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A SZERZŐDÉSES POZÍCIÓBAN BEKÖVETKEZ Ő  

ALANYVÁLTOZÁS 
 

JUHÁSZ ÁGNES∗ 
 

A tanulmány fókuszában a 2014. március 15. napjától hatályos új magyar Polgári Törvénykönyv által 
normatív szinten szabályozásra kerülő régi-új jogintézmény, a szerződésátruházás áll, amely az en-
gedményezés és a tartozásátvállalás mellett a szerződés alanyaiban bekövetkező szerződésmódosítás 
esetei közé sorolható. A következő néhány oldalon a szerződésátruházás jogintézményére vonatkozó 
szabályokat tekintjük röviden végig, ismertetve egyúttal a bevezetett rendelkezések hátterében meg-
húzódó dogmatikai megfontolásokat is. 
Kulcsszavak: alanyváltozás, szerződésátruházás, szerződéses pozíció átruházása, jogutódlás, szerző-
désmódosítás, új Ptk. 
 
The study concerns on the transfer of the contractual position. In the new Hungarian Civil Code it is 
regulated as a new legal instrument, although it has been already well-known in the economic life and 
practice. The transfer of contract can be ranged into the scope of the modification of the subject of the 
contract, similarly to the assignment and the transfer of debt. On the next few pages the new rules on 
the transfer of contract and the dogmatical aspects of its introduction are to be examined. 
Keywords: transfer of contract, transfer of contractual position, changes in the subject of the contract, 
succession, modification of contract, new Hungarian Civil Code. 

 
Bevezetés 
 
2014. március 15-én, mintegy másfél évtizedes kodifikációs előkészítő munka után hatály-
ba lépett a 2013. évi V. törvény, az új magyar Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban Ptk.), 
amely átfogóan reformálja meg a magánjog területét a személyek jogától kezdve a család-
jogon, öröklési és kötelmi jogon keresztül egészen a gazdasági társaságok jogáig. Az új 
kódex számos korábban már létező jogintézményt és jogviszonyt szabályoz újra, egyes jog-
intézményeket megszüntet, míg mások újonnan kerülnek be a Ptk. rendelkezései közé. Ez 
utóbbiak közé sorolható a jelen tanulmány fókuszában álló szerződésátruházás. Noha a jog-
intézmény az új Ptk. elfogadásáig nem nyert normatív szintű rögzítést, annak szabályozási 
előzménye nem ismert, az a gyakorlatban azonban nem ismeretlen fogalom, sőt, kifejezet-
ten a gazdasági élet fejlődése, annak változásai és igényei sarkallták a jogalkotót arra, hogy 
törvényi szintre emelve dolgozza ki a szerződésátruházás jogi kereteit. 

A szerződésátruházás szabályait a Ptk. a jogosulti és kötelezetti pozícióban történő 
alanyváltozásokra vonatkozó rendelkezések körében helyezi el, amelyek a régi Ptk.1 által 
alkalmazott modellhez képest lényegesen cizelláltabb és részletesebb szabályozást jelente-
nek. A korábban nem nevesített (bár törvényileg szabályozott) „rokon-tényállások” (mint 
például a tartozásátszállás és a törvényi engedmény) önálló megnevezés alatt nyernek meg-
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felelő elhelyezést a rendszerben, s az engedményezés és tartozásátvállalás mellett tehát 
megjelenik a szerződésátruházás és a jogátruházás intézménye is. 

A szerződésátruházás a szerződéses pozícióban bekövetkező olyan alanyváltozást jelent, 
amely a felek közötti szerződéses jogviszonyban nem csupán egyes követeléseket, illetőleg 
tartozásokat érintően eredményez módosulást, hanem az adott szerződéses pozíció az ahhoz 
kapcsolódó valamennyi joggal és kötelezettséggel együtt kerül átruházásra. A 
szerződésátruházás eredményeként az eredeti szerződő felet a jogügylet megkötésétől 
kezdve egy új, harmadik személy váltja fel a szerződésben, az eredeti szerződő fél pedig 
szabadul a kötelemből. 

A következő néhány oldalon a szerződésátruházás szabályozási rendszerének kialakítá-
sával kapcsolatosan felmerülő egyes problémák mentén haladva jutunk el a vizsgált jogin-
tézményre vonatkozó, a Ptk. által rögzített rendelkezésekhez, közben ki-kitekintve az euró-
pai és nemzetközi magánjogi fejlődési tendenciákra, valamint az európai magánjogi harmo-
nizáció eredményeire. 

 
1. „Minek nevezzelek?” – Dilemmák a jogintézmény megnevezésével kapcsolatosan 
 
Az 1959. évi Ptk. által még nem szabályozott, ugyanakkor a gazdasági életben annál inkább 
ismert jogintézmény, a szerződéses pozíció, vagyis a szerződő felet megillető jogok és ter-
helő kötelezettségek összességének átruházása normatív szintű szabályozásának szükséges-
sége már a polgári jogi kodifikációs folyamat kezdeti szakaszában megállapítást nyert. Míg 
azonban a kodifikációs munkálatokban közreműködő szakértők (és a joggyakorlat képvise-
lői) a szerződésátruházás jogintézménye törvénybe iktatásának szükségességét illetően vi-
szonylag egységes álláspontot képviseltek, addig a szabályozás mikéntjéről már annál több 
kérdés merült fel, s az egyes álláspontok már a jogintézmény megnevezését érintően is je-
lentősen különböztek egymástól. 

Maga a Ptk. Koncepció a szerződéses pozíció átruházását még szerződésengedményezés 
néven kívánta szabályozni.2  Lászlófi Pál és Leszkoven László azonban a szerződés-
engedményezés fogalmát helytelenítve (és ezt érvekkel is alátámasztva) már ekkor a 
szerződésátruházás kifejezés használata mellett foglalt állást,3 és „jobb híján” ezt az állás-
pontot fogadta el Gárdos Péter is, felhívva a figyelmet egyúttal arra, hogy a vizsgált jog-
ügylet tartalmát valójában egyik terminus technikus sem fedi le teljes mértékben.4  

A terminológiai egységesség hiánya azonban nem pusztán magyar sajátosság, hanem az 
a nemzetközi és európai fejlődési trendekre egyaránt jellemző. Miközben ugyanis az Euró-
pai Szerződési Jogi Alapelvek (a továbbiakban PECL) a szerződés átruházásáról rendelkez-
nek,5 addig az UNIDROIT Alapelvek a szerződés-engedményezés kifejezést használják6, az 
idő közben (2009 folyamán) nyilvánosságra hozott Közös Referenciakeret Vázlata (a to-
vábbiakban DCFR) pedig már egy harmadik megoldást alkalmaz, a szerződéses pozíció 
átruházásáról beszél7. 

                                                           
2 1003/2003. (I. 25.) Korm. határozat az új Polgári Törvénykönyv koncepciójáról és tematikájáról 
(Megjelent: Magyar Közlöny, 2003. évi 8. szám), 102. 
3 LÁSZLÓFI Pál–LESZKOVEN László: Gondolatok a szerződés-engedményezés jogi természetéről, Pol-
gári Jogi Kodifikáció 2004/4, 17–21. 
4 GÁRDOS Péter: Szerződésátruházás, Polgári Jogi Kodifikáció 2005/2., 20–26. 
5 Principles of European Contract Law, Art. 12:201 Transfer of Contract 
6 Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Art. 9.3.1. Assignment of Contract 
7 Draft Common Frames of Reference, Art. III. – 5:302. Transfer of Contractual Position 
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A hazai kodifikációs folyamat résztvevői – figyelembe véve a nemzetközi tendenciákat 
is – végül a szerződésátruházás kifejezés használata mellett döntöttek, így a 2009-ben elfo-
gadott normaszöveg8 már ilyen cím alatt tartalmazta a szerződéses pozíció átruházására 
vonatkozó szabályanyagot, s ezt változatlanul hagyta a 2012-es ÚPtk. Javaslat9, majd a Ptk. 
ennek nyomán elfogadott és kihirdetett normaszövege is. 

A hatályos Ptk. tehát a vizsgált jogintézményt a szerződésátruházás megnevezéssel ille-
ti. E terminológiai megoldás azonban több szempontból is aggályos. A szerződésátruházás 
ugyanis nem azonosítható a szerződés átruházásával, hiszen e helyütt az átruházás nem fedi 
(és nem is fedheti) le a dologi jogból ismert átruházás-fogalmat. (Ellenkező esetben azonnal 
felmerül a kérdés, mi lehet átruházás tárgya, márpedig a Ptk. értelmében a szerződés nem 
sorolható ide.) A vizsgálandó jogintézmény tartalmát legjobban a DCFR által is használt – 
és a hatályos Ptk. által alkalmazott megoldásnál jóval precízebb – „szerződéses pozíció át-
ruházása” kifejezés ragadja meg. E terminológiai váltás azonban újabb dogmatikai kérdése-
ket vetne fel az átruházás tárgyával összefüggésben. 

 
2. A szabályozás módja – nyugati minták, magyar megoldás 
 
Bár a szerződéses pozíció átruházásának pontos megnevezése már önmagában is kérdéseket 
vetett fel, ezek fontosságát jócskán meghaladta a szabályozás mikéntjét övező viták jelentő-
sége, amelyek középpontjában már annak eldöntése állt, hogy a szerződésátruházásra vo-
natkozóan önálló rendelkezések kidolgozására kerüljön sor, avagy a magyar jogban most 
nevesítésre kerülő új jogintézményre már korábban is létező és több szempontból is rokon 
intézmények (nevezetesen az engedményezés és a tartozásátvállalás) szabályait rendelje a 
jogalkotó alkalmazni. 

A szabályozás alapjául szolgáló vita kiindulópontját a szerződésátruházás jogintézmé-
nyének – német dogmatikában gyökerező – kettős felfogása képezi. A germán (német és 
svájci) jogirodalomban ugyanis az ún. elválasztási elmélet (Zerlegungstheorie)10 képviselői 
a szerződésátruházást mint engedményezés és tartozáselvállalás egyfajta kombinációját, 
egységét fogták fel.11  Az elmélet alaptézise szerint az adott kötelmi jogviszony tartalmát 
képező jogok (követelések) és kötelezettségek (tartozások) egymástól elválaszthatók, így a 
szerződésátruházás az engedményezés és a tartozásátvállalás szabályainak direkt, illetőleg 
analóg alkalmazásával megoldható, s annak önálló jogintézménykénti kezelése szükség- 
telen.12  

A másik oldalon az egységes elmélet (Einheitstheorie) hívei viszont a szerződés-
átruházásnak az engedményezés és tartozásátvállalás határain túlnyúló, önálló, sui generis 
jogintézménykénti kezelése mellett foglaltak állást, ahol jogok, követelések és tartozások 
egységként való kezelésére és ily módon azok egységes átruházására kerül sor. Ez indokol-

                                                           
8 2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 
9 T/7971. sz. törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről, Budapest, 2012. július. 
10 Máshol „részenként elemző elmélet”; ld.: KÉSMÁRKI-MÉSZÁROS Gyöngyi: A szerződésátruházás 
jogintézményének rövid bemutatása, THEMIS, 2013, 177–188., 178. 
11 KLIMKE , Dominik: Die Vertragsübernahme, Ius Privatum 150., Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, 21. 
12 DEMELIUS, Heinrich: Die Vertragsübernahme, in: Jherings Jahrbuch 72. (1923), 241–292. BAUER, 
Christoph: Parteiwechsel im Vertrag: Vertragsübertragung und Vertragsübergang. Unter besonderer 
Berücksichtigung des allgemeinen Vertragsrechts und des Fusionsgesetzes, Schweizer Schriften zum 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Dike Verlag, Zürich–St. Gallen, 2010, 40. 
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ja, hogy a szerződésátruházást ne az engedményezés és a tartozásátvállalás „hibridjeként”, 
hanem egy sajátos jogintézményként kezeljük, amely érdemes az önálló szabályozásra.  

Meglepő módon – az említett dogmatikai viták ellenére vagy talán éppen azok miatt – a 
szerződésátruházást a példaértékűnek tekintett német polgári törvénykönyv (Bürgerliches 
Gesetzbuch, a továbbiakban BGB) nem szabályozza általános jelleggel. Az elmélet és a 
gyakorlat képviselői oldaláról ugyan folyamatosan felmerül az igény a jogintézményre vo-
natkozó általános rendelkezések jogszabályba iktatására, azonban erre irányuló konkrét 
kezdeményezés mindezidáig nem ismert, a szerződésátruházás határait a bírói gyakorlat 
jelöli ki. 

Noha a BGB a szerződésátruházás kérdését a szerződések általános szabályai között 
expressis verbis nem rendezi, a jogintézményt mégis ismeri és elismeri, s annak sajátos ese-
teire vonatkozóan az egyes szerződéstípusok esetén, így a bérleti és az utazási szerződésnél 
már konkrét rendelkezéseket is rögzít.13 (A „Kauf bricht nicht Miete” elv értelmében a bér-
leti szerződést a bérbeadó személyében bekövetkező jogutódlás sem szünteti meg, hanem a 
vevő [új tulajdonos] a bérbeadó helyébe lép, átszáll rá valamennyi, a bérbeadót a bérleti 
szerződés alapján megillető jog és terhelő kötelezettség.14 Utazási szerződés esetén a BGB 
a szerződéses pozícióban bekövetkező alanyváltozást szintén lehetővé teszi, amikor ki-
mondja, hogy az utazás megkezdéséig az eredeti utas helyébe beléphet egy harmadik sze-
mély, és ettől az időponttól kezdve őt jogosítják, illetőleg terhelik az eredeti utast az utazási 
szerződés alapján megillető jogok és terhelő kötelezettségek.15)  

A szerződésátruházás BGB által rögzített speciális eseteinek jellemzője, hogy azok nem 
a felek megállapodásán alapulnak, vagyis nem jogügyleti jellegűek, hanem a harmadik 
személy (új tulajdonos, új utas) szerződéses jogviszonyba való belépésének alapját jogsza-
bályi rendelkezés képezi.  

A német kódexhez hasonlóan a svájci OR (Obligationenrecht) sem tartalmaz általános 
jellegű rendelkezést a szerződésátruházásra vonatkozóan, noha például a bérlet kapcsán a 
törvény kifejezetten elismeri ezt a lehetőséget.16 

A német és svájci szabályozási megoldástól eltérően a holland Ptk. (Burgerlijk Wetboek, 
a továbbiakban BW) már a kötelmi általános szabályok között, az engedményezésre és a 
tartozásátvállalásra vonatkozó rendelkezéseket követően, ugyanakkor önálló jogintézmény-
ként tárgyalja a szerződéses pozíció (és nem a szerződés) átruházásának kérdését.17  A hol-
land jogalkotó emellett utaló szabály beiktatásával teremti meg a kapcsolatot a rokon jogin-
tézményekkel, vagyis az engedményezéssel és a tartozásátvállalással, amikor az ott felme-
rülő egyes kérdésekre (pl. előzetesen megadott hozzájáruló nyilatkozat, mellékkötelezettsé-
gek átszállása) vonatkozó rendelkezések alkalmazását a szerződésátruházás esetére is  
előírja. 

A magyar kodifikációs folyamattal egyidejűleg zajlott Csehországban is a magánjog re-
formja, amelynek eredményeként 2014. január 1-jén lépett hatályba az új cseh polgári tör-
vénykönyv (Občanský Zákoník, a továbbiakban OZ).18 Noha a korábbi gyakorlatban a 
szerződésátruházásra – normatív szintű rögzítés hiányában – az engedményezés és tartozás-
átvállalás szabályait alkalmazták, az új kódex az engedményezés körében már kifejezetten 

                                                           
13 BGB 566. § (1) bekezdés, 651b. § (1) bekezdés. 
14 Vö. Ptk. 6:340. § (2) bekezdés. 
15 Vö. Ptk. 6:254. § (3) bekezdés. 
16 OR, 259/II. §. 
17 BW, 6:159. §. 
18 89/2012 Sb. Zákon ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. 
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lehetőséget ad a szerződés átruházására. A cseh jogalkotó által alkalmazott megoldás tehát 
szerződés-engedményezés, amely a szerződésben maradó fél által az engedményezéshez 
adott hozzájáruló nyilatkozat megtételével hatályosul. Abban az esetben, ha a harmadik fél 
a hozzájáruló nyilatkozatot előzetesen (vagyis még az engedményezési megállapodás meg-
kötését megelőzően) megadja, a szerződés akkor hatályosul, ha arról a harmadik felet az 
engedményező értesíti vagy az engedményezés megtörténtét az engedményes a harmadik 
fél felé hitelt érdemlően bizonyítja.19 

A magyar Ptk. kodifikációja során a nyugati minták, így különösen a német és svájci 
jogirodalomból ismert – korábban már említett – elméletek hazánkban is megjelentek.20 A 
Ptk. Koncepció a szerződésátruházásra vonatkozó rendelkezések kialakítását még kombiná-
ciós alapon, azaz az engedményezés és tartozásátvállalás szabályainak összedolgozásával, 
vegyítésével kívánta volna megoldani. (Minthogy a Ptk. Koncepció a szerződéses pozíció 
átruházását még eleve engedményezési szempontból közelítette meg, a kombinációs modell 
alkalmazása teljes mértékben érthető.)   

A szerződésátruházás szabályozásának módjáról folyó hazai dogmatikai viták azonban 
tovább folytak, egyes vélemények – így például a korábban már említett Lászlófi és 
Leszkoven – kifejezetten arra hívták fel a figyelmet, hogy a szerződésátruházás intézmé-
nyének törvénybe iktatása új, önálló rendelkezések megalkotása útján lenne kívánatos, mi-
vel a Ptk. Koncepció által javasolt kombinációs alapú szabályozás nem érné el a kívánt jog-
alkotói célt.21 

A szerződésátruházás szabályozásának mikéntjére vonatkozó viták csak hosszabb idő 
elteltével jutottak nyugvópontra, azonban az önálló rendelkezések kialakítása szükségessé-
gét hangsúlyozó álláspontok célt értek: a 2009-ben elfogadott normaszöveg a Ptk. Koncep-
cióhoz képest már egészen új szemléletet tükrözött. A Ptk. [2009] a szerződésátruházásra 
önálló rendelkezéseket tartalmazott, miközben mögöttes jelleggel a követelések tekinteté-
ben az engedményezés, a tartozások tekintetében pedig a tartozásátvállalás szabályai nyer-
tek volna alkalmazást.  

A jelenleg hatályos Ptk. a 2009-es szövegváltozathoz képest – tartalmilag – ugyan több 
ponton változtat, azonban fenntartja a szerződésátruházás önálló szabályozását. Ezzel egyi-
dejűleg azonban utal az egyéb, több évtizedes múlttal rendelkező jogintézményekkel, va-
gyis az engedményezéssel és a tartozásátvállalással való szoros kapcsolatra is, és – részben 
az ismétlések elkerülése végett – úgy rendelkezik, hogy egyebekben a követelések és jogok 
tekintetében az engedményezés, a kötelezettségek tekintetében pedig a tartozásátvállalás 
szabályait kell megfelelő módon alkalmazni.22  

 
3. A szerződésátruházás alapjául szolgáló megállapodás 
 
A szerződéses pozíció (ügyleti úton történő) átruházásának alapját minden esetben egy át-
ruházó szerződés képezi. E szerződés megjelenhet egyrészt háromoldalú megállapodás 
formájában, ekkor a szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő (harmadik) fél mellett a 
szerződésben maradó fél is a szerződés alanya, a szerződést (a klasszikus szerződési jogi 
szabályoknak megfelelően) a három jogalany konszenzusa hozza létre. Az átruházó szerző-
dés azonban létrejöhet pusztán a szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél között, 

                                                           
19 OZ, 1897. §. 
20 A szerződésátruházás szabályozásával kapcsolatos elméletekről ld. bővebben: KLIMKE : i. m. 20–26. 
21 LÁSZLÓFI–LESZKOVEN: i. m. 22. 
22 Ptk. 6:210. §. 
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kétoldalú megállapodás formájában is. Ekkor a szerződésben maradó fél az átruházó szer-
ződésből ugyan „kimarad”, nem válik annak részesévé, minthogy azonban az ügylet őt ma-
gát is érinti, annak hatályosulásához tipikusan e fél – előzetes vagy utólagos – hozzájárulá-
sa szükséges. Az ügylet háromoldalúsága tehát ez esetben a szerződésben maradó fél (elő-
zetesen megadott vagy utólagos) hozzájáruló nyilatkozata által biztosított. 

A szerződéses pozíció alapjául szolgáló megállapodás vizsgálatakor ismét figyelmet ér-
demelnek az európai és nemzetközi magánjog korábban már hivatkozott eredményei is. A 
PECL ugyanis a szerződésátruházást kétoldalú megállapodásként kezeli, amely az egyik 
szerződő fél és a harmadik személy („szerződésbe belépő fél”) között jön létre.23 A PECL 
azt is kimondja ugyanakkor, hogy az ügylet csak akkor hatályosul, ha ehhez a másik szer-
ződő fél hozzájárul, és ennek eredményeként az eredeti szerződő fél szabadul a kötelemből. 
A szerződésátruházó ügyletre egyebekben a PECL is más jogintézmények szabályait rende-
li alkalmazni, oly módon, hogy a követelések tekintetében az engedményezés (PECL, 11. 
Fejezete), a kötelezettségek átruházását illetően pedig a tartozásátvállalás szabályai (PECL, 
12. Fejezet, 1. Szakasz) nyernek alkalmazást. 

Tekintettel arra, hogy az UNIDROIT Alapelvek a szerződéses pozícióban bekövetkező 
alanyváltozást engedményezésként fogják fel, az ügylet alanyait is ennek megfelelően en-
gedményezőként és engedményesként határozzák meg, akik között létrejön a megállapodás 
az engedményezőnek egy harmadik személlyel szemben szerződés alapján fennálló jogai-
nak és kötelezettségeinek átruházásáról.24 (Megjegyzendő, hogy az engedményezés alapú 
megközelítés dogmatikailag nem teljes mértékben helytálló, hiszen abban a pillanatban, 
amikor a szerződéses pozícióban bekövetkező alanycserére úgy kerül sor, hogy az adott 
alanynak nem csak követelései, hanem tartozásai is vannak, az engedményezés kifejezés 
nem értelmezhető.) 

A DCFR – a PECL rendelkezéseit részben fenntartva – ugyancsak az átruházó ügylet 
kétoldalúságát teszi általánossá, ahol az eredeti szerződésben részes fél a harmadik (szerző-
désbe belépő) féllel állapodik meg, azonban oly módon, hogy az ügylethez az eredeti szer-
ződésben részes másik (szerződésben maradó) fél előzetesen járult hozzá.25 Ilyenkor az 
ügylet (szemben a PECL-lel, ahol – az utólagosan megtett – hozzájáruló nyilatkozat ered-
ményezte a hatályosulást) a szerződésben maradó fél értesítésével hatályosul. Egyebekben 
a DCFR fenntartja a PECL korábban már említett rendelkezéseit, s a követelések tekinteté-
ben az engedményezés, a kötelezettségek vonatkozásában pedig a tartozásátvállalás szabá-
lyait rendeli alkalmazni. 

A német jog a szerződésátruházás intézményét normatív szinten ugyan nem rendezi, 
azonban a gyakorlatban elfogadott, hogy az akár háromoldalú szerződés alapján, akár egy 
kétoldalú szerződés és az ahhoz adott hozzájáruló nyilatkozat formájában is megvalósul-
hat.26 Ez utóbbi esetben a kétoldalú megállapodás hatályosulása a harmadik fél hozzájáruló 
nyilatkozatától függ.27 A két esetet tehát a német jog egymás alternatívájaként kezeli. Az 
alkalmazandó modell megválasztásáról a felek a szerződési szabadság elve alapján maguk 
dönthetnek.28 

                                                           
23 PECL 12:201. § (1) bekezdés. 
24 UNIDROIT, 9.3.1. §. 
25 DCFR: III. – 5: 302. § (1) bekezdés. 
26 FIKENTSCHER, Wolfgang–HEINEMANN, Andreas: Schuldrecht, De Gruyter Verlag, Berlin, 2006, 
370. 
27 KLIMKE : i. m. 95. 
28

 KLIMKE : i. m. 37. 
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A szerződésátruházás törvényi szabályozását szintén nélkülöző svájci jog szerint a jog-
intézmény alapjául alapvetően egy háromoldalú megállapodás szolgál, amelyet a szerző-
désben maradó, a szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő harmadik fél konszenzusa 
hoz létre. Másrészt viszont – mint joghatásában azonosat – szintén elismerik a szerződésből 
kilépő fél és a szerződésbe belépő harmadik fél megállapodásán alapuló szerző-
désátruházást is, azzal, hogy az ügylet hatályosulásához a szerződésben maradó fél hozzájá-
rulása szükséges.29 A svájci jog tehát a német joghoz hasonlóan jogszabályi rögzítettség 
hiányában is elismeri a szerződéses pozíció átruházását mind kétoldalú, mind pedig három-
oldalú megállapodás alapján. 

Amint arra az előzőekben már utaltam, a német és a svájci szabályozással ellentétben a 
holland BW már kifejezett rendelkezést tartalmaz a szerződésátruházásra. A BW az alapul 
szolgáló átruházó szerződés esetén a szerződésben maradó felet annak szükségképpeni ala-
nyaként kezeli, vagyis nem elegendő pusztán hozzájárulnia a szerződésből kilépő és a szer-
ződésbe belépő fél között megkötött szerződéshez, hanem a szerződéses pozíció átruházá-
sának kifejezetten háromoldalú megállapodás útján kell végbemennie.30 

A hatályos Ptk. a szerződéses pozíció átruházását alapvetően háromoldalú kötelmi jog-
viszonyként fogja fel, azonban ez nem jelenti azt, hogy az ügylet kizárólag a felek háromol-
dalú megállapodása alapján mehetne végbe. A magyar megoldás tartalmát tekintve a svájci 
jogirodalomban kikristályosodott modellhez áll a legközelebb, amennyiben a szerződés- 
átruházást háromoldalú megállapodásként definiálja, de elismeri a kétoldalú szerződés jó-
váhagyás általi „háromoldalúvá válását” is. Előbbi esetben a megállapodást a szerződésből 
kilépő fél, a szerződésben maradó fél és a szerződésbe belépő fél köti meg egymással a 
szerződésből kilépő felet megillető jogok és terhelő kötelezettségek összességének a szer-
ződésbe belépő félre történő átruházásáról.31 A szerződésátruházás ekkor tehát egy sui 
generis háromoldalú megállapodás,32 ahol az alanycserére sajátos módon kerül sor: a szer-
ződéses jogviszony valamely eredeti „szereplőjének” helyét egy harmadik személy, a jogvi-
szonyba „belépő fél” veszi át. Az európai és nemzetközi magánjogban kidolgozott 
szerződésátruházás-modellektől eltérően tehát ez esetben a szerződésben maradó fél is a 
megállapodás részese. 

A szerződéses pozíció átruházásának azonban alapjául szolgálhat olyan megállapodás 
is, amelyet a szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél köt egymással. A szerződés-
ben maradó fél ekkor az ügylethez adott hozzájárulása útján válik bizonyos mértékben a 
jogviszony részesévé. Azáltal, hogy a jogalkotó lehetővé teszi, hogy a szerződésátruházás 
ne csak háromoldalú megállapodás, hanem kétoldalú szerződés alapján is megtörténhessen, 
a jogintézmény gyakorlati alkalmazhatóságát segíti. Másrészt azonban a szerződésben ma-
radó fél hozzájáruló nyilatkozatának megkövetelésével azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
szerződésben maradó fél helyzete saját akaratán kívül nem változhat. Amint azt már 
Szladits Károly is megfogalmazta, „(…) a szerződés átruházása az egyik szerződő fél egy-

                                                           
29 BUCHER, Eugen: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Zürich 
(Schulthess) 1988. 592. 
30 BUSCH, Danny–HONDIUS, Ewoud–VAN  KOOTEN, Hugo–SCHELHAAS, Hariëtt (eds.): The Principles 
of European Contract Law (Part III) and Dutch Law. A Commentary II., 143. 
31 Ptk. 6:208. § (1) bekezdés. 
32 A hazai bírói gyakorlat szintén az ügylet háromoldalúsága mellett foglalt állást. Ld. SZIT Gf.I.30. 
146/2011. 
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oldalú akaratelhatározása útján nem történhetik meg. Ehhez a másik szerződő fél hozzájá-
rulása szükséges”.33 

A szerződésátruházás alapjául szolgáló ügyletre vonatkozóan (legyen az akár három-, 
akár kétoldalú megállapodás) a Ptk. nem tartalmaz formai előírást, vagyis a szerződéses 
pozíció átruházására irányuló szerződés létrejöhet szóban, írásban és ráutaló magatartással 
is. (Az már más kérdés, hogy szerződésátruházás esetén a felek megállapodásukat – részben 
az ügylet jelentősége folytán, részben a későbbi bizonyíthatóság érdekében – jellemzően 
írásbeli formában kötik meg.)  

Érdekes adalékként szolgálhat azonban a szerződéses pozíció átruházására irányuló 
szerződés formájának megválasztásához a német jogban kikristályosodott álláspont, mely 
szerint az átruházó ügylet formasága az alapügylethez igazodik. Amennyiben tehát az alap-
ügyletre nézve nincs formai megkötés, úgy annak írásba foglalásáról (vagy annak mellőzé-
séről) az ügyletben részes felek döntenek. Ha viszont az alapügyletre nézve jogszabály ír 
elő meghatározott formát, úgy az kihat a szerződéses pozíció átruházására irányuló ügy- 
letre is.34 

A Ptk. nem csak az átruházó szerződés formája, hanem annak tartalma tekintetében is 
szűkszavú. Mindössze annyit rögzít, hogy a felek (a szerződésben maradó félnek a megál-
lapodásban való aktív részvétele vagy hozzájárulása mellett) a szerződésből kilépő felet 
megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő félre 
történő átruházásáról állapodnak meg. A szerződés alanyi körében tehát – jogügylet alapján 
– módosulás következik be, amelynek eredményeként a szerződésből kilépő fél szabadul a 
kötelemből, és a szerződés átruházásának (illetőleg annak hatályosulása) pillanatától őt az 
alapszerződés alapján megillető valamennyi jog és kötelezettség a szerződésbe belépő felet 
illeti meg, illetve terheli. 

A szerződésből kilépő fél kötelmi viszonyból való szabadulása azonban pusztán fősza-
bály. A szerződésben maradó fél ugyanis sok esetben kényszerűségből fogadja el a másik 
szerződéses pozícióban bekövetkező alanyváltozást, azonban érdekei azt kívánnák, hogy 
kapcsolata valamilyen formában a korábbi szerződő partnerével is fennmaradjon. A helyzet 
megoldását a szerződő felek tartalom-meghatározási szabadsága jelenti. Ez alapján ugyanis 
a felek az átruházó szerződés tartalmát szabadon alakíthatják, így annak sincs akadálya, 
hogy a Ptk. rendelkezésitől eltérjenek, így például kikössék, hogy a szerződésből kilépő fél 
a komplett szerződéses pozíció átszállása mellett sem teljesen szabadul a kötelemből, mert 
a jövőben az alapszerződés teljesítéséért a szerződésbe belépő féllel egyetemlegesen felel. 

 
4. A szerződésben maradó fél hozzájáruló nyilatkozata 
 
Abban az esetben, ha a szerződésátruházás a szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő 
fél kétoldalú megállapodásán nyugszik, a Ptk. megköveteli a szerződésben maradó fél hoz-
zájáruló nyilatkozatát is. A hozzájáruló nyilatkozatot a szerződésben maradó fél utólag 
megadhatja. (Ezt a megoldást alkalmazza a PECL). Másrészt azonban a Ptk. a DCFR sze-
rinti megoldást is alkalmazza, vagyis – válaszul többek között a gazdasági élet szereplői 

                                                           
33 SZLADITS Károly (szerk.) Magyar magánjog mai érvényben III. rész, Kötelmi jog I. kötet, Budapest, 
Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1934, 755. 
34 KLIMKE : i. m. 156–157., MARTINEK, Michael (Hrsg.): J. von Staudingers Kommentar zum Bürger-
lichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Eckpfeiler des Zivilrechts, De Gruyter 
Verlag, 2005, 277. 
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által támasztott igényekre is – biztosítja a hozzájáruló nyilatkozat előzetes megtételének 
lehetőségét is.  

A Ptk.-hoz fűzött miniszteri indokolás a DCFR-ben rögzített megoldás alkalmazása el-
lenére sem utal azonban az európai jogharmonizációs eredményekre, pusztán az indokolás-
nak a tartozásátvállalás hivatkozott szakaszához fűzött részére utal vissza, minthogy a kó-
dex a tartozásátvállalás esetén azonos rendelkezést rögzít.35 A miniszteri indokolás szerint 
az előzetes nyilatkozattétel lehetővé tétele elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy a jogosulti 
hozzájárulás a gyakorlatban ne nehezítse az ügyletkötést.36 

Abban az esetben, ha az átruházó szerződést nem a három fél konszenzusa hozza létre, 
hanem a szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél a szerződésben maradó fél előze-
tes hozzájárulásának birtokában állapodik meg a szerződéses pozíció átruházásáról, az ügy-
let hatályosulása is sajátosan alakul, hiszen az nem azonnali, hanem az ügylet 
hatályosulását a szerződésben maradó fél értesítése eredményezi. (A szerződésben maradó 
fél értesítésére vonatkozó további rendelkezést a Ptk. azonban nem tartalmaz, így például 
nem rögzíti, hogy az értesítésnek kitől kell származnia. A kérdés rendezéséhez a Ptk. 6:210. 
§-a alapján [amely az engedményezés és a tartozásátvállalás szabályainak alkalmazhatósá-
gát mondja ki], az engedményezés tényéről történő értesítésre vonatkozó rendelkezéseket 
hívhatjuk segítségül. A Ptk. 6:197. § (3) bekezdésével analóg módon tehát a szerződés- 
átruházásról szóló értesítés a célzott joghatást akkor váltja ki, ha az a szerződésből kilépő 
féltől származik vagy a szerződésbe belépő fél a szerződésátruházás megtörténtét az átruhá-
zó szerződéssel [okirattal] vagy más hitelt érdemlő módon igazolja. Az előzetes hozzájáru-
lás birtokában kötött átruházó szerződés tehát lehet érvényes, azonban a szerződésben ma-
radó fél megfelelő értesítése hiányában e féllel szemben nem hatályosul.) 

A hozzájáruló nyilatkozat előzetes megtétele lehetőségének biztosítása nem csupán az 
átruházó szerződés hatályosulása szempontjából érdekes, hanem számos további, nem 
könnyen megválaszolható kérdést is felvet. Ezek egyike az előzetesen megtett hozzájáruló 
nyilatkozat visszavonhatósága. 

A magyar jogalkotó a tartozásátvállalásnál rögzített rendelkezésekhez hasonlóan a 
szerződésátruházás esetén is rögzíti az előzetesen megtett hozzájáruló nyilatkozat visszavo-
nása fenntartásának jogát. Kérdés viszont, hogy amennyiben a jogalkotó szükségesnek 
tartja normatív módon rögzíteni a nyilatkozat-visszavonás fenntartásának jogát, úgy vajon a 
nyilatkozat visszavonhatatlansága lenne a főszabály? Noha a szöveg megfogalmazásából ez 
következne, a nyilatkozat visszavonhatatlanságának főszabállyá emelése ellentétben állna a 
jogintézmény céljával, hiszen a visszavonhatóság alapvetően a szerződésben maradó fél 
számára jelent védelmet.  

A nyilatkozat főszabálykénti visszavonhatatlansága a szerződésben maradó fél számára 
komoly kockázatot jelentene, hiszen így a nyilatkozat előzetes megtételét követően már 
semmilyen ráhatása nem lenne a szerződésátruházás folyamatára. Ezt a szempontot figye-
lembe véve tartja tehát a jogalkotó szükségesnek a szerződésben maradó fél számára egy-
fajta – a nyilatkozat visszavonhatóságában testet öltő – garancia biztosítását.  

Tekintettel arra, hogy a nyilatkozat főszabálykénti visszavonhatósága, illetőleg vissza-
vonhatatlansága kérdésében ezen a ponton a miniszteri indokolás szintén nem nyújt segít-
séget, így kénytelenek vagyunk ismét visszanyúlni az indokolásnak a tartozásátvállalás 
kapcsán kifejtett megállapításaihoz. A nyilatkozat visszavonására vonatkozó jog fenntartása 
kérdésében (tartozásátvállalás esetén) a Ptk.-hoz fűzött miniszteri indokolás úgy foglal ál-

                                                           
35 Ptk. 6:204. § (1) bekezdés. 
36 Ptk. miniszteri indokolása, 604. 
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lást, hogy a nyilatkozat előzetes megtételekor a jogosultnak kell egyértelművé tennie, hogy 
nyilatkozata visszavonható-e, és ha igen, úgy milyen módon, illetőleg körülménynek  
esetén.  

Az indokolás kitér arra is, hogy ilyen nyilatkozat hiányában a jogosult nyilatkozatát 
visszavonhatónak kell tekinteni, vagyis főszabály a visszavonhatóság, s amennyiben a jo-
gosult e jogával nem kíván élni, úgy azt az előzetes nyilatkozat megtételekor egy- 
értelműsítenie kell. (Megjegyezendő, hogy mivel a tartozásátvállalás szabályai a 
szerződésátruházás esetén a kötelezettségek tekintetében mögöttesen alkalmazandók, a tar-
tozásátvállalás kapcsán a miniszteri indokolásban foglalt érvelés szerződésátruházás esetén 
is helytálló.) 

(Az előzetes jognyilatkozat visszavonhatósága mint főszabály rögzítése kapcsán emlí-
tést érdemel, hogy ez szintén egyfajta változás a korábbi, 2009-ben elfogadott, de végül 
hatályba nem lépett szöveghez képest, hiszen a Ptk. [2009] még úgy rendelkezett, hogy a 
jogosult az előzetes jognyilatkozatát csak abban az esetben vonhatja vissza, ha e jogát fenn-
tartotta. Ellenkező esetben a nyilatkozat nem volt visszavonható37, vagyis a Ptk. [2009] a 
nyilatkozat visszavonhatatlanságát tartotta elsődlegesnek.) 

A hozzájáruló nyilatkozatra vonatkozóan a Ptk. – az átruházó szerződéshez hasonlóan – 
nem rögzít formakényszert, vagyis az szóban, írásban, illetőleg ráutaló magatartással egy-
aránt megtehető. Jellemző azonban, hogy a szerződésben maradó fél nyilatkozatát írásban 
teszi meg. 

Szintén nem rendelkezik a Ptk. a hozzájáruló nyilatkozat tartalmáról. Véleményünk sze-
rint – a szerződési szabadság, azon belül is a tartalom-meghatározás szabadságát figyelem-
be véve – a szerződésben maradó fél a részéről megkívánt hozzájáruló nyilatkozat tartalmát 
szabadon alakíthatja. Ez jelentheti egyrészt azt, hogy a fél a nyilatkozatot negatív tarta-
lommal teszi meg, azaz nem járul hozzá a szerződéses pozíció átruházásához. Ebben az 
esetben a szerződésátruházás alapjául szolgáló ügylet ugyan érvényes lenne, azonban hoz-
zájárulás hiányában az nem hatályosulna. (Az megint más kérdés, hogy adott esetben a 
szerződésben maradó fél nem szeretne az ügylethez hozzájárulni, azonban a helyzet kény-
szeríti rá arra, hogy mégis ilyen tartalmú nyilatkozatot tegyen, „tudomásul vegye” a másik 
szerződő fél és a harmadik személy által megkötött megállapodást.) 

Ha a szerződésben maradó fél a szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél megál-
lapodásához hozzájárul, az ügylet vele szemben is hatályosul. 

A szerződésben maradó fél előzetesen adott nyilatkozata (annak céljára tekintettel) érte-
lemszerűen csak pozitív tartalommal bírhat. A nyilatkozó fél érdekeinek védelme azonban 
feltétlenül szükséges, hiszen a szerződésben maradó fél a nyilatkozat előzetes megtételével 
komoly kockázatot vállal, minthogy adott esetben pusztán a szerződésátruházás tényéhez 
járul hozzá, azonban annak pontos idejét, illetőleg a szerződésbe belépő fél személyét még 
nem ismeri. A szerződésben maradó fél érdekeinek védelme több oldalról is biztosítható. A 
szerződésben maradó félnek ugyanis – amint azt a miniszteri indokolás is megerősíti – egy-
értelműen nyilatkoznia kell a hozzájáruló nyilatkozat visszavonhatóságáról (visszavonás 
fenntartásának joga), valamint a visszavonás módjáról és feltételeiről. Ily módon a fél az 
ügylet alakulására még a későbbiekben is ráhatással lehet. A szerződésben maradó fél vé-
delmét szolgálhatja másrészt a hozzájáruló nyilatkozat (akár felfüggesztő, akár bontó) felté-
telhez kötése is, amely tekintettel arra, hogy a Ptk. ilyen irányú (tiltó) rendelkezést egyálta-
lán nem tartalmaz, véleményünk szerint megengedett. 

 
                                                           
37 Ptk. [2009] 5:181. § (2) bekezdés. 
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5. Az eredeti szerződés jogi sorsa, jogok és kötelezettségek 
 
A Ptk. [2009] szerint az átruházó jogügylettel a „kilépő fél” és a „bent maradó fél” közötti 
szerződés megszűnik, és új szerződés jön létre a „belépő fél” és a „bent maradó fél” között, 
azonban az eredeti szerződéssel azonos tartalommal.38 Az akkor elfogadott normaszöveg 
tehát a hatályos jog által nem ismert jogintézmény, a nováció, vagyis a szerződés megújítá-
sa által rendezte volna a kérdést. E megoldás alkalmazásának szükségessége és helyénvaló-
sága azonban erősen vitatható volt. 

A kérdéshez kapcsolódóan ugyanakkor érdekes adalékként szolgál a Szegedi Ítélőtábla 
korábban már hivatkozott ítélete, amely szerint „a szerződésátruházás (szerződés-
engedményezés) esetén háromoldalú megállapodás jön létre, amely megállapodás teremt 
kapcsolatot a két szerződés között, és amelynek eredményeként az új felet a kilépő féllel 
azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik. A jogviszonyból kilépő és a kötelemben 
maradó fél közötti jogviszony megszűnik, és – a korábbival azonos tartalommal – új szer-
ződés jön létre a jogviszonyban belépő és a kötelemben maradó fél között.”39 Mint látható, 
a szabályozás hiányossága a bírói gyakorlatban is sajátos megoldást szült: az eljáró bíróság 
a jogintézmény megnevezését is kétféleképpen, szerződésátruházásként és szerződésen-
gedményezésként ismerteti, amelyet ugyanakkor egyértelműen háromoldalú megállapodás-
ként definiál. Érdekesség viszont, hogy a gyakorlat láthatóan a novációs megoldás mellett 
foglal állást, mint ahogyan tette ezt a Ptk. [2009] is.  

Az Ptk. [2009] elfogadott normaszövegének hivatkozott, a nováció hatályos jog által 
nem ismert jogintézményének alkalmazását tartalmazó bekezdése azonban – legalábbis a 
szabályozás célját tekintve – helytelennek tekinthető. A jogosulti vagy kötelezetti pozíció-
ban bekövetkező alanyváltozások ugyanis a szerződés alanyának megváltozását, így véle-
ményünk szerint sokkal inkább egyfajta szerződés-módosulást eredményeznek, ahol az ere-
deti szerződés megszűnése fel sem merül.40 

A szerződésátruházás tehát – az engedményezéshez és a tartozásátvállaláshoz hasonló-
an – pozícióbeli alanyváltozást jelent, amely ily módon szintén nem vezethetne az eredeti 
szerződés megszűnéséhez, még akkor sem, ha nem csupán a követelések vagy a tartozások 
szállnak át, hanem azok mint komplex egész „cserélnek gazdát”.  

Az említett – dogmatikai szempontból helytelen – megközelítést, úgy tűnik, a hatályos 
Ptk. már mellőzi, hiszen a 6:208. § (2) bekezdése már elveti a novációs megoldást, nem 
említi sem a szerződés megszűnését, sem pedig egy új – a korábbival azonos tartalmú – 
szerződés keletkezését. Az új kódex ehelyett – az 1959. évi Ptk.-ból ismert terminológiát 
alkalmazva – rögzíti, hogy „a szerződésbe belépő felet megilletik mindazon jogok, és terhe-
lik mindazon kötelezettségek, amelyek a szerződésből kilépő felet a szerződésben maradó 
féllel szemben a szerződés alapján megillették és terhelték.” A Ptk. által alkalmazott meg-
oldást külföldi minták is alátámasztják, hiszen közös jellemzőjük, hogy egyik sem alkal-

                                                           
38 Ptk. [2009] 5:178. § (2) bekezdés. 
39 SZIT Gf.I.30.146/2011. 
40 A szerződésátruházás szerződésmódosításként történő felfogását KLIMKE  sem veti el teljesen. Vé-
leménye szerint azonban a szerződésátruházást a nováció intézményétől már feltétlenül el kell hatá-
rolni, minthogy ez utóbbi megszakítja a szerződés folytonosságát, és ily módon maga a kötelem is 
megváltozik, azonossága megszűnik. (Az elhatárolásról részletesen lásd: KLIMKE : i. m. 7–18. és 
SCHAFFLAND, Astrid: Die Vertragsübernahme, Peter Lang, Europaischer Verlag der Wissenschaften, 
2012.) 
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mazza a nováció jogintézményét41, amelyet kezdetben a magyar jogalkotó kívánatosnak és 
megfelelőnek tartott volna a szerződésátruházás jogkövetkezményeinek rendezése szem-
pontjából. Véleményünk szerint szerencsés, hogy a kodifikációs folyamat során e rendelke-
zés kikerült a leendő törvény szövegéből, és az új Ptk. a szerződésátruházást már sokkal 
inkább egy sajátos, a szerződés alanyait érintő módosításként fogja fel. 

A Ptk. előbb hivatkozott szakasza értelmében ugyan a szerződésbe belépő felet megille-
tik mindazok a jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a szerződésből kilépő 
felet a szerződésben maradó féllel szemben a szerződés alapján megillették, illetőleg terhel-
ték, azonban az említett „teljesség” egyes jogok vonatkozásában mégsem érvényesül. A 
kivételek sorába tartozik egyrészt a beszámítás joga, hiszen a szerződésbe belépő fél nem 
jogosult beszámítani a szerződésből kilépő félnek a szerződésben maradó féllel szemben 
fennálló egyéb követelését, és hasonlóképpen, a szerződésben maradó fél sem számíthatja 
be a szerződésből kilépő féllel szemben fennálló egyéb követeléseit a szerződésbe belépő 
féllel szemben.42  Sajátosan alakul továbbá az eredeti szerződéshez kapcsolódó biztosítékok 
sorsa is, amelyeket részletesen a tanulmány következő pontjában vizsgálunk. 

 
6. A szerződéshez kapcsolódó biztosítékok sorsa a szerződéses pozíció átruházását  
követően 
 
A szerződéshez kapcsolódó biztosítékok sorsának a szerződéses pozíció átruházását követő 
alakulása közelebbi vizsgálatát megelőzően egy terminológiai váltással szembesülünk. A 
Ptk. normaszövege törvényjavaslati formájában e helyütt még szerződést biztosító mellék-
kötelezettségekről rendelkezett. A jogalkotó azonban vélhetően felismerte, hogy az említett 
kifejezés tartalmának pontos meghatározása túlságosan is nehéz, már-már lehetetlen, így 
egy konkrétabb – és a szerződésátruházás esetén jobban értelmezhető – kifejezés, a szerző-
déses biztosíték alkalmazása mellett döntött.  

A Ptk. a szerződésátruházás esetére rendezi az alapul fekvő szerződéshez kapcsolódó 
biztosítékok jogi sorsát, és általános jelleggel rögzíti, hogy ezek a szerződés átruházásával 
megszűnnek.43 Mindemellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy – tekintettel a tarto-
zásátvállalás szabályainak mögöttességére – a felek (amennyiben érdekeiknek ez felel meg) 
rendelkezhetnek úgy is, hogy az egyes mellékkötelezettségek továbbra is fennmaradnak. 
Fennmarad tehát az adott szerződési biztosíték abban az esetben, ha annak kötelezettje ah-
hoz hozzájárul.44 

A jogalkotó ugyanakkor a zálogjog esetén sajátos „továbbélési” helyzetet teremt: az át-
ruházásra került szerződéshez kapcsolódóan ugyan főszabályként valamennyi biztosíték, 
így a zálogjog is megszűnik, azonban a törvény lehetőséget ad arra, hogy az eredeti zálog-
jog helyén egy új zálogjog jöhessen létre. A Ptk. megoldása sajátos: látszólag a zálogjog 
novációjára kerül sor, minthogy az eredeti zálogjog megszűnik és új keletkezik. Az új zá-
logjog keletkezésére azonban nem egy új jogügylettel, hanem a zálogkötelezett hozzájáru-
lásával kerül sor, vagyis nem beszélhetünk tiszta novációs helyzetről. A rangsor elvét figye-
lembe véve ugyanis új zálogjog alapítására – a ranghely-biztosítás és a ranghely-fenntartás 

                                                           
41 A nyugati mintáktól eltérően a 2014. január 1-jén hatályba lépett új cseh polgári törvénykönyv tar-
talmaz rendelkezést a novációra nézve (1902. §), amelyet a szerződés tartalmában bekövetkező mó-
dosításként kezel. 
42 Ptk. 6:208. § (2) bekezdés. 
43 Ptk. 6:208. § (3) bekezdés. 
44 Vö. Ptk. 6:203. § (3) bekezdés. 
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esetének kivételével – csak a fennálló zálogjogokat követő ranghelyen lenne lehetőség. E 
megoldás azonban a zálogjogosultnak a jogviszonyban betöltött pozícióját jelentős mérték-
ben rontaná, így a jogalkotó olyan megoldást kívánt kialakítani, amely képes a jogosulti 
pozíciót továbbra is megfelelően biztosítani, miközben nem hozza hátrányosabb helyzetbe a 
rangsorban hátrébb álló jogosultakat sem. 

 
7. Szerződésátruházás jogszabály rendelkezése alapján 
 
A jelen tanulmányban folytatott vizsgálódások alapvetően a szerződésátruházásnak arra az 
esetére irányultak, amikor a szerződéses pozícióban bekövetkező alanyváltozást az „érin-
tett” felek (két- vagy háromoldalú) megállapodása váltotta ki, azaz a szerződésátruházás 
jogügyleti úton ment végbe. Ismert ugyanakkor a szerződésátruházásnak olyan esete is, 
amikor az adott szerződési pozícióban bekövetkező alanycsere jogszabály rendelkezésén 
alapul. (Ezt a helyzetet a német jog szerződés-átvételként45 ismeri.) 

A jogszabályon alapuló szerződésátruházás esetét a hatályos Ptk. is tartalmazza, bár azt 
önálló megnevezéssel nem illeti. (Ezzel ellentétben normatív szinten is rögzítést nyer a 
gyakorlatban korábban már meghonosodott és következetesen használt tartozás-átszállás 
kifejezés arra az esetre, amikor a kötelezetti pozícióban az alanyváltozás jogszabály rendel-
kezésének eredményeként áll be.)46 Jogosan merül fel tehát a kérdés: a tartozás-átszállás 
mintájára használható lenne-e a szerződés-átszállás kifejezés a szerződéses pozícióban be-
következő alanyváltozás jogszabályi rendelkezésen alapuló esetére, ezzel terminológiájában 
is elválasztva azt a jogügyleten alapuló (szűkebb értelemben vett) szerződésátruházástól. 
Noha a kérdés (és az említett kifejezés meghonosítása is) egyelőre talán korainak tűnik, a 
válasz – úgy vélem – mégsem várat majd túlságosan sokáig magára. 

Tartalmát tekintve a jogszabályon alapuló szerződésátruházásra vonatkozó Ptk.-szakasz 
(6:211. §) meglehetősen szűkszavú, mindössze annyit rögzít, hogy amennyiben egy adott 
felet adott szerződés alapján megillető valamennyi jog és terhelő kötelezettség jogszabály 
rendelkezése folytán száll át másra, úgy a szerződésátruházásra vonatkozó rendelkezések 
nyernek megfelelő módon alkalmazást. 

 
Összegzés 
 
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. által módosuló polgári jogi rendelkezések, az 
újonnan bevezetésre kerülő jogintézmények a polgári jogot oktatók és a polgári joggal fog-
lalkozó, azt alkalmazó gyakorlati szakemberek számára egyaránt komoly kihívást jelente-
nek. Egyik ilyen ismert és újonnan szabályozott intézményünk a jelen tanulmányban vizs-
gált szerződésátruházás, amelynek gyökerei bár visszanyúlnak a régi magyar magánjogig, 
hatályos jogon belüli elhelyezése, gyakorlati alkalmazása még mindig számos problémát 
felvet.  

Az előbbi néhány oldalon a szerződésátruházásra koncentrálva többé-kevésbé bejártuk a 
teljes magyar magánjogi kodifikációs folyamatot, így lépcsőről lépcsőre végig követhettük, 
milyen változásokon ment keresztül a szerződéses pozíció átruházásra vonatkozó norma-
szöveg, mire hatályos állapotát elérte. A kodifikációs folyamat során felmerülő (és röviden  
 
 

                                                           
45 „Vertragsübergtragung”. 
46 Ptk. 6:207. §. 
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ismertetett) dogmatikai viták mára már eredményre vezettek, hiszen a kezdeti modelltől, 
amely még az engedményezés és tartozásátvállalás kombinált szabályainak alkalmazását 
irányozta elő, eljutottunk odáig, hogy a hatályba lépett normaszöveg a jogintézményt már 
sajátos jellegzetességekkel bíró szerződésként kezeli, amely önálló jogi szabályozást igé-
nyel. 

Ugyan a jelen tanulmány az elmúlt másfél évtizedet is figyelembe véve az eredmény, a 
de facto állapot irányából közelít, és elsődlegesen a hatályos szabályanyag ismertetését (né-
hol magyarázatát, értelmezését) tűzte ki célul, tekintetünk egyúttal a jövő felé is fordul. A 
szerződésátruházás kapcsán ugyanis számos további – a tanulmány keretei között meg nem 
tárgyalt, legfeljebb említett – kérdés merül fel, amelyre a Ptk. rendelkezései jelenlegi álla-
potukban nem adnak kielégítő választ, így azok megválaszolása a későbbiekben – a gazda-
sági élet és a joggyakorlat fejleményeit is figyelembe véve – a jogtudomány képviselői ré-
széről várható. 

 
 


