
zott, vagy határozatlan idõre (a személyhez fûzõdõ jogok köré-
ben adott hozzájárulás esetén legfeljebb az engedélyes életének
tartamára) köthetõ a szerzõdés. Ha pedig törvényben meghatá-
rozott, oltalmi idõvel korlátozott kizárólagos jog jogosultja köt
licencia szerzõdést, akkor az az oltalmi idõnél rövidebb határo-
zott idõtartam, vagy legfeljebb az oltalmi idõ (meghosszabbítha-
tó oltalom, pl. védjegyoltalom esetén pedig a meghosszabbított
idõtartam) lejártáig tarthat, errõl rendelkezik egy értelmezõ ren-
delkezés útján a (2) bekezdés. 

Abból a célból, hogy a szóban forgó lényeges kérdésekrõl va-
ló megállapodás hiánya ne vezessen a szerzõdés létre nem jötté-
hez, a szabadalmi, a védjegy- és a szerzõi jogi szabályok diszpo-
zitív szabályokat tartalmaznak. Ezek közül az iparjogvédelmi
törvények a teljes, nem korlátozott hasznosítási illetve használa-
ti jog, a szerzõi jogi törvény a szerzõ érdekében az igen erõsen
korlátozott felhasználási jog keletkezését tekintik az eltérést en-
gedõ fõszabálynak.9 E törvények hatálya alá esõ licencia szer-
zõdések esetében tehát a szerzõdés akkor is létrejön, ha a felek
a hasznosítási jog tárgyalt kérdéseiben nem állapodnak meg.
Emiatt szükséges a külön törvényekre utaló szabály.

A (4) bekezdés Ptk.-beli megjelenése új szemléletet tükröz.
Arra utal, hogy semmis a meg nem engedett versenykorlátozó
tartalmú licencia szerzõdés, vagy a szerzõdés megfelelõ kikötése,
amely az engedélyes jogállását úgy korlátozza, hogy az verseny-
jogi tilalomba ütközik. 

Elsõ pillantásra a rendelkezés fölösleges, hiszen bármely szer-
zõdésre, ha az ütközik a versenykorlátozás tilalmába, alkalmazni
kell a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilal-
máról szóló törvény rendelkezéseit.

A licencia szerzõdés néhány „klasszikus esete”, a szabadalom,
know-how hasznosítási, szoftver-felhasználási szerzõdés, és bár-

mely, olyan szellemi alkotás, teljesítmény (Szladits: eszmei javak)
hasznosítására vonatkozó kikötés, amely más szerzõdés részét
képezi, sajátos versenyjogi elbánásban részesül. E szerzõdések,
mint technológia-átadási megállapodások bizonyos feltételek
mellett közösségi, illetve nemzeti csoportmentesítés hatálya alá
tartoznak (A közösségi jogban: a Bizottság 2004. április 7-i
772/2004/EK rendelete a Szerzõdés 81. cikke (3) bekezdésének
a technológia átadási megállapodások csoportjaira történõ alkal-
mazásáról (Hivatalos Lap, L. 123, 2004. 04. 27.); a belsõ jog-
ban: 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a technológia-átadási
megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma
alól történõ mentesítésérõl10, és a szellemi tulajdonjogot érintõ ré-
szében az 55/2002. (III. 26.) Korm. rendelet a vertikális megál-
lapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól
történõ mentesítésérõl). A csoportmentesítés sem abszolút hatá-
lyú, a szóban forgó megállapodásokat egyenként kell abból a
szempontból minõsíteni, hogy azok versenykorlátozó hatásúak-e.
Ha az egyébként a csoportmentesítés hatálya alá esõ licencia szer-
zõdés nem felel meg a csoportmentesülés feltételeinek, ahhoz a
versenytörvény a sajátos versenyjogi következmények mellett a
Ptk. szerinti semmisség jogkövetkezményét fûzi.

Az új szabály egyes, érintett licencia szerzõdések tartalmának
külsõ, versenyjogi jogszabályi korlátozását belsõ, magánjogi kor-
láttá is teszi. A korlátozás természetesen a Ptk.-beli szabály nélkül
is létezik. A rendelkezés beiktatását két szempont indokolja. Az
egyik az elõzõekben kifejtett sajátos, csoportmentesítési megíté-
lés, a másik a figyelem felhívás. A licencia szerzõdést kötõ felek-
nek, és a jogalkalmazóknak tekintettel kell lennie a sajátos érvény-
telenségi okra.

A szellemi alkotások, teljesítmények, árujelzõk  körében a fõ-
szabály a nem kizárólagos hasznosítási jog, ettõl a törvény sem
tér el. Újdonsága, hogy pontosítja a nem kizárólagosságtól va-
ló eltérést, és különbséget tesz két eset között. A kizárólagosság
enyhébb formája, amikor az engedélyezõ csupán azt vállalja,
hogy az engedélyesen kívül más személynek nem ad hasznosítá-
si engedélyt a licencia szerzõdés fennállása alatt. Ez azzal jár,
hogy az engedélyezõ nincs elzárva a saját hasznosítástól [(2) be-
kezdés a) pont]. Ekkor egyedüli hasznosítási jogot szerez az en-
gedélyes. A „teljes” kizárólagos hasznosítási jog kikötése eseté-
ben [(2) bekezdés b) pont] az engedélyezõ maga sem haszno-
síthat. 

3. § [A hasznosítási jog kizárólagossága]
(1) A licencia szerzõdéssel az engedélyes nem kizáró-

lagos hasznosítási jogot szerez. 
(2) A felek megállapodhatnak abban, hogy az engedé-

lyezõ a licencia szerzõdés fennállása alatt további licencia
szerzõdést nem köthet, és az engedélyes 

a) egyedül jogosult a hasznosításra, ebben az esetben
az engedélyezõ is gyakorolhatja a hasznosítás jogát a li-
cencia szerzõdés fennállása alatt (egyedüli hasznosítási
jogot szerzõ engedélyes), vagy

b) kizárólagosan jogosult a hasznosításra, ebben az
esetben az engedélyezõ sem gyakorolhatja a hasznosítás
jogát a licencia szerzõdés fennállása alatt (kizárólagos
hasznosítási jogot szerzõ engedélyes).

(3) Ha szellemi alkotás, teljesítmény, árujelzõ védel-
mérõl rendelkezõ törvény eltérõen nem rendelkezik, a
(2) bekezdésben meghatározott licencia szerzõdést írásba
kell foglalni.

(4) Törvényben meghatározott szellemi alkotás, telje-
sítmény, árujelzõ hasznosítására kötött licencia szerzõdés
alapján a Magyar Köztársaság területére kizárólagos
hasznosítási jogot szerzõ engedélyes a kizárólagos hasz-
nosítási jogot csak az említett törvénnyel, közösségi ren-
delettel és nemzetközi szerzõdéssel összhangban gyako-
rolhatja.
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A (3) bekezdés az egyedüli és a valódi kizárólagos hasznosí-
tási jogot engedõ licencia szerzõdésekre alaki érvényességi kellé-
ket ír elõ. A licencia szerzõdés alakjáról általában nem lenne
szükséges rendelkezni, noha rendszerint tartós, visszatérõ fizeté-
si kötelezettséggel járó, az írásba foglalás biztonságát igénylõ,
komoly gazdasági jelentõségû ügylet. A szerzõi mûvekre és elõ-
adómûvészi teljesítményekre kötött egyszerû és kizárólagos fel-
használási szerzõdésekre ugyanis az Szjt. alapján, az ott megha-
tározott kivételekkel [Szjt. 45. §, 60. § (5), 62. § (5)] a törvény
írásba foglalást ír elõ. Az iparjogvédelmi törvények pedig közve-
tetten, a szerzõdés lajstromozásának az elõnyös jogkövetkezmé-
nyeivel [pl. Szt. 36. § (2), 54. § (3)] ösztönzik a hasznosítá-
si/használati szerzõdések írásba foglalását. 

A forgalmi szokások szerint a szerzõi joghoz kapcsolódó jogi
teljesítmények jogosultjai (általában szervezetek) írásba foglalják
jogátengedõ szerzõdéseiket, és a know-how hasznosítási szerzõdé-
seket is rendszerint írásbeli alakban kötik meg, sõt, ha a know-how
apport tárgya, akkor az ügyvédi ellenjegyzés is követelmény. Ösz-
szességében állítható, hogy abban a körben is, ahol az írásba fogla-
lást nem írja elõ törvény, a felek ebben tipikusan megállapodnak. 

A szerzõi jogi és iparjogvédelmi törvények által eltérõen nem
szabályozott körben azonban indokolt elõírni mind az egyedüli,
mind a kizárólagos hasznosítási jogot engedõ licencia szerzõdés
kötelezõ, tehát érvényességi kelléket jelentõ írásba foglalását. En-
nek a tartós jellegen kívül az is az indoka, hogy az említett ese-
tekben az engedélyes jogállásának igazolására (pl. perbeli fellé-
pés) szükséges az írásba foglalás.

Az elõírás az iparjogvédelemben a know-how hasznosítására
kötött licencia szerzõdésre nézve többletkövetelmény, amely
azonban a gyakorlatban amúgy is érvényesül. A szerzõi jog terén
az elõadómûvészi teljesítményektõl különbözõ kapcsolódó jogi
teljesítmények felhasználására kötött szerzõdéseket érinti. A ke-
reskedelmi név használatára, és a személyhez fûzõdõ jogok gya-
korlása körében adott egyéb hozzájárulás megadására, és az
egyéb licencia szerzõdésekre is vonatkozik az alaki követelmény.

A (4) bekezdés a szellemi alkotások, teljesítmények, árujelzõk
kizárólagos hasznosítására szerzõdés alapján szerzett jog gyakor-
lásának határáról, a jogkimerülésrõl rendelkezik, amely a ma ha-
tályos jogban regionális hatályú, az EGT-ben részes államok te-
rületén érvényesül. Az engedélyezõ szempontjából a kizárólagos
jog határa a regionális jogkimerülés, errõl az egyes törvények, il-
letve közösségi rendeletek rendelkeznek [Pl.: Szjt. 23. § (5), Szt.
20. §, Vt. 16. §, Kvr. 13. cikk].

A jogkimerülés azonban nemcsak az engedélyezõ, hanem a
kizárólagos hasznosítási jogot szerzett engedélyes szerzõdésen

alapuló jogának gyakorlását is kizárja, ez következik a közösségi
és külföldi bírói gyakorlatból.11 Más szóval a kizárólagos belföl-
di engedélyes fõ szabályként nem tilthatja meg az EGT-ben ré-
szes államok területérõl történõ behozatalt, és a belföldi forga-
lomba hozatalt (a szerzõi jogban), a további hasznosítási illetve
használati cselekményeket (az iparjogvédelem területén), ha a
külföldi (EGT-ben részes állam területén történõ) hasznosítás az
engedélyezõ engedélyével történt. 

Emiatt szükséges a kódexben arról rendelkezni, hogy a kizáró-
lagos hasznosítási jog gyakorlása a jogkimerülésnek van alávetve.
A jogkimerülés szakkifejezést nem szükséges a Ptk.-ba bevezetni.

Az ugyanazon engedélyezõ által ugyanazon kizárólagos jog
körében ugyanazon hasznosításra adott engedélyek viszonyáról
rendelkezik – a félreértéseket elkerülendõ: diszpozitív szabállyal –
az (1) bekezdés akként, hogy az engedélyezõ szerzõdések egy-
máshoz való kapcsolatát rendezi azzal a rendezõ elvvel, hogy a
korábbi szerzõdés alapján keletkezõ hasznosítási jog élvez elsõbb-
séget, függetlenül attól, hogy egymást követõ licencia szerzõdé-
sek melyike létesít egyedüli, vagy kizárólagos hasznosítási jogot.
Az ilyen korábbi és késõbbi licencia szerzõdések, és a szerzõdések
alapján keletkezõ hasznosítási jogok egymással az alábbi viszony-
ban lehetnek.

4. § [A korábban megkötött licencia szerzõdés, és az
engedélyezõ jogutódlásának hatása]

(1) A licencia szerzõdés megkötése nem érinti az
ugyanazon engedélyezõ által ugyanazon hasznosítás en-
gedélyezésére korábban kötött licencia szerzõdés alapján
létrejött hasznosítási jogot. 

(2) A engedélyezõ jogutódlása az engedélyezõ által
kötött licencia szerzõdés alapján létrejött hasznosítási jo-
got nem érinti, kivéve a természetes személy által a sze-
mélyhez fûzõdõ jogai gyakorlása körében kötött licencia
szerzõdés alapján keletkezõ hasznosítási jogot. A termé-
szetes személy engedélyezõ által nevének kereskedelmi
névként történõ használata határozatlan, vagy az engedé-
lyezõ életét meghaladó idõtartamú engedélyezésére kö-
tött licencia szerzõdés alapján keletkezõ hasznosítási jo-
got az engedélyezõ halála nem érinti. 

(3) Az engedélyezõ jogutód nélküli megszûnése az en-
gedélyezõ által kötött licencia szerzõdés alapján létrejött
hasznosítási jogot nem érinti, kivéve, ha az engedélyezõ
jogutód nélküli megszûnése az engedélyezõ kizárólagos
jogát is megszünteti.

Korábbi szerzõdéssel engedett
hasznosítási jog kizárólagos-
sága
Nem kizárólagos
Nem kizárólagos

Nem kizárólagos

Egyedüli, vagy kizárólagos
Egyedüli, vagy kizárólagos

Egyedüli, vagy kizárólagos

Késõbbi szerzõdéssel enge-
dett hasznosítási jog kizáróla-
gossága
Nem kizárólagos
Egyedüli

Kizárólagos

Nem kizárólagos
Egyedüli

Kizárólagos

A engedélyes tipikus igénye a
korában kötött szerzõdés
alapján 
–
–

–

Jogszavatossági igény
Jogszavatossági igény

Jogszavatossági igény

A engedélyes tipikus igénye
a késõbb kötött szerzõdés
alapján 
–
megtámadás tévedés, / megté-
vesztés miatt12, vagy jogszava-
tossági igény
megtámadás tévedés / megté-
vesztés miatt, vagy jogszava-
tossági igény (a jogszavatossá-
gi helytállás kártérítés szem-
pontjából súlyosabb)
–
megtámadás tévedés / megté-
vesztés miatt, vagy jogszava-
tossági igény.
megtámadás tévedés / megté-
vesztés miatt, vagy jogszava-
tossági igény (a jogszavatossá-
gi helytállás kártérítés szem-
pontjából súlyosabb)
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A lajstromozott iparjogvédelmi oltalmak esetében a szerzõdé-
sek alapján keletkezõ jogok ütközésének az esélye csekély, ha a li-
cencia szerzõdések megkötését bejegyzik a lajstromba. A szerzõi
jogban, a know-how hasznosítás és a kereskedelmi névhasználat
és az egyéb licencia szerzõdések területén más gyakrabban elõ-
fordulhatnak ütközések. A táblázat mutatja, hogy az ütközéseket
nem kell a korábbi, vagy az „inkább kizárólagos” hasznosítási jo-
got engedõ szerzõdés alapján keletkezõ hasznosítási jogot szerzõ
fél javára feloldani, mert a késõbb kötött szerzõdés tévedés vagy
megtévesztés miatt (kivételesen feltûnõ értékkülönbség miatt)
történõ megtámadása, illetve jogszavatossági igény érvényesítése
kellõ rendezést kínálnak. (A megtámadásnak csak a szerzõdés
megkötésekor fennálló érvénytelenségi ok miatt, és csak a meg-
támadási idõn belül van helye.) Nincs értelme a korábbi licencia
szerzõdés és az annak alapján keletkezõ hasznosítási jog meg-
bolygatásának. A korábban hasznosítási jogot szerzett engedé-
lyes tipikusan nem tud, nem is tudhat az újabb szerzõdés meg-
kötésérõl, sõt, azt nem is tudja befolyásolni. 

Az (1) bekezdés szabálya tárgya és megoldása szerint is álta-
lános rendelkezés az Szjt. hasonló, szûkebb körben érvényesülõ
szabályához képest, amely szerint a kizárólagos felhasználási
szerzõdés megkötése elõtt a szerzõ által kötött nem kizárólagos
felhasználási jogot engedõ szerzõdések fennmaradnak. Az ipar-
jogvédelmi törvények – minden bizonnyal a lajstromozással járó
elõnyök miatt – nem rendelkeznek a licencia szerzõdések viszo-
nyáról, holott a lajstromozási kötelezettséget, mint a szerzõdé-
sek alapján keletkezõ hasznosítási jog konstitutív feltételét nem
írják elõ.

A (2) bekezdés szabálya a hasznosítási jog engedélytõl önál-
lóvá váló létét tükrözi. A licencia forgalmi viszonyok egyik szük-
séges jogi biztosítéka, hogy a licencia szerzõdés, és így az enge-
dély által keletkezõ hasznosítási jog fennmarad akár a kizáróla-
gos jog átruházása (különös jogutódlás), akár az engedélyezõ ál-
talános jogutódlása esetén. A gyakorlatban szükséges, hiányt
pótló rendelkezésrõl van szó. Magától értetõdõen a licencia szer-
zõdésben kiköthetõ, hogy akár az engedélyezõ különös, akár ál-
talános jogutódlása kihat a hasznosítási jogra (pl. megszünteti a
licencia szerzõdést, vagy felmondási okot jelent a jogutód szá-
mára).

Választható lett volna az a fordított megoldás is, amely sze-
rint a jogutód – szintén diszpozitív szabály alapján – hosszú, pél-
dául hat hónapos felmondási idõvel, a naptári év végére fel-
mondhatja a teljes (meghosszabbított) védelmi idõre, illetve ha-
tározatlan idõre szóló licencia szerzõdést, egyébként a jogutód-
lás nem hat ki a licencia szerzõdésre. Ez azonban csak feleslege-
sen bonyolította volna a szabályozást, hiszen a hosszú, de az ol-
talmi idõnél rövidebb idõtartamra kötött licencia szerzõdésre ez
a rendelkezés nem hatott volna ki, noha ekkor is fennáll a tartós
jogviszony. Emellett pedig a jogutódlás ténye a szabály célpont-
ja, nem a licencia szerzõdés tartama. (A tartós jogviszonyban be-
következõ változások figyelembevételére az általános szerzõdési
szabályok, nevezetesen a bírósági szerzõdésmódosítás eszköze áll
a felek rendelkezésére.

A természetes személy halálával személyhez fûzõdõ jogai is
megszûnnek. Ezért a licencia szerzõdés kiterjesztett fogalma
alapján a személyhez fûzõdõ jog természetes személy jogosultja
által kötött licencia szerzõdés és az alapján keletkezõ hasznosítá-
si jog az engedélyezõ halálával a szükségszerû vagyoni jogutód-
lás ellenére megszûnik, kivéve a természetes személy engedélye-
zõ által a neve kereskedelmi névként történõ olyan használatát
engedélyezõ szerzõdést, amelynek tartama az engedélyes életén
túlnyúlik. A kereskedelmi névhez fûzõdõ jog az örökhagyó ha-
gyatékának része,13 azt az örökhagyó engedélyezõ örököse meg-
örökli. Az engedélyes szempontjából pedig ez a helyzet azonos
azzal, mintha egy nem természetes személy engedélyezõ jog-
utódlásáról lenne szó.

A (3) bekezdés szintén a hasznosítási jog szerzõdéstõl eltávo-
lodó létét támasztja alá. Ha az engedélyezõ bármely okból jog-

utód nélkül megszûnik, az – hacsak a felek eltérõen nem rendel-
keznek – fõ szabályként nem hathat ki a megkötött, és az enge-
dély megadásával részben már mindenképpen teljesített licencia
szerzõdés alapján keletkezõ hasznosítási jogra. Ha az engedélye-
zõ kizárólagos joga és az engedélyes díjfizetési kötelezettsége az
engedélyezõ jogutód nélküli megszûnésekor még fennáll, akkor
a fizetést az engedélyes annak a személynek köteles a jövõben tel-
jesíteni, akire az engedélyezõ kizárólagos joga a jogutód nélküli
megszûnés adott módja esetében átszállt. [Az engedélyezõ fel-
számolása esetében pl. tipikusan annak, akinek a kizárólagos jo-
got a felszámoló értékesítette, végelszámolás esetén pedig tipiku-
san a végelszámolással megszüntetett szervezet megfelelõ tulaj-
donos(ai)nak tagjá(ai)nak.]

Erre az eddig az iparjogvédelmi, és szerzõi jogi törvényekben
fel nem lelhetõ szabályra valójában a kivétellel együtt van szük-
ség, a védjegyoltalom ugyanis a védjegyjogosult jogutód nélküli
megszûnésével megszûnik.14

Az (1) bekezdés a megszerzett hasznosítási jog terjedelmének
egyik legfontosabb elemét tartalmazza. A rendelkezés lényeges
tartalma, hogy az engedélyest a megszerzett jog személyesen il-
leti meg, azt csak az engedélyezõ kifejezett engedélye alapján ru-
házhatja át másnak (a hasznosítási jog személyhez kötöttsége).
Tehát önmagában még a kizárólagos hasznosítási jog sem ele-
gendõ ahhoz, hogy azzal a kizárólagos engedélyes rendelkezhes-
sen. Két esetet foglal magában a rendelkezés. Egyrészt a teljes, a
licencia szerzõdés alapján megszerzett hasznosítási jog részben,
vagy egészben történõ átruházását, másrészt a megszerzett hasz-
nosítási jog alapján további hasznosítási jog engedését. Ez utób-
bi eset az alhasznosítási jog engedése. Mindkét esetre nézve kü-
lön-külön szükséges az engedélyezõ engedélye. Az elsõ esetben
ugyanis az engedélyes hasznosítási joga a megszerzett jog teljes
átengedésével teljesen, részleges átengedésével részlegesen meg-
szûnik, míg a második esetben az alhasznosítási jog engedése
nem érinti az engedélyes hasznosítási jogának fennállását még
akkor sem, ha valamennyi hasznosítási cselekményt az alengedé-
lyes valósítja meg. Mindkét jogátengedés magától értetõdõen
szigorúan alá van vetve a nemo plus iuris elvének. A engedélyes
csak olyan terjedelmû jogot ruházhat át részben, vagy egészben,
amilyet a licencia szerzõdés alapján maga megszerzett. 

A gyakorlatban elhatárolási, és értelmezési nehézségek adód-
hatnak abból, ha az engedélyes joga gyakorlásához közremûkö-
dõt vesz igénybe. Az alhasznosítási jog engedését ez utóbbi eset-
tõl az különbözteti meg, hogy a hasznosítási cselekményt a köz-
remûködõ nem saját jogán, hanem az engedélyes javára végzi.
Ha például a gyártási jogot szerzett szabadalomhasznosító a
hasznosítási joga gyakorlásához egy elõállító (gyár) közremûkö-
dését veszi igénybe, a gyár az elõállítást az engedélyes jogán vég-
zi, ehhez nincs szükség alhasznosítási engedélyre. Ha az engedé-
lyes – feltéve, hogy erre a licencia szerzõdés alapján joga van –
engedélyt ad a gyárnak arra, hogy az elõállított termékbõl érté-
kesíthessen saját nevében egy bizonyos mennyiséget, jogátenge-
désrõl, mégpedig alhasznosítási jog engedésérõl van szó. 

A (2) bekezdés azt a szerzõi jogban bizonyos más tartalom-
mal15 meglévõ, az iparjogvédelemben hiányzó szabályt teszi álta-
lánossá, hogy a hasznosítási jog fõszabály szerint, tehát eltérõ
rendelkezés híján átszáll a jogutódra abban az esetben, ha az en-
gedélyes meghal, illetve szervezet esetén jogutódlással megszû-
nik. E rendelkezés is a hasznosítási jog önállósult jellegét hang-

5. § [A hasznosítási jog átruházása és átszállása]
(1) Az engedélyes a hasznosítási jogot csak akkor ru-

házhatja át, és alhasznosítási jogot csak akkor engedhet, ha
ezt az engedélyezõ a licencia szerzõdésben engedélyezte. 

(2) A hasznosítási jog örökölhetõ, és a nem természe-
tes személy engedélyes jogutódlással történõ megszûnése
esetén a jogutódra átszáll.
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súlyozza. Alapvetõen az általános jogutódra történõ átszállást je-
lenti. Nemcsak a jogutódlással való megszûnés ismert esetére, a
gazdasági társaságok átalakulására (formaváltására, szétválására,
kiválására, összeolvadására), hanem bármely más jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet jog-
utódlással való megszûnésére is irányadó, tehát például a költ-
ségvetési szervek vagyoni jogutódlása is ide értendõ. 

A szabály által átfogott esetek között vannak olyanok, amikor
a jogutódlás terjedelmét, a jogok és kötelezettségek megosztását
megállapodás, társasági határozat, illetve az errõl készült okirat
határozza meg (pl. kiválás). Az ilyen részleges jogutódlás esetén
hasznosítási jog csak akkor száll át az átalakulással létrejött, rész-
leges jogutódra, ha a gazdasági társaságok esetén az úgynevezett
szétválási szerzõdés, más esetben a kiválásról szóló megállapo-
dásról, illetve döntésrõl szóló okirat úgy rendelkezik, hogy a
hasznosítást e szervezet folytatja tovább. Ha az a tevékenység,
amelynek végzéséhez a jogelõd szervezet hasznosítási jogot szer-
zett, megmarad a jogelõdnél, a hasznosítási jog értelemszerûen
nem száll át. 

A jogátszállás e szabálya ugyanakkor azt is jelenti, hogy ha
természetes személy e minõségében szerez hasznosítási jogot, és
meghal, a hasznosítási jog öröklés tárgya lehet. E ponton a Ptk.
meghaladja az Szjt.-t, amely errõl az esetrõl, noha a szerzõi jog-
ban sem életszerûtlen (pl. építészeti tervre természetes személy
által szerzett felhasználási jog), nem rendelkezik. 

Más szóval a hasznosítási jog, mint vagyoni értékû jog az
örökhagyó hagyatékának része. A törvény a hasznosítási jog önál-
lóságát, a szellemi alkotások és javak forgalomképességét elõtér-
be helyezõ megoldás mellett döntött. 

A (2) bekezdés is természetesen diszpozitív, tehát a licencia
szerzõdés kizárhatja a hasznosítási jog jogutódra történõ átszál-
lását. Ekkor az engedélyes halálával, jogutód nélküli megszûné-
sével a licencia szerzõdés és így a hasznosítási jog megszûnik.

A licencia szerzõdés személyhez fûzõdõ jogok gyakorlása kö-
rében történõ kiterjesztése esetére is vonatkozik ez a rendelkezés.
Ha a természetes személy egyes személyhez fûzõdõ jogainak
gyakorlását a „forgalom részévé teszi”, engedélyezi egyes, egyéb-
ként tilos magatartások tanúsítását, számoljon azzal, hogy ellen-
kezõ kikötés hiányában az engedély alapján keletkezõ jog átszáll
az engedélyes jogutódjára. Ez nem jelent veszélyt, mert szerzõ-
désben kizárható, és az említett területen ritka a hosszú idõtar-
tamra kötött szerzõdés. 

A hibás teljesítés, és az azért való helytállás (kellékszavatos-
ság) sajátosan érvényesül a szellemi alkotások, teljesítmények,
árujelzõk hasznosítására kötött licencia szerzõdések körében.
A sajátos szabályokat a jövõben megalkotandó szerzõi mûvekre
és elõadómûvészi teljesítményekre az Szjt. (49. §), a szabadal-
mazható találmányokra az Szt. 28. § (2) tartalmazza, amely
irányadó a topográfia és a mintaoltalom körében is. Nem értel-
mezhetõ azonban a kellékszavatosság a védjegy-, névhasználati
szerzõdésekben, és a személyhez fûzõdõ jogok gyakorlása köré-
ben adott hozzájárulásra nézve sem. Emiatt annyit tartalmaz a
törvény, hogy a külön törvények a hibás teljesítés jogkövetkez-
ményeirõl rendelkezhetnek.

A jogszavatosságról és a jogszavatosság használati, hasznosí-
tási szerzõdésekre vonatkozó általános alkalmazásáról a szerzõ-
désszegés általános szabályai rendelkeznek. Ez szükségessé teszi
az errõl rendelkezõ iparjogvédelmi törvények módosítását. Az
általános szerzõdési szabály hatálya kiterjed a licencia szerzõdé-

sekre is.  A licencia szerzõdések körében érvényesülõ legfonto-
sabb sajátosság az, hogy a megkezdett hasznosítást követõen az
elállási jog már nem gyakorolható. Errõl azonban az elállási jog
fogalmát meghatározó általános szerzõdési szabály rendelkezik.

A szabály lényeges, eddig hiányzó szabályt pótol. Az a) pont
szerint a licencia szerzõdés „egyszerû” megszegésének kötelmi jo-
gi jogkövetkezményeit meg kell különböztetni a kizárólagos jog
megsértésének jogkövetkezményeivel járó szerzõdésszegéstõl. Ha
az engedélyes engedély nélkül, vagy annak terjedelmét túllépve
folytat hasznosítási cselekményeket, a túllépés erejéig – a szerzõ-
désszegés mellett – a kizárólagos jog ugyanolyan megsértését kö-
veti el, mint egy olyan személy, aki nem kötött licencia szerzõdést
az engedélyezõvel. (A engedélyes „egyszerû” szerzõdésszegésére
a legnyilvánvalóbb példa a licencia díj megfizetésének késedelme,
vagy jogos ok nélküli megtagadása). E kumuláció hangsúlyozása
különösen fontos a szellemi tulajdonjogokkal összefüggõ jogér-
vényesítést szigorító közösségi irányelv átültetése nyomán (2005.
évi CLXV. törvény). Természetesen egy, mindkét jogcímen fenn-
álló igény (tipikusan a kártérítés) csak egy jogcímen, mégpedig a
jellemzõ, tehát a kizárólagos jog megsértésének jogcímén érvé-
nyesíthetõ. (Az külön vizsgálható kérdés, hogy ha az engedélyes
szerzõdésszegés miatt objektív alapon, tehát könnyebben követel-
het kártérítést, akkor választhatja-e a szerzõdésszegési jogalapot
az igény érvényesítésére.) Lényeges ez a személyhez fûzõdõ jogok
gyakorlása körében kötött licencia szerzõdések engedélyezõi szá-
mára is. A norma utalással határozza meg az engedélyezõ megfe-
lelõ kizárólagos joga megsértésének jogkövetkezményeit.

A b) pont arról rendelkezik, hogy a licencia szerzõdés meg-
szegésével történõ hasznosítási jogátruházás, illetve alhasznosítá-
si jog engedése esetén a jogszerzõ hasznosítása – vétkességétõl
függetlenül – a kizárólagos jog megsértésének minõsül. 

A c) pont azt mondja ki, hogy abban az esetben, ha a licen-
cia szerzõdés kizárja a hasznosítási jog öröklését, illetve a jog-
utódra történõ átszállását – ez a normák diszpozitív volta miatt
lehetséges – és ennek ellenére az örökös (jogutód) hasznosítási
jogot gyakorol, a kizárólagos jogot megsérti. 

A (2) bekezdésre azért van szükség, mert az (1) bekezdés b)
pontja szerinti esetben az engedélyezõ az engedélyessel szemben
alapvetõen szerzõdésszegés, a jogszerzõ ellen a szerzõi jogi és
iparjogvédelmi törvények jogsértési rendelkezései alapján (a sze-
mélyhez fûzõdõ jogok gyakorlása körében kötött licencia szerzõ-
dések kivételével) érvényesíthet igényt, amely emellett igazodik
ahhoz is, hogy melyik fél volt vétkes, melyik nem. A jogsértési
igények jelentõs része (pl. megállapítás, abbahagyás, eltiltás)
nem érvényesíthetõk az engedélyessel szemben. Ugyanakkor in-
dokolt, hogy az engedélyes és a jogszerzõ egyetemlegesen felel-
jenek az engedélyezõvel szemben az engedély nélküli hasznosí-
tással összefüggõ, pénz fizetésére irányuló igények kielégítéséért.

6. § [Kellékszavatosság]
Törvényben meghatározott szellemi alkotás, teljesít-

mény, árujelzõ hasznosítására kötött licencia szerzõdés
alapján az engedélyezõ hibás teljesítése esetén fennálló
kellékszavatossági helytállásáról az itt említett törvény
rendelkezhet.

7. § [Az engedélyezett hasznosítási jog terjedelmének
túllépése]

(1) A engedélyezõ a kizárólagos joga megsértése ese-
tére fennálló igényeit érvényesítheti

a) az engedélyessel szemben, ha az engedélyes az enge-
délyezett hasznosítási jog terjedelmét túllépi,

b) az engedélyestõl jogot szerzõ személlyel szemben,
ha az engedélyes az 5. § (1) bekezdésbe ütközõ módon
ruházza át a hasznosítási jogot, vagy engedélyez
alhasznosítási jogot, 

c) az engedélyes örökösével (jogutódjával) szemben,
ha a jogátszállás az 5. § (2) bekezdésbe ütközõ módon
következik be.

(2) Az 1) bekezdés b) pontjában meghatározott eset-
ben az engedélyes és a jogszerzõ egyetemlegesen felelnek
az engedélyezõvel szemben az engedély nélküli hasznosí-
tás fejében járó ellenszolgáltatás és az azzal okozott kár
megtérítéséért.



Ezek: vétlen jogértés esetén gazdagodás megtérítés igény (kivé-
ve a személyhez fûzõdõ jogok gyakorlása körében kötött licen-
cia szerzõdések esetén) és kártérítési igény, amely szerzõdéssze-
géssel okozott kártérítési igény az engedélyessel és szerzõdésen
kívül okozott kár megtérítés iránti igény a jogszerzõvel szemben. 

Az (1) bekezdésnek nagyjából megfelelõ rendelkezés találha-
tó a szerzõi jogi és iparjogvédelmi törvényekben is. Mind a va-
lódi kizárólagos, mind az egyedüli engedélyes rendelkezik erre
irányuló szerzõdési kikötés nélküli a jogsértés miatt az engedé-
lyezõ javára fellépési joggal, ha az engedélyezõ a fellépést felhí-
vás ellenére elmulasztja. Hangsúlyozni kell, hogy nem az enge-
délyes saját javára, tehát hasznosítási joga védelmében, hanem az
engedélyezõ kizárólagos joga védelmében léphet fel, és érvénye-
sítheti mindazokat az igényeket, amelyeket a szerzõi jogi és ipar-
jogvédelmi törvények  a jogosult javára biztosítanak. Ez a jog az
ún. jogérvényesítési irányelv (2004/48/EK irányelv) átültetése
után figyelemre méltó fegyver az egyedüli és kizárólagos enge-
délyes kezében.

A (2) bekezdés valójában kivételt alkot az alól a szabály alól,
hogy a személyhez fûzõdõ jogok, így a kereskedelmi névjog is
csak személyesen érvényesíthetõk. Azokban az esetekben, ahol a
név használata, és más személyhez fûzõdõ kizárólagos jog hatá-
lya alá tartozó magatartás a vagyoni forgalom tárgyává válik, in-
dokolt lehet, hogy az engedélyes is felléphessen a kizárólagos jog
megsértése miatt, természetesen csak akkor, ha erre a licencia
szerzõdés feljogosítja. A egyéb licencia szerzõdések is feljogosít-
hatják az engedélyest (akár nem kizárólagos, akár egyedüli, akár
kizárólagos engedélyest) a jogsértés miatt az engedélyezõ javára
történõ fellépésre. 

Fel lehet e szabályt [az (1) bekezdéssel együtt] úgy is fogni,
hogy az anyagi jog a szellemi oltalmi tárgyak hasznosításának
sajátosságaira tekintettel megengedi a törvényes illetve ügyleti
perbizományt az engedélyezõ kizárólagos jogának megsértése
esetében.

A (3) bekezdés új, külföldi példák alapján alkotott, pergazda-
ságossági szempontból igen hasznosnak bizonyult rendelkezés.
Az engedélyesnek az engedélyezõ kizárólagos jogának a megsér-
tése, mint jogellenes magatartás kárt okoz. Ha a jogsértés vétkes,
a szerzõdésen kívüli kár megtérítésre irányuló igényt célszerû a
jogsértési perben elbírálni. Emiatt az engedélyes a jogsértési pert
az engedélyezõvel együtt megindíthatja, illetve felperesként a
perbe beléphet. A engedélyezõ és az engedélyes között egyszerû
pertársaság keletkezik, amely a Pp. 51. § c) pont szerint minõ-
sül. A szabály arra az esetre is vonatkozik, ha az engedélyestõl
alhasznosítási jogot szerzõ, vagy a hasznosítási jogot megszerzõ
személy túllépi a szerzõdéssel engedett hasznosítás kereteit.

Az (1) bekezdés a) és b) pontjában a kódex a licencia szerzõ-
dés szerzõi jogi és iparjogvédelmi törvényekbõl ismert megszû-
nési okait pontosítja. Az oltalmi idõ eltelte (ideértve a meghosz-
szabbított oltalmi idõt is) csak egyéb kikötés híján vezet a licen-
cia szerzõdés megszûnéséhez. 

Külön rendelkezésekben kell figyelemmel lenni azokra az ese-
tekre, amikor az engedélyezõ jogutód nélküli megszûnése, illet-
ve a természetes személy halála megszünteti az engedélyezõ ki-
zárólagos jogát [(1) bekezdés c) pont]. Az elõbbi esetet a Vt.
szabályozza [Vt. 30. § f)] pont. Az utóbbi eset a személyhez fû-
zõdõ jogok gyakorlása körében kötött licencia szerzõdéseket
érinti, ide nem értve a kereskedelmi névhasználati szerzõdéseket,
hiszen a kereskedelemi névhez fûzõdõ jog, mint vagyoni jog16

örökölhetõ.
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8. § [Az engedélyes perbeli fellépése]
(1) Az engedélyezõt szellemi alkotás, teljesítmény,

árujelzõ védelmérõl rendelkezõ törvény alapján megille-
tõ kizárólagos jogok megsértése miatt 

a) az egyedüli és kizárólagos engedélyes  az engedélye-
zõ javára felléphet, ha 30 napos határidõ tûzésével írás-
ban felhívta az engedélyezõt, hogy a jogsértés abbahagyá-
sára irányuló igényét érvényesítse, és a határidõ elteltéig
az engedélyezõ nem intézkedett; 

b) a nem kizárólagos engedélyes csak a licencia szerzõ-
dés kifejezett rendelkezése alapján léphet fel.

(2) Az 1. § (3) bekezdésben meghatározott egyéb li-
cencia szerzõdés alapján az engedélyes csak akkor léphet
fel a kizárólagos jog megsértése miatt, ha erre a szerzõ-
dés kifejezetten feljogosítja.

(3) Az engedélyes kártérítési igényének érvényesítése
végett az engedélyezõvel együtt indíthat pert, illetve az
engedélyezõ által indított perbe az engedélyezõ oldalán
beléphet.

9. § [A licencia szerzõdés megszûnése]
(1) A licencia szerzõdés a jövõre nézve megszûnik
a) a szerzõdésben meghatározott idõ elteltével, vagy

feltétel bekövetkeztével,
b) az a) pontban meghatározott kikötés hiányában, az

oltalmi idõ, meghosszabbítható oltalom esetében a meg-
hosszabbított oltalmi idõ elteltével, ha az engedélyezõ ki-
zárólagos jogának oltalmi idejérõl törvény rendelkezik,

c) az engedélyezõ jogutód nélküli megszûnésével, vagy
halálával, ha a szellemi alkotás, teljesítmény, árujelzõ vé-
delmérõl rendelkezõ törvény alapján az engedélyezõ jog-
utód nélküli megszûnése, vagy az 1. § (3) bekezdés sze-
rinti esetben az engedélyezõ halála az engedélyezõ kizá-
rólagos jogát is megszünteti,

d) az engedélyes jogutód nélküli megszûnésével, ha ez
engedélyezõ a hasznosítási jog átruházását  nem engedé-
lyezte.

(2) Ha az engedélyezõ kizárólagos joga a szellemi al-
kotás, teljesítmény, árujelzõ védelmérõl rendelkezõ tör-
vény szerint hatósági határozat alapján keletkezik, a ha-
tósági határozat jogerõre emelkedése elõtt kötött licencia
szerzõdés megszûnik, ha a kizárólagos jog megadására
irányuló kérelmet jogerõsen elutasítják, kivéve, ha a felek
megállapodnak abban, hogy a szerzõdést más, fennálló
kizárólagos jog alapján kötött licencia szerzõdésként
fenntartják.

(3) Az engedélyezõ a licencia szerzõdést azonnali ha-
tállyal felmondhatja, ha az engedélyes a szerzõdésben
meghatározott, ennek híján az adott helyzetben elvárha-
tó idõtartamon belül nem kezdi meg a hasznosítást, vagy
a szerzõdéssel megszerzett jogait nyilvánvalóan a szerzõ-
dés céljának megvalósítására alkalmatlan módon vagy
nem rendeltetésszerûen gyakorolja. 

(4) A felmondási jog gyakorlása helyett az engedélye-
zõ a kizárólagos hasznosítási jogot szerzõ engedélyes
hasznosítási jogának kizárólagosságát a hasznosítás fejé-
ben járó díj arányos csökkentése mellett megszüntetheti.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti jogok csak akkor
gyakorolhatók, ha az engedélyezõ az engedélyest megfe-
lelõ határidõ tûzésével és a következményekre való figyel-
meztetéssel a hasznosítás megkezdésére, illetve a haszno-
sítási jog szerzõdés céljának megvalósítására alkalmas
módon való, illetve rendeltetésszerû gyakorlására írásban
felszólította, és az engedélyes a határidõ elteltéig a felszó-
lításnak nem tett eleget. 

(6) Az engedélyezõ (3) és (4) bekezdés szerinti jogait
érvényesen nem lehet kizárni, ha az engedélyes az 1. § (1)
bekezdés alapján kötött licencia szerzõdés alapján szerez
kizárólagos hasznosítási jogot. Az engedélyezõ e jogról,
valamint, ha a szellemi alkotás, teljesítmény, árujelzõ vé-
delmérõl rendelkezõ törvény eltérõen nem rendelkezik, e
jog gyakorlásáról érvényesen nem mondhat le. A tilalom-
ba ütközõ szerzõdési kikötés, vagy egyoldalú nyilatkozat
semmis.
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A d) pont elsõdleges célja, hogy kifejezze: az engedélyes,
mint adós hitelezõinek érdekei nem elõzik meg a személyhez kö-
tött hasznosítási jog engedéséhez fûzõdõ engedélyezõi érdeket,
ha az engedélyes fizetésképtelenné válik. A norma értelemszerû-
en nem részletezi, de hatálya alá tartozik 
– az engedélyes, mint szervezet felszámolási, vagy a Tanács fi-

zetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete
alapján induló, és hasonló eljárások szerinti megszüntetése, 

– a végelszámolás alapján történõ megszûnése,
– olyan eljárás alapján történõ megszüntetése, amely során a

jogutód nélküli megszüntetés ellenére a vagyoni jogok és kö-
telezettségek tekintetében jogutódlásról kell rendelkezni.
Ilyen eljárásokat a csõd- és felszámolási eljárások hatálya alá
nem tartozó szervezetek (pl. költségvetési szervek) jogutód
nélküli megszüntetése céljából folytatnak le [Áht. 90. § (3),
91. §]. Ilyenkor a költségvetési szerv megszûnése ellenére a
megszûnéskor fennálló vagyoni jogai, és kötelezettségei te-
kintetében jogutódlásnak van helye.
A szabály alapvetõen az engedélyes fizetésképtelenség miatti

megszüntetésére összpontosít. Megerõsíti, hogy a fizetésképte-
lenség esetén sem lehet a felszámolás alá kerülõ szervezet haszno-
sítási jogból álló vagyonelemét értékesíteni, ha a hasznosítási jog
személyhez kötött. A fizetésképtelenségi eljárás valójában vég-
rehajtás, amelyhez fûzõdõ jogérvényesítési érdek elvben meg-
elõzhetné az engedélyessel szerzõdõ fél (az engedélyezõ) érdeke-
it. Arra kell azonban inkább tekintettel lenni, hogy egyrészt az en-
gedélyezõ nem tudja ellenõrizni az engedélyes gazdálkodását,
másrészt mindenképpen el kell kerülni, hogy a személyhez kötött
hasznosítási jogot engedõ engedélyezõ azzal találja magát szem-
ben, hogy olyan személy szerzi meg a fizetésképtelenség miatt in-
dított eljárás során a hasznosítási jogot, akinek önszántából soha
nem adott volna hasznosítási engedélyt (pl. versenytárs). 

Ha tehát a fizetésképtelenségi eljárással érintett engedélyes
vagyonába személyhez kötött hasznosítási jog tartozik, és a hasz-
nosítást az engedélyes már megkezdte, és a tipikus, a Cstv. sze-
rinti eljárást vesszük alapul, a felszámoló választhat a licencia
szerzõdés azonnali hatályú felmondása [Cstv. 47. § (1) bekez-
dés], és aközött, hogy a hasznosítási jogot a megszüntetés alatt
álló szervezet a megszûnése idõpontjáig tovább gyakorolja. 

A választás attól is függ, hogy a szervezet gazdálkodásához (a
megszüntetési eljárás során történõ „életben tartásához”) milyen
szorosan kapcsolódik a személyhez kötött hasznosítási jog gya-
korlása, illetve milyen díjkikötés alapján kell licencia díjat fizetni
(ha a díjat egy összegben elõre kifizette az engedélyes, a döntés
egyszerû, ha bevétel-arányos, visszatérõ díjat kell fizetni, a felszá-
moló mérlegel).

Le kell szögezni, hogy a választást az is befolyásolja, hogy a
számviteli szabályok szerint az engedélyes mérlegében az un.
immateriális javak között (itt is találóbb lenne Szladits kifejezé-
se: eszmei javak) vagyoni értékû jogként kimutatandó hasznosí-
tási jog (a számviteli törvény nem túl szerencsés fogalom meg-
határozása szerint: „szellemi termék felhasználási joga”17) milyen
értékû, illetve a licencia szerzõdés megszûnésig történõ fenntar-
tása esetén milyen összegû, még ki nem fizetett ellenértéket kö-
vetelhet az engedélyezõ hitelezõi igény bejelentés alapján. 

Tehát nem ruházhatja át a felszámoló a személyhez kötött
hasznosítási jogot a vagyonértékesítés keretében. A rendelkezés
egyben „figyelmeztetés” a feleknek. 

Ha az engedélyezõ „lemond” a hasznosítási jog személyhez
kötöttségérõl az engedélyes jogutód nélküli megszûnése esetére,
errõl lehet a szerzõdésben rendelkezni (egyáltalán nem életszerû
kikötés, csak a logikai zártság kedvéért említjük).

Célszerû lehet azonban a licencia szerzõdésben a fizetésképte-
lenségi eljárás megindulását, vagy a felszámolás Cstv. szerinti
kezdõ idõpontját18 a szerzõdést megszüntetõ feltételként kikötni.
Ezzel idõben jelentõsen meg lehet elõzni a törvény szerinti szer-
zõdés megszûnési ok bekövetkeztét, és el lehet zárni a felszámo-
lót a Cstv. szerinti választási lehetõségektõl.

A (2) bekezdés logikai zárást ad az iparjogvédelmi oltalmi
igények alapján kötött licencia szerzõdésekre. Ha a végleges ol-
talom iránti bejelentést jogerõsen elutasítják, e szerzõdéseknek,
mivel tárgyukat elvesztik, meg kell szûnniük, hacsak nem minõ-
sül az igény más, a licencia szerzõdést megalapozó kizárólagos
jognak, és erre mind a megkötésre visszamenõlegesen, mind a
jövõre nézve fenntartják a felek a szerzõdést. Tipikusan ilyen eset
a know-how hasznosítási szerzõdésként elismert és fenntartott
szabadalmi igény licencia szerzõdés, ha a szabadalmi bejelentést
jogerõsen elutasítják.

Arról a megszûnés körében nem kell külön rendelkezni, hogy
a szerzõdés megkötésére visszamenõleges hatállyal a hasznosítás
megkezdése után (a hasznosítás irreverzibilis) a szerzõdést nem
lehet megszüntetni. Ezt kimondják a szerzõdés megszûnésére
vonatkozó általános szabályok. 

A (3), (4) és (5) bekezdés a hasznosítási joggal való visszaélés
különös szankcióit iktatja a törvénybe. 

A kizárólagos hasznosítási jog tekintetében hasonló szabályo-
kat tartalmaz az Szt., a Vt. és az Szjt. is.19 Mindazonáltal nem fö-
lösleges az általános szabályok megalkotása, azok jól egészítik ki
a külön törvények szabályait a következõ okok miatt. 

A külön törvények többletjogot adnak az engedélyezõnek ab-
ból a szempontból, mert az egyedüli hasznosítási jog kikötése
esetére is lehetõvé teszik a kizárólagosság megvonását.

A Ptk. kiegészíti a külön törvények nyújtotta védelmet, mert 
– egyszerû hasznosítási jogot engedõ licencia szerzõdés esetén

is biztosítja a felmondási jogot,
– valamennyi, licencia szerzõdéssel érintett kizárólagos jog jogo-

sultja, mint engedélyezõ javára tartalmazza a felmondás jogát,
– a felmondási jog nemcsak a hasznosítási jog elvárható gyakor-

lásának elmaradása, hanem a rendeltetésellenes gyakorlás oká-
ból is fennáll (ez a szerzõi mûvek és elõadómûvészi teljesít-
mények esetében nem jelent többletjogot), 

– a szellemi oltalmi tárgyak körében valódi kizárólagos haszno-
sítási jogot engedélyezõ javára kógens szabállyal tiltja a fel-
mondás és a kizárólagosság megvonási jogának kizárását, és a
jogról és a jog gyakorlásáról való lemondást (a szerzõi mûvek
és elõadómûvészi teljesítmények esetén a jog gyakorlásáról
való lemondás nem feltétlen az Szjt. 51. § (4) bekezdés ren-
delkezése miatt).
E rendelkezések engedélyezõt fenyegetõ párjai megtalálhatók

az iparjogvédelemben. A mûszaki alkotások körében a nem-
hasznosítás jogkövetkezménye lehet a kényszerengedély, a véd-
jegyjogban a használat hiánya az oltalom megszûnéséhez vezet-
het. A szerzõnek – magától értetõdõen – felhasználási kötelezett-
sége nincs (bizonyos feltételekkel a nyilvánosságra hozatalhoz
adott hozzájárulását is visszavonhatja, illetve a további felhaszná-
lást is megtilthatja személyhez fûzõdõ joga alapján), de a kizáró-
lagos felhasználási jogot szerzett felhasználót már terheli a fel-
használás megkezdésének a kötelezettsége. 

A licencia szerzõdés, akár egyszerû, akár egyedüli, akár valódi
kizárólagos hasznosítási jogot létesít, kötöttséget jelent az enge-
délyezõ számára. Ha elmarad a várt hasznosítás, az – attól függõ-
en, hogy a díj a hasznosítással elért eredményhez van-e kötve –
jövedelem elmaradásával járhat. Emellett még az egyszerû, de
nem gyakorolt hasznosítási jog megléte is zavarhatja az engedé-
lyezõ üzleti lehetõségeit késõbbi, akár egyszerû, akár egyedüli,
akár kizárólagos hasznosítási jogot engedõ licencia szerzõdések
megkötésében. Ez akkor is tény, ha jogi értelemben az egymás
után megkötött, akár ütközõ licencia szerzõdések egymástól füg-
getlenek, és az esetleges ütközést alapvetõen a jogszavatosság,
másodlagosan a tévedés, illetve a megtévesztés jogi eszközeivel le-
het kezelni. 

Emiatt a törvény minden olyan esetre nézve, amikor az enge-
délyes nem, nem határidõben, vagy nem rendeltetésszerûen gya-
korolja a hasznosítási jogát, lehetõvé teszi, hogy az engedélyezõ,
elõzetes, megfelelõ, a felmondás okát jelentõ mulasztás, illetve
magatartás orvoslására történõ, ehhez igazodó tartamú, megfe-
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lelõ határidõ kitûzését tartalmazó írásbeli felszólítást  követõen,
annak eredménytelensége esetén azonnali hatállyal felmondja a
licencia szerzõdést.

A felmondási szabály arra az esetre vonatkozik, amikor az en-
gedélyes – a hasznosítás gyakorlása szempontjából a valódi kizá-
rólagosság kikötésével az engedélyezett hasznosítási mód tekin-
tetében az engedélyezõ monopolhelyzetébe kerül. Ha pedig a li-
cencia szerzõdésben az engedélyezõ engedélyt ad valamennyi
hasznosítási módra, a mérték korlátozása nélkül, a kizárólagos
engedélyes a licencia szerzõdés hatálya alatt a hasznosítás tekin-
tetében az engedélyezõ helyébe lép.

E monopolhelyzettel való visszaéléssel szemben alkalmazható
belsõ (tehát nem versenyjogi, hanem polgári jogi) kiegészítõ esz-
közrõl rendelkezik az (4) bekezdés. Az engedélyezõ a felmondási
jog gyakorlása helyett követelheti a kizárólagosság feloldását. E
rendelkezés a felmondási jog gyakorlása mellett azt hivatott bizto-
sítani, hogy a kizárólagos engedélyes ne „blokkolhassa” az alko-
tást, teljesítményt, ne „tüntethesse el” az árujelzõt. Valójában a
törvény itt az engedélyes terhére jogvesztés (a kizárólagosság el-
vesztése) kikötésének megfelelõ rendelkezést ír elõ. A jogvesztés
természetesen nem a törvény erejénél fogva következik be, az en-
gedélyezõ döntésétõl függ, hogy érvényesíti-e a jogvesztési igényt.

A kizárólagosság megvonásának joga is csak az elõzetes fel-
szólítást követõen gyakorolható. 

Az utolsó bekezdés valójában a kizárólagos hasznosítási jogot
szerzõ engedélyessel szemben „biztosíték”. Nem lenne ugyanis a
felmondás és a kizárólagosság megvonásának joga az engedélyes
monopolhelyzetével való visszaélés elleni fellépés hatékony esz-
köze, más szóval nem biztosíthatná a rendelkezés az engedélye-
zõ döntésétõl függõen a licencia szerzõdés közvetett tárgya hasz-
nosítását, ha felmondás és a kizárólagosság megvonásának joga
a szerzõdésben kizárható lenne, vagy a jogról a szerzõdésben
(elõzetesen), vagy pedig a jog gyakorlásáról a hasznosítás elma-
radása esetén az engedélyezõ akár ellenérték fejében is lemond-
hatna. A jog gyakorlásáról való lemondás tilalma a szerzõi mû-
vek és elõadómûvészi teljesítmények körében nem feltétlen [Szjt.
51. § (4)], itt értelemszerûen a külön törvény szabálya megelõ-
zi a Ptk. „általános” licencia szabályait.

Az utolsó bekezdés kógens, és a szabályba ütközõ szerzõdés-
hez vagy egyoldalú nyilatkozathoz a semmisség következményét
fûzi a törvény.

Nem indokolt megtiltani a felmondás és a kizárólagosság
megvonása jogának kizárását és a joglemondást a licencia szer-
zõdés kiterjesztett alkalmazása körében, mert itt a kizárólagos
jog nem gyakorlása sem vezet hátrányos jogkövetkezmény-
hez (pl. egy kereskedelmi nevet nem köteles a névjogosult hasz-
nálni).

Faludi Gábor
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18 Cstv. 27. § (1) bekezdés. Ebben az esetben az ideiglenes vagyonfelügye-

lõ (Cstv. 24/A. §) nincs elzárva a választási lehetõségektõl.
19 Szt. 28. § (4), Vt. 24. § (5), Szjt. 51. § (5).

Az ingó jelzálogjog intézményi háttere és
a polgári jogi kodifikáció

„Akár tetszik, akár nem, a zálogjogi nyilvántartás
lehet a farok, amely csóválja a kutyát.” 1

Elõzmények

A hitel a mai gazdaság nélkülözhetetlen alkotóeleme, a biztosí-
téki rendszer pedig jelentõs szerepet tölt be a hitelhez való hoz-
záférés lehetõségeinek alakulásában. A zálogjog iránti megélén-
kült érdeklõdést azonban ez önmagában nem magyarázza. Az új
Ptk.-val kapcsolatos elõkészítõ munkálatok során, a korábbi zá-
logjogi novellákat (1996, 2000.) követõen, az volt az elképzelés,
hogy az új Ptk. a zálogjog terén nem fog lényeges újdonságokat
tartalmazni. A Koncepciónak azt a döntését, hogy a zálogjog
szabályai a szerzõdésekre vonatkozó szabályok közül kerüljenek

át a dologi jogi szabályok közé, csupán technikai, szimbolikus
változásnak tekintették. A kodifikációs munka azonban arra az
eredményre vezetett, hogy ennek a szerkezeti változásnak jelen-
tõs dogmatikai, tartalmi következményei vannak. Egyebek mel-
let, olyan jelentõs kérdések vetõdtek fel, mint a zálogjog alapítá-
sa dologi ügyletként való újraszabályozása, a zálogjog-alapító
ügylet absztrakt vagy jogcímes természetének tisztázása, a
fiduciárius ügyletek kezelése stb. Igen jelentõs kérdésként merült
fel az ingó jelzálogjogra és a zálogjogi nyilvántartásra vonatkozó
szabályozás továbbfejlesztése is. Ez utóbbi kérdésben a gondol-
kodásra jelentõsen hatottak a külföldi fejlemények és a nemzet-
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közi jogegységesítõ törekvések is. Ennek megfelelõen, a Szer-
kesztõbizottság által elfogadott és az IM által közzétett vitater-
vezet („Javaslat”) számos lényeges kérdésben eltér a hatályos tör-
vénytõl. Az eltérések egy része az ingó jelzálogjogot, elsõsorban
annak alapítására vonatkozó szabályokat érinti. A Javaslat szerint
a zálogszerzõdés tekintetében megszûnne a közokirati kényszer,
és ezen felül az Indokolás felveti a zálogjogi nyilvántartás re-
formjának, az online hozzáférhetõség megteremtésének szüksé-
gességét is. Ez a törekvés az ún. Szakértõi Javaslatban még erõ-
teljesebben, már a normaszöveg szintjén is megjelenik.2

A felülvizsgálat szükségessége

A zálogjognak (számos más jogintézményhez hasonlóan) alap-
vetõen két szintje van: a polgári jogi anyagi szabályok és az
intézményi háttér, amelyre a polgári jogi szabályozás épülhet.
A kettõ kölcsönösen hat egymásra, de a polgári jogi szabályozás
lehetõségeit alapvetõen meghatározzák az intézményrendszerre
vonatkozó és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok. Például, az
átfogó és teljeskörû telekkönyvi rendszer léte vagy nem léte nyil-
vánvalóan meghatározza az ingatlan jelzálogjog lehetõségeit.
Ugyanígy, ingó jelzálogjog korábban (az e jogintézménnyel kap-
csolatos koncepcionális bizonytalanságok mellett) azért nem lé-
tezhetett, mert hiányzott annak nyilvántartási rendszere.

1996-ban a zálogjogi reform egyik alapvetõ eleme volt a jel-
zálogjog kiterjesztése az ingóságokra. Korábban ez, a lajstromo-
zott ingóságok szûk körétõl eltekintve, ismeretlen volt a magyar
jogban. Az ingó jelzálogjog bevezetésének elõfeltétele volt a zá-
logjogi nyilvántartás megteremtése. A zálogjogi nyilvántartás az
állami jogszolgáltatás része. Ennek ellenére – elsõsorban annak
elkerülése érdekében, hogy ebbõl az állami költségvetés számára
további terhek fakadjanak – az a döntés született, hogy ezt a nyil-
vántartást az állami intézmények körén kívül kell létrehozni és
mûködtetni. Az ingó jelzálogjog bevezetésének kulcskérdésévé
vált, hogy akad-e olyan nem-állami, de mégis „közhitelû” szer-
vezet, amely vállalja a nyilvántartás kialakításának és mûköd-
tetésének a feladatát. Egyedül a Magyar Országos Közjegyzõi
Kamara (MOKK) mutatott érdeklõdést eziránt, de azzal a fel-
tétellel, hogy az állam olyan feltételrendszert alakít ki, amely
garantálja a közjegyzõk számára a befektetés és a mûködési
ráfordítások megtérülését. Ez az elvárás ütközött azzal a – elsõ-
sorban a zálogjogi reform megvalósításában fontos segítséget
nyújtó Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank (EBRD) által kép-
viselt – másik követelménnyel, hogy, az új zálogfajta széles körû
alkalmazásának elõsegítése érdekében, a nyilvántartás legyen ol-
csó. A két ellentétes irányú követelménynek nem lehetett megfe-
lelni; a „megoldás” a zálogszerzõdés közjegyzõi okiratba foglalá-
sának kötelezõvé tétele lett. Az így kialakult helyzet fõ elemei a
következõk:
• Az állam „kiszervezte” a zálogjogi nyilvántartás vezetését.
• E feladat ellátására határozatlan idejû „koncessziót”, mono-

póliumot adott a közjegyzõknek.
• A kiválasztás nem nyilvános „közbeszerzési” eljárással, hanem

háttéralkukkal történt.
• „Árukapcsolás”, vagy egy másik idevágó kifejezést alkalmaz-

va, „keresztárazás” történik: a szolgáltatás nyereségességét a
kötelezõ közokiratba foglalás díja biztosítja.
Lehet, hogy 1996-ban még ez látszott az egyedül járható út-

nak, mai szemmel nézve azonban a monopólium léte, a kiválasz-
tás módja és az árukapcsolás egyaránt elfogadhatatlan. A kiala-
kult helyzet nem felel meg sem a jogállamiság, sem a transz-
parencia, sem a szolgáltató állam és a szolgáltatók versenye kö-
vetelményének. Emellett a szolgáltatás tartalma, színvonala és
feltételrendszere (különösen az eljárásrend és a díjazás) is felül-
vizsgálatra szorul. Azt kell szem elõtt tartanunk, hogy ügyfélba-
rát, mind bejegyzés, mind pedig keresés céljára könnyen, rugal-
masan és olcsón elérhetõ rendszerünk legyen.

A környezõ országokban különbözõ megoldásokat alkalmaz-
tak arra nézve, hogy milyen szervezet vezesse a zálogjogi nyil-
vántartást. Magyarországon kívül ez a közjegyzõi kamara felada-
ta Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában, a kereskedelmi
bíróságoké Lengyelországban, magánvállalkozásé Lettország-
ban, állami szervé Litvániában, Bulgáriában és Albániában. Ro-
mániában és Koszovóban tendereztetés útján választották ki a
nyilvántartás mûködtetõjét. Koszovóban ez a Hitelinformációs
Rendszer, Romániában viszont az engedélyt bárki megkaphatja,
aki a szükséges feltételeket teljesíti. 2004-ben hat szervezet, köz-
tük a Román Kereskedelmi Bank, a Román Kereskedelmi és
Iparkamara, a Román Jogász Egylet és a Román Közjegyzõi Ka-
mara rendelkezett mûködtetési engedéllyel, továbbá 400 ügynök
mûködött közre a rendszer mûködtetésében.3

A Szakértõi Javaslat, mind a hatályos Ptk.-tól, mind pedig az
IRM Javaslatától eltérõen, nem foglal állást abban a kérdésben,
hogy a zálogjogi nyilvántartást ki vezesse. Alacsonyabb szintû
jogszabályra tartozó, idõrõl idõre felülvizsgálandó kormányzati
döntés kérdése, hogy az állam ennek a feladatnak az ellátását mi-
lyen szervezeti vagy intézményi keretek között biztosítja. Ennek
a törvényben való rögzítése olyan monopólium kialakulását
eredményezné, amely hátráltatja a fejlõdést, és akadályozza a
technikai lehetõségek bõvüléséhez való rugalmas alkalmazko-
dást. A törvény feladata e tekintetben csupán az, hogy egyértel-
mûen meghatározza az ellátandó tevékenységet és annak jogi
természetét. A Szakértõi Javaslat alapján a zálogjogi nyilvántar-
tás vezetése jogi mérlegelési, döntési elemeket nem tartalmazó,
tisztán technikai feladat.

A zálogjogi nyilvántartás létrehozatala, léte, jellege és szerve-
zeti rendszere nem polgári jogi, hanem gazdaságpolitikai indít-
tatású, kormányzati döntés volt, és elõfeltételét képezte az ingó
jelzálogjog bevezetésének. A polgári jogi kodifikáció során ma is
megkerülhetetlen kérdés a zálogjogi nyilvántartásra vonatkozó
alapvetõen nem polgári jogi, hanem intézményi, eljárási szabá-
lyok tekintetében való állásfoglalás. Nem csupán arról van szó,
hogy a kodifikációs munka elvégzésének ez logikailag az elõfelté-
telét képezi, hanem arról is, hogy ma a MOKK, a nyilvántartás
vezetésével, tulajdonképpen egy állami feladatot lát el, az állam
által számára biztosított monopólium alapján. Ilyen körülmé-
nyek között az igazságügyi kormányzattal szemben a jogállami-
ságból fakadó követelmény a zálogjogi nyilvántartás szervezeti és
mûködési rendjének rendszeres felülvizsgálata, és állásfoglalás
abban a kérdésben, hogy indokolt-e változatlan formában fenn-
tartani azt. E felülvizsgálat adhat lehetõséget az elõzõekben jel-
zett anomáliák orvoslására, és ezzel az egész jogintézmény irán-
ti bizalom erõsítésére is. Az új Ptk. remélhetõleg hosszabb idõre
alakítja ki az alapvetõ polgári jogi intézmények szabályait, ezért
ebben az elõkérdésben is egy elõretekintõ, stratégiai jellegû dön-
tésre van szükség.4

A nemzetközi háttér

1996-ban az ingó jelzálogjog megteremtése jelentõs újdonság
volt, itthon és nemzetközi tekintetben egyaránt. Abban az idõben
Európában még kevés országban létezett ez a jogintézmény, és,
ahol létezett, ott is kezdeti fázisban volt. Az elmúlt 10 évben ezen
a téren óriási változás zajlott le: az USA példáját követve ma már
számos közép-kelet-európai, nyugat-európai és Európán kívüli
országban bevezették az ingó jelzálogjogot, és kialakították az eh-
hez szükséges nyilvántartási rendszert. Jelenleg is több országban
van folyamatban a hitelbiztosítéki rendszer fejlesztésére irányuló
reform. Ezek vizsgálhatók, összehasonlíthatók, tapasztalataik
hasznosíthatók. Emellett jelentõs nemzetközi jogegységesítési
munka is folyik ezen a téren: az amerikai kontinensen az Ameri-
kai Államok Szervezete (OAS), Európában pedig az EBRD dol-
gozott ki egy modelltörvényt (Model Law on Secured Transactions
1994)5, és az UNCITRAL keretében a közeljövõben zárul le egy
jogalkotási útmutató kidolgozása (Legislative Guide on Secured



POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

25

Transactions). A magyar ingó jelzálogjogot is egy ilyen nemzet-
közi háttér fényében lehet és kell értékelni.

Az ingó zálogjoggal kapcsolatos vitákban sokszor elhangzik
az a megállapítás, hogy az „angolszász” jogok megoldásai nálunk
nem alkalmazhatóak. Ezzel szemben fontos rámutatni arra, hogy
az ingó jelzálogjog intézményének meghonosítása szinte az
egész világon alapvetõen az USA jogának indíttatására, az ott
nyert pozitív tapasztalatokra épült. Az USA Egységes Kereske-
delmi Törvénykönyvének (Uniform Commercial Code) 9. cikke-
lyében foglalt hitelbiztosítéki szabályozást minimális változtatá-
sokkal Kanada és Új-Zéland is átvette; átültetése folyamatban
van Ausztráliában; bevezetését javasolta az angol Law Commis-
sion; alapvetõ befolyással volt mind az OAS, mind pedig az
EBRD hitelbiztosítéki modelltörvényére és az UNCITRAL hi-
telbiztosítéki jogalkotási útmutatójára. Magyarország és a kelet-
közép-európai térség többi országa is – az EBRD-modelltörvény
közvetítésével, vagy közvetlenül – az Egyesült Államok mintáját
követte. Az ingó jelzálogjog a hiteljognak az a területe, ahol az
alapvetõ koncepcionális kérdésekben széleskörû nemzetközi
szakmai konszenzus alakult ki a legkülönbözõbb hagyomá-
nyokat képviselõ jogászok között. Ilyen körülmények között az
e területet érintõ kodifikációs munka alapvetõ elemét kell, hogy
képezze a nemzetközileg alkalmazott megoldások tanulmányo-
zása, értékelése és – ha nem elszigetelõdni akarunk a nemzetkö-
zi folyamatoktól, hanem azzal összhangban képzeljük el fejlõdé-
sünket, és elõsegíteni kívánjuk a külföldi tõke magyarországi ak-
tivitását – lehetõ legnagyobb mértékû átvétele.

Az ingó jelzálogjog hazai rendszerének értékelése

Az ingó jelzálogjog bevezetésének gazdaságpolitikai célja az volt,
hogy – a hitelezési biztosítékul felhasználható vagyoni javak kö-
rének kiterjesztése révén – megkönnyítse a hitelhez jutást, még-
pedig elsõsorban azoknak a kis- és középvállalkozásoknak a kö-
rében, amelyek nem rendelkeznek ingatlannal, vagyonukat ingó-
ságok és immateriális javak alkotják. Úgy tûnik, hogy ezt a célt
nem sikerült elérni, a hitelezési gyakorlatban az ingó jelzálogjog
csupán kiegészítõ biztosítékként funkcionál, és ezzel összhang-
ban, az ilyen zálogjogok alapításának száma alacsony. A MOKK
saját statisztikája alapján a kezdeti növekedést követõen megtor-
panás, majd visszaesés következett be, és az elmúlt évek folyama-
tos csökkenésének eredményeként az új zálogjog-bejegyzések
száma 2006-ban alig haladta meg a bevezetés (1997) évének
szintjét. Érdekes, hogy miközben az új zálogjog bejegyzések szá-
ma évek óta csökken, a zálogjoggal biztosított követelések össze-
ge nõ. A 2006-ban bejegyzett új jelzálogjogok által biztosított
követelések átlagos összege meghaladta az 1,8 milliárd forintot.
Ez azt mutatja, hogy az ingó jelzálogjog alapvetõen a nagy ösz-
szegû nagyvállalati hitelezésben kerül alkalmazásra.6 Az EBRD
által végzett vizsgálat szerint a 100 000 lakosra jutó bejegyzések
száma 2003-ban és az azt megelõzõ négy évben Bulgária, Ma-
gyarország, Lengyelország és Románia közül Magyarországon
volt a legalacsonyabb. Ez a szám Lengyelországban több mint
másfélszerese, Bulgáriában két és félszerese, Romániában pedig
ötszöröse a hazainak.7

A részletek mellõzésével, és egy szükséges alapos vizsgálatot
megelõlegezve, az mondható, hogy az ingó zálogjog alapítása
költséges és körülményes, ennek következtében alkalmazása el-
marad a kívánatostól. Egy fontos példaként lehet említeni, hogy
a gépjármû-finanszírozás gyakorlatában a jelzálogjogot egyálta-
lán nem alkalmazzák, ehelyett a több szempontból is problémás
– sem a hitelezõnek, sem pedig a hitelfelvevõnek nem meg-
nyugtató – vételi jog szolgál biztosítékul. Ez az ingó jelzálogjog
jelenlegi rendszerének beszédes kritikája. Ennek fõ okai a követ-
kezõk:
(1) a zálogjogi nyilvántartás funkciójának és jogi természetének

félreismerése,

(2) a zálogszerzõdés közjegyzõi okiratba foglalásának kötele-
zettsége,

(3) a zálogszerzõdés szerepe a bejegyzés folyamatában,
(4) a nyilvántartás csupán félig elektronizált, nem online alapon

való mûködése, és
(5) a zálogjog alapításának magas költsége.

A zálogjogi nyilvántartás nem telekkönyv

1997-ben a zálogjogi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást úgy
alakították ki, hogy a lehetõ legnagyobb mértékben kövesse az in-
gatlan-nyilvántartással kapcsolatban kialakult klasszikus elveket.
Ez a zálogjogi reformnak egy alapvetõ koncepcionális hibája volt,
és, sajnos, ennek hatása – bár a normaszöveg szintjén azóta jelen-
tõs változások történtek – a mai napig érzékelhetõ. Még tíz évvel
az ingó jelzálogjog bevezetése után is a jogászi közgondolkodás-
ban a zálogjogi nyilvántartást gyakran a telekkönyv mintájára
képzelik el, és hiányosságként fogják fel azokat a sajátosságokat,
amelyek eltérést jelentenek a telekkönyvtõl. Ebben, az eredeti sza-
bályozás hibái mellett, szerepük van a közjegyzõknek is, akik a
zálogjogi nyilvántartás közhitelû jellegét és annak szükségszerû-
ségét hirdetik.8 A zálogjogi nyilvántartás közhitelûségének meg-
erõsítését követelõ megközelítés figyelmen kívül hagyja azokat a
különbségeket, amelyek a nem lajstromozott ingóságok és az in-
gatlanok (valamint a lajstromozott ingóságok) között szükség-
szerûen fennállnak, és a következõkben foglalhatók össze:
(1) Az ingatlanok véges számúak, az ingók gyakorlatilag végte-

lenek.
(2) Az ingatlanok alapvetõen állandóak, az ingók gyorsan és

könnyen változnak, átalakulnak.
(3) Az ingatlanok alkalmasak egyedi azonosításra, az ingók jel-

lemzõen nem alkalmasak erre.
(4) Az ingatlanok forgalmi értéke magas, az ingóké viszonylag

alacsony.
(5) Az ingatlanok tulajdonváltozása viszonylag ritka, az ingóké,

különösen a gazdaságban sûrû.
E különbségek mind az ingatlan és az ingó jelzálog tartalmá-

ban, mind pedig a nyilvántartások eltérõ természetében szükség-
szerûen meg kell, hogy mutatkozzanak (számos országban tör-
téneti okok mellett erre is tekintettel teljesen külön szabályozzák
a két intézményt). Míg az ingatlan jelzálogjog esetén lényegében
teljes körûen érvényesül a zálogjog dologi hatálya, az ingóknál ez
korlátozott; az ingó jelzálogjog esetén széles körben érvényesül
a tehermentes tulajdonszerzés lehetõsége, viszont a zálogjog ál-
talában fennmarad az elidegenített ingóság helyébe kerülõ dol-
gokon, ami az ingó jelzálogjognak egy, a dologi jogban egyéb-
ként nem szokásos fajlagos, Janus-arcú, kötelmi jelleget ad. Míg
a telekkönyv a reálfólium, a teljeskörûség, a bejegyzések konsti-
tutív hatálya és a közhitelesség elvén alapul, a zálogjogi nyilván-
tartás, a dolog természetébõl fakadóan, e követelmények egyiké-
nek sem tud megfelelni. 

A zálogjogi nyilvántartás az olyan zálogjogok számára szol-
gál, amelyek tárgyát a számba nem vehetõ és egyedileg nem azo-
nosítható ingóságok, követelések és egyéb nem lajstromozott jo-
gok (amelyekre a Javaslat a zálogjogi nyilvántartás hatályát kiter-
jeszti) képezik. Az ilyen javak teljeskörû nyilvántartásba vétele és
minden jogváltozás e nyilvántartásba való bejegyzéshez kötése
gyakorlatilag kivitelezhetetlen és gazdaságilag ésszerûtlen lenne.
Ennek következtében a zálogjogi nyilvántartás nem lajstrom, ha-
nem olyan perszonálfólium rendszerû nyilvántartás, amely nem
alkalmas egy vagyontárgy jogi sorsának teljeskörû követésére
(nem a nyilvántartáson keresztül történik a tulajdonszerzés és
más dologi jogok szerzése), sem a dolog létét, sem az azon fenn-
álló tulajdonjogot, sem pedig a zálogjog fennálltát nem igazolja.
Ennek szükségszerû következménye, hogy a zálogjogi nyilván-
tartás csak negatív értelemben vett közhitelességgel rendelkezik:
a jog megvédi az abban való bizalmat, hogy más zálogjogok,
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mint amelyek oda be vannak jegyezve, nem állnak fenn. Ugyan-
ez mondható el a bejegyzés konstitutív hatályáról is. Míg a telek-
könyvi bejegyzés rendelkezik olyan intézményi és eljárási bizto-
sítékokkal, amelyek alapján felelõsséggel mondható, hogy az in-
gatlan jelzálog a bejegyzéssel jön létre, a zálogjogi nyilvántartás
esetén ezek a feltételek hiányoznak, ezért biztonsággal csak any-
nyit mondhatunk, hogy bejegyzés hiányában biztosan nincs zá-
logjog, a bejegyzés viszont felhívja a figyelmet arra, hogy lehet,
hogy zálogjog terheli a nyilvántartásban szereplõ személy vala-
mely vagyontárgyát. Az ingó jelzálog esetén az érdekelt harma-
dik személyeknek a zálogjogi bejegyzés alapján tovább kell vizs-
gálódniuk a pontos helyzet megállapítása érdekében (pontosan
mi az a vagyontárgy, amit a zálogjog terhel, létezik-e, a zálogkö-
telezettként feltüntetett személy tulajdonában van-e stb.)

Frédérique Dahan és John Simpson, az EBRD hitelbiztosíté-
ki reformmal foglalkozó munkacsoportjának vezetõi, idézett cik-
kükben felhívják a figyelmet arra, hogy a nyilvántartás közhite-
lessé tételére irányuló törekvés szükségtelenül megterheli a be-
jegyzési eljárást, és olyan adminisztratív, sõt igazságszolgáltatási
feladatokat iktat a folyamatba, amelyekre nincs szükség ahhoz,
hogy a zálogjogi nyilvántartás betöltse a funkcióját. Az EBRD
Irányelvek is hangsúlyozzák, hogy a bejegyzéseket nem szabad
sem közhitelûnek tekinteni, sem pedig konstitutív hatályt tulaj-
donítani neki, abban az értelemben, hogy a bejegyzés szükség-
szerûen a zálogjog létrejöttét eredményezi.9 Példaként hivatko-
zunk a 2003-ban végrehajtott szlovák zálogjogi reformra, amely
kifejezetten azon alapul, hogy a zálogjogi nyilvántartás csupán
negatív közhitelességgel rendelkezik.10

Ez a felfogás még karakterisztikusabban jelenik meg az ame-
rikai UCC-ben és az UNCITRAL törvényalkotási útmutatójá-
ban, amelyek kettéválasztják a zálogjog keletkezését és harmadik
személyekkel szembeni hatályosulását. Eszerint a zálogjog a zá-
logszerzõdés megkötésével létrejön (feltéve, hogy a zálogtárgy a
zálogkötelezett tulajdonában és rendelkezése alatt áll), a bejegy-
zés pedig a zálogjog harmadik személyekkel szembeni hatá-
lyosulásának és ezáltal a kielégítési jog rangsora rögzítésének a
feltétele. A Szakértõi Javaslat is rendelkezik arról, hogy a zálog-
szerzõdés a zálogjogosult és a zálogkötelezett egymás közötti vi-
szonyában a megkötésével hatályosul, azaz a zálogjogosultat már
a szerzõdés alapján megilleti a kielégítési jog, ez azonban, be-
jegyzés hiányában, versengõ jogosultakkal szemben nem biztosít
elsõbbséget. A mi felfogásunkban a zálogjognak mint dologi
jognak fogalmi eleme az abszolút hatály, ezért önmagában a zá-
logszerzõdés megkötése nem eredményezi a zálogjog keletkezé-
sét, ehhez a bejegyzés is szükséges. A két felfogás elvi megköze-
lítésében eltérõ, gyakorlati eredményét tekintve azonban egyezõ:
harmadik személyekkel szemben hatályos zálogjog létének szük-
séges, de nem elégséges feltétele a zálogjog publicitásának bizto-
sítása, amely esetünkben a zálogjogi nyilvántartásba való bejegy-
zéssel valósul meg.

Meggyõzõdésem szerint a zálogjogi nyilvántartás közhiteles-
sége nem jogalkotói választás kérdése; a zálogjogi nyilvántartás
esetén hiányoznak azok a feltételek, amelyek alapján e nyilván-
tartást megalapozottan közhitelûnek lehetne nyilvánítani. A ne-
gatív közhitelességen és a negatív konstitutív hatályon túlmenõ
jelentõséggel ruházni fel a zálogjogi nyilvántartást, a dolog ter-
mészetének figyelmen kívül hagyását jelentõ jogi voluntariz-
mus. A realitás elfogadása viszont elvezethet ahhoz, hogy, a fe-
lesleges elemektõl megszabadulva, egyszerû, alacsony költséggel
mûködõ és a gazdasági rendeltetését jól betöltõ nyilvántartá-
sunk legyen.

Nem indokolt közokirati formát elõírni
a zálogszerzõdésre

Ismét a részleteket mellõzve, azok az érvek, amelyeket a zálog-
szerzõdés kötelezõ közokirati formája mellett fel szoktak hozni,

két csoportba oszthatók: Az egyik szerint ez az elõírás a közvet-
len végrehajtás lehetõsége miatt a hitelezõ érdekét szolgálja, a
másik szerint pedig erre az adós védelme érdekében van szükség.
Úgy gondolom, egyik érv sem állja meg a helyét.

Nyilvánvaló, hogy e jogviszonyban a hitelezõ van az erõsebb
pozícióban, õ határozza meg az ügylet feltételeit. Így, ha a köz-
okirati forma valóban a hitelezõ érdekét szolgálja, akkor nem
kétséges, hogy a szerzõdés közokiratba lesz foglalva. A hitelezõt
tehát a jognak nem kell külön védenie, ezért a hitelezõ érdekére
való hivatkozás nem alapozza meg a formakényszert.

A jog a hitelezõ érdekében annyit tehet, hogy erõs és hatéko-
nyan érvényesíthetõ hitelezõi biztosítékot bocsát a rendelkezésé-
re; ez a fõ célja az új Ptk. zálogjogi szabályainak. Ennek alapve-
tõ részét képezi azonban az a – Ptk.-ban nem kezelhetõ – kérdés
is, hogy a követelés érvényesítésére megfelelõ intézményrendszer
áll-e rendelkezésre, gyorsan lehet-e végrehajtható határozathoz
jutni, és a végrehajtás ésszerû idõn belül, jó eredménnyel lezaj-
lik-e. Ma nálunk ettõl még messze vagyunk. Nem felel meg a
jogállamiság követelményeinek az a megoldás, amely a végre-
hajthatóságot a zálogszerzõdés vagy a hitelszerzõdés közjegyzõi
okiratba foglalásához köti, hiszen a végrehajtással kapcsolatos vi-
ták jellemzõen nem a szerzõdés létéhez vagy jogszerûségéhez kö-
tõdnek, hanem ahhoz a kérdéshez, hogy annak alapján fennáll-e
esedékes tartozás, és e kérdésben a szerzõdés közokiratba fogla-
lása semmiféle eligazítást vagy jogbiztonságot nem nyújt. Ami e
téren a Ptk.-ban megoldható, azt a Javaslat megteszi: kiszélesíti
a zálogjog bíróságon kívüli érvényesítésének lehetõségeit, és kü-
lön megállapodás nélkül, ex lege megadja e jogokat a zálogjogo-
sultnak. A teljeskörû megoldást azonban kétségkívül az jelente-
né, ha hatékony állami jogérvényesítés is ténylegesen rendelke-
zésre álló alternatíva lenne a hitelezõk számára.

Az adós védelmére való hivatkozás szintén alaptalan, mert az
adós jogi helyzetét alapvetõen nem a zálogszerzõdés, hanem a
hitelszerzõdés határozza meg. A hitel és annak biztosítéka keres-
kedelmi ügylet, ebben a körben a formaszabadság dominál.
A zálogszerzõdésnek, és különösen az ingó jelzálogjogot alapító
szerzõdésnek, más kereskedelmi szerzõdéshez képest nincs olyan
sajátossága, amely ilyen különleges védelmet indokolna. Semmi
elvi alapja nincs annak, hogy, ha nincs ilyen alakiság elõírva sem
a tulajdonátruházó, sem a társasági, sem pedig az ingatlan jelzá-
logjogi szerzõdésekhez, akkor pont az ingó jelzálogjognál le-
gyen. Éppen ellenkezõleg, a zálogjog járulékos természete és tör-
vényben meghatározott, alapvetõen kógens tartalma miatt e te-
kintetben semmiféle külsõdleges védelemre nincs szükség. Ez
így van ma is, de még inkább így lesz az új Ptk. alapján, mert az,
a Javaslat szerint, a zálogjogot egyértelmûen dologi jogként fogja
szabályozni, és ennek megfelelõen, annak tartalmát alapvetõen
kógens módon fogja meghatározni. A zálogszerzõdés lényegé-
ben a zálogjog megalapítására korlátozódó megállapodás, amely
egy nagyon egyszerû séma alapján, a biztosított követelés és a zá-
logtárgy meghatározásával, akár jogászi közremûködés nélkül
megköthetõ.

Míg ingatlan esetében a dologi jogváltozás telekkönyvi bejegy-
zése a szerzõdésekkel kapcsolatos alaki többletkövetelményekhez
(tipikusan ügyvédi ellenjegyzéshez) van kötve, ilyen követelmény
támasztását az ingó jelzálogjog esetén sem az ingókkal kapcsola-
tos forgalmi gyakorlat, sem pedig a zálogjogi nyilvántartás jogi
természete nem indokolja.

Ma már számos ország gyakorlata bizonyítja, hogy a zálogjog
megalapítása egy jogi szempontból egyszerû aktus,11 ezzel szem-
ben a közokirathoz fûzõdõ eljárási szabályok és annak költsége
nálunk jelentõs visszatartó erõ az ingó jelzálogjog alkalmazásá-
ban. A zálogszerzõdés közjegyzõi okiratba foglalásának kötele-
zettsége egy rossz kompromisszum eredménye, amely kompro-
misszumot ideje lenne felváltani egy elvszerû szabályozással, és
megelégedni a zálogszerzõdés alaki követelményeként az írásbe-
li magánokirattal.
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A bejegyzés nem a szerzõdés alapján kell,
hogy történjen

A zálogszerzõdés és a bejegyzés egyaránt szükséges a zálogjog lét-
rejöttéhez, a zálogszerzõdés azonban – legalábbis eljárási szem-
pontból – nem feltétlenül szükséges a bejegyzéshez. A zálogjog
negatív közhitelessége két irányban is mûködik: egyrészt önma-
gában a bejegyzés nem teremt zálogjogot, másrészt pedig a be-
jegyzés hiányában nem létezik dologi hatályú zálogjog. Ha tehát a
zálogjogi nyilvántartásba bejegyzett zálogjog tárgya a zálogjogi
nyilvántartásban a zálogszerzõdéstõl eltérõen van meghatározva,
harmadik személyekkel szemben hatályos zálogjog csak a közös
halmazba tartozó vagyontárgyakra jön létre. A zálogjogosultat
nem fogja megilletni az elsõbbségi kielégítési jog sem azon va-
gyontárgyak tekintetében, amelyek szerepelnek a bejegyzésben, de
nem tartoznak a zálogszerzõdésben meghatározott zálogtárgyak
körébe, sem pedig azon vagyontárgyak tekintetében, amelyek, bár
a zálogszerzõdésben szerepelnek, de a bejegyzésben nem.

Abból, hogy a zálogjogi nyilvántartás nem rendelkezik pozi-
tív közhitelességgel, következik az is, hogy a zálogjogi nyilván-
tartással szemben nem kell, hogy érvényesüljön az okirati elv, az-
az a bejegyzés nem az ügyletet létrehozó dokumentum alapján
kell hogy történjen. A zálogjogi nyilvántartás perszonál-fóliu-
mon alapuló nem lajstrom-szerû jellege miatt amúgy sincs mód
annak ellenõrzésére, hogy a zálogtárgyra vonatkozó adatok meg-
felelnek-e a valóságnak. Ezek után mi haszna lenne a zálogszer-
zõdés ellenõrzésének? A zálogszerzõdés és a bejegyzés eljárási
szempontból két egymástól független aktus. A zálogjognak a
nyilvántartásban való feltüntetéséhez nincs szükség a szerzõdés
benyújtására, felülbírálatára, irattározására; a bejegyzés során
nem kell vizsgálni, hogy van-e szerzõdés, jó-e a szerzõdés stb.
A bejegyzés a felek rendelkezése alapján, az általuk megadott tar-
talomnak megfelelõen történik. Eljárási szempontból a bejelen-
téssel szemben az egyetlen követelmény, hogy tartalmazza a jog-
szabály által elõírt néhány alapvetõ adatot. Kizárólag a felek fe-
lelõssége, hogy a zálogtárgyat a zálogszerzõdésben foglaltakkal
összhangban, jól határozzák meg.

Az EBRD Irányelvek 5. pontja szerint meghatározó jelentõ-
sége van annak, hogy a nyilvántartás mûködése egyszerû legyen;
ennek az elvnek át kell hatnia a rendszer minden elemét. Hatá-
rozottan ellen kell állni minden olyan kísértésnek, amely az eljá-
rást szükségtelen elemekkel megterheli. Így nincs szükség doku-
mentumok csatolására, a zálogszerzõdés megfelelõségének, vagy
a zálogtárgyra vonatkozó adatok helyességének vizsgálatára. En-
nek az elvnek megfelelõen mûködik a zálogjogi nyilvántartás a
környékbeli országok közül pl. Albániában, Bulgáriában, Koszo-
vóban, Montenegróban, Romániában (bár itt az egyes üzemel-
tetõk gyakorlata nem teljesen egységes) és Szlovákiában.12

A zálogjogi nyilvántartás elektronizálása

Az elõzõekben amellett érveltünk, hogy a zálogjogi nyilvántartás
nem rendelkezik pozitív közhitelességgel, a zálogszerzõdést nem
kell közokiratba foglalni, és a bejegyzéshez nincs szükség a zá-
logszerzõdés benyújtására. Mindezek következtében a zálogjogi
nyilvántartás vezetése tisztán technikai feladat kell, hogy legyen,
a nyilvántartónak semmilyen jogászi, jogvédelmi, ellenõrzési stb.
feladatot illetve hatáskört nem szabad adni. Ez a felfogás nyitja
meg az utat a zálogjogi nyilvántartás könnyebb hozzáférhetõsé-
ge, hatékonyabb mûködése és akár teljes elektronizálása felé.

Ma Magyarországon a zálogjogi nyilvántartás elektronikusan
mûködik, de a bejegyzésre csak a közjegyzõi irodákban van mód,
a bejegyzést a zálogszerzõdést közjegyzõi okiratba foglaló köz-
jegyzõ végzi el. Ugyanez a helyzet a kereséssel is. Az USA-ban
még lehetõség van akár papíron, akár elektronikusan intézni a

bejegyzést és a keresést. Új-Zélandon viszont már kizárólag
elektronikus bejegyzésre és keresésre van lehetõség, és az angol
Law Commission javaslata is tisztán elektronikus rendszer beveze-
tésére irányul. Romániában, Koszovóban (ahol a rendszer beve-
zetéséhez a Világbank és a USAID nyújtott segítséget) és Mon-
tenegróban mind a bejegyzés, mind pedig a keresés elektroniku-
san, az interneten keresztül, online módon végezhetõ.13 Szlováki-
ában keresés céljára a nyilvántartás a közjegyzõi kamara honlap-
ján bárki számára ingyenesen, online hozzáférhetõ.14

A továbblépés útja nálunk is egy olyan nyilvántartás megte-
remtése lenne, amely mind a bejegyzés, mind pedig a keresés cél-
jára online módon elérhetõ. A nyilvántartás távolból való elérhe-
tõségének hiánya adminisztratív terhet jelent a felek számára, és
jelentõs finanszírozási ügylettípusok (áruvásárlási hitelek,
gépjármûvásárlási hitelek, kisebb összegû folyószámla hitelek
stb.) esetében effektív akadályát képezi az ingó jelzálogjog alkal-
mazásának. A biztonságos személyazonosítás és az online nyilvá-
nosság elvén alapuló, az érdekeltek számára közvetlen hozzáfé-
rést biztosító elektronikus zálogjogi nyilvántartás megteremtése
nem csupán a nyilvántartás jogi természetérõl fentebb írtakkal
van összhangban, hanem bevezetése illeszkedne az elektronikus
kormányzás minél szélesebb körû kiterjesztésére irányuló prog-
ramhoz, valamint ahhoz a kormányzati törekvéshez is, hogy a
vállalkozások fejlõdésének elõsegítése érdekében bõvüljenek a hi-
tellehetõségek, és javuljanak a mikro-, kis- és középvállakozások
hitelhez jutási esélyei.15 Összhangban van továbbá az új Polgári
Törvénykönyvnek az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
által közigazgatási egyeztetésre bocsátott tervezete alapjául szol-
gáló, „a Kódex szemléletét meghatározó elvárások” közül azzal,
amely szerint „A gazdasági forgalom biztonságának erõsítése
érdekében lehetõvé kell tenni a közhiteles nyilvántartásokba tör-
ténõ ingyenes, online betekintést.”16 Nem utolsósorban pedig
ügyfélbarát és olcsó, ezáltal hozzájárul ahhoz a gazdaságpolitikai
célkitûzéshez, amely végett az ingó jelzálogjog intézménye beve-
zetésre került. A nemzetközi gyakorlatban (a szomszédos orszá-
gokat is beleértve) egyre több példa van az ilyen jellegû megol-
dásra; néhány éven belül a valamikor élenjárónak tekintett ma-
gyar rendszer egyértelmûen elmaradottnak fog minõsülni.17

A zálogjog megalapítását olcsóvá kell tenni

Ma talán az egész világon, ahol létezik ingó jelzálogjog, nálunk
a legköltségesebb a zálogjog megalapítása. Ennek alapvetõ oka a
közjegyzõi okiratba foglalás kötelezettsége és ennek az ügyérték-
hez igazodó díjazása. A költségkülönbség, amirõl beszélünk,
nem árnyalatnyi, hanem nagyságrendi, Magyarországon az ingó
jelzálogjog alapításának költsége többszöröse más országokénak
és az ingatlan jelzálogjog alapításáénak is.

A zálogjog-alapítás költségeivel szemben, az EBRD Irányel-
vekben foglaltakat is figyelembe véve, a következõ magától érte-
tõdõ követelmények fogalmazhatók meg:
(1) A zálogjog alapítás költsége ne legyen olyan magas, hogy

annak visszatartó hatása legyen, különösen a kis- és közép-
vállalkozások relatíve kis összegû hiteleire.

(2) A bejegyzésért fizetendõ díjnak (az esetleges állami támoga-
tással együtt) fedeznie kell a rendszer biztonságos mûködé-
sének, fejlesztésének költségeit.

(3) Tekintettel arra, hogy közszolgáltatásról van szó, a rendszer
mûködtetésének költségei és bevételei átláthatóak, auditáltak
és nyilvánosak kell, hogy legyenek.

A jelenlegi magyar gyakorlat nem felel meg az (1) és (3) kö-
vetelménynek. A zálogszerzõdés közjegyzõi okiratba foglalásá-
nak és a bejegyzésnek a díját jogszabály rögzíti.18 Ennek alapján
a zálogjog alapításának hozzávetõleges közjegyzõi költségét a
következõ táblázat illusztrálja:

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

27



28

A fenti számokból látható, hogy a díj a biztosított követelés
összegéhez igazodóan (regresszíven) növekszik, de a díjszámítás
alapjául legfeljebb 200 millió Ft összegû követelést lehet figye-
lembe venni. Ennek következtében egy több milliárd forint ösz-
szegû hitel felvétele esetén a félmillió forintot meghaladó össze-
gû közjegyzõi díj már nem tûnik túlságosan magasnak, azonban
ha a hitel összege 200 millió forint, akkor ennek a költségnek
már jelentõs visszatartó hatása lehet. Ugyanez fokozottan igaz a
még kisebb összegû hitelek esetén. Feltehetõen a zálogjog alapí-
tásának ez a viszonylag magas költsége magyarázza azt a zálog-
jogi nyilvántartásra vonatkozó statisztikából látható jelenséget,
hogy egyre kevesebb számú és egyre nagyobb összegû zálogjog
alapításokra kerül sor.

A fentiek alapján azt gondolom, megalapozottan állítható az,
hogy az alapítás költsége az egyik fõ oka annak, hogy az ingó jel-
zálogjog alkalmazására, különösen a kis- és középvállalkozások
finanszírozásának körében nem kerül sor olyan mértékben, mint
amennyire ez szükséges lenne, és a zálogjogi nyilvántartást nem
övezi az a közbizalom, ami szükséges lenne a szélesebb körû al-
kalmazáshoz. Úgy gondolom, hogy a közjegyzõk által több,

mint tíz éven át szedett magas díj ma már feljogosítja a kor-
mányzatot arra, hogy szabadon döntsön a nyilvántartás további
mûködtetésének módjáról.

A zálogjogi kodifikáció további feladatai

Az új Ptk.-val kapcsolatos kodifikációs munkának elengedhetet-
len részét kell, hogy képezze a jelenlegi zálogjogi rendszer átfo-
gó kormányzati értékelése, amely nem elsõsorban a dogmatikai,
hanem a gyakorlati, mûködési, gazdasági, technológiai és intéz-
ményi kérdésekre terjed ki, és – a nemzetközi fejleményekre is te-
kintettel – meghatározza a továbblépés irányát. Ennek során azt
kell szem elõtt tartani, hogy az intézményrendszer és annak eljá-
rási szabályai valamint költsége olyan legyen, amely segíti azt,
hogy megvalósuljanak az ingó jelzálogjog bevezetésének célkitû-
zései. Figyelembe kell venni azt, hogy az ingó zálogjog tárgyai-
nak értéke relatíve alacsony, és azok a vállalkozások, amelyek el-
sõsorban ilyen vagyontárgyakkal rendelkeznek, viszonylag kis
összegû kölcsönöket kívánnak felvenni. Ebben a körben tehát a
költséghatékonyság és az eljárás egyszerûsége kiemelten fontos
szempont. Ha a kormányzat azt akarja, hogy ez az intézmény
ténylegesen kiváltsa azokat a kedvezõ hatásokat, amelyekre po-
tenciálisan alkalmas, akkor újra kell gondolni a zálogjogi nyil-
vántartás mûködtetésének feltételeit. A megalapozott és idõtálló
polgári jogi kodifikációhoz szükséges, hogy legyen egy, a továb-
bi munka alapjául is szolgáló egyértelmû és nyilvános kormány-
zati állásfoglalás; a kormányzat és az egész magyar hitelpiac nem
válhat örök idõkre foglyává egy tíz évvel ezelõtti alkunak.

Gárdos István
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A biztosított követelés összege Díj
(Ft) (Ft)

5 000 000 60 000

10 000 000 90 000

100 000 000 250 000

200 000 000 560 000

2 000 000 000 560 000
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