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• A polgári jog tárgyköre (általános tanok)

• Vagyonjog = dologi jog és kötelmi jog

• A kötelmi jog „a vagyonjog dinamikája”

• Dologi jog, öröklési jog kötelmi „becsatornázottságot nyer”

• A kötelmi jog többszörösen rétegezett szabályanyag

• polgári jog alapelvei

• Kötelmi jog közös szabályai

• Szerződések általános szabályai

• Szerződéstípusok és egyes szerződések

• egyéb kötelemkeletkeztető tényállások stb.



A kötelem (törvényi) fogalma

Ptk. 6:1. § [A kötelem]

(1) A kötelem kötelezettség a szolgáltatás
teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás
teljesítésének követelésére.

(2) A kötelem valamely dolog adására,
tevékenységre, tevékenységtől való
tartózkodásra vagy más magatartásra irányulhat.



A 6:1.§ (1) bek. a kötelmi viszony fogalmát adja

lényege: szolgáltatási kötelezettség és szolgáltatás követelésére való
jogosultság

a szolgáltatás olyan keretintézmény a kötelmi jogban, mint a birtok a
dologi jogban!

• „kénytetőség” (Grosschmid)

• jogilag szoríthatóság

• az emberi akaratnak a jog által istápolt és megengedett meghajlítása

• alaki (végrehajtás)

• Anyagi (a kötelem elnehezedése, tartalmi módosulása)

(említendő: propulzív és reflektív joghatások)



A kötelem fogalmi elemei

• A kötelmi viszony jellemzően két – korrelatív – jogi helyzet egysége
(jogosultság és kötelezettség)

• Kötelmi szinallagma (szerződési jogban jellemző: szolgáltatással
ellenszolgáltatás áll szemben)

• Kötelmi helyzetek tartalma a kódexben – egyfajta megközelítés,
példálózó felsorolással, a domináns kötelezetti magatartáson
keresztül:
• dare,

• facere

• ill. non facere

• vagy egyéb (pl. praestare vagy ún. komplex jogviszonyok)

• A felsorolás a kötelmi viszony „főszolgáltatás”- elemére tekint



Kötelem és kötelmi viszony

• Legszűkebb értelme: egy kötelezettség, egy jogosultság

• (egy kötelem-szál…)

• Általában azonban több ilyen kötelemszál összefonódik 
(pl. szerződéses kötelem, szerződésen alapuló 
jogosultság és kötelezettség…)

• Szolgáltatás és ellenszolgáltatás mellé kísérőkötelmek 
sora lép(het), pl. óvó- és védő kötelezettségek

• Ezek lehetnek járulékosak vagy önálló(bb)ak



Folyt…

• E mellékkötelezettségek sokszor alapelveken nyugszanak és 
tovább oszlanak…

• Nevesítésre kerülnek pl. tájékoztatási kötelezettség, 
akadályközlés, figyelemfelhívási kötelezettség, tudakozódási 
kötelezettség, 

• Akadály-elhárítás, kármegelőzés és kárenyhítés, őrzési 
kötelezettség, a másik fél (pl. szerződőtárs) érdekében való 
beavatkozási kötelezettség, követelés behajtási gondosság 
(kezességnél pl.)

• Értelmezési kötelezettség (!) 



• Relatív szerkezet – a kötelem „relatív jog”,
„viszonylagos” jog

• (szemben a kirekesztő jogokkal)

• ! Dologi, öröklési jogi alapon is keletkeznek kötelmi 
helyzetek

• a jogszerű kötelmi helyzet „abszolút kihatású” 
védelemben részesül (követelés védelme, 
biztonsága, szavatosság, felelősség, helytállás)



• Mellérendeltség jellemzi (vö. Ptk. 1:1.§ is) a kötelmi jogviszonyt
• nem gazdasági egyensúly! Hanem a jogviszonyban kialakított

pozíciók közötti lehető egyensúly a cél!
• Vö: szerződési igazságosság, jogok és kötelezettségek ehetőleg

igazságos elosztása

• (a Ptk. logikája a kötelmi és szerződési jogban az üzleti élet
logikáját támogatja)
• Diszpozitivitás – a jogalkotó törvényi rendjétől eltérés

lehetséges,

• Ászf. (blanketta)

• Fogyasztóvédelem stb.



A kötelmi jogi diszpozitivitás

6:1.§ (3) bekezdés, ún. kötelmi jogi diszpozitív klauzula

A kötelmeknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó
közös szabályaitól a felek egyező akarattal eltérhetnek, ha e
törvény az eltérést nem tiltja.

• Kógencia:

• ha a Ptk. így rendelkezik pl. elévülést kizáró kikötés tilalma,
alakszerűséget meghatározó rendelkezés

• ha a kógencia a jogintézmény természetéből következtethető
(pl. fogalommeghatározó kötelmi szabályok)

• Vö. klaudikáló kógencia…



A diszpozitivitási klauzula 
terjedelme

A kötelmi közös szabályokra korlátozódik, nem terjed ki az egyéb
kötelemkeletkeztető tényállásokra (pl. jogalap nélküli
gazdagodás, deliktuális kárfelelősség stb.)

• Szerződési jog általános szabályai valamennyi szerződéses
kötelemre megismétlik, átviszik!

A jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályoktól egyező
akarattal lehet eltérni

• mindig vizsgálandó az eltérésre vonatkozó konszenzus, annak
létrejötte ill. érvényessége (hatályossága)



A kötelem alanya

• A kötelmi viszony is jogviszony, sajátosságai pl. alanyi 
köre nézve csak példák 

• Ált. kétpólusú, kétalanyú – jogosult és kötelezett vagy a 
kötelemnek megfelelő elnevezés (pl. eladó, fuvarozó, megbízott 
stb.)

• Kivételes: csonka „alanytalan kötelem” ún. számolási helyzetek 
jellemzően alvagyonok között

• Lehet eleve többalanyú

• Utóbb is bővülhet 



• Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás, 
tartozásátszállás, teljesítésátvállalás, tartozáselvállalás

• Pozíciócsere a szerződésben – szerződésátruházás

• Hasonló intézmények: pl. állományátruházás, banki és 
biztosítási területen stb. 

• „többalanyúság” – többszemélyes magánjogi helyzet – áll 
elő kezesség esetében is



Tárgy…

• A kötelem, kötelmi jogviszony közvetlen (közelebbi) 
tárgya 

• Távolabbi  (közvetett) tárgy – általában dolog 

• de lehet egy másik kötelem, pl. követelés vagy szerződési 
pozíció („kötelem-komplexum”)

• tárgya lehet vételi jog, eladási jog…

• Üzlet, vagyon, vagyonrész…



A kötelem tartalma… 

• Ugyanaz, mint a kötelem tárgya … csak mélységeiben ☺

• A feleket megillető jogosultságok, őket terhelő 
kötelezettségek összessége

• A kötelmi jogviszony összhatása

• „arra a kérdésre, hogy mit követelhet a hitelező, s hogy mit
köteles az adós teljesíteni, az egyszerűbb és rövidebb választ a
jogviszony tárgya adja meg, bővebben a tartalom igazít el
minket…”



Kötelem keletkezése

6:2. § [Kötelemkeletkeztető tények]
(1) Kötelem keletkezhet különösen szerződésből, károkozásból,

személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséből, egyoldalú
jognyilatkozatból, értékpapírból, jogalap nélküli gazdagodásból,
megbízás nélküli ügyvitelből és utaló magatartásból.

(2) Egyoldalú jognyilatkozatból jogszabályban meghatározott esetekben
keletkezik kötelem. Ezekre a kötelmekre a kötelmek közös és a
szerződés általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(3) Kötelem jogszabályból, bírósági vagy hatósági határozatból akkor
keletkezik, ha a jogszabály, a bírósági vagy a hatósági határozat így
rendelkezik, és a kötelezettet, a jogosultat és a szolgáltatást
meghatározza. Ezekre a kötelmekre a kötelmek közös és a szerződés
általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.



• Kötelemkeletkeztető (-fakasztó) tényállások nem taxatív
felsorolása,

• Klasszikus kötelmi helyzetek mellett egyéb – nem
megszokott, extravagáns (külkalandozó) kötelmek is
léteznek (pl. családjog, öröklési jog)

• Általános és különös kötelemkeletkeztető tény (pl. 6:2.§
(2) és (3) bekezdése különös kötelemkeletkeztető tá.

• Novotni Zoltán: kötelmi helyzetek egyenértékűségének
elve

• Főszabályként nincs az egyes kötelemkeletkeztető tányállások
között sorrendiség (pl. erősorrend)

• De! van kivétel és a gyakorlat sem egységes ebben



• Külön érdekesség: sajátos gyökerű kötelmi helyzetek

• pl. dologi jog megsértéséből eredő kötelem (birtok kiadására irányuló
követelés, kirekesztő alapú kártérítési követelés pl. a dolog megrongálódása
miatt,

• vagy a „továbbfolyó bér” „bérpótló kártérítés”)

• Dolog kiadására (átadására) irányuló követelés átfordulása kötelmi
követeléssé

• zálogjogi követelések (dologi alapú kielégítési követelések)

• személyiségi jog megsértéséből eredő kötelmek (vö. sérelemdíj)

• illetőleg különlegesek az értékpapír-kötelmek (ezek vegyes tulajdonságú
kötelmek)



A kötelem megszűnése

6:3.§ A kötelem megszűnik

a) a szolgáltatás teljesítésével;

b) abban az esetben, ha ugyanaz a személy lesz a jogosult és a kötelezett, ha e
törvény eltérően nem rendelkezik;

c) a kötelezett halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ha kötelezettsége
személyesen teljesíthető szolgáltatás nyújtására irányult;

d) a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ha a szolgáltatást -
annak jellegénél fogva - kifejezetten részére kellett nyújtani;

e) a feleknek a kötelem megszüntetésére irányuló megállapodásával;

f) jogszabályban vagy bírósági vagy hatósági határozatban meghatározott
egyéb okból.



Régi Ptk. – új Ptk.

Ptké. 1. § Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit a
hatálybalépését követően

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
b) megtett jognyilatkozatokra
kell alkalmazni.

Ptké. 50. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk.
hatálybalépésekor fennálló kötelmekkel kapcsolatos, a Ptk. hatálybalépését
követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra - ideértve az e
tények, illetve jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb kötelmeket is - a
Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(2) A felek megállapodhatnak abban, hogy a Ptk. hatálybalépése előtt kötött
szerződésüket teljes egészében az új Ptk. hatálya alá helyezik.


