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A közraktározási jogviszony alapját speciális, önálló törvényben (1996. XLVIII. tv.) nevesített és 

szabályozott közraktározási szerződés képezi. E szerződéstípus illetve jogviszony a sajátos szabályo-

zása ellenére is szoros kapcsolatban van a Ptk.-ban nevesített letéti szerződéssel. A tanulmány e két 

szerződéstípus komparatív elemzésével feltárja azok  kapcsolódási pontjait, illetve karakteres eltéré-

seit, külön hangsúlyt helyezve a felelősségi szabályok eltéréseire, és ezzel összefüggésben a közraktár 

felelősségének szabályozásában az új Ptk. hatálybalépése miatt bekövetkezett változásokra.  

Kulcsszavak: közraktár, közraktári szerződés, közraktári felelősség, közraktári jegy, árujegy, zá-

logjegy 

 

The basic of warehouse legal relation is a special warehouse contract, wich has been ruled by XLVIII. 

Act in 1996. The warehouse contract is bound up with the deposite contract which is in the Civil 

Code. This treatise compares the warehouse contract with the deposite contract, and analyses those, 

than takes cognizance of similarities and othernesses and another criterions. This works concentrated 

mainly the liability points, becouse these rules changed significantly. 

Keywords: warehouse, warehouse contract, warehouse liability, warehouse warrant, commodity 

paper, certficate of pledge 

 

A közraktározás jelentős szerepet játszik a piacgazdaság működésében. A rövid 

lejáratú forgóeszköz-hitelezés egyik eszközeként a közraktározás gazdaságélénkítő 

funkciót tölt be. A közraktári jegy birtokában a gazdaság alanyai könnyebben jut-

hatnak hitelhez. A közraktári jegy megfelelő garancia a hitelezőknek, hiszen az 

elzálogosított árukészlet biztos fedezetet jelent számukra. A gazdaságélénkítő sze-

repe mellett piacszabályozó funkciót is betölt, mivel árutúlkínálat esetén a közrak-

tár szakszerű, esetleg hosszabb időn át tartó tárolással elősegítheti a túlkínálat meg-

szüntetését. Emellett hatással van az árutőzsdei kereskedelem fellendítésére és 

ezáltal a piac bővítésére is.  
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1. A KÖZRAKTÁROZÁS ÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETI GYÖKEREI  

A közraktározás intézményének kezdeti lépései a XIX. második felében indultak 

el, amelyek következtében az 1880-as években jött létre az első közraktár Budapes-

ten. „A közraktárak létesítésének első szószólója Magyarországon Maygráber 

Ágoston volt, aki nemcsak a közraktárügy eszméjét karolta fel, hanem Magyaror-

szág egész ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági életének minden ágát fejleszteni 

kívánta.”1 Maygráber nemcsak a közraktárak létrehozásának – a nyugati példák 

által mutatott előnyei által igazolt – szükségességét ismerte fel, hanem azt a tényt 

is, hogy a közraktárak hatékony működéséhez a bankrendszer átalakítása és a hitel-

viszonyok fejlesztése is elengedhetetlen. Bár a közraktárak kialakításában és elter-

jesztésében Nyugat-Európát nem tudtuk megelőzni, a közraktározás magas szintű 

jogi szabályozásában igen. „Európában a magyar Kereskedelmi törvény (Kt.) volt 

az első, amely a közraktári ügyletet kereskedelmi ügyletként szabályozta.”2 A Kt. 

megfogalmazása szerint „Azon vállalat, amely áruk elhelyezésével és közraktári 

jegyek kibocsátásával foglalkozik, közraktárnak tekintetik.”3 A közraktározás elő-

nyeit pedig Apáthy István akként foglalta össze, hogy „a kereskedő a raktárban 

elhelyezett áruit vagy a közraktárban tartott nyilvános árverés útján, vagy az áru-

jegy egyszerű átruházásával eladta, a zálogjegy segítségével pedig addig is, míg 

alkalmas vevőt talált, áruira szükséges előleget felvette, ekként lehetővé vált a rak-

tárban elhelyezett árukat forgalomképessé, a hitel érdekében mozgékonnyá tenni.”4 

Az 1875. évi XXXVII. tc.5 nemcsak azért volt kiemelkedő jelentőségű, mert 

megelőzte a hasonló tárgyú európai jogalkotást, hanem azért is, mert megelőzte az 

első magyar közraktár megnyitását is. Így 1881-ben az első magyar közraktár már 

biztos jogi – de még nem teljesen biztos gazdasági – hátteret tudhatott maga mö-

gött.  A közraktárak kialakulása szoros kapcsolatban volt a bankrendszerrel, hiszen 

az első közraktárakat bankok hozták létre, emellett az árutőzsde létrehozása és 

megerősödése gyakorolt jelentős hatást a közraktárak működésére.     

A Kt. közraktározási ügyletet szabályozó rendelkezései nemcsak a közraktárak 

létrehozásához biztosítottak stabil alapokat, de a későbbiekben ezen intézmények 

elterjedéséhez és működéséhez is.6 E szabályok olyannyira „erősek”, időtállóak 

voltak, hogy több mint száz évig hatályban maradtak. E hosszú távú hatályosság 

során mintegy negyven évig nem működött hazánkban a közraktározás intézménye. 

                                                           
1  SZÁSZ Sándor: A közraktározás története. Kereskedelmi Jogi Értesítő, 1994/7–8, 5. 
2  KELÉNYI Zsuzsanna: A közraktározás hazai jogszabályi háttere. Kereskedelmi Jogi 

Értesítő, 1994/7–8, 7. 
3  Kt. 435. § 
4  APÁTHY István: Kereskedelmi jog a magyar Kereskedelmi törvény alapján. Budapest, 

1876, 157. 
5  Kereskedelmi törvény (Kt.) 6. fejezet 435–452. § 
6  Magyarországon a II. világháború előtt összesen 204 közraktár, illetve közraktár jellegű 

tárház működött. SZÁSZ: i. m. 5. 
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„A közraktározás fogalma ugyan megmaradt, de elsősorban stratégiai célokat szol-

gáló raktározás, illetve állami tartalékgazdálkodás intézményeként funkcionált.”7  

A közraktárak intézményének kialakítását minden korszakban gazdasági szük-

ségszerűség kényszerítette ki. Így volt ez a XIX. században, és így volt a XX. szá-

zad második felében is, amikor a gazdasági fejlődés, illetve a raktárkapacitás hiá-

nya kikényszerítette a közraktárak ismételt létrehozását, mivel ez a raktározási 

tevékenység leggazdaságosabb formája.8 A közraktározási tevékenységet szerződé-

si keretbe foglaló közraktári ügylet újbóli megjelenése, és e viszonyok jogi szabá-

lyozása nem volt zökkenőmentes. Az 1980-as évektől a szabályozás igen sajátosan 

alakult. A közraktározást „egy százhúsz éves, más korok más viszonyaira megte-

remtett törvény szabályozza néhány öt-hat éves múltra visszatekintő miniszteri 

rendelettel karöltve – e két »jogszabálykorosztály« kényszerű együttes működésé-

ből adódóan – nehézkesen és rapszodikusan”.9 Ennek a helyzetnek vetett véget a 

modern közraktári jogszabály, a 1996. évi XLVIII. számú törvény megalkotása.  

 

2. A KÖZRAKTÁRI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK ÉS ELHATÁROLÁSÁNAK 

EGYES KÉRDÉSEI 

2.1. A szabályozás komplexitása 

A közraktározási tevékenység, a közraktározási szerződés, a közraktári jegy szabá-

lyai önálló jogforrásban kaptak helyet. E jogszabálynak a gyökerei a Kereskedelmi 

törvényig nyúlnak vissza. A közraktározásra, illetve a közraktári jegyre vonatkozó 

jogszabály, az 1875. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Kt.) folyamatosan ha-

tályban volt egészen a 1996. évi XLVIII. törvény megalkotásáig, a közraktározás 

modern szabályozásáig. A Kt. tehát 120 évig szabályozta a közraktári jegy kibocsá-

tásának, kellékeinek, alkalmazásának rendjét. E jogszabály hatályának fennállása 

alatt azonban több mint negyven évig a gazdasági forgalomban nem szerepeltek 

közraktári jegyek. 

A közraktározási törvény mellett más jogszabályok alkalmazására is sor kerül a 

közraktározási jogviszony keretében. 

A Ptk. letéti szerződésének szabályai akkor érvényesülnek közraktározási jogvi-

szonyban, ha a közraktár a nála elhelyezett áruról nem állít ki értékpapírt, azaz 

közraktári jegyet. A közraktár ugyanis nemcsak közraktári szerződés alapján őriz-

het, tárolhat árut, hanem letéti szerződéssel történő ún. bértárolást is végezhet.10 

Ebben az esetben az ügylet egyszerű letétnek minősül. 

Az új Ptk. hatálybalépése előtt a Ptk. fuvarozási szerződésének szabályai is ér-

vényesültek a közraktár felelőssége tekintetében. 

                                                           
7  BÉCSI Krisztina–CSŐKE Andrea–GYENGE Magdolna–MÁTYUS Imre: A közraktározás, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1996, 13. 
8  SZÁSZ: i. m. 5. 
9  HARSÁNYI Gyöngyi: A közraktári szerződés vegyes szerződés jellege. Gazdaság és Jog, 

1996/3, 13. 
10  BÉCS Krisztina–CSŐKE Andrea–GYENGE Magdolna–MÁTYUS Imre: i. m. 112.  
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A közraktár által kiállított közraktári jegy érvényesítése a váltójogi szabályok 

alkalmazását vonhatja maga után. A közraktárban elhelyezett áru megterhelése 

esetén ugyanis a közraktári jegy kettéválik, a zálogjegy elválasztásra kerül az áru-

jegytől. A zálogjegyet a hitelezőre kell forgatni, aki természetesen tovább forgat-

hatja azt. A közraktári jegyek forgatásával, a közraktári jegyből eredő igények 

érvényesítésével kapcsolatosan, amennyiben vitás kérdések merülnek fel, mögöttes 

szabályként a váltójogi szabályok irányadóak.11 

 

2.2. A közraktározási jogviszony 

A közraktári szerződés közraktározási jogviszonyt hoz létre a közraktár és a letevő 

között. A jogviszony alapján különböző jogok és kötelezettségek illetik, illetve 

terhelik a szerződő feleket. A közraktár főkötelezettsége e jogviszony keretében a 

közraktározási tevékenység kifejtése. Ez magában foglalja az áru őrzését, tárolását 

és általános kezelését12, az áru átvételekor értékpapír kiállítását, majd a jogviszony 

befejezésekor az áru kiszolgáltatását. A közraktár az árut a közraktári jegy birtoko-

sának köteles kiadni, ha az a közraktári jegyen feltüntetett követeléseit kielégítette. 

A közraktárat értesítési kötelezettség terheli a letevővel szemben, az áru kiszolgál-

tatásával egyidejűleg köteles a letevőt értesíteni a kiszolgáltatás időpontjáról, va-

lamint az értékesítés adatairól (amelyekre a letevőnek az áfa és a jövedéki elszámo-

lások elkészítéséhez van szüksége).  

A közraktárat széleskörű jogosítványok is megilletik. A közraktározott áru te-

kintetében a közraktárt megilleti a birtoklás és a birtokvédelem joga. A közraktár 

jogosult az általa elvégzett közraktári tevékenység után felszámított közraktári 

díjra. A közraktár jogosult arra, hogy a szerződésben ellenérték fejében egyéb 

szolgáltatások teljesítésére vállalkozzon, mint például az áru csomagolása, minősé-

gi, mennyiségi meghatározása, értékbecslése, vámkezelése, egyéb hatósági vizsgá-

latok elvégeztetése stb. Jogosult a közraktár arra, hogy a közraktári jegy kiállítása 

után az áru értéke kétharmadának erejéig kölcsönt nyújtson a közraktári jegy birto-

kosa számára. A zálogkölcsön biztosítására a zálogjegyet a közraktárra kell ruházni 

(forgatni). A közraktár a nála elhelyezett árumennyiségre biztosítást köthet a lete-

vővel történt megállapodása alapján. Privilégizált zálogjog illeti meg a közraktárat 

a nála elhelyezett árura nézve a meg nem fizetett közraktári díj, valamint a közrak-

tár által nyújtott egyéb szolgáltatások díjai biztosítékául. Tekintettel arra, hogy ez a 

zálogjog privilégizált, a közraktár minden más zálogjogosultat, tehát a zálogjegy-

birtokost is megelőzi. Abban az esetben, ha a közraktárban elhelyezett árut a szer-

ződés lejáratát követően nem váltják ki, vagy az árut a szerződés fennállásának 

tartama alatt a megromlás veszélye fenyegeti, a közraktár jogosult a – a letevő elő-

zetes értesítése emellett – az árut értékesíteni. Az áru értékesítése történhet a tőzs-

                                                           
11  Közraktározási tv. 27. § (5) bek. 
12  A közraktár az üzletszabályzatában köteles megjelölni, hogy az egyes áruk tekintetében 

mely szolgáltatások tartoznak az általános kezelésbe, figyelembe véve azt a törvényi 

előírást, hogy a közraktár a nála elhelyezett árut a szerződésben meghatározott módon 

köteles megóvni a mennyiségi és minőségi változásoktól. 
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dén és történhet árverés útján. A közraktár akkor értékesítheti tőzsdén az árut, ha az 

megfelel a Budapesti Árutőzsde szabályzatában foglalt feltételeknek. Ilyenkor a 

közraktári áruk kényszerértékesítésére vonatkozó szabályzat rendelkezései szerint 

folyik az értékesítés. Ha pedig az áru tőzsdei forgalomban nem értékesíthető vagy 

hét egymást követő tőzsdei napon az értékesítés nem sikerült, akkor árverésre kerül 

az áru.  

 A közraktározási jogviszonyban a letevő főkötelezettségét a közraktári díj meg-

fizetése képezi. A letevő a közraktári szerződés szerint köteles megfizetni a közrak-

tárnak a raktározási időre a közraktári tevékenység és az egyéb szolgáltatások után 

felszámított díjakat. A letevő köteles az árut csomagolva átadni úgy, hogy az ne 

károsodjék, más áruban kárt ne okozzon, a személy és vagyonbiztonságot ne veszé-

lyeztesse. A letevő csomagolási kötelezettsége természetesen az áru fajtájától és a 

felek megállapodásától függ, hiszen nyilvánvaló, hogy több tonna gabonát például 

nem csomagolva kell a közraktárnak átadni. A letevőt tájékoztatási kötelezettség 

terheli arra vonatkozóan, hogy az általa letett áru igényel-e és milyen különleges 

kezelést. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a közraktár a letevővel szemben 

felelősséggel nem tartozik, sőt a letevő tájékoztatási kötelezettségének elmulasztá-

sából eredő esetleges károk megtérítését a közraktár követelheti a letevőtől. 

 

2.3. A custodia elem jelentősége a közraktározási jogviszonyban   

A custodiáért vagyis őrizetért való felelősség, mindig is a legszigorúbb felelősségi 

fokozatnak minősült a klasszikus jogban, mivel ez nem a szerződésszegő fél fel-

róható magatartásán alapuló, hanem attól független objektív felelősségi fokozat. 

E felelősség lényegét és gyökereit nagyon szépen foglalta össze Szalay Gyula egy 

tanulmányában, aki bár a fuvarozási szerződés tekintetében vizsgálta a custodiát, 

mégis nagyon találó és más szerződéstípusra is vonatkoztatható. „Azzal, hogy a 

dolog (küldemény) a fuvarozó kizárólagos fennhatósága alá kerül, számára – ob-

jektíve – bizonyítási monopólium, az árutulajdonos részére pedig bizonyítási ínség 

helyzete jön létre, a felek között tehát egyfajta aszimmetria, egyensúlytalanság 

alakul ki. Ez igen korán, már a római jogban a receptum nautarum, cauponum, 

stabulariorum intézményének kialakulásához vezetett, melyet egy Ulpianus által 

idézett ediktumszöveg tett széles körben ismertté. Ennek lényege, hogy a hajós, a 

fogadós és az istállótulajdonos az általa átvett dolgokért felelősséggel tartozott, 

amely kezdetben inkább feltétlen helytállásnak minősült, majd később a vis maio-

rig terjedő custodia-felelősséggé módosult. A receptum helyzet eredetileg a „sal-

vum fore receptio” révén, vagyis valószínűleg kifejezett, formális átvétel, szinte 

ünnepélyes, de csupán erkölcsi jellegű kötelezettségvállalás alapján alapozódott 

meg, később azonban – különösen a modern jogban – a küldemény átvétele már 

önmagában is megalapozza azt.”13 

                                                           
13  SZALAY Gyula: Befejezetlen mondat, avagy az új Ptk. és a fuvarozói felelősség. In: 

Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére. Eötvös József Könyv- és Lap-

kiadó Bt., Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, Bu-

dapest–Győr, 2015, 441. 
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A custodia kötelezett tehát a vis maior határáig objektíve felel a dolog rongáló-

dásáért, pusztulásáért. A custodiáért felel az a szerződő fél, akinél a másik fél dolga 

van. Az ilyen adós köteles a nála lévő idegen dolgot megőrizni és azt a szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően a másik félnek épségben visszaadni. A custodia 

felelősség feltétele egyrészt, hogy idegen dolog legyen a letéteményes őrizetében, 

másrészt, hogy ezért az őrzési tevékenységért ellenértékre tarthasson igényt. Ha 

bármelyik feltétel hiányzik, az illető nem custodiáért felel. A custodia legtisztább 

formában a letéti szerződésben manifesztálódik, letéti szerződés alapján a letéte-

ményes és a letevő között létrejövő olyan megállapodás, amely alapján a letétemé-

nyes a letevő dolgát a letevő érdekében időlegesen, átmenetileg megőrzi. A letéti 

szerződés célja (kauzája) tehát az őrzés maga. Jogunkban azonban számos más 

olyan szerződéstípussal is találkozunk, amely tartalmaz őrzési elemet is, amelynél a 

szerződés teljesítése járulékosan együtt jár azzal is, hogy az egyik szerződő fél őrzi 

a másik szerződő fél dolgát, azonban nem ez a szerződés rendeltetése. Ilyen szer-

ződés többek között a fuvarozás, a szállítmányozás, de a használati kötelmek közé 

tartozó ügyletek is (bérlet, haszonbérlet) magukba foglalják a bérelt dolog megfele-

lő állapotban történő megőrzésének kötelezettségét a jogviszony tartama alatt. 

Nemcsak a kötelmi jog, hanem a dologi jog is szolgáltat példát az őrzési elem meg-

jelenésére. A kézizálog intézménye tartalmát tekintve – miszerint a zálogjogosult a 

kézizálog tárgyát jogosult birtokában tartani és köteles a zálogtárgyat épségben 

megőrizni – igen szoros rokonságot mutat a letéttel, olyannyira, hogy a zálogjogo-

sult és zálogkötelezett jogaira és kötelezettségeire a visszterhes letét szabályait kell 

alkalmazni.14 Végül a jelen tanulmány körébe tartozó közraktározási szerződés az, 

amely a legszorosabb rokonságot mutatja a letéti szerződéssel. 

 

2.4. A közraktári szerződés elhatárolása a letéti szerződéstől 

Közraktározási szerződés alapján a közraktár köteles a nála elhelyezett árut időle-

gesen megőrizni, erről közraktári jegyet kiállítani, a letevő pedig köteles közraktári 

díjat fizetni.15  

E törvényi fogalom alapján megállapítható, hogy a közraktározási szerződés 

alapját képező szerződéstípus a letéti szerződés, amitől azonban több szempontból 

is eltérést mutat.  

 

2.4.1. Elhatárolás a jogviszony alanyai szempontjából 

A két jogviszony alapvetően eltér a benne részt vevő alanyok tekintetében. Míg a 

letéti jogviszony alanya bárki lehet mind letevői, mind letéteményesi pozícióban, 

addig a közraktározási jogviszony egyik alanya, a közraktár csak szigorú törvényi 

előírásoknak megfelelő szervezet lehet. A közraktár kizárólag részvénytársaságként 

vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepeként működhet. 

Részvénytársasági forma esetén a minimális tőkekövetelmény is elő van írva, mi-

vel csak névre szóló részvényekből álló, legalább ötszáz millió forint alaptőkével 

                                                           
14  Ptk. 5:106 § (2) bek. 
15  Közraktározási tv. 14. § (1) bek. 
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rendelkező részvénytársaság folytathat közraktározási tevékenységet. További 

követelmény, hogy e szigorú törvényességi feltételeknek megfelelően alapított és 

cégjegyzékbe bejegyzett közraktár magát a közraktári tevékenységet csak akkor 

kezdheti meg, ha azt az illetékes miniszter, a Magyar Nemzeti Bank, mint Fel-

ügyelet egyetértésével előzetesen engedélyezte, és a közraktárat nyilvántartásba 

vette. A közraktár, mint részvénytársaság tehát nem a cégbejegyzés, illetőleg a 

társaság keletkezésének időpontjától függően kezdheti meg a közraktározási tevé-

kenység kifejtését. A közraktárnak, mint társaságnak a jogi keletkezése a közraktá-

rozási tevékenység folytatása szempontjából nem elegendő feltétel. A közraktár – 

akkor is, ha esetleg a cégjegyzékbe már bejegyezték – csak a felügyelet engedélyé-

nek birtokában, és a felügyeleti nyilvántartásba vétel megtörténte után jogosult a 

közraktározási tevékenységet megkezdeni. Ezt követően pedig a felügyelet szigorú 

ellenőrzése mellett jogosult e tevékenységet folytatni.  

 A közraktározási jogviszonyban a közraktárral szerződő letevő pozíciójában 

bárki lehet. Akár természetes személy, akár jogi személy, azaz minden olyan sze-

mély, aki polgári jogviszony alanya lehet, jogosult a közraktárnál áruját letenni, a 

közraktárral közraktári szerződést kötni. (A letevői kör szűkítése csak a jövedéki 

termékek esetében lehetséges). 

 A jogviszony alanyai szempontjából további sajátosság, hogy a letevő, mint 

szerződő fél személyében, illetve jogi státuszában a jogviszony fennállása alatt 

változás állhat be, amely egyben a jogviszony szerkezetében is befolyásolja.   

 A közraktári jegy első birtokosa a letevő, hiszen árujának közraktárba történő 

beszállítása és elhelyezése ellenében, az áru átvételének elismeréseként veszi át a 

közraktártól ezt az értékpapírt. Abban az esetben, ha nem értékesíti az áruját, és 

nem vesz fel rá hitelt, a letevő személye és a közraktári jegy birtokosának személye 

nem válik el egymástól, és a közraktározási jogviszony kétpólusú – közraktár és 

letevő közötti viszony – marad. Ez azonban a ritkábban előforduló esetek közé 

tartozik. Az értékpapír kibocsátásnak éppen az a lényege, hogy a letevő a közraktá-

ri jegy segítségével az áruját eladja, vagy árujának elzálogosításával hitelhez jut. 

 Tehermentes tulajdonátruházás esetén a teljes közraktári jegy forgatására (átru-

házására) kerül sor. Ilyenkor egy harmadik személy, vagyis az új tulajdonos jelent-

kezik a közraktárnál az áru kiszolgáltatását kérve. A közraktár a letevőtől átvett 

árut a közraktári jegy tulajdonosának köteles átadni. Ezzel máris háromszereplőssé 

vált a jogviszony. 

 További – negyedik – szereplő akkor kapcsolódhat be, ha a közraktári jegy bir-

tokosa nem együtt birtokolja a közraktári jegy mindkét részét. A közraktári jegy 

ugyanis két részből áll, az árujegyből és a zálogjegyből, és a közraktári jegy egybe-

függően is forgalomképes, és a két rész külön-külön is forgatható. A közraktár a 

nála elhelyezett árut főszabályként annak köteles kiszolgáltatni, aki az árujegyet és 

a zálogjegyet részére egybefüggően visszaadja. Annak a személynek, aki csak az 

árujegyet mutatja fel a közraktárnak, csak akkor lehet kiszolgáltatni az árut, ha az 

árujegybirtokos először tehermentesíti azt, vagyis a zálogjegyen feltüntetett követe-

lés összegét a zálogjegybirtokos javára, az áfa összegét pedig a letevő javára a köz-

raktárnál letétbe helyezi.  
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 A zálogjegy birtokosa pedig, amennyiben a hitel összegét számára nem fizetik 

vissza, követelheti a közraktártól az elzálogosított árumennyiség elárverezését és a 

befolyt összeg részére történő átutalását. 

 Megállapítható tehát, hogy a közraktározási jogviszony állandó alanya a köz-

raktár, amely a jogviszony különböző fázisaiban különböző személyekkel áll kap-

csolatban. Az ügylet keletkezésekor a letevővel kerül szerződéses viszonyba, tőle 

átveszi az árut és átadja részére a közraktári jegyet. A letevő azonban a közraktári 

jegy átruházásával az áruját eladhatja. Ezzel alanyváltozás következik be a közrak-

tári szerződés jogosulti oldalán. A letevő számára a jogviszony megszűnik, és he-

lyébe belép az értékpapír új tulajdonosa azzal a törvényes igényével, hogy a köz-

raktár az árut neki szolgáltassa ki. Az ügylet befejező szakaszában a közraktár már 

egy másik személlyel, a közraktári jegy új birtokosával áll jogviszonyban. Tehát a 

közraktár a közraktározási jogviszonyt más alannyal kezdi, és más alannyal fejezi 

be. Ezen túlmenően a közraktárral szerződéses jogviszonyban álló jogosulti pozíci-

óban nemcsak alanyváltozás, hanem az alanyok megkettőződése (árujegybirtokos 

és zálogjegybirtokos) is bekövetkezhet.   

A letéti szerződés ezzel szemben tipikusan kétpólusú jogviszony, amelynek 

mindkét oldalán bárki, természetes és jogi személy egyaránt szerepelhet szerződő 

félként és nem tipikus sem az alanyváltozás, sem az alanyok megkettőződése a 

jogviszony fennállása alatt. 

A tekintetben azonban azonosság tapasztalható, hogy mind a letéti jogviszony, 

mind a közraktározási jogviszony tekintetében a jogalkotó a letéteményes jogi stá-

tuszának meghatározását tekinti központi jelentőségűnek, mivel mindkét jogvi-

szony lényege a letevő megőrzési érdekének kielégítése végett a dolog letétemé-

nyes által történő megőrzése.  

 

2.4.2. Elhatárolás az értékpapír kibocsátási jog szempontjából 

A közraktározási szerződés és a letéti szerződés egyik legfontosabb elhatárolási 

ismérve az értékpapír-kibocsátási jog gyakorlása. A közraktározási szerződés egyik 

alanyát, a közraktárat, mint letéteményest, értékpapír-kibocsátási jog illeti meg. Ez 

azt jelenti, hogy a nála elhelyezett áruk alapján közraktári jegyet bocsát ki. A köz-

raktári jegy a közraktári szerződés alapján letétbe vett áruról kiállított, tulajdonjo-

got megtestesítő, rendeletre szóló értékpapír, mely a közraktár részéről az áru átvé-

telének elismerését és a jegy birtokosa részére történő kiszolgáltatási kötelezettsé-

gét bizonyítja. A Ptk.-beli letéti szerződés alanya értékpapír kibocsátási joggal nem 

rendelkezik.  

 

2.4.3. Elhatárolás a szerződés jellege szempontjából 

Az értékpapír kibocsátási jog gyakorlásából vezethető le a következő elhatárolási 

ismérv, amely e szerződések jellegében mutatkozik meg. A letéti szerződés a ma-

gyar polgári jog szerint konszenzuál szerződés, vagyis a felek akarategységével 

létrejön. Ez azt jelenti, hogy a kötelem keletkezéséhez nem szükséges a dolog egy-

idejű átadása, hanem elegendő a felek megállapodása. Ezzel szemben a közraktáro-
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zási szerződés jellege szerint reálszerződés. Régi jogunkban az uralkodó felfogás 

szerint a letét is – a római jogi hagyományokhoz híven – reálszerződésnek minő-

sült. Ezt azonban már a múlt század elején is sokan vitatták, majd a későbbiekben 

el is halt ez a felfogás. Villányi László szerint, ha egyes szerződési kategóriák kör-

ében a forgalmi felfogás oly lényeges átalakulása, amelynél fogva a konszenzuális 

elvet akár csak ügyletértelmező szabály erejére lehetne emelni, talán nem is követ-

kezett be, egy tekintetben a reálszerződési elmélet mindenesetre indokolatlan túl-

zással jár. Ez a túlzás abban van, hogy a konszenzuális kölcsön, letét stb. lehetősé-

gét kényszerítő szabály erejével zárja ki. Az általános szerződési szabadság elvé-

nek és a kötelmi jogi típuskötetlenség gondolatának ezt az áttörését semmi nem 

indokolja.16 Napjainkban a letétet már egyértelműen a konszenzuális szerződések 

körébe sorolják, amiből az következik, hogy a szerződés létrejöttéhez nincs szük-

ség a dolog tényleges átadására. A Ptk. törvényi fogalma sem átadott dolog megőr-

zéséről szól, hanem csupán ingó dolog megőrzéséről rendelkezik. A szerződés 

megkötése, létrejötte tehát nem kell, hogy időben egybeessen a dolog átadásával.  

A közraktári szerződés viszont tipikusan reálszerződés. Az a momentum ugyan-

is, hogy a közraktár a nála letett áruról közraktári jegyet köteles kiállítani, azt jelen-

ti, hogy csak az áru átadásához, az áru közraktárban történő elhelyezéséhez kötőd-

het a közraktári jegy kiállítása, azaz a dolog, az áru átadásának ténye nélkülözhetet-

len a kötelem keletkezéséhez, és a közraktári jegy a közraktár részéről az áru átvé-

telének elismerését jelenti. Ez a törvényhely egyértelműen reálszerződéssé avatja a 

közraktári szerződést, ugyanis eltérő jogértelmezés – tehát ha át nem adott árura 

nézve, pusztán a közraktár és a letevő megállapodása alapján kerülne sor közraktári 

jegy kiállítására – fiktív értékpapír–kibocsátáshoz vezetne. 

 

2.4.4. Elhatárolás a felelősség szempontjából 

Elhatároló ismérvként ki kell térni a felelősségi szabályok összehasonlítására is, 

hiszen e tekintetben igen jelentős a két szerződéstípus különbözősége. Míg a köz-

raktárat szigorú, custodia-felelősség terheli az őrzésében lévő áruk károsodása ese-

tén, addig a letéti szerződés alapján a letéteményes az általános szabályok szerint, a 

szerződésszegéssel okozott károkért fennálló felelősséggel17 tartozik az általa őr-

zött dologban bekövetkezett kár esetén. Annak ellenére tehát, hogy a letéti szerző-

dés lényege is az őrizet, a jogalkotó mégsem párosítja a custodiáért fennálló foko-

zott felelősség követelményével.  

 

3. A KÖZRAKTÁR FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK. HATÁLYBA-

LÉPÉSE ELŐTT  

A közraktározás szabályozása során – annak ellenére, hogy e szerződéstípus mö-

göttes szabályaként a letét általános alakzata szolgál –, a felelősség tekintetében a 

                                                           
16  VILLÁNYI László: Letét. In: SZLADITS Károly (szerk.) Magyar magánjog IV. Kötelmi 

jog Különös része. Grill Károly Könyvkiadó, Budapest, 1942, 698. 
17  Ptk. 6:142. § 
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custódiáért való felelősség klasszikus szabályaihoz nyúl vissza. A közraktározási 

törvény 1996. évi megalkotása idején a jogalkotónak segítségére volt az a tény, 

hogy az akkor hatályos Ptk.-ban volt olyan szerződéstípus, amely körében a foko-

zott – objektív felelősséget megközelítő – felelősség érvényesült, és ez a fuvarozási 

szerződés volt. A jogalkotó a közraktár árukárért való felelősségére gyakorlatilag 

majdnem teljesen azonosan a fuvarozó fokozott felelősségének szabályait rendelte 

alkalmazni. A közraktár fokozott felelőssége azt jelentette, hogy a kártérítési fele-

lősség alól csak igen szűk körben, a törvényben taxatíve felsorolt kimentési okok 

valamelyike fennállásának bizonyítása esetén menthette ki magát. 

A közraktár felelt azért a kárért, amely a közraktározásra elhelyezett áruban az 

átvételtől a kiszolgáltatásig, különösen a teljes vagy részleges elveszésből, meg-

semmisülésből, megromlásból vagy megsérülésből keletkezett. Mentesült a felelős-

ség alól, ha a kár a közraktár tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok, az áru 

belső tulajdonsága, a csomagolás rejtett hiányossága, a letevő, illetve a képviselet-

ében eljáró személy felróható magatartása miatt következett be. (A kimentési okok 

teljes mértékben megegyeztek a régi Ptk. 501. §. a), b), c) és e) pontjában rögzített, 

a fuvarozót mentesítő okokkal. A fuvarozó esetében még egy kimentési ok állt 

fenn, nevezetesen a feladó által végzett berakás és a címzett által végzett kirakás 

során keletkezett kár. Ez azonban a közraktár esetében nem minősült kimentési 

oknak, mivel mind a berakást, mind a kirakást a közraktár végzi.)  

 A mentesülési okok közül a közraktár volt köteles bizonyítani a tevékenységi 

körén kívül eső elháríthatatlan ok fennállását, valamint a csomagolás hiányosságát, 

illetőleg, hogy a károsodás az elháríthatatlan külső ok bekövetkezésével vagy a 

csomagolás kívülről észre nem vehető hiányosságával állt okozati összefüggésben. 

A letevőt terhelte annak bizonyítása, hogy a kár nem az áru belső tulajdonságára 

vezethető vissza, továbbá, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága miatt követ-

kezett be. A letevő volt köteles bizonyítani azt is, hogy saját maga vagy képviselői 

magatartása nem volt felróható, vagyis úgy jártak el, ahogy az az adott helyzetben 

általában elvárható. 

 A jogalkotó minden esetben, ha fokozott felelősséget írt elő, ezt a kártérítés 

mértékének korlátozásával ellensúlyozta. A fuvarozó fokozott felelőssége esetén a 

jogalkotó nem követelte meg a teljes kártérítést, tehát az elmaradt hasznot és indo-

kolt költségeket is magában foglaló kártérítést, hanem azt a tényleges kár mértéké-

re korlátozta, ide nem értve a fuvarozó szándékos károkozását, ami teljes kártérítési 

kötelezettséggel járt. A közraktározási törvény kifejezetten nem rendelkezett a 

közraktárat terhelő kártérítés mértékének korlátozásáról. Mivel a közraktári szer-

ződésben meg kell jelölni a letett áru értékét, így ez az érték lesz irányadó az áru 

megsemmisülése, megsérülése esetén is, amiből következik, hogy a szerződésben 

megjelölt érték lett a közraktárat terhelő kártérítési kötelezettség, azaz a kártérítés 

mértékének felső határa. 
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4. A KÖZRAKTÁR FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK. HATÁLYBA-

LÉPÉSE UTÁN  

A fuvarozó árukárokért fennálló felelősségének szabályozása jelentős változáson 

ment keresztül az új Ptk.-ban, mivel a fokozott felelősségi konstrukció és ezzel a 

kimentési okok nevesítése is kikerült a szabályozásból. A jogalkotó a fuvarozási 

szerződés szabályozási körében18 nem is deklarálja a fuvarozó árukárokért fennálló 

felelősségét, mint tette azt a régi Ptk. 501. §-a.  

Az új Ptk. tehát gyökeresen – és mértékadó vélemények szerint nem túl szeren-

csésen – megváltoztatta a fuvarozó felelősségi szabályait. Szakított a speciális fele-

lősségi szabályozással és a kontraktuális felelősség általános szabályainak alkalma-

zási körébe vonta a fuvarozási jogviszony körében bekövetkezett károkért fennálló 

felelősséget is. A jövőben tehát a fuvarozó árukárokért fennálló felelősségére a Ptk. 

kötelmi általános részében elhelyezett szabály az irányadó, nevezetesen, „aki a 

szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mente-

sül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül 

eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem 

volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.”19 

A jogalkotó tehát nagymértékben szimplifikálta a fuvarozó felelősségének sza-

bályozását, amikor szakítva a fokozott felelősségi szabályokkal a szerződésszegés-

sel okozott károkért fennálló általános felelősségi szabályokat „húzta rá a fuvarozó-

ra” is. Jóllehet a kontraktuális felelősségi szabályok kibővültek és megszigorodtak 

az új Ptk.-ban – Miskolczi-Bodnár Péter találó megállapítása szerint – „nem gon-

doljuk, hogy a valamennyi szerződésre irányadó – konfekciójellegű – szerződés-

szegési normák azonos szinten lennének képesek helyettesíteni a korábbi, a gya-

korlatban bevált, más jogterületek számára is mintául szolgáló (pl. kereskedelmi 

jog körében a közraktár felelőssége), és mindenekelőtt az adott szerződéstípusra 

„méretre szabott” korábbi normákat”.20   

Hasonló állásponton van Szalay Gyula is, amikor az írja, hogy „a custodia elem 

(vagyis a fokozott megőrzési kötelezettség) a fuvarozói szolgáltatásnak… – az 

eljuttatás (vállalkozás) kötelezettsége mellett – a modern jog szinte valamennyi 

forrásában fogalmi alkotó elem. Úgy tűnik, ez alól a Ptk. jelenti az egyik kivételt, 

lévén, hogy a fuvarozási szerződést… csupán a vállalkozási szerződés altípusának, 

s nem önálló szerződési főtípusnak tekinti.”21 

Az új Ptk.-nak ezzel a megoldásával a közraktározási tevékenység szabályozása 

körében megszűnt az a lehetőség, hogy a közraktár felelősségére egyszerűen a fu-

varozó felelősségi szabályait alkalmazzuk, különösen azért, mert a közraktár szabá-

                                                           
18  6:257. §–6:270. § 
19  Ptk. 6:142. § 
20  MISKOLCZI-BODNÁR Péter: A fuvarozási szerződés. In: A Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: 

OSZTOVITS András). III. kötet. Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014, 684. 
21  SZALAY Gyula: i. m. 441–442.  
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lyozása nem kívánt a konfekcionalizálás áldozatául esni, hanem fenn kívánta tarta-

ni a szigorú – „custodiához méltó” – közraktárra szabott szabályozást. 

A közraktározási törvény a közraktár felelőssége tekintetében a klasszikus cus-

todia-felelősség szabályait követi, mikor kimondja, hogy „a közraktár felel azért a 

kárért, amely a közraktározásra elhelyezett áruban az átvételtől a kiszolgáltatásig, 

különösen a teljes vagy részleges elveszésből, megsemmisülésből, megromlásból 

vagy megsérülésből keletkezik, kivéve, ha a közraktár tevékenységi körén kívül 

eső elháríthatatlan ok miatt következett be”.22 

A közraktár felelőssége tehát a vis maiorig terjed, mivel egyedül a tevékenységi 

körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt bekövetkezett kár esetén tudja kimenteni 

magát a felelősség alól.  

 

4.1. Árukár meghatározása 

A közraktározási jogviszony közvetett tárgya az áru, amely magától értetődően 

csak ingó dolog lehet. A törvény az ingó dolgokon belül további szűkítést is tesz, 

amikor kimondja, hogy áru a pénz és az értékpapír kivételével minden forgalomké-

pes ingó dolog. A közraktározási szerződés tárgya – ezen túlmenően – olyan áru 

lehet, amely a személy és a vagyonbiztonságot, illetve a közraktárban letett más 

árukat nem veszélyeztet.23 A szerződésben meg kell határozni a közraktárban letett 

áru mennyiségét, minőségét, (ha van tőzsdei minősége, vagy szokvány az áru mi-

nőségének megjelölésére, akkor arra utalással) és értékét is. A feleknek meg kell 

állapítania, hogy a közraktár által történő átvétel időpontjában az áru milyen értéket 

képvisel, és azt a közraktári jegyre, továbbá a letéti könyvbe is be kell jegyezni. 

Eltérő megállapodás hiányában a letevő könyveiben az áru értékeként megjelölt 

összeg az irányadó, de a felek megállapodhatnak abban is, hogy az áru értékét 

szakértő állapítsa meg. Az áru értékének megjelölése azért fontos, mert az áru ká-

rosodása vagy megsemmisülése esetén ez az összege lesz az alapja a kártérítési 

igénynek24, valamint az áfafizetési kötelezettségnek is. E törvényi rendelkezéseket 

szem előtt tartva minden közraktár az üzletszabályzatában maga határozza meg, 

hogy saját lehetőségeihez, műszaki, tárgyi adottságaihoz mérten milyen áruk köz-

raktározását vállalja. A továbbiakban pedig a közraktár a nála elhelyezett árut a 

szerződésben meghatározott módon köteles megóvni a mennyiségi és minőségi 

változásoktól. Ennek érdekében köteles betartani a letevő által az áru különleges 

kezelése tekintetében meghatározott igényeket, rendelkezéseket. 

Árukárnak az ilyen módon – jogszabályban, illetve szerződésben – meghatáro-

zott, közraktárban elhelyezett, „betárazott” áruban bekövetkezett vagyoni károso-

dás, értékcsökkenés minősül.   

 

 

                                                           
22  Közraktározási tv. 22. § (1) bek. 
23  Közraktározási tv. 15. § (1) bek. 
24  Közraktározási tv.16. § (5) bek. „Az áru így megállapított értéke az alapja a kártérítési 

igénynek.” 
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4.2. A közraktár mentésülése a felelősség alól 

A közraktár felelőssége tárgyi, objektív felelősség. Nincs jelentősége annak, hogy a 

közraktár az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsította-e a kár 

elkerülése érdekében. A kár, mint eredmény bekövetkezése megalapozza a közrak-

tár felelősségét. Egyetlen kimentési lehetősége van, a tevékenységi körén kívül eső 

elháríthatatlan ok fennállása. E kimentési ok összetett. Egyrészt a tevékenységi 

körén kívül kell esnie, másrészt a kár okának elháríthatatlannak kell lennie. Ha 

bármelyik elem hiányzik, a közraktár nem mentesül a felelősség alól. 

A közraktár tevékenységi körébe a közraktározási tevékenység tartozik. Köz-

raktározási tevékenységnek az áru őrzése, tárolása, kezelése, a jogviszony végén 

pedig a kiszolgáltatása, valamint a közraktári jegy kibocsátása minősül. A kár oká-

nak e tevékenységen kívül kell esnie és elháríthatatlannak kell lennie.  

Az őrzési, tárolási tevékenység biztonságos kifejtése érdekében a törvény szigo-

rú követelményeket fogalmaz meg. A közraktár a közraktározást saját raktárban 

vagy művi raktárban végezheti, de művi raktárt csak abban az esetben vehet igény-

be, ha a raktár rendelkezik a működéséhez szükséges hatósági engedéllyel, továb-

bá, ha a közraktár folyamatosan biztosítja a művi raktárban letett árunak a személy- 

és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

törvény szerinti mechanikai vagyonvédelmi rendszerrel való őrzését. A művi táro-

lás megkezdéséig a közraktár a művi raktárt birtokba veszi és a felügyeletet a köz-

raktározás ideje alatt biztosítja. A közraktár felügyeleti kötelezettsége a megőrzés-

sel kapcsolatos összes teendőkre, valamint a törvény rendelkezései teljes körű be-

tartásának ellenőrzésére terjed ki. Ha művi tárolás esetén a letenni kívánt árut 

egyéb árutól nem lehet elkülöníteni, vagy a tárolás nem zárt helyen történik, az 

árura vonatkozóan közraktári jegyet csak abban az esetben lehet kibocsátani, ha a 

közraktár az áru védelmére olyan jelzőrendszert alkalmaz, amely folyamatosan 

biztosítja az áruhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozását. 

A jogalkotó amellett, hogy szigorú előírásokkal megteremti a biztonságos, az 

áru károsodásának elhárítását biztosító őrzés és tárolás jogszabályi feltételeit, fon-

tos, a gyakorlatban sok problémát okozó kérdést tisztáz, mikor kimondja, hogy 

nem minősül a közraktári tevékenység körén kívül eső elháríthatatlan oknak a művi 

raktár üzemeltetőjének érdekkörében felmerülő ok. Mivel a közraktár gyakran nem 

a saját tulajdonában lévő területen, helyiségben, létesítményben őrzi a betárazott 

árut, hanem bérelt, más tulajdonát képező raktárban, szükséges volt rögzíteni, hogy 

pusztán ez a körülmény nem mentesíti a közraktárat, márcsak azért sem, mert – 

mint láttuk – az őrzési tevékenységet mindenképpen a közraktárnak kell kifejteni. 

A korábbi szabályozás a tevékenységi körön kívül eső elháríthatatlan ok mellett 

egyéb kimentési okokat is meghatározott, amelyek hatályos jogunkban már nem 

érvényesülnek.  

Az árukár az áru belső tulajdonságából, természetes minőségéből is következhet. 

Az is lehetséges, hogy az árukár a csomagolás rejtett hiányosságából ered. A törvé-

nyi előírás szerint a letevő – ha az áru jellegéből vagy a felek megállapodásából 

más nem következik – csomagolva köteles átadni az árut úgy, hogy az ne károsod-

jék, illetve más áruban kárt ne okozzon, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszé-
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lyeztesse. Amennyiben a letevő e kötelezettségének nem megfelelően tesz eleget, 

úgy az károsodást idézhet elő. 

Végül az is lehetséges, hogy az áruban a letevő, illetve a képviseletében eljáró 

személy felróható magatartása miatt keletkeznek károk. A felsorolt, károsodásra 

vezető okok a korábbi szabályozásban, mint taxatív kimentési okok mentesítették a 

közraktárat a felelősség alól. A hatályos szabályozás szerint ezek már nem kimen-

tési okok, tehát ezen okokból bekövetkezett károkért a közraktár köteles helytállni, 

de a kár összegének megtérítését a letevőtől követelheti. 

A közraktárat terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kí-

vül eső elháríthatatlan ok okozta, a letevőt terheli annak bizonyítása, hogy a kár 

nem az áru belső tulajdonságaira vezethető vissza. A csomagolás hiányosságát a 

közraktár, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott elő, a letevő köteles 

bizonyítani. A letevő köteles bizonyítani, hogy maga vagy képviselői úgy jártak el, 

ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

A közraktárat terhelő szigorú felelősséget nem befolyásolja a tárolás helyszíne. 

Attól függően, hogy a közraktár a nála elhelyezett árut hol tárolja, megkülönbözte-

tünk saját tárolást és művi tárolást. Saját tárolás a közraktár tulajdonában, valamint 

a legalább három éven át, a közraktározás teljes időtartamát is magában foglaló 

megszakítás nélküli egyéb jogcímen birtokban tartott és saját üzemeltetésében lévő 

raktárban történő közraktározás. Művi tárolás minden sajátnak nem minősülő táro-

lás. A raktár típusát tekintve tehát lehet saját raktár vagy művi raktár. A közraktár 

művi raktárt csak abban az esetben vehet igénybe, ha a raktár rendelkezik a műkö-

déséhez szükséges hatósági engedéllyel, továbbá, ha a közraktár folyamatosan 

biztosítja a művi raktárban letett árunak a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti mechanikai 

vagyonvédelmi rendszerrel való őrzését. A művi tárolás megkezdéséig a közrak-

tár a művi raktárt birtokba veszi és a felügyeletet a közraktározás ideje alatt biz-

tosítja. A közraktár felügyeleti kötelezettsége a megőrzéssel kapcsolatos összes 

teendőkre, valamint a törvény rendelkezései teljes körű betartásának ellenőrzésére 

terjed ki. Amennyiben művi tárolás esetén a letenni kívánt árut egyéb árutól nem 

lehet elkülöníteni, vagy a tárolás nem zárt helyen történik, az árura vonatkozóan 

közraktári jegyet csak abban az esetben lehet kibocsátani, ha a közraktár az áru 

védelmére olyan jelzőrendszert alkalmaz, amely folyamatosan biztosítja az áruhoz 

való illetéktelen hozzáférés megakadályozását. A közraktározott árut a művi raktár 

üzemeltetője sem a közraktárral, sem a letevővel szembeni esetleges követelésének 

biztosítékaként nem tarthatja vissza. 

Nem minősül a közraktári tevékenység körén kívül eső elháríthatatlan oknak a 

művi raktár üzemeltetőjének érdekkörében felmerülő ok. 
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5. A KÖZRAKTÁRI FELELŐSSÉG ÉS A KÖZRAKTÁROZÁSI JOGVISZONY  

SZERKEZETÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSE 

5.1. A közraktár felelőssége a közraktári jegy birtokossal szemben 

A közraktározási jogviszony szerkezete rendkívül speciális. A jogviszony kétpólu-

súként indul. A közraktári szerződés egyrészről a közraktár, másrészről a letevő, 

mint szerződő felek között jön létre. A szerződés alapján kiállított közraktári jegy 

első tulajdonosa, birtokosa a letevő lesz. A letevő, vagyis innentől a közraktári jegy 

birtokosa azonban nem azért helyezte el az áruját a közraktárban, hogy megtartsa, 

hanem azért, hogy azt értékesítse az árutőzsdén vagy az árutőzsdén kívül. A köz-

raktárban elhelyezett áru értékesítése a közraktári jegy átruházásával, forgatásával25 

történik. A forgatás a közraktári jegy átruházása a jegy hátoldalára írt átruházó 

nyilatkozattal és az átruházó (cégszerű) aláírásával. A forgatmány tehát nem más, 

mint egy átruházó nyilatkozat, a forgató a közraktári jegy átruházója, a forgatmá-

nyos pedig az a személy, aki a közraktári jegyet megszerzi. A közraktári jegy bir-

tokosát – egyben a közraktározási jogviszony jogosultját – a hátiratok összefüggő 

láncolata igazolja. Amikor tehát a letevő a közraktárban elhelyezett áru tulajdonát 

eladja, ezt oly módon teszi, hogy a közraktári jegyet az új tulajdonosra forgatja, 

ezzel a közraktározási jogviszonyban változás történik a közraktárral szemben álló 

szerződő fél személyében, és ennek a más személynek, – az új közraktári jegybir-

tokosnak – nyílik meg az áru kiszolgáltatására irányuló jogosítványa. 

A helyzetet tovább bonyolítja az a tény, hogy a közraktári jegy nemcsak egészé-

ben, hanem részenként is átruházható, forgatható. A közraktári jegy két részből áll, 

az árujegyből és a zálogjegyből. Az árujegy tulajdonjogot testesít meg, de – az a 

tény, hogy elválasztásra került a zálogjegytől, azt bizonyítja, hogy a közraktárban 

elhelyezett árut megterhelték, ezért – csak zálogjoggal terhelt tulajdonjogot. Az áru-

jegy magában véve csak a zálogjegyen feltüntetett összeggel csökkentett értékkel 

rendelkezik, és a közraktárnak az áru kiszolgáltatására vonatkozó, a zálogjegy által 

korlátozott kötelezettségét bizonyítja. 

A zálogjegy pedig önmagában a zálogjegyen szereplő összeg iránti pénzkövete-

lést testesíti meg, és ennek fedezetéül zálogjogot biztosít birtokosának a közraktár-

ban elhelyezett árun. A közraktári jegy birtokosa a zálogjegy forgatásával a közrak-

tári jegyen feltüntetett érték erejéig kölcsönt vehet fel (melynek igényérvényesítési 

határideje legfeljebb a közraktári jegy lejáratát követően egy év). Amennyiben a 

zálogjegy átruházása külön történik, az első hátiratnak tartalmaznia kell: 

 A kölcsönadó nevét, székhelyét, fizetési számlája számát; 

 A kölcsön lejáratakor érvényesíthető határozott pénzösszeget, amely a köl-

csön lejáratáig számított kamatot is tartalmazza; 

 A kölcsön visszafizetése esedékességének napját (lejárat ideje); 

 A kölcsönt felvevő első zálogjegyforgató nevét, székhelyét.26 

                                                           
25  Közraktározási tv. 26. § (1) bek. A közraktári jegy vagy bármely részének átruházása 

forgatás útján történhet.  
26  Közraktározási tv. 27. § (1) bek. 
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A zálogjegy első forgatását és a fenti adatokat az árujegyre, valamint a letéti 

könyvbe is be kell jegyezni. A bejegyzést a zálogjegy minden későbbi birtokosa is 

követelheti. A bejegyzés elmulasztásából eredő esetleges kárt a zálogjegy minden-

kori birtokosa viseli. 

A közraktári jegy részeinek elválása, a részek külön-külön történő átruházása 

meglehetősen gyakori, amely kihat a jogviszony szerkezetére is. Ez esetben ugyan-

is a közraktárral jogviszonyban álló szerződő fél pozícióban nemcsak személyvál-

tozás, hanem a személy megkettőződése is bekövetkezik. A letevő, mint első köz-

raktári jegy birtokos, ha nem tudja megfelelő áron értékesíteni az áruját, pénzre 

azonban azonnal szüksége van, hitelt vesz fel és egyidejűleg a zálogjegyet a hitele-

zőre forgatja, aki a zálogjegybirtokos lesz. Amint pedig az áruját megfelelő áron 

értékesíteni tudja, az árujegyet az új tulajdonosra forgatja. 

A közraktározási jogviszonyban tehát, – amikor a letevő, mint első közraktári 

jegy birtokos átruházza a közraktári jegyet és ezzel együtt a letett áru tulajdonjogát 

–, megváltozik a közraktári jegy birtokos személye. Rögzítenünk kell tehát, hogy a 

közraktárt ez a szigorú felelősség csak az áruért jelentkező új tulajdonos, új közrak-

tári jegy birtokos irányában terheli, nem pedig az eredeti letevő személye irányá-

ban. Ha pedig a közraktári jegy szétválik, akkor a szigorú felelősség az árujegy 

tulajdonossal szemben terheli a közraktárat. Ez a tétel akként is megfogalmazható, 

hogy a közraktárat mindig azzal szemben terheli a szigorú custodia-felelősség, 

akivel szemben árukiszolgáltatási kötelezettsége áll fenn. Tehát ha megjelenik a 

közraktárban a letett áru új tulajdonosa, vagyis a közraktári jegy, illetve az árujegy 

tulajdonosa, birtokosa, és a kiszolgáltatás során fény derül az árukárra, a közraktár 

teljes helytállási kötelezettséggel tartozik e személy felé, és csak a tevékenységi 

körön kívül eső elháríthatatlan ok mentesítheti őt e felelősség alól.  

 

5.2. A közraktár felelőssége a letevővel szemben 

A közraktárat a letevővel szemben a fentiekben leírt custodia-felelősség általában 

nem terheli. A közraktározásnak az a szerepe, hogy a letevő értékesítse a közrak-

tárban elhelyezett áruját, és a letevőtől eltérő személy, az új tulajdonos jelentkez-

zen kiszolgáltatásra a közraktárnál. Ebből következően ritkán fordul elő, hogy ma-

ga a letevő kívánja elvinni áruját a közraktárból. Amennyiben mégis ez a helyzet 

áll elő, akkor természetesen a letevővel szemben is szigorú felelősség terheli a 

közraktárat az áruban bekövetkezett károkért. 

A tipikus azonban mégis az, hogy a közraktár a közraktári jegy (és ezzel az áru) 

új  tulajdonosának fogja kiszolgáltatni az árut, és az ő irányában lesz köteles helyt-

állni a szigorú felelősségi szabályok szerint. Ezt követően azonban a közraktár 

megvizsgálja, hogy mi vezetett az árukárra. Ha a vizsgálat megállapítja, hogy az 

árukár részben vagy egészben az áru belső tulajdonságára, vagy a csomagolás kí-

vülről észre nem vehető hiányosságára, vagy a letevő, illetve képviselője felróható 

magatartására vezethető vissza, az ilyen okból keletkezett kárösszeget, mint a köz-

raktári jegy (árujegy) tulajdonosának teljesített kártérítési összeg részét, az eredeti 

letevőtől visszakövetelheti. Ezek a felelősségi szabályok a letevőt terhelő kötele-

zettségekből következnek. A letevőt terhelő egyik alapvető kötelezettség az, hogy 
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az árut csomagolva adja át a közraktárnak. A csomagolásnak alkalmasnak kell 

lennie az áru megóvására, az áru sérülésének, rongálódásának, azaz károsodásának 

a kiküszöbölésére. A csomagolásnak ezen túlmenően meg kell felelnie annak a 

követelménynek is, hogy más, a közraktárban letett áruban kárt ne okozzon, és a 

személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.27 A csomagolási kötelezettség 

persze függ az áru jellegétől, illetve a felek megállapodásától. A közraktározási 

szerződésben meg kell jelölni, hogy a közraktár az árut a többi árutól elkülönítve, 

vagy a többi letevő vagy azonos letevő különböző szerződés alapján közraktáro-

zott, azonos fajú helyettesíthető áruival összekeverve tárolja. Az utóbbi esetben 

nyilvánvalóan nem áll fenn csomagolási kötelezettség. 

A felelősségi szabályok körébe tartozik a tájékoztatási kötelezettség elmulasztá-

sának jogkövetkezménye is. A letevő köteles tájékoztatni a közraktárat a letett áru-

ra esetlegesen vonatkozó különleges kezelési igényekről, előírásokról. Abban az 

esetben, ha a letevő e törvényi tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, az ebből 

eredő károkért a közraktár a letevővel szemben felelősséggel nem tartozik, illetve a 

károk megtérítését a letevőtől követelheti.28 

 

6. A KÖZRAKTÁR FELELŐSSÉGÉNEK A MEGSZŰNÉSE 

Az előzőekben kifejtettek szerint a közraktár szigorú, vis maiorig terjedő custodia 

felelőssége az áru kiszolgáltatásához kapcsolódik, éppen ezért e szigorú felelősség 

megszűnik, ha a kiszolgáltatásra nem kerül sor, vagyis ha a közraktári jegy lejárt, és a 

zálogjegy birtokosa a lejáratig nem követeli a közraktárnál elhelyezett áru értékesíté-

sét és a vételárból történő kielégítését.29  Megszűnik a közraktár felelőssége akkor is, 

ha a közraktári jegy lejárt és az árut a jegybirtokos a közraktár írásbeli felszólítása 

ellenére az értesítéstől számított öt napon belül nem váltja ki. (A közraktárnak az 

értesítést a letéti könyvének adatai szerinti áru- és zálogjegybirtokos részére kell 

megküldenie.) 

Abban az esetben, ha a közraktári jegy anélkül jár le, hogy az áru kiszolgáltatá-

sára sor került volna, a közraktárnak azon túl, hogy szabadul a szigorú felelősség 

alól, több lehetősége is van. Az egyik ilyen lehetőség, hogy él a törvény adta érté-

kesítési jogával. Abban az esetben ugyanis, ha a közraktári szerződés alapján elhe-

lyezett árut a szerződés lejáratát követően nem váltják ki, vagy a szerződés tartama 

alatt a megromlás veszélye fenyegeti, a közraktár – a letevő előzetes felszólítása 

után – az árut értékesítheti. Ha a letevő a közraktári jegyet vagy az árujegyet to-

vábbforgatta, kötelessége az őt követő birtokost a közraktár felszólításáról két na-

pon belül tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából eredő kárért a mulasztó fél 

felel. Az értékesítésből befolyt összegből az igényeket a törvényben rögzített kielé-

                                                           
27  Közraktározási tv. 2. §. (3) bek. 
28  Közraktározási tv. 19. § (1) bek. 
29  Közraktározási tv. 32. § (1) bek. „Ha a lejáratot követő három napon belül a zálogje-

gyen szereplő összeget a zálogjegy birtokosának nem fizetik ki, követelheti a közraktár-

nál elhelyezett áru értékesítését és a vételárból történő kielégítését. Ugyanezen jog illeti 

meg az első forgatót az árujegy birtokosa ellenében, ha a zálogjegyet beváltja.” 
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gítési sorrend szerint kell teljesíteni. (Ha a közraktári jegy birtokosának tartózkodá-

si helye ismeretlen, az őt megillető pénzt bírósági vagy közjegyzői letétbe kell 

helyezni.)  

A másik lehetőség szerint a közraktár az árut a közraktári jegy birtokosának 

kockázatára, a Polgári Törvénykönyv megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó ren-

delkezéseinek megfelelően őrizheti tovább, és egyidejűleg a Ptk.-nak a jogosult 

késedelmére vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A régi Ptk.-ában a fokozott felelősségi konstrukció alkalmazásának okát meghatá-

rozott  szerződéstípusok körében a custodia-felelősségben találhattuk meg. E szer-

ződések esetében ugyanis a jogviszony közvetett tárgya a jogviszony egy bizonyos 

szakaszában kikerül az egyik szerződő fél, vagyis a tulajdonos birtokából, hatókö-

réből. A másik szerződő fél – a fuvarozó, a szállítmányozó, a szálloda – más dolgát 

tartja a birtokában, miközben azt őrzi, tárolja, továbbítja. Ez a sajátos pozíció pedig 

a felelősség szigorítását eredményezte a dolgától távollévő tulajdonos jogainak 

védelme érdekében. E méltányolható tulajdonosi érdek fokozott védelmének igé-

nye az új Ptk.-ban nem jelenik meg, hiszen a szigorú (fokozott) tárgyi felelősség 

szabályai kikerültek a szabályozás köréből. Az, hogy a kontraktuális felelősségi 

szintet a jogalkotó valamelyest megemelte, megszigorította, megítélésem szerint 

nem lesz képes biztosítani a dolog (áru, küldemény) tulajdonosának a megfelelő 

védelmét a Ptk.-ban szabályozott szerződéstípusok körében.30  

A közraktározási törvény azonban érvényre juttatja ezt az érdeket, mikor a vis 

maiorig terjedő custodia-felelősség klasszikus szabályait alkalmazza.  

 

 

 

                                                           
30  Ezen álláspontomat támasztja alá az a tény is, hogy a Ptk. megszületését követően meg-

alkotott 120/2016. (VI. 7.) Kormányrendelet majdnem teljes mértékben visszaállította a 

korábbi Ptk.-beli szabályokat a közúti árutovábbítási szerződések szabályai körébe 

ágyazva. 


