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A KÖZÉRDEK Ű KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS SZABÁLYAI  

A KLASSZIKUS RÓMAI JOGBAN 
 

SÁRY PÁL∗ 
 
A közérdekű kötelezettségvállalás a magyar polgári jog egyik sajátos intézménye. A nyilatkozattevő 
személy arra vállal kötelezettséget, hogy általa meghatározott közérdekű célra ingyenesen vagyoni 
szolgáltatást teljesít. A tanulmány szerzője rámutat arra, hogy ilyen kötelezettségvállalást a klasszikus 
római jog is ismert pollicitatio néven. A tanulmány a pollicitatio szabályait elemzi, összehasonlítva 
azokat a közérdekű kötelezettségvállalás mai magyar szabályaival. 
Kulcsszavak: közérdekű kötelezettségvállalás, pollicitatio, ajándékozás. 
 
Public commitment is a peculiar institution of the Hungarian civil law. The declarant undertakes an 
obligation to provide a financial contribution for a specific public purpose without any consideration. 
The author of this paper points out that such commitments were known also in classical Roman law 
as pollicitationes. The paper analyses the rules of pollicitatio, comparising them with the actual 
Hungarian rules of public commitment. 
Keywords: public commitment, pollicitatio, gift. 
 
Köztudott, hogy a mai magyar polgári jog legtöbb jogintézménye rendelkezik római jogi 
gyökerekkel. Ez a „kötelezettségvállalás közérdekű célra” elnevezésű jogintézményünkről 
is elmondható.1 Érdekes, hogy a magyar szakirodalomban erre eddig – tudomásom szerint – 
senki nem mutatott rá. E rövid tanulmány ezt a hiányt kívánja pótolni. 
 
1. Közérdekű kötelezettségvállalások az ifjabb Plinius leveleiben 
 
A iustinianusi Digestában található szabályok elemzése előtt érdemes néhány irodalmi pél-
dával illusztrálni a közérdekű kötelezettségvállalás római gyakorlatát. Az ifjabb Plinius 
levelezése kiváló forrás ebből a szempontból.2 
 Maga Plinius számos esetben tett ígéretet arra, hogy ingyenesen vagyoni szolgáltatást 
teljesít közérdekű célra. Így többek között vállalta, hogy ötszázezer sestertiust kifizet sza-
badon született fiúk és leányok élelmezésére,3 a saját költségén közterületen templomot 
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1 Ptk. 6:589–592. §. 
2 Vö. Richard DUNCAN-JONES: The Finances of the Younger Pliny. Papers of the British School at 
Rome 33 (1965), 184 skk. 
3 Plin. Ep. 7,18,2: „Nam pro quingentis milibus nummum, quae in alimenta ingenuorum ingeniarum-
que promiseram…” Vö. Plin. Ep. 1,8,10: „annuos sumptus in alimenta ingeniorum pollicebamur…” 
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emel,4 s jelentős támogatást nyújt abból a célból, hogy szülővárosában (Comum) a szülők 
tanítót tudjanak fogadni gyermekeik számára.5 
 Rendkívül becsületesen járt el Plinius Pompeius Saturninus végrendeletének ügyében. 
Saturninus végrendeletében Pliniust nevezte ki örökösévé és 400 ezer sestertius 
előhagyományt rendelt közös szülővárosuk javára. A hagyományrendelés érvénytelen volt, 
mivel előhagyományt (legatum per praeceptionem) csak az örökösök egyike részére lehe-
tett rendelni,6 várost pedig nem lehetett örökössé nevezni.7 Plinius azonban az örökhagyó 
végakaratához híven felajánlotta a 400 ezer sestertiust a város számára.8 
 Egyes levelekben mások nagylelkű kötelezettségvállalásairól is olvashatunk. Így példá-
ul értesülhetünk az öreg Calpurnius Fabatus bőkezűségéről, melyet Plinius e szavakkal di-
csért: „Kedves Fabatusom! Megkaptam leveledet, s értesültem, hogy magad és fiad nevé-
ben gyönyörű oszlopcsarnokot emeltél, s egy nappal később a kapu díszítésére is pénzt 
ajánlottál fel (pecuniam promisisse). Így vált az előbb megkezdett bőkezűség befejezése 
egy újabbnak a kezdetévé. Örülök, elsősorban a rád háramló dicsőségnek… S végül annak, 
hogy szülővárosunk így gyarapodik…”9 
 Egy másik levélből megtudhatjuk, hogy Caninius Rufus pénzt ajánlott fel városa 
(Comum) polgárai részére egy évenkénti ünnepi lakomára.10 Egy további pliniusi levél sze-
rint Nicaeában egyes magánszemélyek ígéretet tettek arra, hogy a városban épülő színház 
körül a saját költségükön fedett folyosót építenek és a nézőtér felett oszlopcsarnokot emel-
nek.11 
 Végül érdemes kiemelni azt a levelet, melyben Plinius Bithynia helytartójaként arra a 
kérdésre kért választ Traianus császártól, hogy köteles-e minden városban minden városi 
tanácsossá választott személy pénzt adományozni, illetőleg felajánlani a városnak a megvá-
lasztása alkalmából?12 A császár válaszában rámutatott arra, hogy ilyen esetekben általános 
szabály hiányában minden egyes városban a vonatkozó helyi szabályok szerint kell eljár-
ni.13 
 Traianus válaszából arra következtethetünk, hogy a II. század elején még nem kellett 
minden városban a decurióvá választott személyeknek pénzt fizetniük a városuk számára. 
Ez a helyzet azonban később megváltozott, s általánossá vált a fizetési kötelezettség.14  

                                                 
4 Plin. Ep. 10,8,2: „ego statim decurionibus scripseram, ut assignarent solum in quo templum pecunia 
mea exstruerem…” 
5 Plin. Ep. 4,13,5: „paratus sum … tertiam partem eius quod conferre vobis placebit dare.” 
6 Vö. Gai. 2,217: „Sed nostri quidem praeceptores nulli alii eo modo legari posse putant nisi ei, qui 
aliqua ex parte heres scriptus esset.” 
7 Vö. Ulp. 22,5: „Nec municipia nec municipes heredes institui possunt quia incertum corpus est...” 
8 Plin. Ep. 5,7,4: „deinde subiungas nos quadringenta milia offerre, sicut praeceperit Saturninus.” 
9 Plin. Ep. 5,11,1–2 (Muraközy Gyula ford.). 
10 Plin. Ep. 7,18,1: „pecunia, quam municipibus nostris in epulam obtulisti…” 
11 Plin. Ep. 10,39,3: „Huic theatro ex privatorum pollicitationibus multa debentur, ut basilicae circa, 
ut porticus supra caucam.” 
12 Plin. Ep. 10,112,3: „Superest ergo, ut ipse dispicias, an in omnibus civitatibus certum aliquid 
omnes, qui deinde buleutae legentur, debeant pro introitu dare.” 
13 Plin. Ep. 10,113: „Honorarium decurionatus omnes, qui in quaque civitate Bithyniae decuriones 
fiunt, inferre debeant necne, in universum a me non potest statui. Id ergo, quod semper tutissimum 
est, sequendam cuiusque civitatis legem puto…” 
14 Ld. Isid. Orig. 9,423: „non est decurio qui summam non intulit.” Vö. Frank Frost ABBOTT – Allan 
Chester JOHNSON: Municipal Administration in the Roman Empire. Princeton University Press, 
Princeton, 1926, 87; Peter GARNSEY: Honorarium decurionatus. Historia 20 (1971), 313. 
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A tanácsosokon kívül a magistratusszá, illetve pappá választott személyek is kötelesek vol-
tak hivatalukért bizonyos összeget (summa honoraria) fizetni a város kincstárába.15 Egy 
minimális összeg fizetése a városi lexek alapján kötelező volt (summa legitima). A 
hispaniai Urso alaptörvénye (lex coloniae Genitivae Iuliae vagy lex Ursonensis) szerint 
például minden duovirnek és aedilisnek legalább kétezer sestertiust kellett kifizetnie saját 
vagyonából a nyilvános játékok költségeinek fedezésére.16 A feliratok tanúsága szerint a 
tisztségviselők a törvényi minimumnál általában jóval nagyobb összegeket fizettek közér-
dekű célokra, s a pénzfizetésen túl gyakran vállaltak kötelezettséget arra, hogy – az általuk 
elnyert hivatalra, méltóságra tekintettel (ob honorem decurionatus / aedilitatis / 
duumviratus / triumviratus / quinquennalitatis / auguratus / pontificatus / flaminatus stb.) – 
saját költségükön felépítenek egy épületet a városi közösség számára vagy szoborral díszí-
tik szűkebb pátriájukat. „A római felfogás szerint ugyanis – írja Szabó Edit – a közfunkció 
az egyén számára nem megélhetési forrás volt – ennek megfelelően nem is járt érte fize- 
tés –, hanem honor, azaz megtiszteltetés, méltóság, amit a köz javára hozott áldozatokkal, 
köztük anyagi természetű adományokkal is meg kellett hálálni.”17 
 
2. A pollicitatio szabályai a Digestában 
 
A Digesta anyagának összeállítása során Iustinianus jogászai egy külön titulus alá rendez-
ték azokat a jogtudósi véleményeket, melyek a város (civitas, municipium) javára tett fel-
ajánlás (pollicitatio), vagyis a közérdekű kötelezettségvállalás körében születtek.18 Az aláb-
biakban e rövid (15 fragmentumból álló) Digesta-titulus tartalmának ismertetésére kerül 
sor.19 
 A pollicitatio egyoldalú jogügylet volt. Amint Ulpianus rámutat, „pactum est duorum 
consensus atque conventio, pollicitatio vero offerentis solius promissum”, tehát míg a 
pactum két fél megállapodása és megegyezése, a pollicitatio a felajánlást tevő személy 
egyedüli ígérete.20 
 A pollicitatio nem volt formaságokhoz kötve.21 Azok, akik a városuk javára kívántak 
valamilyen vagyoni kötelezettséget vállalni, valószínűleg a városi tanács (curia) ülésén, a 

                                                 
15 Vö. Richard DUNCAN-JONES: Costs, Outlays and Summae Honorariae from Roman Africa. Papers 
of the British School at Rome (a továbbiakban: PBSR) 30 (1962), 65 skk.; UŐ.: An Epigraphic Survey 
of Costs in Roman Italy. PBSR (1965), 226 skk.; Peter GARNSEY: Taxatio and Pollicitatio in Roman 
Africa. Journal of Roman Studies 61 (1971), 116. 
16 Lex Urs. 70–71. Vö. ABBOTT–JOHNSON: i. m. 142; GARNSEY: Honorarium…, 313. 
17 SZABÓ Edit: Summa honoraria. In: Római történeti kézikönyv (szerk.: Németh György). Korona 
Kiadó, Budapest, 2001, 431. 
18 D. 50,12: De pollicitationibus. 
19 A témával kapcsolatos külföldi szakirodalmi művek közül a következők emelhetők ki: Robert 
V ILLERS: Essai sur la «pollicitatio» ad une «res publica». Revue historique de droit français et 
étranger 18 (1939), 1–32; Jules ROUSSIER: Le sens du mot «pollicitatio» chez les juristes romains. 
Revue internationale des droits de l’antiquité 3 (1949), 295–317; Nobuo HAYASHI: Die »pecunia« in 
der »pollicitatio ob honorem«. Klio 71 (1989), 383–398; Paolo LEPORE: «Rei publicae polliceri». 
Un’indagine giuridico-epigrafica. Giuffré, Milano, 20122. 
20 Ulp. D. 50,12,3 pr. 
21 A pollicitatio formátlan ígéret volt. A pollicitatio dotis formátlan hozományígéretet jelentett  
(C. 5,11,6). 
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tanácsosok (decuriones) előtt tettek erről nyilatkozatot, melyet jegyzőkönyvbe (acta) vet-
tek.22 
 A Digesta a kötelezettséget vállaló személy motívuma alapján háromféle pollicitatióról 
tesz említést: (1) valamilyen városi tisztség, hivatal, méltóság elnyerésére tekintettel (ob 
honorem) tett felajánlás,23 (2) a városban pusztító tűzre, földrengésre, középület összeomlá-
sára (propter incendium vel terrae motum vel aliquam ruinam, quae rei publicae 
contingit),24 tehát a várost ért, vis maiorból fakadó káreseményre tekintettel (ob casum, 
quem civitas passa est) tett felajánlás,25 s végül (3) különösebb ok nélkül (sine causa) tett 
felajánlás.26 Az ob honorem kötelezettségvállalással kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy 
(1) ilyen felajánlást nem csak a már elnyert, hanem a megpályázott (elnyerendő) tisztségre 
tekintettel is lehetett tenni,27 (2) ilyen felajánlást nők is tehettek,28 (3) s arra tekintettel is 
helye volt ilyen felajánlásnak, hogy más személy (általában hozzátartozó) nyert el valami-
lyen hivatalt.29 A sine causa tett felajánlás motívuma legtöbbször a dicsőségvágy, az erköl-
csi elismerés iránti vágy volt. 
 A pollicitatio által létrejött egyoldalú kötelem csak akkor volt peresíthető, ha ob 
honorem vagy ob casum tették,30 a sine causa felajánlásból csupán természetes kötelem 
(naturalis obligatio) fakadt.31 Ha a kötelezett (pollicitator) az általa sine causa vállalt szol-
gáltatást teljesítette, azt később jogalap nélküli gazdagodás címén nem követelhette vissza. 

                                                 
22 Vö. GARNSEY: Taxatio…, 116, 4. jz. Plinius is a curia ülésén jelentette be az alimentációs kötele-
zettségvállalását (Ep. 1,8,16). 
23 Ulp. D. 39,5,19 pr.; Ulp. D. 50,12,1,1; Ulp. D. 50,12,3 pr.; Ulp. D. 50,12,6 pr.; Ulp. D. 50,12,6,2; 
Mod. D. 50,12,9; Mod. D. 50,12,11; Papir. D. 50,12,13 pr.; Pomp. D. 50,12,14. 
24 Marci. D. 50,12,4. 
25 Paul. D. 50,12,7. 
26 Ulp. D. 50,12,1,1–2.5. 
27 Ulp. D. 50,12,1,1: „Si quidem ob honorem promiserit decretum sibi vel decernendum…” A hivatal-
ra pályázók tehát a megválasztásuk esetére teljesen jogszerűen tehettek vagyoni felajánlásokat a város 
számára; csupán azt tiltotta és büntette a törvény, ha a pályázó magánszemélyek részére nyújtott vagy 
ígért ingyenesen vagyoni szolgáltatást a hivatal elnyerése érdekében. Vö. ABBOTT–JOHNSON: i. m. 87. 
28 Ulp. D. 50,12,6,2: „Non tantum masculos, sed etiam feminas, si quid ob honores pollicitatae sunt, 
debere implere sciendum est…” Gyakran tettek közcélú felajánlásokat a pappá (elsősorban a 
flaminicává) választott nők (ob honorem flaminicatus). Vö. Emily A. HEMELRIJK: Priestesses of the 
Imperial Cult in the Latin West: Benefactions and Public Honour. L’Antiquité Classique 75 (2006), 
85–117. 
29 Pomp. D. 50,12,14: „Si quis sui alienive honoris causa opus facturum se in aliqua civitate 
promiserit…” A pappá választott nők esetében az elnyert méltóságra tekintettel sokszor nem maguk 
az illető nők, hanem helyettük az apjuk, az anyjuk vagy a férjük tett vagyoni felajánlást a város részé-
re. Vö. HEMELRIJK: i. m. 97. 
30 Ulp. D. 50,12,1,1: „Si quidem ob honorem promiserit … tenebitur ex pollicitatione”; Ulp. D. 
50,12,3 pr.: „si ob honorem pollicitatio fuerit facta, quasi debitum exigatur”; Ulp. D. 50,12,6,2: „si 
quid ob honores pollicitatae sunt, debere implere sciendum est”; Marci. D. 50,12,4: „Propter 
incendium…, si quis promiserit, tenebitur”; Paul. D. 50,12,7: „Ob casum…, si quis promiserit se quid 
facturum, …omnimodo tenetur…” 
31 Ulp. D. 50,12,1,1: „sin vero sine causa promiserit, non erit obligatus…”; 50,12,1,5: „Qui non ex 
causa pecuniam rei publicae pollicentur, liberalitatem perficere non coguntur.” Kaser a római jogi 
kézikönyvének első kiadásában tévesen azt írta, hogy a nem ob honorem tett pollicitatio teljesítése 
csak erkölcsi és nem jogi kötelezettség volt (Max KASER: Das römische Privatrecht. C. H. Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung, München, 1955, I, 504, 18. jz.). A neves romanista később felismerte tévedé-
sét: kézikönyvének második, átdolgozott kiadásában ez a téves megállapítás már nem szerepel. 
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Ulpianus szerint ugyanis abban az esetben, ha valaki egy olyan dolgot akar magának köve-
telni, amit pollicitatio alapján átadott a városi polgároknak, a kereseti kérelmet el kell utasí-
tani: „Si quis quam ex pollicitatione tradiderat rem municipibus vindicare velit, repellendus 
est a petitione…” 32 
 A sine causa pollicitatio által létrejött természetes kötelem peresíthetővé vált, ha a köte-
lezett elkezdte a teljesítést (kifizette az ígért pénzösszeg egy részletét, illetve megkezdte az 
ígért építési munkát),33 vagy ha a város a felajánlásra tekintettel megkezdte az építkezést.34 
Nem csak azt tekintették az építkezés megkezdésének, ha lerakták az épület alapjait, hanem 
azt is, ha az épület tervezett helyét megtisztították, sőt már azt is, ha a helyet a kötelezettsé-
get vállaló személy kérelmére kijelölték.35 
 A kötelem tárgya kétféle szolgáltatás lehetett: (1) egy bizonyos mű (opus) saját költsé-
gen való elkészíttetése (új épület építése, régi épület helyreállítása, kiegészítése, szobor 
emelése), illetve (2) meghatározott pénzösszeg (pecunia) szolgáltatása.36 A pénzszolgálta-
tás többnyire egyszeri kifizetést jelentett, de rendszeres szolgáltatást is lehetett vállalni. Az 
egyik Digesta-fragmentum szerint a rendszeres pénzszolgáltatás olyan formában is vállalha-
tó volt, hogy a kötelezett egy meghatározott – s általa megtartott – tőkeösszeg (sors) kama-
tait (usuras) ajánlotta fel közérdekű célra a városának. A fragmentum szerint – amint az 
már a fentebb említett pliniusi levelekből is kitűnt – a pollicitator meghatározhatta, hogy az 
általa felajánlott pénzösszeg mire fordítandó.37 
 A kötelezett az általa vállalt szolgáltatás teljesítését feltételhez köthette, de a feltétel 
nem sérthette a város érdekeit. Ha a feltétel teljesítése a város számára kárral járt volna, azt 
nem kellett figyelembe venni. Így például érvénytelennek minősült az a feltétel, amely a 
várost adóelengedésre kötelezte. Csak olyan feltételeket lehetett érvényesen kikötni, melyek 
a szokásjog által már régóta elfogadottak voltak.38 

                                                 
32 Ulp. D. 50,12,3,1. 
33 Ulp. D. 50,12,1,2: „Item si sine causa promiserit, coeperit tamen facere, obligatus est qui coepit”; 
Ulp. D. 50,12,3 pr.: „Sed et coeptum opus, licet non ob honorem promissum, perficere promissor eo 
cogetur, et est constitutum”; Ulp. D. 50,12,6,1: „Si quis pecuniam (non) ob honorem promiserit 
coeperitque solvere, eum debere quasi coepto opere imperator noster Antoninus rescripsit.” 
34 Ulp. D. 50,12,1,4–5: „Sed si non ipse coepit, sed cum certam pecuniam promisisset ad opus rei 
publicae contemplatione pecuniae coepit opus facere: tenebitur quasi coepto opere. Denique cum 
columnas quidam promisisset, imperator noster cum divo patre suo ita rescripsit: »Qui non ex causa 
pecuniam rei publicae pollicentur, liberalitatem perficere non coguntur. Sed si columnas Citiensibus 
promisisti et opus ea ratione sumptibus civitatis vel privatorum inchoatum est, deseri quod gestum 
(coeptum) est non oportet.«” 
35 Ulp. D. 50,12,1,3: „Coepisse sic accipimus, si fundamenta iecit vel locum purgavit. Sed et si locus 
illi petenti destinatus est, magis est, ut coepisse videtur.” Amint a 4. lábjegyzetben idézett szövegből 
már láthattuk, az ifjabb Plinius levélben kérte a városi tanácsosokat, hogy jelöljenek ki (assignatio) 
számára egy helyet, ahol a saját költségén templomot emelhet. 
36 Ulp. D. 50,12,1 pr.: „Si pollicitus quis fuerit rei publicae opus se facturum vel pecuniam 
daturum…” 
37 Modestinus (D. 50,12,10) szerint egy Septicia nevű hölgy 30 ezer denarius tőkeösszeg évi 6%-os 
kamatát ajánlotta fel szülővárosának (patriae suae) négyévente rendezendő játékokra (certamen 
quarto quoque anno celebrandum), a játékokon szereplők jutalmazására (ad praemia certantium). 
38 Papir. D. 50,12,13,1: „Item rescripserunt condiciones donationibus adpositas, quae in rem 
publicam fiunt, ita demum ratas esse, si utilitatis publicae interest: quod si damnosae sint, observari 
non debere. Et ideo non observandum, quod defunctus certa summa legata vetuit vectigal exerceri. 
Esse enim tolerabilis, quae vetus consuetudo comprobat.” 
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 Az ígéret megszegésével kapcsolatban két probléma merül fel a forrásokban. Az egyik 
az, hogy késedelembe esés esetén tartozott-e kamatot fizetni a kötelezett? Ulpianus e kér-
désre – egy császári leiratra hivatkozva – igennel felelt.39 A másik kérdés az volt, hogy ha a 
kötelezett a hivatalára tekintettel egy mű elkészítését (egy épület felépítését) vállalta, s nem 
teljesített, mit követelhetett tőle a város? Követelhetett-e pénzfizetést az ígért szolgáltatás 
helyett? Papirius Iustus e kérdésre – szintén egy császári leiratra hivatkozva – nemleges 
választ adott: a pollicitatortól ilyen esetben is csak a vállalt szolgáltatás teljesítését lehetett 
követelni.40 
 Az ígért építési munka elvégzésével a kötelezettség természetesen megszűnt; a teljesítés 
a kötelem megszűnését eredményezte. Éppen ezért, ha az elkészült épület később vis maior 
folytán megrongálódott, a kötelezettől már semmit nem lehetett követelni.41 Ebből azonban 
arra következtethetünk, hogy ha a félkész épület rongálódott vagy semmisült meg vis maior 
következtében, a kárt a pollicitator viselte, aki tehát köteles volt ilyenkor a saját költségén a 
hibákat kijavítani, illetve az építkezésnek újból neki kezdeni. 
 A kötelezettségvállalás és a teljesítés időpontja közötti időszak alatt a pollicitator kö-
rülményei lényegesen megváltozhattak. Hogyan hatottak ki e változások a kötelemre? Két 
Digesta-fragmentum is foglalkozik e kérdéssel. Modestinus arra a kérdésre ad választ, hogy 
mi történt akkor, ha az építési munkát vállaló személy anyagi helyzete az építkezés meg-
kezdése után jelentősen romlott. A jogtudós szerint Antoninus Pius egyik rendelete értel-
mében az elszegényedett pollicitator vagyona egyötödének átadásával megszabadulhatott a 
kötelezettségétől.42 Ebben az esetben tehát érvényesült az az elv, melyet clausula rebus sic 
stantibus-nak nevezünk. 
 Egy másik idevágó esettel Ulpianus foglalkozik, aki szintén egy császári rendeletre hi-
vatkozik. A rendelet szövegében a következő tényállás szerepel. Statius Ruffinus egy szín-
pad (proscaenium) felépítésére tett ígéretet Gabii lakosai számára. A munkálatok megkez-
dése után azonban Ruffinust Róma városparancsnoka (praefectus urbis) három évre szám-
űzte (valószínűleg egész Itáliából). Így kérdésessé vált, hogy köteles-e Ruffinus a vállalt 
kötelezettségét teljesíteni? A rendelet szerint igen: Ruffinus a távollétében is köteles az 
építtetést folytatni egy barátja (megbízott képviselője) útján.43 A száműzés tehát nem men-
tesítette a pollicitatort a kötelezettsége alól. 
 A pollicitatión alapuló kötelem – a közérdekű kötelezettségvállalás mai magyar szabá-
lyaitól eltérően – nem szűnt meg a kötelezett halálával. A kötelezettség tehát átszállt az 
örökösökre. A pollicitator örököseinek felelősségét, helytállási kötelezettségét részletesen 
szabályozták. Az ob honorem vállalt felajánlást az örökösök kötelesek voltak teljesíteni (az 

                                                 
39 Ulp. D. 50,12,1 pr.: „sed si moram coeperit facere, usurae accedunt, ut imperator noster cum divo 
patre suo rescripsit.” 
40 Papir. D. 50,12,13 pr.: „Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt opera exstruere 
debere eos, qui pro honore polliciti sunt, non pecunias pro his inferre cogi.” 
41 Ulp. D. 50,12,1,6: „Si quis opus quod perfecit adsignavit, deinde id fortuito casu aliquid passum 
sit, periculum ad eum qui fecit non pertinere imperator noster rescripsit.” 
42 Mod. D. 50,12,9: „Sed et ipsum donatorem pauperem factum ex promissione operis coepti quintam 
partem patrimonii sui debere divus Pius constituit.” 
43 Ulp. D. 50,12,8: „De pollicitationibus in civitatem factis iudicum cognitionem esse divi fratres 
Flavio Celso in haec verba rescripserunt: Probe faciet Statius Ruffinus, si opus proscaeni, quod se 
Gabinis exstructurum promisit, quod tandem adgressus fuerat, perficiat. Nam et si adversa fortuna 
usus in triennio a praefecto urbis relegatus esset, tamen gratiam muneris, quod sponte optulit, 
minuere non debet, cum et absens per amicum perficere opus istud possit.” 
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ígért pénzösszeget megfizetni, illetve az ígért művet elkészíteni).44 Kivételt csak az az eset 
képezett, ha a pollicitator az adott tisztség, hivatal elnyerése előtt meghalt: ilyenkor az ob 
honorem tett felajánlást az örökösök nem tartoztak teljesíteni. E kivétel alól is volt azonban 
kivétel: ilyenkor is kötelesek voltak az örökösök az ígéret teljesítésére, ha a pollicitator 
megkezdte a teljesítést (belekezdett az építésbe), illetve, ha a város – a felajánlásra tekintet-
tel – a pollicitator halála előtt belekezdett az építkezésbe.45 
 Abban az esetben, ha az örökhagyó pollicitator építkezésre tett ígéretet ob honorem, s a 
halála után kiderült, hogy a hagyaték nem elegendő a munkálatok befejezéséhez, az örökö-
sök az építkezés bejezése helyett úgy is megszabadulhattak a kötelemtől, ha a hagyaték egy 
meghatározott részét átadták a városnak (deminutio pollicitationis). E rész lemenők esetén a 
hagyaték egytizede, más örökösök esetén a hagyaték egyötöde volt.46 

Ha az örökhagyó pollicitator nem ob honorem tett ígéretet építkezésre, s halála előtt 
megkezdte az építést, az örökösei választhattak: vagy befejezték az építkezést, vagy a ha-
gyaték fentebb említett hányadát átengedték a város számára.47 A nem ob honorem tett fel-
ajánlás esetén tehát az örökösök akkor is választhatták az utóbbi megoldást, ha a hagyaték 
egyébként elegendő lett volna az építkezés befejezésére. 
 
3. A pollicitatio és a donatio egymáshoz való viszonya 
 
Kaser a római jogi kézikönyvének első kiadásában azt írta, hogy a pollicitatio a klasszikus 
korban nem donatio,48 a második, átdolgozott kiadásban pedig úgy fogalmazott, hogy a 
pollicitatio megkülönböztetendő a donatiótól.49 Véleményem szerint az utóbbi megfogal-

                                                 
44 Ulp. D. 50,12,6 pr.: „Totiens locum habet deminutio pollicitationis in persona heredis, quotiens non 
est pollicitatio ob honorem facta. Ceterum si ob honorem facta sit, aeris alieni loco habetur et in 
heredem persona non minuitur”; Mod. D. 50,12,9: „Ex pollicitatione, quam quis ob honorem apud 
rem publicam fecit, ipsum quidem omnimodo in solidum teneri: heredem vero eius ob honorem 
quidem facta promissione in solidum…”; Pomp. D. 50,12,14: „Si quis sui alienive honoris causa opus 
facturum se in aliqua civitate promiserit, ad perficiendum tam ipse quam heres eius ex constitutione 
divi Traiani obligatus est.” Amint az ulpianusi szöveghelyből kitűnik, az örökösök úgy feleltek, mint-
ha kölcsön címén tartoznának a városnak. A pénzkölcsön értelemben használt aes alienum kifejezés-
sel kapcsolatban ld. BAJÁNHÁZY  István: Kölcsönszerződések a köztársaság idején. In: Jogtörténeti 
tanulmányok IX. (szerk.: Jusztinger János–Pókecz Kovács Attila). Pécsi Tudományegyetem ÁJK, 
Pécs, 2008, 28 skk. 
45 Mod. D. 50,12,11: „Si quis ob honorem vel sacerdotium pecuniam promiserit et antequam honorem 
vel magistratum ineat, decedet, non oportere heredes eius conveniri in pecuniam, quam is ob 
honorem vel magistratum promiserat, principalibus constitutionibus cavetur, nisi forte ab eo vel ab 
ipsa re publica eo vivo opus fuerit inchoatum.” 
46 Mod. D. 50,12,9: „ob id vero,  quod opus promissum coeptum est, si bona liberalitati solvendo non 
fuerint, extraneum heredem in quintam partem patrimonii defuncti, liberos in decimam teneri divi 
Severus et Antoninus rescripserunt.” 
47 Pomp. D. 50,12,14: „Sed si quis (non) ob honorem opus facturum se (in) civitate aliqua promiserit 
atque inchoaverit et priusquam perficeret, decesserit: heres eius extraneus quidem necesse habet aut 
perficere id aut partem quintam patrimonii relicti sibi ab eo, qui id opus facere instituerat, si ita 
mallet, civitati, in qua id opus fieri coeptum est, dare: is autem, qui ex numero liberorum est, si heres 
exstitit, non quintae partis, sed decimae concedendae necessitate adficitur. Et haec divus Antoninus 
constituit.” 
48 KASER: i. m. (1955), I, 504: „Keine donatio ist in klassischer Zeit die pollicitatio…” 
49 KASER: Das römische Privatrecht. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 19712, I, 604: 
„Von der donatio wird die pollicitatio unterschieden…” 
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mazás sem pontos. Helyesebb ugyanis azt mondanunk, hogy a pollicitatio is donatio volt, 
de a donatio egy különleges esete, amire különleges szabályok vonatkoztak, s amire a 
donatio bizonyos szabályai nem terjedtek ki. Így nem vonatkoztak a pollicitatio esetére a 
lex Cincia korlátozó rendelkezései, s a város ellen valószínűleg nem lehetett indítani sem 
actio Pauliana-t, sem querela inofficiosae donationis-t.50 A magánérdeket ugyanis mindig 
megelőzte a közérdek.51 

Azt az álláspontomat, hogy a pollicitatio is donatio volt, az alábbi érvekkel támaszta-
nám alá. Először is Benedek Ferenc kulcsfontosságú megállapításaira hivatkoznék: „A 
klasszikusoknál a donatio nem önálló szerződéstípus, hanem egy sajátos jelleg, mely bár-
mely dologi jog átruházásában, kötelezettségvállalásban, tartozáselengedésben megnyilvá-
nuló vagyoni juttatás sajátja lehet (donatio dando, obligando, liberando). Vagyis a donatio 
egy absztrakció; a legkülönbözőbb ügyletek egymás mellé állítása azon egy közös ismér-
vük alapján, hogy a bennük foglalt juttatás ingyenesen történik.”52 

A Digesta több fragmentuma is megerősíti nézetemet. Ulpianus azt írja, hogy ha a köz-
ügyekben a donatio kérdésessé válik, egyedül azt kell megvizsgálni, hogy áll-e iusta causa 
a városnak tett ígéret vagy felajánlás mögött, vagy nem: így ha az illető ob honorem ígért 
valamit, felel, ha nem, nem: „Hoc iure utimur, ut in rebus publicis, cum de donatione 
quaeritur, illud solum spectetur, utrum ob causam aliquam iustam rei publicae promittat 
quis vel polliceatur an non, ut, si ob honorem aliquem promittat, teneatur, si minus, non.”53 

A pollicitatióról szóló Digesta-titulus egyik fragmentumában a város feltételes meg-
ajándékozásáról esik szó.54 Rendszertanilag e töredék azért került megfelelő helyre, mert a 
pollicitatio is donatio. Azt is érdemes kiemelni, hogy Modestinus a pollicitatort egy helyen 
donatornak nevezi.55 

Az, hogy e fragmentumok mind interpoláltak lennének – ahogyan azt Pringsheim véli –
,56 nem tűnik valószínűnek.57 S így véleményem szerint téves Kaser azon nézete, amely 
szerint a pollicitatiót a iustinianusi korban vonták a donatio tágabb körébe.58 

                                                 
50 A lex Cincia bizonyos mértéken felül tiltotta az ajándékozást (Paul. Sent. 5,11,6); az ajándékozó 
hitelezői actio Pauliana-t indíthattak a megajándékozott fél ellen, ha az ajándékozó vagyonából köve-
teléseik nem nyertek kielégítést (Ulp. D. 42,8,6,11; Iul. D. 42,8,17,1); az ajándékozó halála esetén a 
kötelesrészre jogosultak keresetet indíthattak a megajándékozott ellen, ha csak így juthattak hozzá a 
kötelesrészükhöz (Paul. D. 31,87,3–4). Vö. SZEMÉLYI  Kálmán: Római jog. Minerva, Kolozsvár, 
19412, II, 115 sk. 
51 Vö. Plin. Ep. 7,18,5: „oportet privatis utilitatibus publicas … anteferre”. 
52 BENEDEK Ferenc: A iusta causa traditionis a római jogban. Studia Iuridica Auctoritatae 
Universitatis Pécs Publicata 8 (1959), 12. 
53 Ulp. D. 39,5,19 pr. 
54 Papir. D. 50,12,13,1: „Item rescripserunt condiciones donationibus adpositas, quae in rem 
publicam fiunt…” 
55 Mod. D. 50,12,9: „Sed et ipsum donatorem…” 
56 Vö. KASER: Das römische Privatrecht. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1959, II, 
291, 43. jz. (= 19752, II, 400, 61. jz.). 
57 Az interpolációkkal kapcsolatban tökéletesen egyetértek Nótári véleményével. Vö. NÓTÁRI Tamás: 
Római köz- és magánjog. Lectum Kiadó, Szeged, 2011, 107–108: „Nem kétséges, hogy a iustinianusi 
kompilátorok bizonyos szövegeket módosítottak. Azonban már csak a feszített munkatempóra tekin-
tettel sem képzelhető el, hogy következetesen átírták volna a szöveget, vagy a legszükségesebbnél 
több mondatrészt, szót toldottak volna be… Ha tehát módosítottak, akkor leginkább töröltek a szö-
vegből, hiszen az kevésbé időigényes feladat. A modern filológia szerint is megilleti a szöveget az 
ártatlanság vélelme, vagyis amíg nem sikerült teljes biztonsággal bizonyítani, hogy egy Digesta-hely 
interpolált, addig hitelesnek kell elfogadnunk.” 
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Amint Benedek Ferenc írja, „az ajándékozáshoz szükséges, hogy az ajándékozónál 
meglegyen a liberalitas, vagyis az ingyenes juttatás szándéka.”59 A pollicitatióról szóló 
forrásokban több helyen is találkozhatunk a liberalitas kifejezéssel.60 Ez is arra utal, hogy 
lényegét tekintve a pollicitatio is donatio volt. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy ha 
egy dolog átadására pollicitatio alapján került sor, a traditio jogcíme donatio volt. 

Tekintettel arra, hogy a pollicitatio is ajándékígéret volt, pontatlannak tartom a római 
jogi tankönyvek azon állítását, amely szerint a formátlan ajándékígéret csak a iustinianusi 
korban vált peresíthetővé. A formátlan ajándékígéret egy speciális esetben – ha azt egy vá-
rosnak tették ob iustam causam (vagyis ob honorem vagy ob casum) – már a klasszikus 
korban is peresíthető volt. S igen valószínűnek tartom, hogy Iustinianus éppen a pollicitatio 
ob iustam causam peresíthető jellegét terjesztette ki a magánszemélyek egymás közötti 
ajándékígéreteire.61 
 
4. A pollicitatio szabályainak összehasonlítása a közérdekű kötelezettségvállalás mai 
szabályaival 
 
Végül érdemes összehasonlítanunk a pollicitatio szabályait a közérdekű kötelezettségválla-
lás mai magyar szabályaival. A „kötelezettségvállalás közérdekű célra” elnevezésű intéz-
ményt a régi, szocialista Ptk. (1959. évi IV. törvény) az alapítvány burzsoának tartott in-
tézménye helyett vezette be jogrendünkbe. Ebből fakadóan a közérdekű kötelezettségválla-
lás számos hasonlóságot mutat az alapítvánnyal. A határozatlan időre szóló, rendszeres 
szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalással tulajdonképpen egy ún. nem önálló (önálló 
jogalanyisággal nem rendelkező) alapítvány jön létre. Mindez a pollicitatióval kapcsolatban 
is elmondható,62 hiszen az önálló alapítvány intézményét – az 1960 és 1987 közötti magyar 
jogrendhez hasonlóan – a klasszikus római jog sem ismerte.63 

A közérdekű kötelezettségvállalás olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely által a nyilat-
kozattevő fél kötelezettséget vállal arra, hogy általa meghatározott közérdekű célra ingye-
nesen vagyoni szolgáltatást teljesít. Az új Ptk. (2013. évi V. törvény) szerint a nyilatkozat 
formai kötöttségektől mentes. A pollicitatio szintén egyoldalú, formátlan jognyilatkozat 
volt, amely által a pollicitator kötelezettséget vállalt arra, hogy városa részére ingyenesen 

                                                                                                                            
58 KASER: i. m. (1959), II, 291: „Das einseitige Versprechen an die Gemeinde, das technisch 
pollicitatio heißt, wird von der östlichen Doktrin in den weiten Rahmen der Schenkung einbezogen” 
(= 19752, II, 400). 
59 BENEDEK Ferenc–PÓKECZ KOVÁCS Attila: Római magánjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–
Pécs, 2013, 308. Vö. MOLNÁR Imre–JAKAB  Éva: Római jog. Leges Kiadó, Szeged, 20043, 321. 
60 Ld. Ulp. D. 50,12,1,5; Mod. D. 50,12,9. 
61 Inst. 2,7,2: „Perficiuntur autem, cum donator suam voluntatem scriptis aut sine scriptis 
manifestaverit…” 
62 Vö. Gabriele WESCH-KLEIN: Rechtliche Aspekte privater Stiftungen während der römischen 
Kaiserzeit. Historia 38 (1989), 177–197. 
63 Vö. MOLNÁR–JAKAB : i. m. 146; BENEDEK–PÓKECZ KOVÁCS: i. m. Az, hogy az önálló alapítvány 
intézménye megjelent-e a iustinianusi jogban, vitatott az irodalomban. Az, hogy a „tiszteletre méltó 
helyek”-et (venerabiles loci) – vagyis a templomokat, a kolostorokat, az árvaházakat és a többi hason-
ló házat – a források sokszor consortiumoknak (C. 1,2,22), corpusoknak [C. 1,3,46(47)], 
collegiumoknak (görögül szüsztémáknak, ld. Nov. 7 végig) nevezik, arra utal, hogy ezeket az intéz-
ményeket Iustinianus és jogászai személyegyesüléseknek tekintették. A templom ugyanis szorosan 
kötődött a gyülekezethez, a kolostor a falai között élő szerzetesi közösséghez, a karitatív ház pedig az 
ott szolgálatot teljesítő személyzethez. 
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vagyoni szolgáltatást teljesít. A pollicitatio meghagyást is tartalmazhatott (ilyenkor a 
pollicitatio tulajdonképpen egyfajta donatio sub modo volt), melyben a pollicitator megha-
tározhatta, hogy a város a szolgáltatás tárgyát képező pénzösszeget milyen közérdekű célra 
köteles fordítani (pl. gyermekek élelmezésére). 

A vállalt szolgáltatás ma elvileg bármilyen vagyoni értékkel bíró szolgáltatás lehet. A 
pollicitatio esetében ezzel szemben a pollicitator vagy egy meghatározott pénzösszeg meg-
fizetését vagy egy meghatározott mű elkészítését vállalta. A szolgáltatás köre így ma tágabb 
körű, de ez csak elvileg van így: a gyakorlatban zömében pénzszolgáltatás vállalására kerül 
sor. A kötelezettségvállalás a mai szabályokhoz hasonlóan Rómában is irányulhatott egy-
szeri és rendszeres szolgáltatásra egyaránt. 

Bár az erre vonatkozó kifejezett rendelkezést az új Ptk. – a régivel ellenétben – már nem 
tartalmazza, a törvény miniszteri indokolása szerint a kötelezettséget vállaló kiköthet olyan 
feltételt, hogy a szolgáltatásnak a meghatározott célra való fordítása nevének feltüntetésével 
történjék. Az, hogy ez Rómában is természetes volt, a ránk maradt feliratok százai bizonyít-
ják. De a Digesta is utal erre egy helyen. Callistratus – egy senatusi határozatra hivatkozva 
– a következőket írja: annak a nevét, aki ígéretet tett egy más által emelt épület márvánnyal 
vagy (a nép kívánságának megfelelően) egyéb módon való díszítésére, az épületen fel kel-
lett tüntetni (az építtető neve feltüntetésének meghagyásával). S ehhez hasonlóan azoknak a 
magánszemélyeknek a nevét is meg kellett örökíteni egy feliraton, akik a saját vagyonukból 
támogattak egy közpénzből folyó építkezést.64 

A szolgáltatást ma egy – a kötelezett vagy a bíróság által kijelölt – kezelő szerv fordítja 
a meghatározott célra, kezelő szerv pedig állami szerv, egyesület, alapítvány, gazdasági 
társaság egyaránt lehet. Rómában ettől eltérő volt a helyzet: ha a pollicitatio alapján pénz-
szolgáltatás történt, a pénz a városi quaestorok (vagy azok hiányában más pénzügyi hiva-
talnokok) kezelésébe került, akik az így megszerzett forrásból – erre irányuló meghagyás 
esetén – a pollicitator által meghatározott célra a kifizetéseket eszközölték. 

Ha ma a kijelölt szerv a szolgáltatást nem fordítja a meghatározott célra, az ebből eredő 
igények érvényesítésére a kötelezetten kívül az ügyész is jogosult. Úgy tűnik, hogy ehhez 
hasonló szabály Plinius korában nem létezett, ami visszaélésekre adott lehetőséget. Ez egy-
értelműen kitűnik az egyik pliniusi levélből. Egy alkalommal Caninius Rufus tanácsért for-
dult Pliniushoz: mit tegyen annak érdekében, hogy az a felajánlása, amelyet polgártársai 
javára egy évenkénti nyilvános lakomára tett, halála után is megmaradjon? Plinius a vála-
szában rámutatott arra, hogy a megoldás nem egyszerű: „Nagyon megtisztelő kérdés, de 
nem könnyű felelni rá. Ha kifizeted az összeget a városnak, félő, hogy nyoma vész. Ha 
földbirtokot adományozol, mint köztulajdont elhanyagolják. Nem tudok jobbat tanácsolni 
annál, amit magam is tettem.”65 S itt Plinius elmondja, hogy hogyan járt el az alimentációs 
kötelezettségvállalása ügyében: az egyik mezőgazdasági ingatlanát a városnak ajándékozta, 
majd az ingatlant (mint ager vectigalis-t) bérbe vette azzal, hogy a bérleti díj összegét a 
város minden évben köteles a gyermekek élelmezésére fordítani.66 E rafinált módon – lé-

                                                 
64 Call. D. 50,10,7,1: „Si quis opus ab alio factum adornare marmoribus vel alio quo modo ex 
voluntate populi facturum se pollicitus sit, nominis proprii titulo scribendo: manentibus priorum 
titulis, qui ea opera fecissent, id fieri debere senatus censuit. Quod si privati in opera, quae publica 
pecunia fiant, aliquam de suo adiecerint summam, ita titulo inscriptionis uti eos debere isdem 
mandatis cavetur, ut quantam summam contulerint in id opus, inscribant.” 
65 Plin. Ep. 7,18,1–2. 
66 Plin. Ep. 7,18,2. Vö. Frank C. BOURNE: The Roman Alimentary Program and Italian Agriculture. 
Transactions and Proceedings of the American Philological Association 91 (1960), 62; Richard 
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nyegében létrehozva egy nem önálló alapítványt – Pliniusnak sikerült elérnie azt, hogy – 
nagylelkű felajánlása alapján – az általa meghatározott célra minden évben (elvileg időhatár 
nélkül) meglegyen a kellő pénzösszeg. Az ingatlan évi jövedelme ugyanis – Plinius állítása 
szerint – jóval meghaladta a bérleti díj (vectigal) összegét, s így bizton lehetett arra számí-
tani, hogy az ingatlannak mindig lesz bérlője.67 

A közérdekű kötelezettségvállalás és a pollicitatio között két további lényeges különb-
ség mutatható ki. Az egyik az, hogy a közérdekű kötelezettségvállalás a mai szabályok sze-
rint visszavonható. A pollicitatiót ezzel szemben nem lehetett visszavonni: „pollicitatio 
recusari non potest” – írja Ulpianus.68 

A másik különbség a kötelezett halálával kapcsolatos. Ma a kötelezettség a kötelezett 
halálával megszűnik. A pollicitator halála ezzel szemben nem járt a kötelezettség megszű-
nésével: a kötelezettség átszállt a pollicitator örökösére. A pollicitatio tehát – mivel nem 
volt visszavonható és nem volt személyhez kötött – elméletileg közelebbi rokonságban áll 
az alapítvánnyal, mint a – visszavonható és személyhez kötött – közérdekű kötelezettség-
vállalás. 
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32 (1964), 129 sk. 
67 Plin. Ep. 7,18,3. A konstrukció megértéséhez tudnunk kell azt, hogy a municipiumok rendszerint 
örök időkre (in perpetuum) adták bérbe földjeiket. A bérleti jog átruházható és átörökíthető volt s a 
város addig, amíg megkapta a bérleti díjat, a jogviszonyt nem szüntethette meg (ld. Gai. 3,142). Vö. 
JUSZTINGER János: A római adásvétel és bérlet határain: vételár vagy bérleti díj? Acta Universitatis 
Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Publicationes Doctorandorum Juridicorum 7 (2007), 130. 
68 Ulp. D. 50,4,6,1. 





 

 
 


