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A disszertáció összefoglalása 

 
 
 

Doktori értekezésem témája modern korunk egyik legfeszítőbb problémáját dolgozza 
fel és keres rá magyarázatot; ez pedig az egyre mélyülő és bővülő európai integráció és a 
tagállamok még megmaradt szuverenitása megőrzésének kérdésköre a magánjog és ezen belül 
a szerződésjog területén.  
Az Európai Közösség szemszögéből nézve a probléma kettős: egyfelől a kitűzött politikai 
integráció megvalósítása elé nyilvánvalóan akadályokat gördít, ha még a gazdasági integráció 
sem képes létrejönni a magánjogi szabályok különbözősége miatt, (a másik nagy, 
harmonizálandó területnek az adójogot tekintem, egymáshoz közelítő adószabályok nélkül 
sem képzelhető el teljes gazdasági integráció), másfelől pedig az egész integrációs eszme 
sikerének záloga a versenyképesség és a társadalom legalább minimális szintű jólétének 
biztosítása. Ez utóbbi sem valósulhat meg egységesítésre törekvő magánjogi szabályok 
nélkül.  
Ide tartozik még, tehát a gazdasági integráció és az európai polgárok életszínvonalának 
emelése, a jólét biztosításának területéhez az Egységes Piac megvalósításának kérdése. A 
dolgozatomban részletesen kifejtettem az ezzel kapcsolatos szabályokat, itt elég legyen annyit 
megemlíteni, hogy a magánjogi szabályok egységesítésének kulcsa az Egységes Piac 
rendeltetésszerű működésének biztosítása lehet. (Azonban, utalva a fentiekre, ebbe is 
szigorúan beletartozik az adók és illetékek harmonizálásának problémája, ez is kiváló doktori 
téma lehetne).  
A másik oldalról, tehát az egyes tagállamok szemszögéből szemlélve a kérdést, sokkal inkább 
politikai, mint gazdasági vetületek tűnhetnek fel szemünk előtt. Természetesen a tagállamok 
vezetőinek is – legyünk jóhiszeműek – elsődleges célja a polgárok jólétének biztosítása és az 
életszínvonal emelése, azonban számos tényező köti meg a kezüket, illetőleg számos olyan 
tényezőtől hagyják magukat megköttetni, amely negatívan befolyásolja fenti törekvésüket. 
Az első az állam szuverenitásának kérdése, az az idea, hogy az állam akkor erős és akkor 
szolgálja leginkább a démosz érdekét, ha a lehető legtöbb hatalmat összpontosítja kezében 
(vö. itt a szubszidiaritás kérdését). Így bármely terület feletti ellenőrzésről való lemondás 
kimondhatatlan fájdalmat okoz az állam vezetőinek, főként akkor, ha a magánjogról van szó.  
A másik megfontolandó szempont az, hogy az állam bevételei maximalizálására törekszik, 
amely bizonyos esetekben ellenérdekeltté teszi polgáraival, és az állam csak akkor hajlandó 
ezen bevételekről lemondani, ha megfelelő kompenzációt lát. (Vagy még akkor sem, lásd a 
használt gépjárművek importjával kapcsolatos anomáliákat). Itt azonban már ismét az 
alaptémától túl távoli, államelméleti fejtegetések következnének (melyik a jó állam, az erős 
vagy a gyenge, az újraelosztó vagy a szolgáltató?).  
Elég annyi, hogy több éves kutatásaim alapján megalkotott véleményem szerint, az Egységes 
Piac megfelelő működése egységes magánjog, főként szerződésjog nélkül nem valósítható 
meg. 
Ezen kiindulási alapból azt vizsgáltam a dolgozatban, hogy maga az egységes jog 
megalkotható-e, megérett-e már a jogi környezet a tagállamok féltett kincseként őrzött 
magánjogi, szerződésjogi szabályok európaizálására, közösségiesítésére? 
Úgy vélem, igen. Ebben a kérdésben számos szaktekintély vélekedik hasonlóan, és számos 
szaktekintély képviseli az ellenkező álláspontot, amely azt mondja, hogy a közös szerződésjog 
megteremtése nem hogy nem szükséges, hanem egyenesen bűn is.  
A dolgozat elején az EGK és az EK egyes szerveinek határozatait mutatom be, melynek 
alapján szépen felrajzolódik az az egységes ív, amiből kitűnik, hogy egyre több szerv egyre 
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aktívabban kapcsolódott be a jogegységesítéssel kapcsolatos tevékenységbe, amely 
mindenképpen ígéretes. Az ezt követő fejezetben az egységes szerződésjog megalkotására 
irányuló magánkezdeményezéseket mutatom be, amelyek felbecsülhetetlen értékkel bírnak, 
hiszen a kontinens vezető jogászai évek, évtizedek alatt precíz odaadó munkával dolgozták ki 
ezeket a szabályokat, amelyek méltók lennének az alkalmazásra. 
Ezután az ellentábor, az egységesítés ellenzői kapnak teret, véleményük ismertetését 
egybekapcsolom az egységesítés esetleges objektív akadályainak bemutatásával.  
Az ötödik fejezetben a közösségi jogban keresem azokat a jogszabályhelyeket, amelyek kellő 
alapot szolgáltathatnak, más szóval megfelelő kompetenciával ruházzák fel a Közösséget az 
egységes szerződésjog megalkotásához. Ez, mint más említettem, alapvetően a RSZ 95. cikk 
lehet, azonban még további 3-4 jogszabályhely is számításba jöhet.  
A hatodik fejezet a megvalósítás nem jogszabályalapú módozatait vizsgálja. A nem legiszlatív 
eszközökkel végrehajtott egységesítés egyik figyelemreméltó módja lehet az egységes európai 
jogászképzés megvalósítása, egységes tankönyvek megalkotása és követelményrendszer 
felállítása, mely eredményeképpen a felnövekvő jogásznemzedék már az egyetemeken 
elsajátítaná a közös európai szerződésjogot. 
Végezetül pedig a dolgozat hetedik fejezetében a gyakorlati példa, a magyar ÁSZF 
szabályozás segítségével vizsgálom, hogy mennyire sikeres a jogharmonizáció, azaz az 
államok hogyan iktatják be jogrendjükbe az egyes irányelveket. A párhuzam azért is kiváló, 
mert illeszkedik a magyar rekodifikáció programjába, így a modelltörvények és a 93/13-as 
irányelv alapján konkrét de lege ferenda javaslatokat teszek az új Ptk. ÁSZF-et és 
tisztességtelen feltételeket illető szabályozásával kapcsolatban.  
A választott téma rendkívül aktuális, hiszen a közösségi szervek szinte havonta foglalkoznak 
a kérdéssel. Így van ez még akkor is, ha jóllehet, jómagam rendületlenül bízom az egységes 
európai szerződésjog megalkotásában és azt ezt (is) magába foglaló Kódex megszületésében, 
reálisan szemlélve a kérdést, 20 éven belül nem valószínű ilyen mértékű eredmény. Azonban 
biztosra veszem, hogy én még fogok belőle dolgozni. 
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Summary 

 
 
 

The main topic of the doctoral thesis deals with and searches explanation of one of the 
most serious problem of our modern age namely the questions of the always deeper and larger 
European integration and the still bewared sovereignty of the single member states on the 
field of private law and mainly the contract law.  
From the European Community’s point of view there are double difficulties to examine. On 
the one hand it obviously hinders the aimed political integration if even the economical 
integration could be realized because of the differences of the private law rules of the different 
member states (there is an other main field to be harmonized, namely the tax law, without 
which it can be much more difficult to reach the total economic integration). On the other, the 
pledge of success of the whole integration idea is the competitiveness and to secure the 
common welfare of the society at least on a minimal level. 
This latter can not be reached without harmonized rules of the private law, too.  
Furthermore, with this topic, that means to increase the living standard of the European 
citizens, relevant question is the realization of the Single Market. In my thesis I deal with 
those rules connected with this topic with full particulars, so at this point, it seems to be 
enough to mention that the key to the proper functioning of the Single Market shall be the 
unification of the private law. (However, in accordance with the above, it is not possible to 
forget about the need of the harmonization of the taxes and other kind of dues, which also 
could be a proper topic for a whole doctoral thesis). 
Observing the question from the other side, from the view of the single member states, there 
are rather political than economical considerations. From the aspect of the political leaders of 
the member states – let’s say, of course – the first and main goal is (should be) to secure the 
abundance of the citizens and to increase the living standard. However, their hands are tied by 
and, respectively, they let themselves being bound by a number of circumstances, which 
influence these endeavors negatively. 
The first question is connected with the sovereignty of the state, with that idea, that a state 
may only be strong and able to serve the interest of the people if it disposes of the biggest 
power possible (at this point keep in mind the question of subsidiarity). 
In the mirror of the above, to renounce the supervision of any field, mostly related to private 
law, causes extraordinary inconvenience for the state.  
The other aspect, which is worth taking into consideration, is that the state makes great efforts 
to increase its income up to the ceiling, which, in certain circumstances, may hide counter 
interests relating its own citizens. Usually the state is only inclined to renounce these incomes 
when there is some kind of compensation against. (Or not at all, for example see the case of 
the import of the second hand cars). Here could be, however, from the basic topic rather far 
leading considerations enumerated (which is the proper state, the strong or the weak, the 
redistributing or the providing)? 
At this point it is, on the basis of my research for many years, enough to say the proper 
functioning of the Single Market can not be realized without the common European private 
law, mostly the contract law.  
From this starting point I carried out research in my doctoral thesis, whether it is possible to 
achieve the harmonized, unified law, is the legal environment ripe enough to Europeanize, 
commonize the rules of contract law, the worrying guarded treasure of the member states. 
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In my point of view, yes, by all means. Lots of authors are of the same opinion as me, but at 
least the same number of professionals think otherwise saying that the making of the common 
European private law is not only unnecessary but simply a crime. 
At the beginning of the doctoral thesis I outline the decisions of the single organs of EEC and 
EC, on which basis it can easily be seen that special arc of a circle, which shows that more 
and more organs are connected with the promising activity regarding the harmonization of 
laws.  
The following chapter deals with the private endeavors aiming at the making of the unified 
contract law, which are very precious, since the leading European scholars have been working 
for decades on these rules, which would be worth applying.  
After it, the opinion of the other side will be detailed with the simultaneous representation of 
the objective barriers of the unification.  
In chapter five I search for those special rules, which can serve as proper basis, otherwise to 
say endow the Community with necessary competencies to make the unified contract law. 
This rule from the EC Treaty is basically the Art. 95. but other 3-4 rules can be taken into 
consideration. 
In chapter six the non-legislative methods of the Europeanization process are examined.  
One possible way for the unification may be the realization of the European legal education 
by writing globally applicable text-books and creating such a common system of requirements 
that the new generation of lawyers could be familiar with the new law already throughout its 
university education.  
Finally, the chapter seven of the doctoral thesis deals with, by the example of the Hungarian 
rules connected with the general terms of contract, the probable success of the harmonization 
of rules that means how can the single directives be implemented into the legal order of the 
member states. 
The parallelism is more than appropriate as it refers to the Hungarian recodification 
achievements thus it is obvious, on the basis of the model rules and the 93/13/EEC Directive, 
to make de lege ferenda proposals regarding the rules of the generals terms of contract and the 
unfair contract terms in the new Hungarian Civil Code  
The topic of the doctoral thesis is really current, almost every main organs of the Community 
deals with it on a monthly basis. It is undisputable, even – although I am firmly convinced by 
the process of creating the European Contract Code – thinking about the question on a realist 
way, it is not likely to reach such success in the next 20 years. I am, however, sure that I will 
still have the possibility to use the European Civil Code as a precious source in my work, as a 
lawyer.  
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1. Bevezetés 
 
 

Mióta világ a világ, az emberek kereskednek egymással. Így volt ez már az Őskorban is, 
mikor még kezdetleges áruikat a partner ugyancsak kezdetleges áruira cserélték. Hasonlóan 
történt az Ókorban, hiszen a kínaiak, a punok, a rómaiak és természetesen a föníciaiak is 
igen fejlett kereskedelemmel rendelkeztek. A lassú történelmi folyamat, mely a 
Középkorban is igen sok változáson ment át, a XIX. század végére érte el azt az állapotát, 
melyet a mai világkereskedelem elődjének, kiindulópontjának tekinthetünk. 
Tulajdonképpen ekkor vetődött fel először igazán komolyan a különböző országok 
szerződésekre vonatkozó különböző jogainak egységesítése. Az igény még akkor is, a mai 
fogalmaink szerint igencsak elmaradott kereskedelmi feltételek között is teljesen 
megalapozottnak tűnik. Gondoljunk csak bele. Ha egy kereskedő hazájából egy másik 
országba szállított árut, és azt három másik országon kellett keresztülvinnie, mennyi 
gonddal és bosszúsággal szembesülhetett, hiszen minden határ átlépésekor árujára más és 
más szabályok érvényesültek. Joggal mondhatnánk erre azt, hogy ez a probléma a múlté. 
Európa nyugati és középső felében megszűntek, megszűnőben vannak a határok, 
megvalósult a vámunió, sőt a monetáris unió is, miért kellene egységesíteni a magánjogot 
és annak legmarkánsabb részét, a kötelmi jogot? Ma, amikor repülővel szinte mindent 
szinte bárhová lehet szállítani, nem nyerhetnek jelentőséget ehhez hasonló volumenű 
problémák. Igen ám, de köztudott, hogy a fuvarozás, szállítmányozás fő terepe a szárazföld, 
eszköze pedig a vasút és a tehergépjármű. Ehhez képest a korábbi nehézségek ma is 
helytállóak – tegyük hozzá, sajnos. Azonban elindult a folyamat, melynek végállomása 
csakis a szerződésekre vonatkozó jogszabályok egységesítése, a külföldi szakirodalomban 
elterjedt szakkifejezéssel európaiasítása lehet.1 

Már a XIX. század végén is megfigyelhetők voltak bizonyos kezdeti próbálkozások, melyek 
akkoriban kevés sikerrel kecsegtettek, ám amelyek nélkül nem érkezhettünk volna el addig 
a pontig, ahol ma állunk. Ez a pont véleményem szerint sorsfordító Európa történetében, itt 
dőlhet el, hogy az eddig remek eredményeket produkáló integrációs folyamat lehet-e 
mélyebb, elérhető-e teljes gazdasági és ennek segítségével a komplett politikai integráció, 
amely reményeink szerint elvezet minket az új évezredbe, a szerződésjog egy minőségileg 
új évezredébe. 
Ahogyan már említettem, a XIX. század végén merült fel először az igény magánjog és 
szűkebben értelmezve a szerződések jogának egységesítését illetően. Edouard Lambert, a 
nagy, francia összehasonlító jogász már a századfordulón hangsúlyozta, hogy a 
törvényalkotás csak az egyik, talán nem is a legfontosabb módja a nemzetek feletti jog 
megteremtésének.2  
Mely eszközök lehetnek még alkalmasak a törvényalkotáson kívül az egységes jog 
megteremtésére? 
A jogegységesítés hagyományos módja, mely a XIX. sz. végén és a XX. sz. jó részében az 
univerzális igényű jogegységesítési törekvések közös vonása volt a nemzetközi szerződések 
által történő jogközelítés. Ezen folyamat jellemzője, hogy általában a nemzetközi 
szervezetek készítik elő azokat a nemzetközi egyezményeket, melyek valamely jogviszony 
vagy jogintézmény egységes szabályait tartalmazzák.3 Az egyezmény aláírásával, 
ratifikálásával, illetőleg az ahhoz történő csatlakozással az illető állam az egyezmény 

                                                
1 Lando: Optional or Mandatory Europeanisation of Contract Law? In: ERPL 2000, 59-69. o.  
2 Bánrévy Gábor: Az UNIDROIT „Alapelvek” és a „lex mercatoria” IUSTUM, AEQUUM, SALUTARE 
Emlékkönyv Prof. Zlinszky János tiszteletére Budapest, 1998 45. o. 
3 Bánrévy Gábor: A nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga Budapest, 1998. 25. o. 



 

 2 

részesévé válik. Az természetesen mindenkor a részes állam belső alkotmányjogi 
előírásaitól függ, hogy miként, mely eljárás eredményeképpen válik a nemzetközi 
egyezmény az adott állam belső jogrendszerének részévé. Ennek legáltalánosabb módja, 
hogy az egyezményt törvénnyel vagy egyéb magas szintű jogszabállyal hirdetik ki, s ily 
módon az érintett állami szervek, a bíróságok és maguk a gazdasági élet szereplői az 
egyezményben foglalt előírásokat, mint az adott állam jogrendszerének integráns részét 
alkalmazzák. 
A jogegységesítés egy másik, egyre inkább elfogadottá váló módozata az ún. minta-
törvények által történő javaslattétel, és ezek alkalmazása, melyek azonban nem 
kikényszeríthető4 szabályokat tartalmaznak, így csak akkor nyerhetnek érvényesülést, ha 
mindkét (vagy több) fél elfogadja a szerződésre történő alkalmazásukat. 
További ígéretes módszer az alulról történő egységesítés, mely alapvetően egységes jogon 
alapuló tankönyvek megalkotását jelenti, melyek aztán az európai egyetemeken kerülnének 
oktatásra, így kialakítva a felnövekvő jogásznemzedékben a közös európai jogtudatot.5 
Ezen túlmenően vannak módszerek, melyek az európai jogi örökség közös gyökereit 
kutatják, abból kiindulva látják megalkothatónak az európai magánjogot és azon belül a 
közös szerződésjogot. 
Hogy melyik módszer a célravezető, még nem adható kielégítő válasz ezen kérdésre.6 
Európa, úgy tűnik, jól megvan az egységes szerződésjog nélkül. Miért kéne akkor 
megváltoztatni ezt a gyakorlatot? Verítékkel, sok pénzzel és - a jogászok nagy része 
számára - még könnyekkel is járna. Gondoljunk csak arra a német jogászra, aki egész 
életében a Bürgerliches Gesetzbuch-hal dolgozott, vagy akár common law-beli kollégájára, 
aki inkább saját szerződésjogának bíróságok által kifejlesztett finom technikáját becsüli. 
Számos jogász határozott ellenérzéssel viseltetne, ha azt kellene látnia, hogy minden, amit 
tanult és a gyakorlatban alkalmazott a semmibe foszlik, és még rosszabbul érezné magát, ha 
az új szerződésjogot megtanulandó, újra joghallgatóvá fokoznák le. 
Számot kell vetnünk továbbá a kulturális megfontolásokkal. Vajon a nemzeti szerződésjog 
nem tartozik hozzá minden ország örökségéhez?7 Vajon nincsen kulturális érték abban az 
intellektuális izgalomban, amely az esetek tanulmányozása alkalmával, megragadja a 
common law jogászokat? Vajon a Code Civil nem a gall szellem sajátja? Verlaine, a francia 
költő is olvasgatta, hogy verseit még gyönyörűbbre tudja formálni.8 A skandinávok 
törvényeiket a higgadtságban és egyszerűségben alakot öltő északi mentalitás 
megtestesüléseként látják. Ami az egyik nemzetnek jó törvény, az a másiknak rossz lehet.9 
A szerződésjogban rejlő igazság nem ugyanaz egy svédnek, egy olasznak, egy németnek 
vagy egy angolnak, nem is beszélve a magyarokról, hiszen az eddig kívülről szemlélt 
izgalmas játszma már a mi bőrünkre is megy. 

                                                
4 Ún. opcionális vagy soft law 
5 Ld. ehhez: Kötz: Alternativen zur legislatorischen Rechtsvereinheitlichung in: RabelsZ, 1992. 215-218. o. 
Kötz: Europäische Juristenausbildung in: ZEuP, 1993. 268-278. o., Flessner: Rechtsvereinheitlichung durch 
Rechtswissenschaft und Juristbildung in: RabelsZ, 1992. 242-261. o.  
6 Ld. ehhez: René de Groot: Editorial - European Private Law between Utopia and Early Reality in: MJECL, 
1997, 1-4. o.  
7 Már von Savigny is kiemelte a népszellem (Volksgeist) és a jog közötti kapcsolatot. Idézi Lando: Optional 
… 60. o. 
8 Lando: Optional… 60. o.  
9 Az új jog megalkotásával kapcsolatban: Konsztantinosz Kerameus: The problems of drafting a European 
Civil Code in: ERPL, 1997. 475-482. o., Hans Micklitz.: Perspektiven eines europäischen Privatrechts – Ius 
Commune, praeter legem? in: ZEuP, 1998. 252-276. o., Marlies Mosiek-Urbahn: Rechtsvereinheitlichung 
durch europäisches Privatrecht – eine Herausforderung für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in: 
ZRP, 2000. 297-301. o., Leone Niglia: The Non-Europeanisation of Private Law in: ERPL, 2001. 575-599. o., 
Osztovics András: Bevezető gondolatok az Európai Szerződési Jogi Alapelvekről in: EJ, 2001. 3-4. o.  
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Mégis: A szerződésjog egységesítése mellett szóló érvek meglehetősen földhöz ragadottak, 
szinte kizárólag gazdasági szempontokat követnek. A mai Unió egy gazdasági közösség. Fő 
célja az áruk, személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlásának biztosítása. A 
mögöttes gondolat, miszerint annál egészségesebbek és boldogabbak leszünk, minél 
szabadabban és bővebben tudnak a fentiek a határokon keresztül áramlani, csak a 
szerződések útján valósulhat meg. Ezért tehát egyszerűsítenünk kell a szerződések 
megkötését és teljesítését, valamint kiszámíthatóbbá kell tennünk a szerződési kockázatot. 
Akik külföldiekkel állnak üzleti kapcsolatban, tudják, hogy a külföldi partnerekkel kötött 
néhány üzletükre a külföldi jog szabályai lesznek az irányadóak. Az egyik legnagyobb 
veszélyforrást számukra a külföldi országok ismeretlen joganyaga jelenti. Az 
üzletembereknek és az őket képviselő jogászoknak, ügyvédeknek gyakran nehéz 
megérteniük az idegen jogot, ez azonban távol tarthatja őket a külföldi piacoktól.10 Az Unió 
egyik fő célja az, hogy a Közösségen belül eltörölje a kereskedelmi akadályokat és így 
megszűnjenek a jogrendszerek kereskedelmet gátló különbözőségei. A szerződésjogok 
máig létező sokasága Európában úgy is értékelhető, mint a kereskedelmet sújtó nem 
tarifális akadályok rendszere.11 
 
Azonban a dolgozat célja, hogy a jogegységesítés mellett és ellen elkötelezett irányzatok 
bemutatása segítségével választ kaphassunk, megalkotható-e a közös európai szerződésjog, 
ha igen milyen terjedelemben, a nyilvánvaló előnyök mellett esetleg hátrányokkal is kell-e 
számolnunk és egyáltalán, milyen változásokat hozhat az európai (mely fogalomba 
természetesen a magyar jogásztársadalom12 is beleértendő) jogászság életében a 
feltartóztathatatlanul közelgő egységes magánjog. 
 
1.1 A dolgozat alapvető kérdései 
 

A dolgozatban az alábbi kérdésekre keresem a választ: 
a, Indokolja-e valamely tényező a magánjog és különösen a szerződésjog egységesítését?13 
b, Ha igen, mi illetve melyek ezek a tényezők? 
c, Mely tényezők szólnak az egységesítés ellen? 
d, Hogyan mehet végbe a fent nevezett egységesítés? 
Létrejöhet-e a szerződésjog egységesítése a magánjog átfogó egységesítése nélkül is? 

                                                
10 Jürgen Basedow: Codification of the Private Law in the European Union: the Making of a Hybrid in: ERPL 
2001, 36. o.  
11 Karl Riesenhuber: System und Prinzipien des Europäischen Vertragsrechts De Gruyer Recht, Berlin 2003. 
132-133. o.  
12 Az egységes szerződésjog megteremtésével kapcsolatos kevés magyar tanulmány közül néhány: Harmathy 
Attila: Über Fragen der Angleichung des Privatrechts – Festschrift für Ulrich Drobnig zum 70. Geburtstag 
Mohr Siebeck, 1998. 39-44. o., Manfred A Dauses-Nikolicza Péter: Egy egységes európai magánjog felé? in: 
JK, 2002. 435-447. o., Király Miklós: A szerződési jog harmonizálásának határai az Európai Közösségben in: 
JK, 2001. 359-368. o. Király Miklós: Brigitta Lurger: Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts 
in der Europäischen Union - könyvismertetés –in: ULR, 2003. 787-791. o., Martonyi János: Globális jog, 
európai jog, magyar jog in: MJ, 2001. 194-203. o., Menyhárd Attila: A fogyasztói adásvételről szóló EK-
irányelv átültetésének problémái in: PJK, 2001. 54-55. o., Vékás Lajos: Javaslat a Ptk. módosítására az 
1999/44/EK Irányelvre tekintettel in: PJK, 2001. 55-56. o., Vékás Lajos: EU-Gemeinschaftsprivatrecht und 
nationale Kodifikation – Begegnungen, Schriftenreihe des EU Institutes, Budapest, 2003. 43-51. o.  
Verebics János: Az európai magánjog fejlődésének főbb irányai: A jogegységesítés útjai és újabb állomásai 
MEH Korm. Strat. Elemző Közp., Budapest, 2004., Herpai Annamária: A szerződési jogi harmonizáció körül 
zajló vita az Európai Unióban in: MJ, 2003. 357-365. o. Herpai Annamária: Magánjogi magánharmonizációs 
vállalkozások és a közös jogi kultúra jövője Európában in: MJ, 2004. 187. o. ill. ld. alább. 
13 Ehhez: Michael Bonell: The need and possibilities of a codified European Contract Law in: ERPL, 1997. 
505-518. o.  
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e, Milyen változásokkal kell a nemzeti jogrendszereknek és az egyes államok 
jogászságának szembesülni az egységes szerződésjog térhódítása következtében? 14 
f, Milyen változások következnek be a jogi oktatásban? 
g, Milyen változások érvényesülhetnek a kereskedelemben, illetve a mindennapi életben? 
h, Milyen tanulságok vonhatók le a magánjogi jogegységesítésből a magyar rekodifikáció 
vonatkozásában? 
i, Ebben a tekintetben milyen konkrét, de lege ferenda javaslatok fogalmazhatók meg az új 
magyar Ptk-t illetően? 
j, Mit tartogat Magyarország számára az egységes szerződésjog? Vele vagy ellene? 
 
 
1.2 A dolgozat módszertanának leírása 
 

A fenti kérdések régen foglalkoztatják a jogásztársadalmat, azonban csak az elmúlt 
másfél-két évtizedben érezhető az az elszántság és tettvágy, amely kellő alapot teremthet 
egy jogegységesítési vállalkozás sikeres véghezvitelére. Ennek megfelelően az európai 
szakirodalomban egyre-másra jelennek meg a témával foglalkozó könyvek, tankönyvek, 
monográfiák és szakcikkek.  
Nem volt nehéz dolgom, mikor a dolgozatomban kitűzött célok megvalósításához 
szükséges módszertani lehetőségek közötti választásra került a sor, hiszen a téma 
természetéből adódóan a minden tudományos munka alapját képező történeti áttekintés, 
enumeráció mellett a jogösszehasonlítás, a komparatív szemlélet kínálkozott a 
legmegfelelőbb eszköznek.15  
A dolgozat második fejezetében, ebben a formában és módon elsőként összefoglalom az 
európai magánjog egységesítésére tett kísérleteket, kiemelt figyelmet szentelve az EGK és 
EU utóbbi években megélénkülő aktivitásának a területen. Ebben a fejezetben a leíró 
történeti módszert követem, melynek végén eljutok a jelenig, azaz a legfrissebb, a dolgozat 
lezárása előtt16 közvetlenül lezajlott eseményekig.  
A harmadik fejezetben, amely az egységesítésre vonatkozó egyes konkrét kezdeményezések 
szintén kimerítő jellegű bemutatását tartalmazza, keveredik a leíró és összehasonlító 
módszer használata, hiszen ahhoz, hogy valamit össze tudjak hasonlítani, először be kell 
mutatni, vázolni kell szubsztanciáját.  
A negyedik fejezetben a jogegységesítés létének szükségességét vetem fel, az ellentábor 
érvrendszerét vizsgálva. Itt, hiszen maga a jog és a jogtudomány szoros kölcsönhatásban 
                                                
14 A fenti, nemzetközi vonatkozású kérdéseknek nagy szakirodalma van. A legjelentősebbek: Friedrich Blase: 
Die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts als Recht grenzüberschreitender Verträge Quadis 
publishing, Münster 2001, Martin Gebauer: Grundfragen des Europäisierung des Privatrechts Heidelberger 
rechtsvergleichende und wirtschaftsrechtliche Studien, Band 26. Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 
Mark v. Hoecke-Francois Ost(ed.): The Harmonization of European Private Law Hart Publishing Oxford – 
Portland Oregon, 2000, Irene Klauer: Die Europäisierung des Privatrechts, Nomos, Baden-Baden, 1997, 
Brigitta Lurger: Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts in der Europäischen Union, Springer, 
Wien-New York, 2002, Hans Schulte-Nölke- Reiner Schulze: Europäische Rechtsangleichung und nationale 
Privatrechte Nomos Verlaggesellschaft, Baden-Baden 1999, Schulte-Nölke-Schulze (hrsg.): Europäisches 
Vertragsrecht im Gemeinschaftsrecht Schriftenreihe der Europäischen Rechtsakademie Trier, 2002, Ernst 
Steindorff: EG Vertrag und Privatrecht Baden-Baden 1996, Jan Smits: The Making of European Private Law - 
Toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System Intersentia, Antwerp-Oxford-New York, 2002, 
Martin Vranken: Fundamentals of European Civil Law The Federation Press, Maryborough, 1997, Hans-Leo 
Weyers (Hrsg.): Europäisches Vertragsrecht Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1997. 
15 Ebben nagy segítségemre volt Zweigert és Kötz nagyformátumú műve, a Bevezetés a jogösszehasonlításba. 
Zweigert, Konrad/Kötz, Hein: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts 3. 
Auflage, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1996 
16 A dolgozat lezárására 2004. december 31-én került sor. 
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van egyéb társadalomtudományi diszciplínákkal, bizonyos kérdések tekintetében 
túlterjeszkedtem a szűk értelemben vett jog fogalmán, és gazdasági, politikai valamint 
szociológiai szempontokat is beemeltem a dolgozat vizsgálódásának tárgykörébe. 
Meggyőződésem, hogy ezzel a kutatás nem sekélyesedett el, ellenkezőleg, a metajurisztikus 
tényezők figyelembe vétele gazdagította azt, és egyben hozzájárult a vizsgálati eredmény 
megalapozottabbá tételéhez.  
Az ötödik fejezetben az EK szabályozási kompetenciáit veszem górcső alá, itt alapvetően a 
jogszabályelemzés eszközével élve, nagy figyelmet szentelve a dogmatikai pontosság és 
megfelelőség követelményének. 
A hatodik fejezet, hasonlóan a negyedikhez, a megoldási lehetőségek területén számításba 
vesz a nem a jogtudomány legbelsőbb magjához tartozó szempontokat is. Ebben a 
tárgykörben elsődlegesen a jogi oktatás, az európai jogászképzés az, amely ilyen jelleggel 
hangsúlyt kap. Ebben a fejezetben is a jogösszehasonlítás, illetve a különböző vélemények, 
javaslatok bemutatás utáni összehasonlítása dominál 
Ezen túlmenően a kritikai jogszabályértelmezés eszközével is élek a dolgozat utolsó 
fejezetében, mikor az általános szerződési feltételek szabályait vizsgálom egyrészt a 
közösségi előírások, másrészt a mintatörvények, illetve a magyar szabályozás tükrében. 
Véleményem szerint ez a dolgozat egyik legérdekesebb része, hiszen a korábban megismert 
elméleti alapok itt nyernek gyakorlati megvalósulást, azaz megfigyelhető, hogy milyen 
módon mehet végbe az (közel) egységes jog kialakítása. A hetedik fejezet mintegy 
kvintesszenciája a dolgozatnak, mert már számtalanszor bebizonyosodott, hogy bármilyen 
kiváló megoldásokat dolgoz is ki az elmélet, az igazán fontos az, amennyit meg tudunk 
belőle a gyakorlatban is valósítani. Nos, a hetedik fejezetet ezért, mintegy bizonyíték, 
gyakorlati példa céljából tartom fontosnak a dolgozat egésze szempontjából. 
 
 
1.3 Szerkezeti problematika 
 

A fejezetek sorrendisége tekintetében sokat gondolkodtam a második és harmadik, 
illetve a negyedik és ötödik fejezet elhelyezésén. 
A jelenlegi és végleges sorrendet az indokolja, hogy a második fejezetben – a kezdeti 
próbálkozások és az európai szervek határozatait bemutató részben – korábbról, a XIX. sz. 
végétől indul az előzmények ismertetése, és ezután térek rá, 1989-től az EP első 
határozatának bemutatásával a közösségi fejleményekre. A harmadik fejezetben, ahol az 
Európai Szerződésjogi Bizottság és az UNIDROIT Alapelvek tekintetében is az előbbinél 
korábbi évszámról beszélhetünk – 1982. illetve 1974. – csakugyan indokolttá tehetné, hogy 
ez a fejezet kerüljön előrébb, azonban csupán akkor, ha kizárólag a közösségi szervek 
szerepét vizsgáltam volna a második fejezetben. Ennek alapján úgy gondolom, bár kisebb 
visszakanyarodás van az időrendben, a dolgozat koncepciója és egészben való értelmezése a 
jelenlegi sorrend mellett szól. 
A negyedik és ötödik fejezet tekintetében a fenti döntés is bírt némi relevanciával, hiszen a 
harmadik fejezet tartalmazza az ún. pro érveket, ezért logikusnak tűnt, hogy a kontrákat az 
utána következőbe illesszem be, még akkor is, ha ott nem csupán az ellenérvek, hanem a 
megvalósítással kapcsolatos objektív nehézségek is helyet kapnak. Ezután szintén a logika 
és a szerkezeti egység követelményéből kiindulva nem maradt más lehetőség, mint az 
egységes jog megteremtéséhez nélkülözhetetlen hatáskörvizsgálatot az ötödik fejezetben 
helyezzem el. 
Nyilván más felosztási módozatra is lett volna lehetőség, azonban mindent egybevetve úgy 
vélem, hogy a dolgozat egységének megőrzését és céljainak megvalósulását ez a szerkezeti 
felosztás szolgálja a leghatékonyabban.  
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2. Az európai magánjog egységesítésére tett kísérletek a XIX. és 
a XX. században 
 
 
2.1 Alapvetés 
 

Az európai szerződésjog egységesítése kiemelt aktualitással bíró témakör napjainkban. 
Nemcsak azért, mert a kérdésen már több, mint 20 éve dolgozó Európai Szerződésjogi 
Bizottság (ESZJB) mellett újabb és újabb csoportok alakulnak és teszik le az asztalra 
értékes javaslataikat, továbbá még csak azért sem, mert a magánjogászok aktuális 
problémára leltek, sokkal inkább azért, mert immáron az Európai Unió is felismerte az 
egységes magánjog szükségességét és fontosságát. Ezt bizonyítja azon határozatok sora, 
melyek megszülettek ebben a kérdésben.17 
Mielőtt vizsgálat tárgyává tennénk a modern európai magánjog egységnek megteremtésére 
irányuló folyamatot, célszerűnek mutatkozik áttekinteni az elmúlt 100-120 év erőfeszítéseit, 
melyek a világviszonylatban egységesített magánjog létrehozásának jegyében teltek! 
 
 
2.2 Az Európai magánjog egységesítésének kezdetei 
 

A Ius Commune közel egységes jogot biztosító századai elmúltak,18 és a nagy 
nemzeti kodifikációk egyik legszembetűnőbb, azonban akkoriban nem különösebben 
figyelemre méltatott eredménye, nevezetesen a jog töredezettsége és ennek megfelelően a 
határokon átnyúló ügyletek lebonyolításának nehézkessége lassacskán behatolt a gazdasági 
szereplők és a jogászok tudatába.19 A XIX. század vége felé egyre inkább erősödtek a 
hangok, melyek figyelmeztettek arra, nem ez a legjobb út a jólét és a jogbiztonság 
megteremtése irányában.  
Ennek szellemében, jött létre 1897-ben a holland kormány kezdeményezésére az első 
ilyesfajta konferencia, a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia (Conference de la Haye 
de Droit International Privé – Hague Conference on Private International Law), melynek 
alapítói között volt Magyarország is.  
A Konferencia, mely 1955-től már, mint nemzetközi szervezet működik, négyévenként 
tartja üléseit, melyek napirendjén a magánjog, nevezetesen a nemzetközi magánjog egyes 
problémáira vonatkozó szabályok egységesítése szerepel. Az előterjesztéseket a 
Konferencia Állandó Hivatala dolgozza ki és készíti elő.20 1955, az igazi működés 
megkezdése óta a Konferencia számos egyezményt fogadott el a legkülönbözőbb 
kérdésekről. Témánkat tekintve kiemelésre érdemes az 1955-ben elfogadott, az ingó dolgok 
nemzetközi adásvételére alkalmazandó jogról szóló egyezmény. Lényeges megjegyezni, 
hogy a Hágai Konferencia elsősorban a kollíziós szabályok egységesítését tűzte ki céljául. 
A jogegységesítés zászlóshajója, mely az anyagi magánjog területén halad, a másik jelentős 
intézmény, a római székhellyel működő Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítésére 
(Institut International de L’Unification de Droit Privé, International Institute for the 
Unification of Private Law), azaz az UNIDROIT. Ezt az intézményt a jogegységesítés nem 

                                                
17 Ld. ehhez ezen fejezetben az EP, a Bizottság, a Tanács, az Európai Tanács és az EESC határozatait. 
18 A Ius Commune – az európai magánjog kezdeteiről ld. részletesen: Hamza Gábor: Az európai magánjog 
fejlődése Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. I. és II. fejezet 
19 Bánrévy: Az UNIDROIT … 44. o.  
20 Bánrévy A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga. 25. o.  
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legiszlatív eszközei iránti érdeklődés hívta életre néhány évvel a világon végigsöprő 
gazdasági válság előtt.21  
Az UNIDROIT elévülhetetlen érdemeket szerzett a magánjog egységesítése terén. Csak 
említésszerűen ezek közé tartozik az 1964-ben, Hágában tartott diplomáciai konferencián 
elfogadott Egységes Törvény a Nemzetközi Adásvételre, továbbá Egységes Törvény a 
Nemzetközi Adás-vételi Szerződések Megkötésére (a szakirodalomban ULIS és ULFIS), 
valamint az 1983-ban, Genfben elfogadott Nemzetközi Adásvételi Képviseletre, és az 1988-
ban ottawai nemzetközi diplomáciai konferencián elfogadott, a Nemzetközi Pénzügyi 
Lízingre és a Nemzetközi Faktoringra vonatkozó egyezmények.22 
A nem legiszlatív úton való jogegységesítési törekvések jó példája a Nemzetközi 
Kereskedelmi Kamara (ICC) tevékenysége, melynek során olyan kiemelkedő egyezmények 
születtek, mint az 1936-ban közzétett, azóta többször módosított INCOTERMS vagy a 
nemzetközi fizetések egyes fajtáira vonatkozó, a bankközi forgalomban világszerte 
alkalmazott szokványok, pontosabban az okmányos meghitelezésre (akkreditív) vonatkozó 
egységes szabályok és szokványok, valamint a beszedésre (inkasszó) vonatkozó egységes 
szabályozás.23 
A további jogegységesítési törekvések körében szólni kell arról a magyar 
kezdeményezésről, melynek nyomán 1966-ban létrehozták az Egyesült Nemzetek 
Szervezete Nemzetközi és Kereskedelmi Jogi Bizottságát (United Nations Commission on 
International Trade Law) közismert nevén UNCITRAL-t, melynek programjában számos, a 
nemzetközi kereskedelem jogi szabályozását alapvetően érintő nemzetközi egyezmény 
illetve mintatörvény24 szerepel.25 Az UNCITRAL-hoz kapcsolódik az ENSZ 
Közgyűlésének 1968/2205 (XXI) sz. határozata, melyben megbízta a Bizottságot, hogy 
segítse elő a nemzetközi kereskedelmi jog egységesítését. Ezt a tevékenységet azonban nem 
csupán az addig megszokott módon, tehát új nemzetközi egyezmények, mintatörvények és 
azonos törvények megalkotásával, hanem a kodifikáció támogatásával és nemzetközi 
kereskedelmi kifejezések, rendelkezések, szokások és szokványok kiterjedt elfogadtatásával 
fejtette ki a Bizottság. Az UNCITRAL tevékenysége nagy vonalakban az alábbi 
jogközelítési tevékenységet fedte le:  
1974: New York-i Egyezmény a Nemzetközi Adásvétellel Kapcsolatos Elévülési Időről, 
melyet 1980-ban egy Jegyzőkönyvvel egészítettek ki. 
1978: Hamburgi Egyezmény a Tengeri Árufuvarozásról 
1980: Bécsi Vételi Egyezmény a Nemzetközi Adásvételi Szerződésekről  
1982: Választottbírósági Eljárási Szabályzat 
1985: Mintatörvény a Nemzetközi Kereskedelmi Választottbíráskodásról 
Az UNCITRAL tevékenységével kapcsolatos újdonság abban a tényben rejlett, hogy ezt 
megelőzően a jogegységesítési elképzelések szinte kizárólagosan kötelező erejű jogi 
aktusok, szupranacionális kodifikáció, nemzetközi egyezmények vagy egyszerű 
mintatörvények alakjában öltöttek testet.26 
A jogegységesítés részsikerei azonban megnyitották a gondolatok folyamatát egy olyan 
továbblépést illetően, amely a jogok közelítésének és harmonizációjának nem legiszlatív27 

                                                
21 Erről bővebben ld. 3.3 pont 
22 Bánrévy: A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga, 25. o.  
23 Bánrévy: Az UNIDROIT „Alapelvek” és a „lex mercatoria, 45. o.  
24 Bővebben ld. Jens Adolphsen: Das UNCITRAL Modellgesetze über die Beschaffung von Gütern, Bau- und 
Dienstleistungen - Baurechtliche Schriften Band 31, Werner Verlag 1997 
25 Bánrévy: A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga 26. o.  
26 Michael Joachim Bonell: UNIDROIT tervezet a nemzetközi kereskedelmi szerződések megszerkesztéséhez 
in. Magyar Jog 1993. (ismertette dr Újlaki László) 693. o. 
27 Ehhez többet: Hans-Joachim Mertens: Nicht-legislatorische Rechtsvereinheitlichung durch transnationales 
Wirtschaftsrecht und Rechtsbegriff in: RabelsZ. 1992, 219-242. o., valamint a 6.3 pontban 



 

 8 

eszközökkel való kivitelezése mellett érvel. Ezen törekvést az a konkrét tapasztalat táplálta, 
mely szerint az érintett egyezményeket a részes államok gyakran nem ültetik át a hatályos 
jogba, továbbá az egyezmények hézagosságuk miatt a belső jog segítségére szorulnak, mely 
örömmel tölti ki az adódó réseket, nagymértékben rontva ezáltal a nemzetközi 
egyezmények hatékonyságát.28 
 
A fenti tendenciának ellentmondani látszik azonban a jogegységesítés egyik 
legkiemelkedőbb alkotása, az 1980-ban, Bécsben elfogadott Az Áruk Nemzetközi 
Adásvételi Szerződéseiről szóló ENSZ Egyezmény29 (United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, a továbbiakban: CISG), melyet a magyar 
szakirodalom Bécsi Vételi Egyezmény néven idéz. Az Egyezmény elfogadását és hatályba 
léptetését igen hosszas és fáradtságos munka előzte meg. A hágai Egységes Törvények 
alapján az UNCITRAL keretében kezdődött meg egy egészen új, egységes intézmény 
előkészítése. A nyers változatnak megfelelő első szövegtervezet 1976-ra készült el, melyet 
1977-ben és 1978-ban is átdolgoztak. A végleges változat került az 1980. március 10-én 
Bécsben kezdődő diplomáciai konferencia asztalára. A tanácskozáson 62 állam és számos 
nemzetközi szervezet is képviseltette magát. Egy hónapos tárgyalás után 1980. április 11-én 
hat állam – köztük Magyarország – írta alá az egyezményt. Mivel az Egyezmény a 10. 
ratifikációt követő egy év elteltével lépett hatályba, erre a tényre meglehetősen sokat, 7 évet 
kellett várni, míg végül 1988. január 1-én került sor rá. A közelmúltig az Egyezményhez 53 
ország csatlakozott.30 
A CISG után, az UNIDROIT Alapelvekkel hasonló súlyt képviselve kell említést tennem az 
Európai Szerződésjogi Bizottságról, amely úttörő módon, mintegy 20 éves folyamatos 
munka után megalkotta az Európai Szerződésjogi Alapelveket, ezzel szinte mozgásba hozva 
a magánjog egységesítéséről folytatandó diskurzust. 
A fenti, alapvető kezdeményezések, és a további magánvállalkozások részletes 
bemutatására és elemzésére a harmadik fejezetben kerül sor.  
A követezőkben, az európai integráció szerepének ismertetése előtt nélkülözhetetlen a 
legfontosabb alapfogalmak tisztázása és használatuk megokolása.  
 
 
2.3 A fogalomhasználat 
 

A dolgozat elején fontosnak tartom meghatározni a terminológiát, hiszen gyakran 
nem pontos az ezen a területen nagy jelentőséggel bíró szakkifejezések használata. 
Az (általam is) legtöbbször használt fogalom a kétségkívül a jogegységesítés31: ez alatt azt a 
folyamatot értem, mikor két vagy több állam jogát egységesítik vagy úgy, hogy az egyiket 
igazítják a másikhoz, vagy úgy, hogy egy teljesen új jogot hoznak létre, mely ezt követően 
az adott államokban hatályos és egyben kötelezően alkalmazandó lesz. Ez a fogalom 
magában foglalja az egységes jog létrehozatalának minden formáját, legyen ez 

                                                
28 Bonell, Michael Joachim: UNIDROIT… 693. o.  
29 Bővebben 3.4 pont 
30 Bánrévy: A Nemzetközi Gazdasági … 105. o.  
31 Már csak azért is, mert a legnagyobb volumenű szakirodalmi források kétségkívül német nyelvterületen 
születtek, és a német szerzők következetesen a ’Rechtsvereinheitlichung’ kifejezést használják, noha felmerül 
a ’Rechtsangleichung’ és a ’Rechtsanpassung’ is. A gazdag angol nyelvű szakirodalom a ’europeanization’, a 
’harmonization’, a ’unification of laws ’ fogalmakat használja, mely nézetem szerint alapot adhat arra, hogy 
magyarul a jogegységesítés kifejezést használjuk, holott nyilvánvaló, hogy az EK keretében végrehajtott 
folyamatot, főként, mikor az az irányelvek felhasználásával zajlik, sokkal pontosabb jogközelítésnek nevezni. 
A rendeleti jogalkotás vonatkozásában véleményem szerint azonban megalapozott a jogegységesítés 
elnevezés. 
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joggyakorlat, mintatörvények, nemzetközi szerződés, vagy akár közvetlenül hatályosuló 
közösségi jogalkotás rendeletek formájában. Ezt a fogalmat a RSZ nem használja, azonban 
a téma alapjául szolgáló könyvtárnyi szakirodalomban számos helyen előfordul.  
Egy másik, sokat használt szakkifejezés a jogközelítés: ez, olvasatomban kevesebb a 
jogegységesítésnél annyiban, hogy nem hoz létre egységes jogot, csak a jogokban meglévő 
legnagyobb eltéréseket igyekszik kiküszöbölni. Erre lehet példa a közösségi indíttatású 
jogközelítés irányelvek útján, hiszen az irányelvek csak a megvalósítandó célt és a határidőt 
tartalmazzák, a megvalósítás módozatait minden tagállam saját maga határozhatja meg, 
ebben a formában tehát a nemzeti jogok nem egységesülnek, csupán közelednek 
egymáshoz. A RSZ több ponton is használja ezen kifejezést, pl. a 3. cikk h) pontja, valamint 
a 94. és 95. cikk.32 
Harmadsorban széles körben használt fogalom a jogharmonizáció.33 A jogharmonizáció 
nem egyszeri aktus, hanem állandóan működő mechanizmus,34 mely folyamatosan 
ismétlődik, és akkor tölti be funkcióját, ha közel egységes jog jön létre.35 Megfontolandó 
lehetett volna ezzel a fogalommal kezdeni az elhatárolást, azonban témám szempontjából 
jelen sorrend indokolt. Az megállapítható azonban, hogy az EK története során nem a 
jogegységesítésre, hanem a jogharmonizációra törekedett.36 Az RSZ-ben is számos helyen 
találhatunk utalást a jogharmonizációra, többek között az azóta már hatályon kívül helyezett 
100/B. cikkben, továbbá a 93,, 132, és 136, cikkekben. Leginkább talán ez utóbbi fogalom 
gyökeresedett meg mindennapjainkban, azonban viszonyát tekintve az előbbi kettőhöz 
megállapítható, hogy a jogegységesítés nagyobb halmazt alkot. A jogegységesítés valójában 
azt jelenti, hogy túl kell lépni a tagállami jogrendszerek harmonizációjának közösségi 
célkitűzésén egy olyan eszme jegyében, amely szemben áll az Európai Unió feladatainak és 
céljainak szűkítő értelmezésével.37 Bár ezen fogalmak értelmezése, főként egymás 
tekintetében való meghatározásuk meglehetősen nehézkes, úgy látom, hogy a jogközelítés, 
mely nem törekszik egységes jog kialakítására helyezkedik el a skála alján, ezt követi a 
jogharmonizáció, amely már komoly lépéseket tesz ebben az irányban. A legteljesebb jogi 
egységet azonban a jogegységesítés valósítja meg, amely a nagyobb hatékonyság érdekében 
alapvetően kötelező erejű normákat alkalmaz.38 
 
A másik fontos terület a fogalmak elhatárolásának tekintetében a magánjog és a 
szerződésjog viszonya. Dogmatikailag természetes, hogy a magánjog magában foglalja a 
szerződésjogot, sőt, azon túlmenően a dologi jogot, öröklésjogot, családi jogot, stb. A 
források azonban akkor is felváltva és nagyjából ekvivalens jelleggel használják ezen 
fogalmakat, ha túlnyomórészt csak és kizárólag a szerződésjogot kívánják megnevezni.39 
Azaz a szakirodalomban – furcsa, ám védhető módon – a magánjog kvázi a szerződésjog 
szinonimájaként szerepel, hiszen a szerzők számos helyen kifejezésre juttatják, hogy a 
                                                
32 Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció 406. o.  
33 De ezzel ellentétben: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról 191. o., ahol a jogharmonizáció 
alapvetően jogközelítés és a rendelet nem jogharmonizációs eszköz, mivel egységes jogot teremt – ehhez ld. a 
SEA módosítását a 95 cikk. (1) alapján, amely a jogközelítés tekintetében intézkedések meghozatalát teszi 
lehetővé; továbbá vö. a 94. cikk rendelkezéseivel. 
34 Várnay-Papp: Az európai… 397. o.  
35 A jogharmonizáció lehet ún. teljes, opcionális, részleges, minimum-maximum, és bizonyos szempontból a 
kölcsönös elismerési harmonizáció valamint a tagállami ellenőrzések kölcsönös elismerése. Erről bővebben: 
Várnay-Papp: Az európai… 398-400. o.  
36 Kecskés: EU-jog… 406. o.  
37 Giannantonio Benacchio: Az Európai Közösség Magánjoga Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 144. o.  
38 A fogalmi meghatározásról részletesen: Giannantonio Benacchio: Az Európai Közösség Magánjoga Osiris 
Kiadó, Budapest, 2003. 30-38. o. A tankönyv újabb fogalmat is bevezet: a tagállami jogok közösségiesítése 
elnevezéssel uo. 37. o.  
39 Ld. ehhez Király Miklós: Az Európai Közösség jogának hatása a magánjogra, 2002, 57. o.  
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szerződésjog a magánjog legfontosabb területe. Bár jómagam nem teljesen értek egyet ezzel 
a kissé pontatlan fogalomhasználattal, mégis elfogadom, a különböző, nálam jóval 
tapasztaltabb szerzők gondolatmenetét, így alkalmazkodom a szakirodalomban elterjedt 
szóhasználathoz. Tehát a dolgozatban ’magánjog’ kifejezésen alapvetően a magánjog 
szerződésjogi részét kell érteni. 
 
A harmadik, kifejtésre okot adó fogalomhasználat magának az alapkérdésnek, azaz a 
szerződésjog kifejezésnek problematikája. A magyar jogirodalomban a hagyományok 
alapján a ’kötelmi jog’ megfogalmazás gyökeresedett meg, a Ptk. is így használja a 
negyedik rész címeként.40 Ritkán alkalmazva, előfordul még a szerződések joga kifejezés is, 
azonban az utóbbi időben elmozdulás volt megfigyelhető a magyar szakirodalomban, 
bevezetve a szerződési jog terminus technicus-t.41 Az angol és német forrásokat 
tanulmányozva, ahol az adott területekre a ’contract law’ illetve a ’Vertragsrecht’ kifejezést 
használják, arra a következtetésre jutottam, hogy tartalmilag nincsen különbség a 
szakkifejezések fordítása tekintetében a szerződési jog és szerződésjog fogalmak között. 
Úgy látom, a kötelmi jog kifejezés hatása magyarázhatja a szerződési jog fordítást, mely, 
ismétlem, teljességgel helytálló. Azonban azonos jelentéstartalmú fogalmak esetén mind 
nyelvtani, mind pedig stilisztikai szempontból célszerűbbnek láttam az egyszerűbbet 
alkalmazni, azaz a jelzős szerkezet helyett az összetett főnévi megoldást, így maradtam a 
szerződésjog mellett. Mindazonáltal ez nem újdonság munkásságomban, hiszen 
publikációimban 2001-től ez a fogalomhasználat követhető nyomon.42 Az újszerű kifejezés 
használatát indokolja a magyar jogtudományban az utóbbi időben megfigyelhető változás 
is. Ebben a körben elsődlegesen az európai jog, európajog, eu-jog triászra utalok, melyből 
mindhárom fogalom bevett és elfogadott, akár a jelzős szerkezet, akár az összetett főnévi 
variáció, akár pedig a rövidített változat. Egy másik példa a családi jog, családjog kifejezés 
lehet, mely esetben az első a jogilag hagyományos és szabatos (hasonlóan a szerződési jog 
kifejezéshez), azonban számos tudományos munkában43, sőt jogi aktusban44 is 
találkozhatunk az új hullámot képviselő családjog terminológiával is. Ennek alapján úgy 
gondolom, aggálymentesen bevezethető a tudományos életbe a szerződésjog kifejezés. 
Végezetül ebben a körben fontosnak tartom még vizsgálat alá vonni a Közös Piac, Belső 
Piac, Egységes Piac fogalmakat. A legelső és egyben legátfogóbb fogalom a Közös Piac 
(Common Market), amely felöleli az Európai Közösség gazdasági célkitűzéseinek 
teljességét, ide tartozik a négy alapszabadság (áruk, szolgáltatások, személyek és tőke 
szabad áramlása), az integráció gazdaságpolitikái, a közös kereskedelempolitika, 
mezőgazdasági politika vagy versenypolitika.45 A Belső Piac (Internal Market) fogalmát 
csak 30 évvel később, az Egységes Európai Okmány46 alkotta meg. Jelentése alapján 
szűkebb fogalom az előzőnél, hiszen olyan, belső, határok nélküli térségre utal, amelyen 
                                                
40 Ugyanígy Burián – Kecskés – Vörös: Magyar Nemzetközi Kollíziós Magánjog Logod Bt, Budapest 2001 
III. és IV. fejezet 
41 Király Miklós: Az Európai Közösségek irányelveinek hatása a szerződési jogra a fogyasztóvédelem 
területén in: MJ 2000. 325-338. o., Király Miklós: A szerződési jog harmonizálásának határai az Európai 
Közösségben in: JK 2001. 359-368. o., Menyhárd Attila: A szerződési jog szabályozásának egyes kérdései in: 
PJK, 2000. 29-31. o.  
42 Ld. a publikációkat az irodalomjegyzékben. 
43 A legújabb tudományos munkák közül többek között: Családjog – a Magyar Közlöny alapján, Novissima 
2004., Somfai Balázs: Családjog - Jogi szakvizsga segédkönyvek sorozat, Dialóg Campus 2002., Filó Erika-
Csiky Ottó: Magyar családjog HVG-ORAC 2003. 
44 1003/2003. (I. 25.) Korm. határozat az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának elfogadásáról, valamint a 
polgári jogi kodifikációról szóló 1050/1998. (IV. 24.) Korm. határozat időarányos végrehajtásáról és 
módosításáról – Melléklet V. 4. pont: A Kódex belső szerkezete 
45 Király Miklós (szerk.): Az Európai Közösség kereskedelmi joga KJK Kerszöv, Budapest, 2003. 32. o.  
46 Egységes Európai Okmány (Single European Act – Official Journal L 169 1987. június 29. ) 
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belül megvalósult a négy alapszabadság akadálytalan áramlása – ebből az következik, hogy 
nem foglalja magába a gazdaságpolitikákat. Másrészről azonban továbbgondolja a Közös 
Piacot, hiszen a célkitűzéseit mélyrehatóbban és átfogóbban valósítja meg.  
Véleményem szerint a Belső Piac a Közös Piac továbbfejlesztett változata, amely egy 
magasabb integrációs szintet valósít meg.47 Közösségi forrásokban párhuzamosan 
használják az Egységes Piac (Single Market) kifejezéssel, mely ugyanazt a jelentéstartalmat 
képviseli. A dolgozatban, amennyiben történetileg megfelelő – az 1986. előtti időszak 
tekintetében a Közös Piac kifejezés a helytálló –, az Egységes Piac kifejezést használom.  
 
Az alapfogalmak megvilágítása után vegyük tehát sorra, mely formában fejezte ki az 
Európai Unió, illetve annak szervei az egységes magánjog megalkotásának igényét, egy 
közös európai magánjogi kódex szükségességét. 
Már hosszú ideje sürgetik jogtudósok, gyakorlati szakemberek, politikusok és az EU 
bizonyos szervei egy egységes, európai magánjogi törvénykönyv megalkotását. Ebben a 
törvénykönyvben természetesen a személyek joga, a dologi jog, az öröklési jog és a családi 
jog mellett helyet kap a szerződésjog is. Amilyen sok jogtudós és gyakorlati szakember állt 
a megvalósítás mellé, legalább annyi ellenzi is azt (a politikusokat ne említsük ezen a 
helyen, hiszen őket a legritkábban vezérlik szakmai érdekek). A vita tehát nagy és parázs, 
amit mi sem jelez jobban, mint hogy az elmúlt évtized második felétől nincs olyan mérvadó 
szaklap, melyben ne találhatnánk az európai magánjog egységesítésével kapcsolatos 
cikkeket, akár pro, akár kontra. 
Ezen vitából az Európai Unió sem maradhatott ki, hiszen gazdaságilag és bizonyos 
értelemben politikailag is olyan szintre érkezett az integráció, mely továbbvitelét illetően az 
eddiginél hangsúlyosabb lépéseket követel meg. 
 
 
2.4 Az Európai Unió/Európai Gazdasági Közösség szerepe a 
jogegységesítésben 
 
2.4.1 Az Európai Parlament határozatai 
 
2.4.1.1 Az első határozat 
 

Modern korunkban evidencia, hogy bármely szakmai szándék csak akkor lehet 
sikeres, ha politikai támogatás is áll mögötte. A szerződésjog egységesítésének a 80-as évek 
végére sikerült első ízben megszereznie ezen támogatást, mely az idő előrehaladtával egyre 
szélesedett, azaz egyre mértékadóbb fórumok tettek támogató nyilatkozatot a kérdésben. Az 
Európai Parlament az eddigiekben két határozatot tett közzé, melyben a tagállamok 
magánjogának egységes kodifikálására szólított fel. 
Az első, amely 1989. május 26-án született, 48 arra alapozva sürgeti a jogegységesítést, hogy 
az Egységes Európai Okmány49 elfogadását követően az Egységes Piac további fejlődését, 
célkitűzéseit és követelményeit tekintve nem elégséges az egyes magánjogi kérdések külön-
külön való szabályozása.50 Ennek következtében a magánjog átfogó területei, különösen a 
gazdasággal szoros kapcsolatban álló szerződésjog igényel egységesítést. A Parlament 
ezúttal konkrétan a tettek mezejére lépett, egy olyan tudósokból álló bizottság felállítását 

                                                
47 Ld.: erre: Horváth:  Kézikönyv… 55. o. és 193-194. o.  
48 1989. május 26. OJ C 158/400. 
49 Ld. 46. lábjegyzet 
50 Ld. Ehhez Ugo Mattei: A transaction costs approach to the European Code in: ERPL, 1997, 537-540. o.  
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szorgalmazta, akik elkötelezettek a szerződésjog egységesítése témakörében folyó 
munkálatoknak, ezért szívesen vállalkoznának az abban való részvételre. 
Az Európai Parlamentben is idő kell a gépezet beindulásához, hiszen a határozat alapját egy 
1985-ös beadvány szolgáltatta, melyet Gazis és Mavros görög képviselők nyújtottak be a 
tagállamok magánjogának egységesítését illetően. A beadványt a Parlament 1985. április 
15-én a Polgári Jogi Bizottságnak továbbította, amely azt 9 ülésen megvitatta. 1989. 
március 16-án a Parlament a Bizottságot döntéshozatali jogkörrel ruházta fel a kérdésben, 
amely az indítványt a jelentéssel együtt 1989. április 27-én el is fogadta.51 Az EP végül 
1989. május 26-án, a fenti tartalommal döntött a határozati javaslatról és a beszámolóról.52 
A határozat kiemelte, hogy a magánjog átfogó területeinek egységesítése a legmegfelelőbb 
eszköz, a közösségi jelentőséggel bíró magánjogi kérdések harmonizálást illetően.53 Külön 
kiemelésre került a majdani kodifikált és modernizált magánjog hatásai tekintetében a 
harmadik államokkal való kapcsolatot illető pozitív elmozdulás.54 
Fenti, a magánjog és a szerződésjog viszonyát boncolgató gondolataimat megerősíti ezen 
dokumentum is, hiszen a kodifikáció és azáltal a jogegységesítés elsődleges és legfontosabb 
területének a kötelmi jogot nevezi meg a Parlament, azonban további területeken is 
előrelépést vár el. 
A megvalósítás lehetséges módozatai tekintetében kiemelt szerepet szán a dokumentum a 
közösségi szinten végrehajtandó jogösszehasonlító kutatásoknak, melyek célja egyrészt 
megtalálni a legjobb szabályokat, másrészt a kodifikációt oly módon támogatni, hogy az 
mind politikailag, mind szakmailag támadhatatlan legyen. A Parlament ezért erkölcsileg és 
anyagilag is támogatta a kutatások folytatását, mely jelentős lépés volt az azideig 
meglehetősen passzív EGK részéről.  
A Parlament 1989-ben az egységes magánjog lépcsőzetes bevezetését tartotta valószínűnek, 
ami azt jelenti, hogy a tagállamoknak lehetőségükben állt eldönteni, elfogadják-e vagy sem 
az új jogot. Ez nagyon érdekes mechanizmus, amely az első fázisban egy kvázi 
közvéleménykutatást feltételezett, magyarán minden államnak nyilatkoznia kellett, hogy 
részt kíván-e venni a jogegységesítési folyamatban vagy sem. A már korábban említett 
szakértői bizottság a javaslat szerint azon tagállamok képviselőiből állt fel, amelyek 
pozitívan, támogatólag állnak a kérdéshez. A bevezetés formája már csak jogtechnikai 
kérdésként merül fel akkor, ha meglenne az egységes jog, de mint az látni fogjuk, nagyon 
messze állunk még ettől az egyébként kívánatos állapottól. A Parlament forradalmi 
javaslatának alapja azon meggyőződés volt, mely szerint az egységes magánjog minden 
tagállam tekintetében kedvező lesz, azon államok számára is, amelyek egyelőre nem 
fogadják el, és így nem veszik azt át. 
Összefoglalva az első parlamenti határozatot, az a következő alapvető intézkedéseket 
szorgalmazta: 

• Kezdődjenek meg az Egységes Európai Magánjogi Törvénykönyv előmunkálatai, 
ezzel egyidőben minden tagállam nyilatkozzék, hogy a tervezett egységesítési 
folyamatban részt kíván-e venni. 

• Az egységesítést alapvetően támogató tagállamok tudományos szakembereiből 
jöjjön létre egy olyan bizottság, amely lefekteti az egységesítési folyamat alapelveit 
és megtervezi a további munkálatokat. 

                                                
51 Materialen: Anfragen zum Privatrecht im Europäischen Parlament in: ZEuP, 1993, 380-382. o. 
52 Winfried Tilmann: Entschließung des Europäischen Parlaments über die Angleichung des Privatrechts der 
Mitgliedstaaten vom 26.05.1989, in: ZEuP 1993, 613. o.  
53 A határozat teljes szövegét ld. ZEuP 1993. 613-614. o. 
54 1989-ben harmadik államokon nevesítve a latin-amerikai államokat értette a határozat, azóta természetesen 
a közép és kelet-európai államok kiemelt partnereivé és immáron tagjaivá váltak az EU-nak sokkal fontosabb 
státuszban, mint az akkor stratégiailag jelentősebbnek tűnő Latin-Amerika. 
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• A Közösségen belül olyan tudományos intézetek támogatása szükséges, amelyek 
jogösszehasonlító tanulmányokat dolgoznak ki, ezáltal általánosságban elősegítik a 
Kodifikációt. 

• Elengedhetetlen feltétel, hogy a fenti célok megvalósításához nélkülözhetetlen 
anyagi eszközök rendelkezésre álljanak. 

 
1989-ben tehát az Európai Parlament igen haladó javaslatban sürgette az effektív 
munkálatok megkezdését, nem rajta múlott, hogy sem a tagállamok, sem pedig a Bizottság 
szinte semmit nem tett az ügy előmozdítása érdekében 
 
A parlamenti bizottság nem tévesztette szem elől a kérdést, 1993. őszén egy újabb 
kezdeményezést vitattak meg, amely az elsőnél már jóval konkrétabb volt. Az első 
határozatot követő évek tétlensége ugyanis világossá tette, hogy az Uniós55 jogalkotó 
szervek a magánjog vonatkozásában nem tudnak és talán nem is akarnak hatékonyan 
működni. 
A polgári jogi bizottság számára világossá vált, hogy a jogalkotás a magánjogi 
jogegységesítés tekintetében nem folytatódhat oly módon, ahogy 1993-ig végbement.56 A 
jogegységesítést célzó jogalkotás ugyanis, amennyiben feltesszük, hogy ilyenről 
beszélhetünk a fenti időpontot megelőzően a magánjog vonatkozásában, nem követ 
semmiféle egységes koncepciót, a jogegységesítés tárgyának meghatározása, az 
egységesítendő jogterület kiválasztása gyakran esetleges, önkényes, és a legkülönbözőbb, 
irreleváns érdekektől függ.57 
Ezért számukra nyilvánvalóvá vált, hogy a jogegységesítés mikéntje és hogyanja gyökeres 
átalakításra szorul, valamint az 1989-es koncepcióhoz képest immáron nemcsak az 
általános kötelmi jogot kell, hogy magába foglalja, de szerepelnie kell benne az EK 
szerződés alapszabadságaival kapcsolatos modern szerződési szabályoknak, felelősségi 
kérdéseknek, valamint a szerződési biztosítékok szabályanyagának is. 
 
 
2.4.1.2 A második határozat 
 

Az Európai Parlament 1994. elején megállapította, hogy az 1989-es határozatában 
kitűzött célok, azaz egy olyan, szakértőkből álló bizottság felállítása, mely a lefekteti a 
jogegységesítési folyamat menetét és meghatározza a szükséges lépéseket, nem találkozott 
a tagállamok egyértelmű támogatásával. A tagállamok egy olyan megoldást látszottak 
támogatni, amely kizárólag alapelvi jelleggel hajtja végre a jogegységesítést, így nem 
avatkozik közvetlenül az egyes államok magánjogi törvényalkotásába. Ilyen megoldások 
kínálkoztak az UNIDROIT, és az UNCITRAL keretében végzett jogegységesítési 
törekvések útján.58  
 
Az első határozatot azonban csupán a jogtudomány vette komolyan. 
A második határozatban, melyet 1994. május 6-án fogadott el az Európai Parlament59, 
különösen a Bizottság feltűnő tétlenségét kritizálták, hiszen a két anyag megjelenése között 
eltelt 5 év alatt a Bizottság valóban semmi kézzel foghatót nem tett a szerződésjog 

                                                
55 Az első határozat meghozatalakor még EGK 
56 Illetőleg nem ment végbe, hiszen addig csak nagyon töredékesen létező egységes (vagy inkább 
egységesedő) jogról beszélhettünk a magánjogot illetően.  
57 Tilmann: Entschließung…. 613. o.  
58 Winfried Tilmann: Zweiter Kodifikationsbeschluss des Europäischen Parlaments in: ZEuP 1995, 535. o. 
59 1994. május 6. OJ C 205/518. 
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egységesítése érdekében. Ebből kifolyólag az EP immár kissé határozottabban hívta fel a 
Bizottságot az egységes jog meghozatalához szükséges intézkedések megtételére. Ezen 
túlmenően a határozatban ismételten sürgetik egy bizottság felállítását, azonban ezúttal 
konkrétan a már 1982. óta működő Európai Szerződésjogi Bizottság60 (az ún. Lando 
Bizottság, a továbbiakban ESZJB) anyagi és erkölcsi támogatása mellett tette le a voksot az 
EP. A Parlament, mint követendő példát belefoglalta a határozatba a világméretű 
jogegységesítési folyamatokat (UNIDROIT, UNCITRAL)61, továbbá az ütemtervet is 
meghatározta, amit a jogegységesítésben követni célszerű. Ennek megfelelően rövidtávon 
részleges közelítés kívánatos, hosszútávon azonban az általános egységesítést várja el a 
Parlament. 
A 1994-es határozat még rövidebb, mint az 1989-es, azonban lényegét tekintve mindkettő 
hatalmas jelentőségű, hiszen az első olyan hivatalos dokumentumok, melyek felismerik az 
Egységes Európai Magánjog jelentőségét és szorgalmazzák megalkotását. 
Összefoglalva az Európai Parlament második határozatában: 

• Felszólítja a Bizottságot, hogy kezdjen hozzá az Egységes Európai Magánjogi 
Törvénykönyv kidolgozásával kapcsolatos munkálatok előkészítéséhez, 

• Sürgeti egy neves tudományos szakemberekből álló bizottság felállítását, amely 
feladata a rövidtávon részleges, hosszútávon általános jogegységesítéssel 
kapcsolatos javaslatok kidolgozása 

• Támogatja a világ-, illetve Európa-méretű jogegységesítési folyamatokat 
megvalósító intézményeket, úgymint UNIDROIT, UNCITRAL stb. 

• Ésszerűnek tarja az Európai Szerződésjogi Bizottság (Lando-Bizottság) a 
szerződésjog egységesítésére irányuló munkájának támogatását. 

 
Ezt követően, az időközben parázs vitává alakuló szakmai párbeszéd ellenére az EU 
hivatalos szervei továbbra sem a magánjog egységesítését tartották legfőbb feladatuknak, a 
Bizottság és a Tanács a szintén nagyjelentőségű szerkezeti átalakítással és a bővítési 
folyamattal volt inkább elfoglalva. 
Újabb négy évet kellett várni, amíg megszületett egy elvi állásfoglalás, amely ha szolidan is 
ugyan, de támogatta a magánjogi jogegységesítést. 1998. decemberében Bécsben született 
meg a Tanács és a Bizottság akcióterve62 az ”Amszterdami Szerződés határozatainak lehető 
legjobb megvalósításáról a Szabadság és Biztonság és a Jog Térségének megteremtésével 
kapcsolatosan”. Ezen túlmenően az elkövetkezendő öt évben megvalósítandó intézkedések 
között szerepet kell kapnia a „magánjog bizonyos területein megvalósítható jogközelítés 
lehetőségei vizsgálatának”. Itt exemplifikatíve kerül említésre az ingó dolgok jóhiszemű 
elbirtoklásának szabályozása, azonban a dokumentumban elsődlegesen a Brüsszeli és 
Római Egyezmények felülvizsgálata kap kiemelt jelentőséget. 
Mint látható, a fogalmazás a legkevésbé sem konkrét, azonban az már önmagában 
eredmény, hogy az átfogó jogegységesítés egyáltalán ismét napirendre került. 
A Tanács ugyanúgy, mint a Bizottság lassan megérteni látszott a Parlament által már 10 éve 
megfogalmazott javaslat jelentőségét, hiszen a magánjog egyes területei egységesítésének 
kiemelt szerepe van a RSZ. 65. cikkében megfogalmazott követelmény, azaz a „Közös Piac 
kielégítő működésének” megteremtésében és biztosításában. 
Miután az Amszterdami Szerződés a Maastrichti Szerződés harmadik pillérének egy részét 
bevitte a Római Szerződésbe, az EU-szervek hivatalos álláspontja is a jogi integráció egy 
újabb fokára lépett a Közös Piac tekintetében. Immáron nem a Közös Piac létrehozása vagy 

                                                
60 Commission on European Contract Law, közkedvelt nevén „Lando-Bizottság” 
61 Ezekről részletesen a 3. fejezetben 
62 OJ 1999 C 19/1  
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működtetése63 a cél, hanem az új megfogalmazásnak megfelelően az Egységes Piac 
kielégítő (megfelelő) működésének64 a biztosítása. 
A fentiek tükrében is mindazonáltal meglepő volt, hogy ismét egy évnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy előrelépés történjék az ügyben. A várakozás azonban, úgy tűnik hasznos volt, 
hiszen ez alkalommal maga az Európai Tanács65 tett nyilatkozatot a magánjogot érintő 
kérdésben. Erre nevezetesen az 1999. őszén, Tamperében megtartott rendkívüli 
tanácskozáson került sor, ahol a Szabadság és Biztonság és a Jog térségének megalkotásáról 
született döntés. A zárónyilatkozatban a magánjogi egységesítés már egy külön bekezdésnyi 
helyet kapott a 39. pont alatt, az „Egy Valódi Európai Igazságügyi Térség” fejezetben66: 
”Nagyobb koherencia a magánjog területén” címmel. Ez kimondta: „Az anyagi magánjog 
területén kívánatos egy általános tanulmány megszületése azon kérdést illetően, hogy 
közelítésre kerüljenek-e a tagállamok magánjogi jogszabályai a magánjogi eljárások 
problémamentességének megteremtése érdekében. A Tanácsnak erről 2001-ig jelentésben 
kell beszámolnia”67 
A nyilatkozat jelentősége nem magában abban a pár sorban rejlik, amelyben egy tanulmány 
megszületését sürgeti az Európai Tanács, hanem sokkal inkább ott, hogy ez a nyilatkozat a 
legmagasabb szintre emelte a magánjogi egységesítésről folyó politikai diskurzust. Jóllehet, 
nem megnevezve, de mégis lehetőséget biztosított az egységes európai magánjogi 
törvénykönyv sok helyen eretneknek tartott megvalósításával kapcsolatos érvek és 
ellenérvek ütköztetésére.68 Természetesen szigorúan politikai alapon, hiszen a 
jogtudományban 1993. óta, de leginkább 1997-től havi rendszerességgel jelennek meg 
tanulmányok pro és kontra. 
Mint a fenti szövegben olvasható volt, az Európai Tanács 2001-es dátumot tűzött a Tanács 
számára, hogy elkészítse jelentését a magánjogi jogközelítés lehetőségeiről. A Tanács 
azonban, nem tudni mi okból késlekedett, így 2001. júniusi göteborgi csúcs helyett csak fél 
évvel később, Laekenben tűzték napirendre a kérdést. 
 
 
2.4.1.3 Újra szól az EP 
 

Időrendi sorrendben haladva az Uniós intézmények hivatalos nyilatkozatai között 
ismét a Parlamenten a sor, mely hatévi hallgatás után hallatta újra hangját.  
2000. március 16-i határozatában, mely a Bizottság éves törvényalkotási programjáról szólt 
szilárdan arra az álláspontra helyezkedett, hogy: „A Egységes Piacon belül a polgári jog 
átfogó harmonizációja elengedhetetlenné vált” és egyúttal felszólította a Bizottságot, hogy 
készítsen tanulmányt a kérdésben.69 
2000. július 25-én kelt válaszában a Bizottság kifejtette, hogy a közvélemény és az illetékes 
szervek számára Közleményt fognak kiadni, melynek célja, hogy a lehető legátfogóbb 
párbeszédet indítsa el a kérdésben, továbbá az Európai Tanács által Tamperében kitűzött 

                                                
63 RSZ 94., 95. cikkek, (korábban 100., 100a cikk.) 
64 ’Reibungsloser Funktionieren des Binnenmarktes’, ’proper functioning of Single Market ’ 
65 A Európai Tanács a Közösség legtekintélyesebb s egyben legbefolyásosabb szerve, ami előtte szóba kerül, 
hamarosan nagy valószínűséggel meg is valósul.  
66 A valódi jelző itt minden kétséget kizáróan a jogterület működésének hatékonyságára utal, hiszen egy 
jogterület akkor tölti be funkcióját, ha a polgárok mindennapi életükben érzik annak pozitív voltát a 
jogbiztonság szempontjából. 
67 Az Európai Tanács rendkívüli tanácskozásának zárónyilatkozata, 39. pont, Tampere, 1999. október 15-16. 
68 Christian von Bar: Mitteilung der Europäischen Kommission zum Europäischen Vertragsrecht in: ZEuP, 
2001, 799. o.  
69 OJ 2000 C 158/400, (Határozat: B5-0228, 0229-0230/2000 326. o. 28. pont) 
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határidőt70 szem előtt fogják tartani. A Bizottság ezen túlmenően leszögezte: ”Ez a 
Közlemény, tekintve jelentőségét a Egységes Piac valamint a kereskedelempolitikai és 
technológiai tendenciák továbbfejlesztésével kapcsolatban átfogó elemzést kíván nyújtani a 
Közösség fejlettségi állapotáról a polgári jog érintett területeivel kapcsolatosan a hézagok 
feltárása céljából, továbbá a már lezárt vagy éppen folyamatban lévő tanulmányok 
értékelése tekintetében.” 
A Bizottság ezen túlmenően – talán jó pár éves lemaradását jóváteendő – a Tájékoztató a 
Jog, Biztonság és Szabadság területének megteremtésével kapcsolatos előrelépésekről című 
anyagában megjelentetett egy Konzultációs kiadványt ebben a kérdésben.71 
Az Európai Tanács akkoriban az EK-szerződés IV. címe alapján a polgári ügyekben történő 
jogi együttműködéssel foglalkozott. Látható tehát, hogy lassan, de biztosan minden szerv 
ráébredt arra, hogy a szerződésjogi egységesítéssel foglalkozni kell, hiszen olyan alapvető 
célkitűzések megvalósítása múlhat rajta, mint pl. a Közös Piac megfelelő működése. 
Mindezek alapján jogászkörökben nagy várakozás előzte meg a Bizottság előre 
beharangozott közleményét, mely valójában az Európai Tanács Tamperében 
megfogalmazott nyilatkozatában foglaltak megvalósításának első lépcsője volt. 
 
 
2.4.2 A Bizottság Közleménye72 
 

Az Európai Bizottság hosszas hallgatás és hezitálás után 2001. júliusában jelentette 
meg Közleményét (a továbbiakban: Közlemény) az európai szerződésjoggal kapcsolatban. 
A dokumentum jelentősége mind az elmélet, mind a gyakorlati jogászok, a gazdasági élet és 
az EK szempontjából alighanem felbecsülhetetlen. Joggal kérdezheti bárki, hogy miért, 
hiszen a Lando-Bizottság már majdnem 20 éve működött, az UNIDROIT-Alapelvek 7 éve 
került kiadásra, a CISG is elismert és alkalmazott instrumentuma volt a határokon átívelő 
kereskedelemnek, és az európai jogászság is évek óta kemény vitákat folytatott az egységes 
európai szerződésjog szükségességéről, illetve ártó voltáról.  
A Közlemény mégis felkavarta az egyáltalán nem állóvizet, új impulzusokat adott a vitának 
és – ami a legfontosabb – manifesztálta, hogy az Európai Közösség érdekelt az álláspontok 
megfontolásában és azok összehangolásával a konszenzus kialakításában. 
A dokumentum fontosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy 2001. végéig több, mint 160 
konkrét javaslat érkezett a szerződésjogi egységesítéssel kapcsolatban a Bizottsághoz. 
A következőkben részletesen elemzem a Közleményt, mint a témám szempontjából egyik 
legfontosabb forrást. 
A Közlemény legfontosabb célja a Szerződésjog egységesítéséről szóló újfajta diskurzus 
elindítása, a jogászok között már addig is heves érzelmeket kiváltó vita meghatározott 
mederbe terelése volt, egyúttal iránymutatás a politikai szándék, a tudományos 
megalapozottság és a realitás közötti határmezsgye meghúzásához.  
A Közleménnyel a Bizottság kifejezett szándéka tehát a vita kiterjesztése és konszolidálása 
volt, bevonva az EP-t, a Tanácsot, és minden érdekeltet, beleértve ebbe a körbe a gazdasági 
szereplőket, a gyakorló és elméleti jogászokat valamint a fogyasztóvédelmi szervezeteket 
is. A szerződésjog egyes részterületei szabályozásának közösségi szinten való közelítése 
újabb és újabb kérdések folyamatosan emelkedő számát veti fel. Az Közösségi jogalkotók 
ezért úgy döntöttek, hogy a jogközelítés irányelvekkel való megoldását választják 
méghozzá oly módon, hogy azon területeken bocsátanak ki ilyen irányelveket, ahol 

                                                
70 2001. 
71 Bizottság (2000) 167/2000. március 24.  
72 Brüsszel, 2001. július 11. KOM (2001) 398 végl. 
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meghatározott szerződés- vagy marketingtechnikák miatt különösen indokolt a közösségi 
szintű harmonizáció. 
A Bizottság Közleményben különböző alapkérdéseket vetett fel, melyek 
megkerülhetetlenek a magánjogi jogegységesítés szempontjából. 
Ezen kérdések az alábbiak:73 

• Mekkora azon igény, amely az EK-nak a szerződésjogba való széleskörű 
beavatkozását illetően fennáll, továbbá mennyire reális azon lehetőség, hogy az 
egyes részterületeken, irányelvekkel végrehajtott, célzott jogharmonizáció az első 
kérdés tekintetében is eredményes lehet? 

• Vajon a Tagállamok eltérő jogrendjéből következően adódnak-e problémák, és ha 
igen, melyek ezek? 

• Különösen fontos kérdés, hogy a nemzetközi (határokon átnyúló) szerződések 
megkötésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdések 
befolyásolják-e a Közös Piac rendeltetésszerű működését? 

• A Tagállamok eltérő szerződésjoga visszatartó erővel bír-e a nemzetközi ügyletek 
megkötésénél illetőleg van-e költségnövelő hatása? 

• A magánjogi jogharmonizáció eddig követett módja, azaz az irányelvekkel történő, 
részterületekre kiterjedő, úgynevezett szektoriális harmonizáció vezethet-e a 
Közösségi Jogban ellentmondásokhoz, továbbá nemzeti jogrendszerekben az 
irányelvek nem egységes átültetése illetőleg az irányelveket átültető nemzeti 
jogszabályok eltérő volta előidézhet-e az Egységes Piac megfelelő működésével 
összeegyeztethetetlen helyzetet. 

 
„A szerződésjoghoz számos terület tartozik. Mindezen területekre hatással vannak a 
Tagállamok eltérő kulturális és jogi hagyományai, jóllehet a szerződésjog a legtöbb. 
Tagállamban azonos alapokon nyugszik. A szerződésjog olyan jog, mely legnagyobb részt 
határokon átnyúló jogügyleteket szabályoz. Ennek megfelelően a Közösségi jog is 
szabályoz szerződésjoggal kapcsolatos kérdéseket, bár ezen szabályok meglehetősen 
töredezettek és csupán a szerződésjog egyes speciális részterületeire koncentrálnak.”74 
A Közlemény részletesen bemutatja a szerződésjog aktuális állását75, a hatályos jog alapján 
ismertetve a nemzetközi szerződéseket. Ebben a körben a dokumentum a jogharmonizáció 
két lehetséges formáját emeli ki. Az egyik az 1980-as Római Egyezmény a szerződéses 
kötelmekre alkalmazandó jogról76. A Római Egyezmény egy tipikus nemzetközi 
egyezmény, melyet kormányközi tárgyalások előztek meg, az elfogadott dokumentumot 
minden állam törvényhozása ratifikálta és így vált kötelező érvényű joggá a tagállamokban. 
Ez a jogharmonizációs módozat a legkezdetlegesebb forma, hiszen nehézkes és lassú.77 
Ennek ellenére a Római Egyezmény beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen 
megfelelően működik a lényeges nemzetközi elemet tartalmazó szerződések esetében, ahol 
a felek nem éltek a jogválasztás lehetősségével. 
A másik fontos instrumentum, melyet a Bizottság közleménye említ, az ENSZ Egyezmény 
az áruk nemzetközi adásvételéről,78 melyet 1980-ban, Bécsben kötöttek és a legnagyobb 
jelentőségű jogharmonizációs dokumentumok egyike. Ebben a nemzetközi 

                                                
73 Materialen: Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zum Europäischen 
Privatrecht in: ZEuP 2001, 963.o.  
74 Közlemény, 2. Fejezet, 12. o.  
75 2001. július 
76 Konszolidált változat OJ C 1998 27/34  
77 A nemzetközi egyezmények alkalmasságáról a jogharmonizáció tekintetében ld. Vékás véleményét: Európai 
Közösségi Jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jogban Kjk Kerszöv. Bp, 2001 27-28. o.  
78 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) részletesen 3.4 pont 
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szerződéstípusban harmonizált anyagi jogi meghatározásokat emeltek nemzetközi szintre. 
Az egyezmény alkalmazási köre szigorúan csak áruk adás-vételére terjed ki, alkalmazást 
akkor nyer, ha a felek expressis verbis kikötötték vagy egyéb jogot nem választottak, és a 
nemzetközi kollíziós magánjog szabályai szerint az utaló szabály részes állam anyagi jogára 
mutat. A konvenció rendelkezéseket tartalmaz a szerződések megkötésére, teljesítésére, az 
eladó és a vevő jogaira és kötelezettségeire, a jogorvoslati lehetőségekre. 
A Közlemény a két, immáron régebbi, ám jól bevált, a szerződésjogi jogegységesítés 
sikeres oldalához tartozó nemzetközi egyezmény után sorra veszi a közösségi jogban 
található, a szerződésjog egységesítésével kapcsolatos jogszabályokat.  
„Egy sor közösségi jogszabály tartalmaz a magánjog harmonizálásával kapcsolatos 
rendelkezéseket. Így tartalmaz néhány irányelv konkrét előírásokat a szerződések 
megkötése, a formai és tartalmi követelmények, az ajánlat elfogadása illetőleg a teljesítés 
vonatkozásában.”79  
Néhány irányelv különösen is szabályozza, hogy a feleknek a szerződéskötésre irányuló 
tárgyalások folyamatában milyen információs kötelezettségük van egymás irányában, 
főképpen a szerződés megkötésének fázisában. Egyéb irányelvek a felek jogait és 
kötelezettségeit szabályozzák a teljesítés, és éppen így a nem- vagy hibás teljesítés 
alkalmával is.  
A Bizottság alapos munkát végzett, a függelékben összegyűjtötték a vonatkozó közösségi 
joganyagot, ennek megfelelően az egyes függelék tartalmazza a szerződésekkel kapcsolatos 
közösségi joganyagot, míg a kettes függelékben az olyan nemzetközi – mind kötelező, mind 
soft law jellegű – normák szerepelnek, amelyek magánjog anyagi részére vonatkoznak. A 
hármas függelék strukturáltan mutatja be a Közleményben szereplő szerződésjogi 
kérdéseket, és egyben bemutatja, hogyan szabályozza ezeket a Közösségi jog, illetve e 
Bécsi Vételi Egyezmény. 
 
 
2.4.2.1 Milyen megoldásokat javasol a Bizottság? 
 

A Bizottság természetesen meg is válaszolja az általa felvetett kérdéseket, 
felvázolva a magánjogi jogegységesítés további útját a Közösségen belül. Négy konkrét és 
egy kevéssé kimunkált változat szerepel a közleményben, melyek vizsgálata és az abból 
levont következtetések közelebb vihetnek a jogegységesítési folyamat részleteinek 
megismeréséhez. 
 
2.4.2.1.1 Az 1-es változat 80 
 

Az első megoldás tűnik a legkényelmesebbnek, azonban ez hordozza magában a 
legtöbb veszélyt is. Kényelmes, minthogy nem kell tenni semmit, a piac fejlődése által 
felvetett problémákat oldja meg maga a piac, illetőleg a piaci szereplők. „Sok esetben maga 
a piac a megjelenő és a közvéleményben aggályokat ébresztő problémák előidézője, 
azonban ezeket a problémákat maga a piac szokta legjobban megoldani.” Ez kétségkívül 
optimista gondolkodásra vall, azonban a Bizottság alá is támasztja véleményét: „Nem 
szabad alábecsülni a piacgazdaság azon képességét, hogy különböző gazdasági 
értékképződményekre és különböző véleményekre reagálni képes. Sok probléma, melyet a 
piac hoz létre, magától megoldódik, ha az érintett piaci szereplők (fogyasztók, nem-
kormányzati szervezetek, vállalkozások) kihasználják a verseny nyújtotta lehetőségeket, és 

                                                
79 A Bizottság Közleménye, 14. o.  
80 A Bizottság Közleménye, 21.o. 
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élnek a nyomásgyakorlás eszközével. A kormányzati szerveknek ezeket a 
kezdeményezéseket támogatniuk kell.”81 

 
Véleményem szerint ez a megoldás nem célravezető. Abban egyetértek a javaslattal, hogy a 
piac képes önszervező funkciót ellátni, valamint adott esetben a piaci szereplők 
kezdeményezéseinek is jelentős súlya lehet, azonban ez leginkább egy kisebb, nemzeti 
piacon várható el. Egy ekkora és ilyen dinamikusan fejlődő piac, mint az Európai Közösség 
Egységes Piaca nem tud minden rezdülésre figyelni, lassabban reagál, és nem juthat el 
minden szegmenséhez az esetleges diszfunkcionalitást korrigáló tényező. A másik érv, ami 
a várni és meglátni elve ellen szól az, hogy a 15 állam nemzeti szabályozása alapvetően 
eltérő. 2001-ben, a dokumentum megszületésekor már javában előre lehetett kalkulálni a 
keleti bővítés folyamatát, bár akkor még inkább 5-6 első körben csatlakozó állammal 
számoltak, a 20-21 tagállam szempontjából végképp elfogadhatatlan, 25-28 tagállammal 
pedig egyenesen felelőtlenség a piacra várni, mint ami majd megoldja helyettünk a 
problémát. 
 
 
2.4.2.1.2 A II. Változat82 
 

A második megoldási javaslat a szerződésjog olyan közös alapelveinek a 
kidolgozásáról szól, melyek a nemzeti jogok közelítéséhez vezethetnek. 
Ez az elképzelés nem minden előzmény nélküli, hiszen az ESZJB már 1982-ben elkezdte 
azt a munkát, amely célja a szerződésjog általános alapelveinek meghatározása.83 De bátran 
említhető itt - jóllehet inkább világméretű jogegységesítést céloz - az UNIDROIT-
Alapelvek is. 
Mi a feladata a Bizottságnak, ha ezt a megoldást részesíti előnyben? Először is 
összehasonlító jogi tanulmányokat szükséges végezni és támogatni, hogy a gyakorló és 
elméleti jogászok összehangolt munkájának eredményeképpen ilyen javaslatok 
megszülessenek. Az együttműködés célja alapvetően az, hogy a nemzeti szerződésjogok 
meghatározott területein lehetőség nyíljon alapelvek kidolgozására. Maga bizottság is 
elismeri, hogy a már rendelkezésre álló eredmények is felhasználhatóak, származzanak 
azok akár tudományos tanulmányokból esetlegesen tudományos fórumok vagy 
tanácskozások konzekvenciáinak összegzéséből. Sokkal fontosabb kérdés, hogy a Bizottság 
vagy valamely másik hivatalos EK-szerv biztosítana-e kereteket ehhez a munkához, és ha 
igen, milyen formában? A válasz természetesen megtalálható a Közleményben, a Bizottság 
bizonyos fajta kölcsönös együttműködést feltételez, mely tekintetében a hivatalos szervek 
és elsősorban önmaga szempontjából koordináló szerepet vél a legalkalmasabbnak. 
A Bizottság sajátosan képzeli el ezen alapelvek alkalmazását is. Természetesen itt (is) soft 
law-ról van szó, tehát amennyiben megszületnek az ilyen normagyűjtemények, csakis akkor 
nyerhetnek alkalmazást, ha ebben a szerződő felek megegyeznek. A felek azonban az 

                                                
81 A Bizottság konkrét példát is ad ilyen kezdeményezésre: 1999-ben megállapodott hat német ipari csoport, 
az úgynevezett Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie, hogy a határokon átnyúló szerződések tekintetében 
alapelveket határoznak meg. Ezen alapelvek a mintaszerződésekben öltenek testet és csak a német jog szerint 
megkötött határokon átnyúló szerződésekre alkalmazhatók. (A feleknek meg kell egyezniük abban, hogy a 
szerződésre a német jog lesz az irányadó, magyarán jogválasztással kell élniük.) Az alapelvek a formára, az 
árra, a jogorvoslati eszközökre, a felelősségre, a hibás termékre stb. vonatkozó szabályokat tartalmaznak. 
82 A Bizottság Közleménye, 22. o. 
83 Ez a példa véleményem szerint nem ehhez a megoldási javaslathoz passzol a leginkább, azonban olyan 
sokan tekintik az ESZJB munkáját egy opcionális, ún. soft law-t létrehozó tevékenységnek, hogy itt is célszerű 
megemlíteni. Ezen besorolás ellen maga Lando tiltakozna leginkább, hiszen az ő célja egy kötelező, Európai 
Magánjogi Törvénykönyv megalkotása. 
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alapelvek természetétől függően teljes kontraktuális kapcsolatuk folyamán alkalmazhatnák 
az elveket, így a tárgyalások megkezdésétől egészen a teljesítésig, sőt, ha a teljesítés 
valamilyen csorbát szenvedett, akár a jogorvoslati ciklusban is. Az alapelveket, ahogy 
tulajdonképpen ez az UNIDROIT-Alapelvek esetében is megfigyelhető, a legkülönbözőbb 
bíróságok alkalmazhatnák a Bizottság elképzelése alapján, így alapvetően nemzeti 
bíróságok, de természetesen választottbíróságok is. A dokumentum hozzáteszi, akkor látná 
alkalmazandónak az említett szabályanyagot, amennyiben olyan ügyekben kell dönteni, 
ahol a nemzeti jog nem kínál egyértelmű rendezést vagy egyáltalán nem szabályozza a 
kérdést. Ehhez hozzá kell fűzni, hogy az ilyen alapelvgyűjtemények a természetükből 
adódóan diszpozitív jogként működnének, azzal, hogy a felek a nemzeti jogok diszpozitív 
szabályai ellenében is hivatkozhatnának rájuk a jogválasztás szabályainak megfelelően. A 
Bizottság úgymond szabadjára engedte a fantáziáját a második megoldás ecsetelése 
kapcsán, hiszen sejtetni engedi, hogy hosszútávon, amennyiben tömeges használatot 
nyernek, ezen szabályösszességek alapját képezhetik új közösségi jogszabályok 
kidolgozásának illetőleg már meglevők átdolgozásának.  
De itt nem áll meg a víziók felvonultatása, hiszen az alapelvek a későbbiekben akár 
szokásjogként is funkcionálhatnak a Bizottság szerint, ehhez is a fenti feltételnek kell eleget 
tenni, azaz hosszabb időn keresztül alkalmazzák őket, és szilárd jogi meggyőződést 
fejezzenek ki. Ezáltal a Tagállamok kereskedelmi gyakorlata befolyásolható, sőt, akár meg 
is változtatható, amely változás viszont az Egységes Piac működőképességét érinti 
jelentősen. A legelső feladat tehát ebben a körben a lehető legrövidebb időn belül 
megalkotni ezen alapelveket, majd minden érintettet tájékoztatni arról, hogy immár 
rendelkezésre állnak. A népszerűsítés is felvetődik ezen a ponton, egyfajta jogalkalmazói 
reklám, hiszen az egységes alapelvek megalkotása nem egyszerű és nem könnyű feladat. 
Mivel az alapelvek alkalmazása csakis önkéntes alapon történne, ezért azokat vonzóvá kell 
tenni, a piaci szereplőket érdekeltté kell tenni alkalmazásukban, hiszen, ha nem használják 
őket a határokon átnyúló szerződések kapcsán, akkor nem is tölthetik be funkciójukat, 
magyarán nem járulhatnak hozzá a szerződésjog egységesítéséhez. Ahhoz, hogy az 
alapelvek széleskörű alkalmazást nyerjenek, úgy kell megalkotni őket, hogy minden 
várakozást kielégítsenek.84 
Még ebben a körben a Bizottság felvázol egy újabb lehetőséget, nevezetesen az ún. 
standard-szerződések elméletét. Magyarra fordítása ezen kifejezésnek kissé nehézkes, mert 
ugyan leginkább az általános szerződési feltételeknek felelne meg, a kissé más 
környezetben és céllal alkalmazott szerződési minta ekvivalensként való megfeleltetése 
azonban fogalmi zavarokhoz vezethet. Álláspontom szerint itt a szabvány- vagy 
mintaszerződés megfogalmazás adja vissza legtalálóbban az eredeti kifejezés jelentését és 
jogdogmatikailag elfoglalt helyét, bár alapvetően az általános szerződési feltétel fogalma 
sem zárható ki A Bizottság az ÁSZF-re hivatkozva indokolja ezen javaslatát a 
Közleményben, mégpedig úgy, hogy a Tagállamokban számos ilyen szerződést használnak, 
és ilyen esetekben szükségtelen minden szerződési feltételt egyenként megtárgyalni. Ezek a 
formulák (a visszaélésszerű használattól eltekintve) bizonyos fokú biztonságot nyújtanak a 
feleknek, hiszen egyes szakmákon, piacokon belül nagyon hasonlatosak ezek az előre 
megfogalmazott klauzulák. A határokon átnyúló szerződések esetében külön probléma 

                                                
84 Érdekes, hogy a Közlemény nem szól a Lando-Bizottság által kidolgozott Az Európai Szerződésjog 
Alapelvei (Principles of European Contract Law, PECL) elevezésű alapelvgyűjteményről, hiszen a 
Közlemény megalkotása idején a ma 3 kötetben publikált joganyag első két kötete már rendelkezésre állott. 
(Hozzá kell fűzni, hogy a Közlemény 6. Pontjának 10. lábjegyzete említi a Lando-Bizottságot és a PECL I-II. 
részét, azonban ezen a helyen, ahol követendő példaként lehetne bemutatni, véleményem szerint helytelenül, 
nem szerepel.) Nézetem szerint ezen kisebb ellentmondás oka az lehet, hogy a Bizottság nem akarta pozitívan 
diszkriminálni a Lando-Bizottságot a többi, esetleg később megalkotandó javaslattervezettel szemben. 



 

 21 

lehet, hogy a fél nem ismeri a másik országban szokásos ÁSZF klauzulákat, ennek 
következtében hátrányos helyzetbe kerül. A Bizottság javaslata ezt a helyzetet igyekszik 
kiküszöbölni azáltal, hogy egységes, Közösség-szerte használható modellszerződések 
kidolgozását preferálja. Az megint más kérdés, vajon a kaptafára nem ráhúzható 
szerződések esetében mi lenne a helyes megoldás. 
Láttuk tehát, hogy az 1. Változattól eltérő, merészebb elképzeléseket fogalmazott meg 
Bizottság a 2. Változatban, azonban ezzel sem vállalt nagy kockázatot, hiszen az itt vázolt 
modellek semmilyen esetben sem bírnának kötelező erővel. Opcionális, választható, 
kisegítő szabályok lennének csupán, amelyek választásának előfeltétele a kifogásolhatatlan 
és szakmailag magas színvonalú megvalósítás. Kérdés azonban, hogy soft-law szabályok 
megalkotásába érdemes-e akkora időt, energiát és pénzt befektetni, amekkora inputot ez a 
vállalkozás igényel.  
Meggyőződésem szerint a 2. Változat csupán időleges, áthidaló megoldásként fogadható el, 
hiszen opcionális szabályok segítségével nem oldhatók fel azok a problémák, melyek a 
Bizottságot a Közlemény megalkotására és publikálására indították.  
A modellszerződések szerkesztése jó ötlet, bizonyos fragmentált, speciális körben akár még 
a jogharmonizáció eszköze is lehet, azonban semmiképpen nem bír olyan rendező erővel, 
amelyre Európának a recesszió ellenében és az Egységes Piac megfelelő működésének 
biztosítása szempontjából elengedhetetlenül szüksége van. 
 
 
2.4.2.1.3 A III. Változat,85 a már meglévő jogszabályok minőségének javítása 
 

Egy újabb javaslat a probléma megoldására a már meglévő jogszabályok 
színvonalának és alkalmazhatóságuk hatékonyságának növelése. Itt elsődlegesen 
jogalkotás-technikai kérdésekről van szó. Ez a megoldási módozat tehát viszonylag 
független a szerződésjogtól, de még csak a magánjogtól is, hiszen a jogszabályok 
minőségének javítása nem szektorspecifikus, azaz alapvetően nem az adott jogterület 
szabályozási kérdéseitől függ. A konkrét javaslat elsődlegesen a jogszabályok 
átláthatóságára és világos voltára helyezi a hangsúlyt a szerkesztési minőség javításán 
keresztül. A jogszabályok felépítésének és terminológiájának világosabbá tétele ugyanis 
hozzásegíthet a könnyebb megértéshez és pontosabb alkalmazhatósághoz. A Bizottságnak 
ezen túlmenően folyamatosan ellenőriznie kell, hogy az adott norma betölti-e azt a célt, 
melynek érdekében megszületett, ha nem, akkor haladéktalanul intézkedni kell a 
módosítását illetően. 
A törekvés nem ismeretlen, hiszen az ún. „SLIM-kezdeményezés” már 1996-tól tesz 
erőfeszítéseket a közösségi joganyag egyszerűsítésére.86 
Hasonló technikát javasol a Bizottság a már meglévő jogszabályok tartalmi egységesítését 
illetően. Itt arról van szó, hogy egy már meglévő irányelv tekintetében elegendő lenne a 
vele többé-kevésbé kapcsolatban álló és szabályozni kívánt jogviszonyra kiterjeszteni az 
eredeti irányelv hatályát, mint új normát alkotni, és ezáltal áttekinthetetlenné tenni a 
szabályozást. Ezen a módon egy jól körülhatárolható tevékenységi körben, illetve 
üzletágban megteremthető az a koherencia, amely a jól működő Egységes Piac egyik fő 
biztosítéka. 

                                                
85 A Bizottság Közleménye, 23. o.  
86 SLIM-kezdeményezés (Simpler Legislation for the Internal Market) egyszerűbb közös piaci jogalkotás, 
melyek célja a dereguláció, konkrét területeket céloz, ahol az idejétmúlt, nem hatékony jogszabályokat 
módosítják, illetve hatályon kívül helyezik és precíz, pontos javaslatokat dolgoznak ki helyettük. 
Az elnevezés szójátéknak sem utolsó, hiszen ’slim’ angolul véknyat jelent, tehát a felduzzasztott joganyag 
„véknyítását” célozza a program 
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A javaslat természetesen ésszerű és védhető, hiszen az áttekinthetőség és a könnyen 
alkalmazhatóság egy jogrendszer legfontosabb kritériumai közé tartozik. Hasonló a helyzet 
a közösségi jogalkotás tekintetében, amelyet gyakran ér a vád, hogy kazuisztikus, dzsungel-
szerű jogszabályait még a legfelkészültebb jogászok is csak nehezen tudják követni. A 
megállapítás helytálló, az egyszerűsítés elkerülhetetlen. Szilárd meggyőződésem 
ugyanakkor, hogy ez a racionalizálás független a magánjogi jogegységesítés folyamatától, 
akkor is végig kéne vinni, ha az ezen dolgozat témájául szolgáló kérdéskör nem merült 
volna fel. Kétségtelen ugyanakkor, hogy egyes kisebb jelentőségű, speciális problémák 
megoldását elősegítheti a joganyag átláthatóbbá tétele87, azonban a szerződésjog alapvető 
kérdéseire nem nyújt megoldást. 
Az eddig felvázolt, tiszteletreméltó javaslatok közül csupán a II. változat volt olyan, 
amelyben megmutatkozott az alapfelvetés megoldásának lehetősége. 
 
 
2.4.2.1.4 A IV. Változat,88 új, közösségi szintű, átfogó jogszabályok kibocsátása 
 

A negyedik megoldási lehetőség olyan átfogó joganyag megalkotása és kibocsátása 
lenne, amely a szerződésjog általános részére nézve éppen úgy tartalmaz rendelkezéseket, 
mint az egyes különös szerződések tekintetében. Ezen változat kapcsán az egyik 
legfontosabb kérdés a tartalmi elemek meghatározásán kívül annak eldöntése, mely 
formában kerülne bevezetésre, nevezetesen a rendeleti illetőleg az irányelvi keret 
biztosítana számára nagyobb elfogadottságot és hatékonyságot. 
Véleményem szerint az alkalmazás egységességének biztosítása érdekében a rendeleti 
forma mutatkozik célszerűnek. Az irányelv esetében ugyan a Tagállamok kapnának 
bizonyos mozgásteret az átültetés részletszabályait illetően, tehát a konkrét szabályanyagot 
bizonyos mértékben az adott állam jogi és gazdasági viszonyaihoz igazíthatják ezáltal, 
azonban az átültetés fentiekből fakadó eltérései azonnal megkérdőjelezik a teljes program 
ésszerűségét, hiszen az az egységes közösségi szerződésjog kialakítását célozza. 
Meggyőződésem, hogy az ajánlás, mint bevezetési forma teljességgel alkalmatlan, hiszen 
éppen az általános egységesítésen van a hangsúly, amit egy ilyesfajta, nem kötelező jogi 
aktus nem lenne képes biztosítani. A Bizottság elképzelése szerint is csupán akkor 
kerülhetne sor az ajánlás alkalmazására, amennyiben az egységes jog választása teljes 
mértékben opcionális lenne.  
A Bizottság a kötelező erő alkalmazása szempontjából három modell bevezetését tartja 
megfontolandónak:89 
 
1. Az első egy teljes mértékben szabadon választható konstrukció, amely alkalmazása 
kizárólag a szerződő felek akaratán múlna. Ennek bevezetése történhetne akár ajánlással, 
akár rendelettel, a lényeg ezen a ponton, hogy csak akkor bírna kötelező erővel, ha a 
szerződő felek a szerződésükre expressis verbis alkalmazandó jogként választják.90 
 
2. Egy olyan szabályozás képezi a második variáció tárgyát, amely akkor nyerne 
alkalmazást, ha a felek kifejezetten vagy hallgatólagosan nem zárják ki érvényesülését. 91 
Ebben az esetben az egységes szabályozás bizonyos háttérintézményként funkcionálna, 

                                                
87 Gondoljunk itt elsősorban a fogyasztóvédelmi jogban kibocsátott rengeteg, néhol egymást átfedő 
jogszabályra, főként az irányelvekre 
88 A Bizottság Közleménye, 25. o.  
89 A Bizottság Közleménye 26. o.  
90 Itt hozható fel példaként többek között az Európai Alapelvek 1:101 (2) cikk. 
91 A Bizottság Közleménye példaként a Bécsi Vételi Egyezmény 6. pontját hozza fel. 
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azaz ha a szerződő felek egyéb, nemzeti jogszabályokhoz vagy a tárgyalások során 
kialakított megoldásokhoz folyamodnak, ami a szerződéses szabadság biztosítása folytán 
teljességgel megtehetnek, akkor az alapszabályozás nem érvényesül. A Közlemény ezen 
megoldást egy védőhálóhoz hasonlítja, amely csak akkor jut szerephez, ha a szerződés egy 
vagy több konkrét kérdésében nem állapodtak meg a felek. 
 
3. A harmadik verzió végül egy olyan szabályozást képzel el, amely kötelező erővel bír, 
azaz alkalmazása nem korlátozható és zárható ki. Ezen módozat leginkább a már ismert 
nemzeti szabályozásokhoz hasonlít. A szerződésjog sajátossága azonban, hogy 
túlnyomórészt diszpozitív normákból áll, éppen a szerződési szabadság alapelve 
következtében. Kevés olyan szabállyal találkozhatunk akár a nemzeti, akár a nemzetközi 
megoldásokat vizsgálva, amely feltétlen érvényesülést kíván. A Bizottság valószínűleg egy 
olyan, alapelvi szinten meghatározott szabályösszességre gondolt ebben a kérdésben, amely 
megteremti az egységes kereteket, úgymond minimumszabályozást biztosít, ám a konkrét 
kérdésekben a feleket ugyanúgy megilleti a szerződéses szabadság, mint az egységes jog 
bevezetése előtt. 
A Bizottság által kiadott dokumentum lefedi a szerződésjog egységesítésének szinte minden 
lehetséges verzióját. A fenti három módozaton kívül aligha képzelhető el más, reális 
lehetőség a kötelező erő megvalósítására. Hozzá kell tenni, természetesen, hogy a három 
variáció kombinálható egymással, még több mozgásteret biztosítva a jogalkotónak az 
egyébként rendkívül kényes feladat megvalósításában.  
A nemzeti jogok további szerepe kiemelt fontossággal bír a vitában, hiszen érvként szinte 
minden megnyilatkozásban elhangzik. A fenti hármas felosztásban a nemzeti jogok alapján 
is tehető különbség.  
Az egyes konstrukció alapján a nemzeti jogok megmaradnának nagyjából a mai 
formájukban, a közösségi jog, az egységes szerződésjog szubszidiárius jelleggel 
érvényesülne, a felek jogválasztási illetve szerződés-alakítási szándéka szerint. Nem 
jelentene tehát semmi többet, mint amikor ma valamely szerződésben a felek az 
UNIDROIT-Alapelvekre vagy az ESZJB által kidolgozott szabályanyagra hivatkoznak, 
hiszen az Alapelvek alkalmazása kizárja a szerződésre egyébként irányadó nemzeti jog 
érvényesülését92 abban a körben, amit lefed a választott jog. Megállapítható tehát, hogy az 
egyes konstrukció nem jelentene különösebb előrelépést az egységes szerződésjog irányába. 
A kettes variáció viszonylatában nem tisztázott, hogy mi lenne a nemzeti szerződésjogok 
szerepe.93 A Bizottság értelmezésében a közösségi jog (azaz az egységesített szerződésjog) 
vagy a nemzeti szabályozás mellett kerülne alkalmazásra, vagy azok helyébe lépne, így a 
nemzeti jogok kvázi megszűnnének a szerződésjogot illetően. Az első esetben, tehát, ha a 
nemzeti jog mellett érvényesülne az egységesített közösségi szerződésjog, csupán a 
közösségi jog alkalmazása tekintetében lehetne különbséget felfedezni a fenti első 
konstrukcióhoz képest.94 A második esetben viszont, amennyiben a közösségi jog 
helyettesítené a nemzeti jogot egy, a CISG rendszerében megfigyelhető megoldáshoz 
jutnánk, azaz az egységes jog automatikusan a nemzeti jog helyébe lép, de csak olyan 

                                                
92 Természetesen a kógens szabályok kivételével 
93 Az egyes és kettes variáció tekintetében érvényesülő egységes jog alkalmazása tulajdonképpen analógia a 
nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogában ismert jogforrások, a szokás és a szokvány szerződésben való 
érvényesülését illetően. A szokvány ugyanis (itt az egyes verzió) csak akkor képezi a szerződés részét, ha 
kifejezetten hivatkoznak rá, ha expressis verbis belefoglalják a kontraktusba, míg a szokás minden esetben a 
szerződés része, kivéve, ha a felek kifejezetten ellentétesen rendelkeznek (itt a kettes verzió). 
94 Annyiban természetesen, hogy akkor képezi a közösségi jog a szerződés részét, ha kifejezetten hivatkoznak 
rá, illetőleg ha nem zárják ki az érvényesülését. 
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esetekben, amikor a szerződésben lényeges külföldi elem található.95 Ez a megoldás 
megfelelő alapot szolgáltathatna a határokon átnyúló üzletek esetében tapasztalható 
problémák elkerülésére, hiszen a nem tisztán nemzeti szerződések tekintetében egy 
egységes, mindenki által a saját nyelvén hozzáférhető és megismerhető jog állna 
rendelkezésre. 
A harmadik változat esetében, amit szűkszavúan csak úgy ír le a Bizottság, hogy: ”egy 
olyan szabályozás, mely a szerződésben nem zárható ki”, kicsit más a helyzet. 
Az én olvasatomban ez nem jelent mást, minthogy a közösségi jog a nemzeti jogok helyére 
kerül, azokat úgymond kiváltja, helyettük lesz alkalmazandó. Ez a megoldás azt jelentené, 
hogy nem csupán a lényeges nemzetközi elemmel bíró jogügyletek esetében kerülne 
alkalmazásra az egységes közösségi szerződésjog, hanem minden esetben, azaz tisztán 
nemzeti, lényeges külföldi elemet nem tartalmazó szerződések alkalmával is. Hogy ez a 
módozat mennyire ésszerű, nos ezen folyik a vita immáron egy évtizede, és biztosra vehető, 
bármelyik megoldás kerül is elfogadásra, éppen olyan sok ellenzője lesz, mint támogatója. 
 
 
2.4.2.1.5 Az ötödik lehetőség 
 

A Bizottság, a négy nevesített változat mellett azonban említ egy ötödiket is, 
helyesebben fogalmazva nyitva hagyja a kaput az újabb vélemények és javaslatok számára. 
Azon várakozásában, hogy a jogász szakma és a nyilvánosság élni fog ezen lehetőséggel, 
nem kellet csalatkoznia. Fentebb már említettem, hogy a határidő lejártáig, 2001. október 
15-ig több, mint 160 javaslat érkezett a Bizottsághoz. Érdekes lehet megfigyelni a 
javaslatok országok illetőleg a benyújtók foglalkozása szerinti megoszlását, talán elárul 
valamit a civil társadalom fejlettségi szintjéről és az egyéni kezdeményezőkészségről. 
 
A Bizottság rendkívül alapos munkát végzett a jelentés elkészítésével, és bátran 
kijelenthető, maximálisan elérte célját, azaz a szerződésjog egységesítéséről folyó szinte 
már parttalan vitát megfelelő mederbe terelve egyúttal bizonyította az EK politikai 
szándékát is egy kellő körültekintéssel végrehajtott magánjogi harmonizáció mellett. 
Válaszokat azonban nem adott a saját maga által felvetett kérdésekre, mintegy lehetőséget 
adva a nyilvánosságnak, hogy véleményüket artikulálva járuljanak hozzá a megoldás 
megtalálásához. A közeli jövőben mindenképpen meg kell találni azokat a lehetőségeket, 
amelyek elvezethetnek a szerződésjogi jogegységesítéshez és ezáltal a Közös Piac 
megfelelő és hatékony működésének biztosításához. A Bizottság nagyívű munkája 
kétségtelenül mérföldkő a megoldáshoz vezető úton. 
Mielőtt továbblépnék a Közösségi szervek állásfoglalásainak ismertetése körében, 
célszerűnek mutatkozik megvilágítani a Közlemény megszületésének kevésbé látványos 
vonatkozásait, politikai megfontolásait. 
A Bizottságot színvonalas munkája elismerése mellett számos bírálat is érte a Közlemény 
kapcsán. No nem tartalmi szempontból, hiszen az alighanem kifogásolhatatlan, sokkal 
inkább azért, mert a szakma és a közvélemény egy szélesebb kört felölelő dokumentumot 
várt volna. A Közleményt ugyanis az utolsó pillanatban szűkítették le csupán a 
szerződésjogra, abban nem szerepel az egyébként oda szánt és az Európai Tanács tamperei 
nyilatkozatában kimondottan nem szereplő, azonban abba beleértett szerződésen kívüli 
felelősség kérdései, a tulajdonjog egyes vonatkozásai továbbá a magánjogba szintén 

                                                
95 Ez az eszmefuttatás alapjában véve érvényes kell, hogy legyen az összes többi változatra is, tehát a 
közösségi jog nem szüntetné meg a nemzeti szerződésjogokat, csupán azokat nem engedné érvényesülni 
azokban a tényállásokban, amelyekben lényeges külföldi elem szerepel, azaz határokon átnyúló üzletek 
esetében (Cross-border transactions ill. grenzüberschreitende Verträge) 
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beletartozó, de az előzőekhez képest teljesen más megfontolások miatt egységesíteni kívánt 
családi jog problematikája is. 
A Bizottság azonban a szűkített tartalmú Közlemény szempontjából is nagyon óvatosan 
fogalmazott, szigorúan ügyelve a politikai korrektség követelményére. Hogy miért 
szükséges ez, arról von Bar professzor tájékoztat.96  
További kérdés, hogy a dologi jog tekintetében milyen szabályok harmonizálása mutatkozik 
szükségesnek ahhoz, hogy egyáltalán érdemes legyen a szerződésjogi harmonizáció 
fontosságáról beszélnünk. Elsődlegesen a tulajdonszerzés szabályai, a jogalap nélküli 
gazdagodás és egy másik jogterületre kitekintve a felelősségi szabályok, a szerződésen 
kívüli károkozás egységes szabályrendszerének megteremtése elkerülhetetlen, amennyiben 
az egységes szerződésjogot nem önmagában kívánjuk csodálni, hanem egy működő, 
koherens, hatékony jogszabályi hátteret szándékszunk teremteni az Egységes Piac 
megfelelő működése céljából.  
A Bizottság kisebb visszahőkölésének az oka ma még ismeretlen, nem is valószínű, hogy 
valaha kiderül, azonban az tény, hogy egyéb területeken már felismerte az itt felvázolt 
koherencia megteremtésének kívánatos voltát.97 
 
 
2.4.3 Az Európai Parlament válasza a Bizottság Közleményére 
 

A Bizottság Közleménye után az azt megelőző évtized tétlenségéhez viszonyítva 
meglehetősen felgyorsultak az események. Mind az EP, mind a Tanács számára nyilvánvaló 
volt, hogy reagálni kell a Bizottság felvetésére. A Parlament szempontjából ezen reakció 
hamarabb elkezdődött, hiszen a jogi bizottság98 már 2000. novemberében nyilvános 
meghallgatást tartott a kérdésben. A meghallgatást követően és annak eredményeit 
feldolgozandó a bizottság egy tervezetet vitatott meg, amely a Parlament harmadik, 
immáron a legkonkrétabb kezdeményezésének alapjául szolgált a szerződésjog 
egységesítésének tárgyában. 
Ezen tervezet a Bizottság Közleményének hatására kisebb változásokon ment keresztül, 
hiszen kihasználva az időbeli egybeesést az EP jónak látta egyúttal a bizottsági 
dokumentummal kapcsolatos válaszát is belefoglalni a határozatba. Ezt az átdolgozott 
határozat-tervezetet terjesztették a Parlament plénuma elé, amely 2001. novemberében 
megvitatta, és nagy többséggel – Az Európai Parlament 2001. november 15-ei határozata a 
Tagállamok magán- és kereskedelmi jogának közelítéséről címmel – elfogadta.99 
Ez a határozat – ellentétben az előző kettővel100 – már jóval hosszabb, jóval kiforrottabb és 
jóval konkrétabb javaslatokat tartalmaz. Ezen természeten nem lehet csodálkozni, hiszen a 
két eredeti határozat esetében még nem állt rendelkezésre semmilyen vitaanyag, csupán az 

                                                
96 Az EP jogi bizottságának egyik, a tagállamok szerződésjogának összehasonlításával kapcsolatos 
meghallgatása után az angol bulvársajtó Napóleon képmásával díszített cikket jelenetetett meg az alábbi 
címmel: Európai jogtudósok egy csoportja a Code Civilt kívánja bevezetni Angliában! von Bar: Mitteilung… 
799. o.  
97 A Bizottság nemrégiben egy tanulmány szerkesztésére vonatkozó kiírást tett közzé a termékfelelősség 
további egységesítése tekintetében. Ezáltal v. Bar bizonyítottnak látja, hogy a Bizottság felismerte az 
elválaszthatatlan kapcsolatot a szerződésjog és a felelősség között, az már csak idő kérdése, hogy ezt a 
szerződésjogi jogegységesítés tekintetében is beismerje és megvalósítsa. Ld ehhez: Christian von Bar: 
Konturen des Deliktrechts der Study Group on a European Civil Code – Ein Werkstattbericht in: ZEuP, 2001,  
515-532. o.  
98 Legal Affairs Commitee 
99 A5-0384/2001, 2001. november 15. 
100 1989. és 1994. 
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EP – megalapozott – magánkezdeményezése volt, hogy egyáltalán bármilyen hivatalos 
dokumentum is született a kérdésben.  
Mindezek ellenére vagy éppen mindezek alapján a harmadik határozat egy teljességgel 
szokatlan dokumentum a közösségi szervek megnyilatkozásai sorában. Formailag ugye, 
mint fentebb megvilágításra került, a Bizottság Közleményére reagál. Tartalmilag azonban 
a határozat nem más, mint egy nagyszerű, nagy ívű, a jövőre vonatkozó javaslat.101 
Pontosan meghatározott munkatervet és időbeosztást tartalmaz, amelynek végső célja egy 
modern, összeurópai magánjog megvalósítása. A Parlamentnek ezen határozatból kitűnően 
2001. őszére végleg elfogyott a türelme, hiszen 12 és fél éve volt már, hogy az első, a 
magánjogi jogegységesítést sürgető javaslatukat megtették. Amint már több helyen 
elhangzott, az EP a konkrét cselekvést többre becsüli, mint a politikai megfontolások által 
befolyásolt egyhelyben topogást. Külön érdekessége a dokumentumnak, hogy előkészítője, 
a Parlament jogi bizottságának jelentéstevője, a német Klaus-Heiner Lehne beépítette a 
határozattervezetbe az európai elméleti jogászság prominens és a vitában immáron egy 
évtizede résztvevő képviselőinek egy sor javaslatát.102 Az EP így tényleg szakmai alapokra 
helyezkedve a leghitelesebben tudott a kérdésben ismételten állást foglalni. Von Bar a 
határozatot a szerződésjogi jogegységesítés egyik mérföldkövének nevezi, hozzáfűzve, 
hogy csínján kell bánni az ilyen jelzőkkel gyorsan változó világunkban.103 
A Bizottság Közleménye mindazonáltal meglepte a Parlamentet, hiszen ő maga kívánt egy 
új kezdeményezéssel előállni. Az EP tudományos főigazgatósága 1999-ben az Európai 
Magánjogi Törvénykönyv megalkotásának lehetőségét illetve szükségességét vizsgáló 
szakvéleményt kért. A szakvélemény szolgáltatta a tárgyát a már korábban említett 2000. 
novemberi meghallgatásnak, amelyre viszont az EP harmadik a magánjogi 
jogegységesítéssel kapcsolatos határozata épült volna. A Bizottsági dokumentum ezt az 
elképzelést húzta keresztül, de a Parlament remekül alkalmazkodott az új helyzethez.104 A 
határozat mind politikai mind szakmai téren megállja a helyét. Nem említi egyfelől a bűvös 
Európai Magánjogi Törvénykönyv kifejezést, mégis kellő mozgásteret biztosít az 
alapgondolat megvalósítását célzó elképzeléseknek. Az, hogy mi az EP véleménye a 
kérdésben (ha valakinek az első két határozat után maradt volna némi kétsége) világosan 
megmutatja a 20. pont, amely kimondja: „Az Európai Parlament ösztönzi a Bizottságot 
annak megvizsgálására vajon nem bizonyulna-e hatékonyabbnak és célirányosabbnak a 
jövőbeni, Egységes Piaccal kapcsolatos jogalkotás tekintetében a rendelet eszközéhez való 
visszatérés.”105 
A Parlament a megvalósítás módjában is a célravezetőbb taktikához folyamodott, hiszen az 
eddig fentről történő106 helyett a lentről kiinduló107 harmonizáció megvalósítását látja a 
járható útnak, ami jóval reálisabb és könnyebben keresztülvihető elképzelés. Ezen 
túlmenően a közösségi jogalkotás szerződésjogi jogegységesítést igazoló 

                                                
101 Von Bar szavaival élve: „… ein großrahmiger und großartiger Zukunftsentwurf”, Die Resolution des 
Europäischen Parlament vom. 15. November 2001 zur Annäherung des Zivil- und Handelsrechts der 
Mitgliedstaaten in: .ZEuP, 2002, 629. o.  
102 Ld: a később tárgyalandó Lando-Bar-Swann: Communication on European Contract Law: Joint Response 
of the Commission on European Contract Law and the Study Group on a European Civil Code in: ERPL, 
2002, 183-248 melyből kitűnik, hogy a szerződésjogi egységesítés két jelentős szakmai műhelyének 
véleménye több pontot megegyezik a Parlament határozatában foglaltakkal. 
103 Von Bar: Die Resolution… 629. o.  
104 Staudenmayer: The Commission Communication on European Contract Law and the Future Prospects in: 
ICLQ, 2002, 682. o.  
105 Az Európa Parlament határozata a tagállamok magán- és kereskedelmi jogának közelítéséről A5-
0384/2001, 2001. november 15. végl. 
106 Top-down approach, 
107 Bottom-up approach  
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kiindulópontjának108 a Római Szerződés 95. cikkét jelöli meg, amely nem teszi 
szükségessé, hogy az EU sokak által eddig is bírált széles hatáskör-repertoárját tovább 
bővítsék, hiszen az Egységes Piac nem megfelelő működésére, illetőleg a megfelelő 
működés akadályozására hivatkozva közösségi szinten szabályozható a probléma.109 
A továbbiakban az EP ismét bizonyságot tesz a kérdésben tanúsított elszántságáról, hiszen a 
9. pontban keményen a Bizottság szemére veti a fentebb alaposan tárgyalt visszavonulást a 
szerződésjog területére: „Az Európai Parlament sajnálattal veszi tudomásul, hogy a 
Bizottság Közleményében kizárólag a szerződésjogra szorítkozott, jóllehet az Európai 
Tanács tamperei nyilatkozatában további lehetőségeket is kínált volna.” 
Szépen végigvezetve és minden megállapítást indokolva a Határozat az elektronikus 
kereskedelem és az euró bevezetése következtében jelentősen növekvő határokon átnyúló 
szerződéskötésektől a fogyasztóvédelem területén fennálló jogszabályok átdolgozásának 
szükségességén keresztül eljut a felelősség a kártérítési jog és a dologi jog szabályainak 
szükségszerű bevonásáig a jogegységesítésbe. 
Nem hagy kétséget a Határozat afelől, hogy a Bizottsági Közlemény II. változata 
mutatkozik a legvalószínűbb megoldásnak, amely az egységes közösségi szerződésjog 
megvalósításának záloga és alapja lehet.110 
A Bizottság kap azért dicséretet is, midőn megállapítja a határozat:” Az Európai Parlament 
üdvözli a Bizottság számos jó ötletet tartalmazó Közleményét…” de egyúttal „…felhívja a 
Bizottságot, hogy a Tagállamok magán- és kereskedelmi jogának közelítéséhez vezető úton 
megtett következő lépésként és átfogó tudományos tájékozódás után terjesszen elő egy 
akciótervet.”111 
Az EP ezek után konkrétan a-j pontig felsorolja a megvalósítandó célokat a megvalósítás 
tervezett határidejével egyetemben. Csak a legfontosabb javaslatokra szorítkozva:  

• 2004. végéig egy adatbank felállítása, mely tartalmazza a minden tagállam 
szerződésjoggal kapcsolatos nemzeti jogszabályait és joggyakorlatát. Ezzel 
párhuzamosan jogösszehasonlító kutatások folytatása, és a kutatások fejleményeiről 
minden évben beszámoló készítése a Parlament számára.  

• 2005. elejére az összehasonlító vizsgálatok és a közös jogi fogalmak publikálása. 
• 2005-től az így kidolgozott közös fogalmak konzekvens használata a jogi 

terminológiában minden EU-intézmény számára, amelyek a jogalkotásban vagy 
jogalkalmazásban érintettek. 

• 2006-től közös európai jogalkotás a kidolgozott alapelveknek és a jogi fogalmaknak 
a határokon átnyúló illetőleg tisztán nemzeti jogügyletekre való alkalmazását 
illetően. 

• 2008. elején közös alapelvek és az egységes terminológia ellenőrzése abból a 
szempontból, mennyire volt sikeres a gyakorlatba való átültetésük. 

• 2010-től Az európai Unió szerződésjogával kapcsolatos munkaanyag kidolgozása és 
kibocsátása, amely tartalmazza az időközben megszülető kezdeményezések által 
kidolgozott közös fogalmakat és megoldásokat. 

 
Mint látható a Parlament szigorúan a tettek mezejére lépett, ennél konkrétabban nem lehet 
meghatározni a feladatokat és kitűzni célokat. Sajnos valószínűsíthető, hogy a 
meghatározott ütemterv nem tartható, hiszen néhány feladat megvalósításával máris 
késedelembe esett a Bizottság. 

                                                
108 Amelynek léte enyhén szólván vitatott a közösségben. 
109 Erről ld. bővebben 5.2 pont 
110 3. Parlamenti határozat, 14. pont a, 
111 3. Parlamenti határozat 14. pont 
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A dolgok állása szerint azonban megvan a reális lehetőség, hogy egy újabb jogterület 
egységesítésével még szorosabbra szőjük az európai integráció hálóját méghozzá úgy, hogy 
a feladat elsősorban a jogtudósokat illeti. Nagy előrelépés ez a politika mindent átitató 
hatalmi túlsúlya tekintetében, és teljesen egyértelmű, hogy ezt a történelmi lehetőséget meg 
kell ragadnia az európai jogászságnak. A feladatok ütemezése, ahogy az EP elképzelte 
nagyon bátor és haladó gondolat, még akkor is, ha nem látok rá sok esélyt, hogy ebben a 
ritmusban valóra is válik. Azonban mit jelent 5 vagy 10 év késlekedés, amikor az első 
magánkezdeményezést112 immáron 22 hívták életre, az EP pedig 15 éve adta ki történelmi 
határozatát. A magánjogászok szemszögéből bátran kijelenthető, hogy forradalmi 
változások várhatók az elkövetkezendő években, melyekben mi, magyarok is aktívan részt 
vehetünk, hiszen a magyar magánjogot is pont annyira fogja érinteni a várható változás, 
mint bármely más, régi vagy új tagállamét. Látni kell ugyanakkor, hogy a politikai színtéren 
folyó csaták nagyban befolyásolhatják a közösségi, egységes szerződésjog végleges 
arculatát, és fő okai lehetnek a megvalósítás késedelmességének.  
Az azonban mindenképpen dicséretes és üdvözlendő, hogy soha nem látott közelségbe 
került Európa ahhoz a magánjogi egységhez, amelyhez hasonlóban utoljára a XVIII. 
században, a nemzeti magánjogi kódexek megszületése előtt volt. 
Hogy milyen lesz az új szerződésjog, abban azonban nem csak a Parlamentnek, de – 
természetesen – a Tanácsnak is döntő szava lesz. 
 
 
2.4.4 A Tanács állásfoglalása a Bizottság Közleménye tekintetében 
 

A Tanács jelentésére két momentum volt kiemelkedő hatással. Az első a már sokat 
emlegetett tamperei Európai Tanácsi határozat, mely megadta az okkal hiányolt politikai 
támogatást a szerződésjog területén való jogegységesítési folyamatok előkészítéséhez és 
továbbviteléhez. Az Európai Tanács nyilatkozatainak vizsgálata két fontos következtetést 
eredményezhet: 
Az egyik az, hogy az európai integráció szinte minden fontos kérdése az Európai Tanács 
ülésein dől el, amiben nincs is semmi meglepő, hiszen a tagállamok állam- és 
kormányfőinél nem találhatunk magasabb szintű vezetőket a fontos kérdések eldöntésére. 
Másodszor, szinte minden olyan elképzelést, amelyet az Európai Tanácson felvetettek és 
jóváhagytak, a későbbiekben sikerült megvalósítani.113 
Ezen tényeket szem előtt tartva és a tamperei határozatot ilyen szemszögből vizsgálva még 
inkább világossá válik, miért is volt annyira fontos, hogy az Európai Tanács napirendjére 
vegye a kérdést, és pozitív nyilatkozatával megadja a kezdő lökést a politikai folyamathoz, 
melyet a többi közösségi szerv az egyéb feltételek fennállta esetén immáron akadály nélkül 
végig tud vinni.114 
A következő lényeges lépés a 2001. decemberében, Laekenben megtartott Európai Tanács 
ülése volt, ahol áttekintették a Tamperében megkezdett folyamatok aktuális állását.115 Az 
európai szerződésjoggal kapcsolatos nyilatkozatot és az értékelést a Tanács 
állásfoglalásának bemutatása után vezetem fel, hiszen mind a logikai láncolat, mind pedig 
az időrendi megfelelőség ezt a követelményt támasztja. 

                                                
112 A Lando-Bizottság 
113 Staudenmayer: The Commission Communication on European Contract Law: What Future for European 
Contract Law? in: ERPL, 2002, 252. o.  
114 Staudenmayer: The Commission… ICLQ 683. o.  
115 13017/01 JUSTICV 129. 
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A következőkben tehát a Tanács állásfoglalását vizsgálom olyan szempontból, hogy az 
milyen válaszokat ad a Bizottság Közleményére illetőleg hogyan viszonyul a Parlamenti 
Határozathoz.116 
A kérdésben a következő, az Európai Parlament határozatával időben majdnem egyszerre 
elfogadott közösségi szintű dokumentum a Tanács jelentése volt, mely 2001. november 16-
án került nyilvánosságra.117 A Tanács – akárcsak a Bizottság – némi késlekedést mutatott a 
hivatalos anyag elkészítésében, hiszen az Európai Tanács tamperei nyilatkozatában 2001-ig 
kívánta meg a jelentés megalkotását és megjelentetését. Természetesen a jelentés szoros 
kapcsolatban áll a Bizottság Közleményével, hiszen a belga elnökség a Miniszterek 
Egységes Piaccal és fogyasztóvédelemmel foglalkozó tanácsa elé 2001. szeptember 27-én 
beterjesztett egy, a Bizottsági dokumentummal kapcsolatos jelentést, mellyel egyidőben 
magát a Közleményt is megtárgyalta a grémium.118 A miniszterek bel- és igazságügyi 
tanácsa a Tanácsnak a Tagállamok magánjogi szabályainak közelítése szükségességéről 
szóló jelentésének tárgyalásával egyidejűleg119 kialakította álláspontját a Bizottság 
Közleményével kapcsolatban is.  
A Tanács jelentése törekedett a kiegyensúlyozott véleményalkotásra, és ebben jobban 
hasonlít a szintén politikailag korrekt módon megfogalmazott Bizottsági Közleményhez, 
mint a harciasabb és konkrét fogalmakkal operáló Parlamenti Határozathoz. Ennek két oka 
van: 120  
 
1. A Tanács nem tudhatta még a Közleményről folyó szakmai és politikai vita végkifejletét 
és nem akart állást foglalni egyik oldalon sem. 
2. Tisztán politikai megfontolásból – a Közleményről folyó diskurzustól függetlenül – sem 
kívánt a Tanács határozott véleményt kialakítani, hiszen az akkori – és jóllehet még ma is 
hasonló a helyzet – szituációban teljesen képlékeny volt a tagállamok szerződésjoggal 
kapcsolatos álláspontja, hiszen sem belső viszonyaikban sem pedig egymás közötti 
kapcsolatukban nem tudták eldönteni és tisztázni, vajon milyen megoldást tartanának 
egyáltalán elfogadhatónak és mely lehetőségeket zárnak ki azonnal a további tárgyalásokon. 
 
Bizonyos tekintetben sajnálatos, hogy a Tanács elmulasztotta a kínálkozó lehetőséget a 
konkrét politikai állásfoglalás kialakítására, mely talán további ösztönző impulzusokat 
adhatott volna a folyamatnak, azonban reálisan szemlélve a jelentést, az adott politikai 
helyzetben nem volt valós alapja annak a várakozásnak, amely a ténylegesen megszületett 
jelentés szövegén túlmenően további konkrétumokban bízott. 
Maga a jelentés alapvetően nem okozott csalódást jól illeszkedik abba sorba, amely a 
közösségi intézmények eddigi dokumentumai alapján ésszerűen valószínűsíthető volt.  
Közvetlenül a Jelentés elején tisztázza a Tanács, hogy hogyan is értelmezte a tamperei 
Európai Tanács mandátumát a nagyobb koherencia megteremtésével kapcsolatban. 
Elsődlegesen a tamperei zárónyilatkozat 28. pontjában megfogalmazottakkal foglalkozik a 
jelentés121 és ehhez fűzi a 39. pontban foglaltakat.122 A Tanács megállapítja, hogy „első 

                                                
116 Jóllehet, azt nem ismerte a megalkotása időpontjában. Érdekesség, hogy a két dokumentum megjelenése 
között mindössze egy nap különbség volt. 
117 Council Report of 16 November 2001: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/01/st12/12735en1.pdf 
118 Staudenmayer: The Commission…684. o.  
119 Amely jelentést 2001. november 16-án el is fogadtak 
120 Staudenmayer: The Commission… 684. o.  
121 Egy valódi Európai Igazságügyi Térségben (European Area of Justice) sem a magánszemélyek sem a 
vállalatok joggyakorlását nem akadályozhatja és nem is teheti nehézkessé a tagállamok jog- és közigazgatási 
rendszereinek inkompatibilitása vagy túlzott bonyolultsága. 
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olvasatban a kitűzött cél rendkívül ambíciózusnak tűnik, magába foglalja a magánjog 
minden területét, kötelmi jogot, tulajdonjogot, családi jogot, öröklési jogot stb. Érdemes itt 
megjegyezni, hogy ebben az olvasatban soha nem látott tág értelmezés kapott szerepet a 
dokumentumban, hiszen a szerződésjog természetesnek tekintett vezető szerepének 
megerősítése mellett említésre került a dologi jog (ami még mindig nem különös eset), 
azonban a családi jog és az öröklési jog felhívása széles spektrumot nyithat meg a 
továbbiakban.123 Ezt ugyan beleérthette az Európai Tanács is, mint ahogyan valószínűleg 
így is volt, de expressis verbis nem mondta ki. Ezt a feladatot vállalta magára – nem kis 
meglepetésre – a Tanács 
A jelentés második pontjában azonban – talán kicsit visszahőkölve az elhamarkodottan 
szélesre nyitott jogegységesítési horizonttól – kizárólag a szerződésjogra koncentrál a 
Tanács: „a viták jelentős része főként arra koncentrál, hogy valamely konvergencia 
jöhessen létre a szerződésjog területén.” 
Ezen a helyen utal a Tanács az EP határozataira124 és a Bizottság Közleményére, továbbá 
kiemeli a tudományos műhelyek jelentőségét és aláhúzza a szerződésjog központi szerepét 
a kérdésben. A harmadik pontban ismét meglepetéssel szolgálva, a Parlament harmadik 
határozatán kissé túlterjeszkedve – jóllehet, rendkívül óvatos fogalmazással – ismét 
megemlíti a családi jogot, mint a nemzeti magánjogok közelítéséről szóló diskurzus 
lehetséges tárgyát.125 A fogalmazása valóban gyöngyszem, mintha tojáson járna az illető, 
annyira óvatos, azonban mégis elhangzott az, amit eddig kevesen mertek hivatalos 
dokumentumokban közzétenni: a magánjogi jogegységesítés nem korlátozódhat 
főszabályként a szerződésjogra, bár kétségkívül az utóbbi a legfontosabb és leginkább 
sikerrel kecsegtető jogterület. 
A következő fejezetben a Tanács, hasonlóan a Bizottság Közleményéhez röviden ismerteti a 
jogegységesítés egyéb eszközeit, azaz a nemzetközi magánjogban és az anyagi jogban 
megtalálható egységes jogot. Ezek az 1980-as Római egyezmény, melyet továbbfejlesztésre 
méltónak ítél a Tanács, az UNIDROIT, UNCITRAL és az Európa Tanács jogegységesítő 
tevékenysége, valamint külön kiemelve, a Bécsi Vételi Egyezmény, jelentőségét, egyúttal 
nem nevesítve ösztönzi azokat a Tagállamokat, amelyek még nem ratifikálták az 
Egyezményt, hogy mihamarabb tegyék ezt meg.126 
További fontos tényező, amire a Tanács felhívja a figyelmet, a polgári- és kereskedelmi jogi 
ítéletek kölcsönös elismeréséről szóló program alapelveinek átvétele, ezen túlmenően pedig 
az anyagi jogok közelítése biztosíthatja a Tanács szerint a közösségen belüli nagyobb 
bizalom kialakulását a szerződésjog területén.  

                                                                                                                                                
122 Ld. 67. lábjegyzet.:„Az anyagi magánjog területén kívánatos egy általános tanulmány megszületése azon 
kérdést illetően, hogy közelítésre kerüljenek-e a tagállamok magánjogi jogszabályai a magánjogi eljárások 
problémamentességének megteremtése érdekében. A Tanácsnak erről 2001-ig jelentésben kell beszámolnia.” 
123 Meg kell említeni, hogy a dokumentum tervezetében „Güterrecht”, azaz vagyonjog szerepelt, ám a 
hivatalos anyagban ezt módosították „Sachenrecht”-re, azaz dologi jogra. A különbség nem nagy, azonban 
érdekes nyomon követni egy ilyen nagyjelentőségű hivatalos dokumentum megszületését, ahol minden egyes 
kifejezés és szó rendkívüli fontossággal bír. 
124 Még csak az első kettőre 
125 A gazdasági megfontolások nem alkalmazhatóak ekvivalensen a magánjog egyéb területeire (családjog, 
házassági jog, öröklési jog). A személyek szabad mozgásának biztosítása és azon cél, hogy megteremtsük a 
Jog, Igazságosság és Biztonság Övezetét Európában azonban igazolhatóvá teszik, hogy bizonyos 
intézkedéseket vezessünk be a fenti területeken. Mindazonáltal ezen területeket a nemzeti kultúra és a nemzeti 
(sőt, akár regionális) jogrendszerek hagyománya igen erősen befolyásolja, amely tényező számos nehézséget 
okozhat. 
126 Ezen tagállamok: Nagy-Britannia, Írország és Portugália. Magyarország az Egyezmény elfogadása 
alkalmával, 1980-ban, Bécsben csatlakozott, majd az elsők között ratifikálta az Egyezményt. Kihirdette a 
1987. évi 20. tvr. 



 

 31 

A Tanács elégedetlenségének is hangot ad az eddigi jogközelítési folyamat eredményeit 
illetően, aminek elsődleges okát abban látja, hogy tagállamok az irányelvek átültetése során 
rendkívül különböző megoldásokat választottak, ami természetesen nem használ a 
jogegységesítés célkitűzéseinek.  
További nagyon jelentős probléma, aminek tartós megléte az egész jogegységesítési 
folyamatot megtorpedózhatja, az eltérő szakkifejezések és fogalmak használata. Érdemes 
megjegyezni, hogy ezt a kérdést mindhárom szerv felvetette, az EP harmadik határozatában 
fel is vázolta a szerinte célszerű megoldási lehetőséget. Egy mindenesetre bizonyos: a 
fogalmak és szakkifejezések egységesítése és az egységes használat elterjedése nélkül nem 
valószínű az egységes közösségi szerződésjog hatékony működése.127 Mivel ebben a 
kérdésben meglehetős konszenzus tapasztalható, nem vállal nagy kockázatot, aki 
megjósolja, hogy a fogalmi egységesítés is hamarosan megvalósul. Ez nem jelent mást, 
mint hogy a magyar jogi fogalmaknak is - legalábbis a határokon átnyúló ügyletek 
tekintetében – nagy valószínűséggel búcsút kell intenünk, ha eljön az idő. Azt csak 
remélhetjük, hogy az erőteljes német jelenlét és tudományos tevékenység okán,128 a 
közösségi szakkifejezéstár alapját a német fogalmak fogják képezni, hiszen a magyar és a 
német jogi nyelv az ismert történelmi okoknál fogva rendkívül hasonlatos. 
A szerződésjog egységessége hiányának ostorozása mellett mindazonáltal a Tanács 
megállapítja, hogy előrelépés is történt a kérdésben. Ezt a konklúziót számos közösségi 
jogi, a magánjog területén kibocsátott instrumentum citálása után vonja le, kissé 
fellengzősen hozzáfűzve, hogy ez már a „ius commune” kialakulásának jele a vonatkozó 
nemzeti jogok tekintetében.129 Itt meg kell állapítanom, hogy a Tanácsot ebben a kérdésben 
túlzott optimizmus jellemezte, hiszen a töredékes, sokat bírált irányelvi jogegységesítés 
nemhogy „ius commune” kialakulásához nem vezethet el, de még az egységes 
jogalkalmazás biztosítására sem mutatkozik elégséges eszköznek. A rendeletek tekintetében 
természetesen más a helyzet (bár még a rendeletek által lefedett jogterületek 
vonatkozásában is nagy bátorságnak tartanám azon kijelentés megkockáztatását, hogy 
kialakult a „ius commune”), de az irányelvi jogharmonizáció hatásai tekintve „ius 
commune”-ról beszélni kissé átgondolatlan megfogalmazásra vall.130 
A Tanács, hasonlóan a Parlamenthez és a Bizottsághoz a nagyobb koherencia elérésére 
helyezi a hangsúlyt jelentésében, azonban emellett a jogharmonizáció inkább horizontális 
módozatát látszik támogatni, amely az európai magánjog közös magjának131 megtalálását 
célozza, amennyiben egyáltalán a harmonizáció szükségessége minden kétséget kizáróan 
megállapítható. 
Ezen túlmenően, hasonlóan a Parlamenthez, de eltérően a Bizottságtól (és a szerző 
véleményével is egyezően) a Tanács kifejezi azon véleményét, hogy a szerződésen kívüli 
felelősség és a dologi jog tekintetében a nemzeti magánjogok között fennálló eltérések 
                                                
127 Itt természetesen a nyelvi problémának van kiemelt jelentősége. Hiába teremtjük meg ugyanis az egységes 
piacot, a nyelvi sokszínűség miatt – véleményem szerint – Európa soha nem lesz képes az USA gazdasági 
teljesítményére. A nyelvi problémák jelentőségére ld.: Dieter Martiny: Babylon in Brüssel? Das Recht und die 
europäische Sprachenvielfalt in: ZEuP, 1998. 227-251. o. 
128 Kötz, Basedow, Drobnig, Remien, von Bar, Zimmermann, stb 
129 A ius commune tekintetében az egyik legalaposabb tanulmány: Szabó Béla: Ius Commune hajdan és 
majdan in: Előadások a jogelmélet köréből, Egyetemi Jegyzet, Miskolc, 1996. 297-322. o. továbbá: Hamza: 
Az európai magánjog fejlődése Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 
130 A végső cél a magánjog tekintetében a számos szerző által áhítva visszavágyott „ius commune”, a római 
jog recipiálása által kialakult egységes európai jog. Ld ehhez: Kötz-Flessner: Europäisches Vetragsrecht I. - J. 
C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1996, és Bussani, Mario/Mattei, Ugo (eds.): The Common Core of 
European Private Law Kluwer Law International, 2002, Hesselink, Martijn: The New European Legal Culture 
Kluwer Law International, 2001 etc.  
131 A közös mag (Common Core) egy átfogó európai kutatási projekt, lásd bővebben a dolgozat 3. Részében, 
illetve Schlesinger, Mattei-Bussani és a többiek. 
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akadályát képezhetik az Egységes Piac rendeltetésszerű működésének. Ez tehát a második 
olyan terület, ahol a Tanács a Bizottságétól eltérő véleményt képvisel, és eltérő megoldást 
lát szükségesnek. 
A jelentés negyedik része részletesen foglalkozik a családi jog kérdéseivel. Ugyan a családi 
jog dogmatikailag a magánjogba tartozik, dolgozatom témája azonban a magánjogot csupán 
annyira érinti, amennyiben annak szerződésjogi része képezi a diskurzus tárgyát, így a 
családi jogi kérdésekkel ehelyütt nem kívánok foglalkozni. Annyit azonban fontos 
megjegyezni, hogy a Tanács láthatóan a teljes magánjogi jogegységesítés pártján áll, ami 
azért lehet meglepő, hiszen nem szupranacionális szerv lévén a tagállamok álláspontját 
artikulálja. Hogy a tagállamoknak mely érdekük fűződik a családi jog egységes, közösségi 
szabályrendszerének kialakításához, és ezt milyen mélységben kívánják megvalósítani, egy 
külön disszertáció témája lehetne. Annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy a Tanács 
indokolása szerint a családi jog a négy alapszabadság, különösen a személyek és a 
szolgáltatások szabad áramlásának korlátlan érvényesülése tekintetében bír kiemelt 
jelentőséggel. 
Az összegzésben a Tanács üdvözli a Bizottság és a Parlament vonatkozó dokumentumait és 
azt is megjegyzi, hogy a tamperei zárónyilatkozat által előírt átfogó tanulmány elkészítését 
a Bizottság kezdeményezte. Ezen túlmenően azonban, csakúgy, mint az EP, feladatokat 
szab a Bizottság számára. Ezek közül a legfontosabb a Bizottság Közleményére érkezett 
reakciók és javaslatok elemzése, és a közösségi szervek valamint a közvélemény 2002 
végéig történő tájékoztatása132 az ezekből leszűrt ajánlások tekintetében, amennyiben 
szükséges, fehér vagy zöld könyv formájában. 
Ezen jövőbeni zöld vagy fehér könyv tartalma kapcsán a Tanács kifejezetten az alábbi 
pontok megfontolását tartja szükségesnek:133  

• Meg kell határozni, mely közösségi jogszabályok szorulnak átdolgozásra és milyen 
okból, 

• Meg kell határozni azon jogterületeket, melyeken a nemzeti jogszabályok jelentősen 
eltérő volta akadályozza az Egységes Piac rendeltetésszerű működését és a 
közösségi jog egységes alkalmazását. 

• A Bizottság ajánlásának ki kell térnie az inkább horizontális megközelítésű új 
jogegységesítési kezdeményezések alkalmazásának lehetőségeire, és ezek hatásának 
vizsgálatára a magánjog egységességének tekintetében. 

• A Bizottságnak biztosítani kell, hogy a tagállamok folyamatos konzultációt 
folytassanak a magánjogi jellegű közösségi irányelvek átültetésének tárgyában. 

• Végezetül olyan munkamódszerek kidolgozása szükséges, melyekkel biztosítható az 
egységesebb tagállami jogalkotás és az esetleges lényeges eltérések kiküszöbölése. 

 
A fentieken túlmenően és részben nem is meglepő módón a Tanács ún. fehér vagy zöld 
könyvet kiegészítendő három átfogó tanulmány elkészítését javasolja a Bizottságnak. A 
szerződésen kívüli károkozás, a dologi jog és a családi jog területén. Az első két esetben a 
tagállami jogok eltéréseinek az Egységes Piac működésére kifejtett hatása a vizsgálandó 
célterület, a családi jog tekintetében pedig a személyek szabad áramlásának biztosítása az 
eltérő tagállami normák tükrében. 
 
Mint látható, a Bizottság nem pihenhet, mind a Parlament, mind a Tanács bőven ellátta 
feladatokkal a jogegységesítés kapcsán. A fenti jelentés tekintetében három lényeges dolgot 

                                                
132 Ez lett a Bizottság akcióterve ld. következő pont 
133 A feladatmeghatározás nagyon hasonló a Parlament dokumentumában foglaltaknak, hiszen konkrét 
feladatot konkrét időhatáron belül kell elkészíteni. 
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kell hangsúlyoznom. Az első, hogy a dokumentum hatálya messze szélesebb, mint a 
Bizottsági Közleményé, elsődlegesen azért, mert olyan jogterületeket is az Egységes Piac 
rendeltetésszerű működését akadályozó tényezők közé sorol, mint a szerződésen kívüli 
felelősség, dologi jog és családi jog. A második a politikai megfontolások relatív háttérbe 
szorulása. Ennek egyik legnyilvánvalóbb bizonyítéka a létező közösségi joganyag, az 
acquis communataire inkoherens voltának többszöri kiemelése. Ezen probléma megoldása 
egyébiránt a Bizottsági Közlemény III. Változatában szerepel, talán ez is elárul valamit az 
egyes szervek rendezési elképzeléseiről. 
A harmadik pedig a világos és tiszta feladatkijelölés a Bizottság számára, amelynek tehát 
2002. végéig kell(ett volna) elkészítenie a jogegységesítés további lépcsőfokát képező 
dokumentumot. 
 
 
2.4.5 További impulzusok a szerződésjog egységesítéséhez 
 

Továbbhaladva időrendi sorrendben az Európai Tanács laekeni ülésén 
elhangzottakat kell vizsgálat tárgyává tenni, hiszen a Közösség legnagyobb tekintélyű 
fórumáról van szó, amelytől azt várták, hogy értékeli a tamperei zárónyilatkozatban 
megfogalmazott feladatok megvalósítására tett kísérleteket, továbbá, hogy a Tamperében 
alkalmazott fordulatokhoz hasonló konkrét vagy akár még világosabb üzenettel újabb 
impulzusokat ad a szerződésjogi egységesítés tárgyában. 
Sajnos a várakozásokban némileg csalódni kellett. Laekenben a nemzetközi helyzet és maga 
az Európai Unió átalakításával kapcsolatos problémák, a bővítési időpontok és intézményi 
reformok nem teremtettek kedvező helyzetet a fenti témákhoz képest kisebb jelentőségű 
magánjogi kérdések számára. A tanácskozáson csupán egyetlen magánjogi terület került 
konkrét említésre, ez pedig a családi jog, de az sem szorosan magánjogi vonatkozások 
tekintetében, hiszen a kábítószer-terjesztés és emberkereskedelem elleni harc jegyében 
említette meg az Európai Tanács záródokumentuma, hogy:…”a fent említett 
bűncselekmények elleni harc jóval eredményesebb lehetne, ha például a családi jog 
területén megvalósulna a közösségi szintű jogegységesítés.”134  
A tamperei észrevételek tekintetében a Tanács állásfoglalása az Európai Tanács elé került, 
azonban a fent említett politikai helyzet következtében az Európai Tanács nem tett világos, 
előremutató nyilatkozatot a szerződésjoggal kapcsolatosan. Homályos utalás történt ugyan, 
ami nagyon közvetetten értelmezhető a jogegységesítés támogatásaként is, azonban minden 
érintett sokkal többet várt ettől a tanácskozástól.135 A 61. pont így hangzik:” Az Európai 
Tanács az elé beterjesztett dokumentumokat és jelentéseket, és azon, a Tanács által levont 
következtetéseket, amelyek a fenti iratokban szerepelnek. Felszólítja [az Európai Tanács] az 
intézményeket, hogy késedelem nélkül tegyenek gyakorlati lépéseket megvalósításukat 
illetően, mindazon iránymutatásokat figyelembe véve, melyeket ezen zárónyilatkozat 
tartalmaz.” 
A Zárónyilatkozat IV. pontja tartalmazza azon dokumentumok listáját, melyet az Európai 
Tanács elé terjesztettek. Ebben szerepel a Tanács ‘A Tamperei Zárónyilatkozat 
megvalósításáról’ c. jelentése is.136 Ezen jelentés megállapítja hogy a tagállamok 
magánjogának közelítése tekintetében megkezdett munkát folytatni kell. 
A laekeni csúcs után úgy tűnt, a politika ismét magára hagyta a szakmát, a 2001-es év 
kiemelkedő sikerei ellenére sem sikerült a szerződésjogi egységesítést a legfontosabb 

                                                
134 Az Európai Tanács laeken-i ülésének zárónyilatkozata, 43. pont 
135 Az Európai Tanács laeken-i ülésének zárónyilatkozata 61. pont  
136 Nem tartozik ugyan szorosan a szerződésjoghoz, de a laekeni csúcson ez a kis eredmény született, 
megbecsülendő! 
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agendák szintjére emelni. Maradt tehát a várakozás, vajon mihez kezd a Bizottság a rátestált 
rengeteg feladattal, meg tudja-e oldani, és ha igen, képes lesz-e betartani azokat a 
határidőket, melyeket az EP és a Tanács számára megállapított.137 
 
 
2.4.6 A Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása 

 
A fő közösségi szervek reakciója mellett célszerű megemlíteni az Európai Unió 

Gazdasági és Szociális Bizottságának (a továbbiakban EESC)138 állásfoglalását a Bizottság 
Közleményével kapcsolatban.139 
Az EESC elsősorban a gazdaság, illetőleg a fogyasztók szemszögéből értékelte a 
dokumentumot, a szerződésjog egységesítésének követelményét a globalizáció kihívásaira 
adott egyik lehetséges válaszként interpretálva.140 
Az állásfoglalás hivatkozik a Római Egyezményre, mint a lényeges külföldi elemmel bíró 
jogügyletekre alkalmazandó jog meghatározását sikeresen egységesítő közösségi jogi 
instrumentumra. Említésre kerülnek továbbá a nemzetközi jogegységesítés olyan lényeges 
műhelyei, mint az UNCITRAL vagy az UNIDROIT, továbbá európai téren az ESZJB, 
illetve a Study Group, amelyek jelentősen hozzájárultak a szerződési jogról szóló vita 
tudományos megalapozottságának biztosításához. Külön szól az állásfoglalás a fenti 
csoportok által végzett kutatás fontosságáról, a kidolgozott alapelvekről, melyek egy 
sajátos, ún. kiegészítő Lex Mercatoria-t képviselnek, és a szerződő felek által szabadon 
választhatók. A kérdés csupán az, mennyiben alkalmazza Európában a bíró – például a 
szerződés értelmezésénél vagy szerződő felek akaratának megállapításánál – ezeket a 
félhivatalos szabályösszességeket. Az állásfoglalás ellentmondást vél felfedezni a 
szerződési szabadság deklarálása és a nemzeti bírók által alkalmazott nemzeti jog 
szabályanyaga között, ennek pedig rendszerint az a következménye, hogy vitás esetekben a 
felek inkább választottbíróságokhoz fordulnak (már amennyiben megtehetik, de ennek a 
problémának az elemzése, bár szintén mutat kapcsolódási pontokat a szerződésjoggal, nem 
tartozik a dolgozat tárgykörébe) 
Az állásfoglalás leszögezi, hogy a világban zajló jogegységesítési folyamatok példaértékűek 
Európa számára, különösen a Bécsi Vételi Egyezmény, valamint a szolgáltatások körében a 
WTO szabályozási rendszere és vitarendezési mechanizmusának hatékonysága emelendő 
ki. A szerződésjog harmonizációja Európában főképpen az Egységes Piac megléte miatt 
azonban még kívánatosabb, mint a világ más részein. Ennek egyik nagy akadálya lehet a két 
meghatározó jogrend, a Common Law és a Kontinentális Jog léte és egymással nehezen 
összeegyeztethető szabályrendszere. Ez főként az angol és a wales-i jogot érinti, kissé 
egyszerűbbnek tűnik a helyzet Skóciában, Észak-Írországban és Írországban. Hasonló 
megállapítás tehető az Egyesült Államok vonatkozásában, ahol a szerződések tekintetében 
az Egységes Kereskedelmi Kódex141 van érvényben, amely a szerződő felek és a bíróságok 
tekintetében egyaránt hivatkozási alapként szolgál, azonban minden tagállamnak önálló és 
egységes joga van. A dokumentum ezen példákból kiindulva azt a következtetést vonja le, 

                                                
137 Mint fentebb láttuk, többrétű határidőkről van szó, a rövid távú feladatok megvalósításának céldátuma 
2002. vége volt. 
138 European Economic and Social Committee. Jóllehet, nem hivatalos rövidítésként elterjedt az ECOSOC 
mozaikszó is, azonban elsődlegesen az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának elnevezését rövidítik így, 
ezért nem tartom helyesnek ennek alkalmazását, maradok tehát a kevéssé ismert, ám pontos kifejezésnél.  
139 OJ C 241/01, 2002. október 10. 
140 1.1. pont: „A nemzetközi kereskedelmi jog az áruk és szolgáltatások kereskedelmének globalizálódása 
összefüggésébe került és ezáltal a cél a szerződő felek kötelmi kapcsolatainak szabályozása, mely nemzetközi 
kereskedelmi ill. pénzügyi ügylet vagy határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás lehet.” 
141 Uniform Commercial Code, UCC, lásd bővebben 3.9 pont 
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hogy a teljes jogegységesítés nem feltétlen előfeltétele egy jól működő egységesülő 
piacnak. Az európai Egységes Piac tekintetében hasonló a helyzet azzal a különbséggel, 
hogy nem beszélhetünk egységes törvénykönyvről a szerződéseket illetően, azonban 
hamarosan a Bizottság munkájának és a magánkezdeményezéseknek köszönhetően erőteljes 
közösségi jogalkotás indulhat meg ezen a területen. Nem szabad arról elfelejtkezni, hogy a 
közös jog célszerűen a lényeges külföldi elemmel bíró, úgynevezett határokon átnyúló 
szerződések esetében kell, hogy kötelező erővel bírjon, ellenkező esetben a Tagállamok és 
mérvadó szakmai körök ellenkezésén zátonyra futhat a teljes reformprogram. Fontos 
tényező még a felek szerződési szabadságának biztosítása is, mely nem szabad, hogy 
áldozatul essen semmilyen magasztos célnak és érdeknek. 
Az egységes valuta bevezetésével és a Tagállamok gazdaságába való zökkenőmentes 
beilleszkedésével a közösségi gazdasági tér kedvező alapot teremthet az egységes 
szerződésjog megteremtésének. Az EESC ugyanakkor kétségét fejezte ki, hogy egy 
közösségi szintű kezdeményezés a nemzetközi kereskedelmi jog ezen kiemelkedően fontos 
területén lehetséges illetve szükséges-e. További vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze, vajon 
a nagyobb koherencia megteremtése céljából nem lenne-e célszerű az egységesítést 
kiterjeszteni a szerződésért való felelősségből kiindulva a polgári jogi, illetve a büntetőjogi 
felelősség irányába a nemteljesítés, illetőleg a hibás teljesítés bizonyos eseteiben, továbbá a 
közrendbe ütköző szerződési feltételek alkalmazása esetén.142 Ezen szabályok 
egységesítésének szándéka célravezető, de véleményem szerint az egységesítés kezdeti 
szakaszában – és még ott járunk – nem sok esély mutatkozik megvalósításukra. 
Az egyes tagállamok jogi helyzetét figyelembe véve (beleértve a 2004. májusában 
csatlakozott közép- és kelet-európai államokat is) az EESC támogatja a Bizottságot az 
egységes jog megteremtésére irányuló szándékában, amely egységes jog minden 
szerződéstípusra és minden szerződő félre alkalmazandó kell, hogy legyen, beleértve a 
végfelhasználót is. Az egységes európai szerződésjog megteremtésére irányuló szándék a 
határokon átnyúló szerződések esetében – egyre növekvő számuk okán – teljes egészében 
igazolható. Itt meg kell állni egy pillanatra, hiszen eddig még nem találkozhattunk a 
szerződésjogi egységesítést kifejezetten támogató hivatalos dokumentummal. Bár 
alapvetően minden közösségi szerv az elképzelés mellett foglalt állást, nyilatkozataikban 
rendre megtalálható az a kitétel: tanulmányokat kell folytatni, vajon megalapozott és 
szükséges-e az európai szerződésjog egységesítésére vonatkozó kezdeményezés. A 
Bizottság akciótervében nagy valószínűséggel benne foglaltatik majd ezen kérdésnek a 
vizsgálata és talán eredmény is lesz, azonban az EESC az első, amely konkrétan kimondta, 
hogy teljes mértékben megalapozott követeléssel állunk szemben. 
Az EESC továbbá fontosnak tartja aláhúzni, hogy a magánjog területén egy meglehetősen 
átfogó acquis communautaire áll rendelkezésre, mely természetesen közvetett vagy 
közvetlen módon a nemzeti magánjogok közösségi egységesítését célozza. A Bizottsági 
Közlemény e tekintetben rendkívül alapos, hiszen a III. melléklet a fent említett joganyag 
jól felépített áttekintését tartalmazza, az ehhez kapcsolódó kötelező jellegű nemzetközi 
egyezményekkel egyetemben. 
Feltehető továbbá a kérdés, vajon rendelkezik-e a Közösség olyan hatáskörökkel, melyek 
feljogosítják az egységes európai szerződésjog kidolgozására, értve ebben a körben a 
fogyasztóvédelmi jogot, a kereskedelmi jogot és az ezeket érintő felelősségi kérdéseket. Ha 
a konkrét hatáskörvizsgálattól el is tekintünk, a fogyasztóvédelemre és az Egységes Piac 
teljes kiépítésére vonatkozó kötelezettségek és az ezek megvalósítását elősegíteni hivatott 

                                                
142 Ezen felvetés már számos esetben elhangzott, tehát az EESC nincs egyedül a véleményével, és teljes 
mértékben igazolható is, hiszen egy alapos és átfogó egységesítés elősegíti a közösségi jog hatékony 
alkalmazását, az pedig előfeltétele a Egységes Piac rendeltetésszerű működésének. Azonban le kell szögezni, 
hogy minél átfogóbb egységesítés a cél, annál nehezebb azt megvalósítani. 
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hatáskörök megteremtik azt a szolid bázist, amelyre alapozva a közösségi szervek 
kezdeményezésekkel élhetnek a szerződésjogi jogegységesítés céljából. 
A EESC állásfoglalásának lényegi része egy olyan javaslatcsomag, amelyet kimondottan a 
későbbi jogegységesítési instrumentumokban kívánnak viszontlátni, például a Tanács által 
javasolt zöld vagy fehér könyvben. 
A javaslat formája rendkívül érdekes, kulcsszavakat adnak meg anélkül, hogy bővebben 
kifejtenék őket. Az első témakörbe az Egységesítés tartozik, ehhez olyan kulcsszavakat 
rendeltek, mint pl. a szerződések (olyan jogterületek, amelyek szabályozása közösségi 
hatáskörbe tartozik), rendeletek, döntések, az Európai Bíróság (ítéletek és válaszok az 
előzetes döntéshozatali eljárásra), valamint mintaszerződések és kikötések. 
A második csoport a harmonizáció. Az ide tartozó területek az EESC dokumentuma alapján 
az alapszerződések,143 főként olyan estekben, mikor párhuzamos hatáskörök állnak fenn 
elsődlegesen az államok közötti illetőleg a nemzeti szabályozás kérdéseiben. Itt kerülnek 
említésre az irányelvek, melyeknek lehet közvetett és közvetlen hatása a szerződésjogra,144 
továbbá az ajánlások és a vélemények, mint nem kötelező erejű jogforrások. 
Érdekes meglátást takar a következő kategóriacsoport, mely horizontális és vertikális 
transzferre bontja a harmonizációt attól függően, hogy mi szolgál annak alapjául. A 
horizontális transzfer tekintetében külső, azonos szinten megalkotott jogi normák 
átvételéről van szó a belső nemzeti jogba, mely esetben fennáll a veszély, hogy az átültetés 
nem tökéletesen sikerül, illetve az idegen jogi fogalmak megértése okoz nehézséget, ami azt 
eredményezheti, hogy a harmonizáció kudarcot vall. A vertikális transzfer esetében 
nemzetközi egyezmények átvételéről és így megvalósítandó harmonizációról beszélünk. 
További megfontolásra méltó elemek a jogharmonizáció tekintetében a nemzetközi illetve 
regionális javaslatok és már elkészült mintatörvények.145 
Kevésbé jelentős a nemzetközi bíróságok joggyakorlata a kérdésben, hiszen csekély számú 
ítélet foglalkozik a magánjoggal, annak is a szerződésjogi részével. 
Annál fontosabb azonban az európai jogirodalom kialakítása146, jogászok továbbképzése, 
tájékoztatása, mivel a nagy valószínűséggel megszülető joganyag számukra teljesen új, 
idegen lesz.147 Itt jegyzem meg, hogy legalább ilyen fontossággal bír, ha nem fontosabb a 
leendő jogásznemzedék célirányos oktatása is. Az európai magánjogi egységesítés eddigi 
eredményeit meg kell ismertetni a hallgatókkal, hiszen nem kockáztatok sokat, ha 
kijelentem, a jelen és a közeljövő joghallgatói jogászi pályafutásuk során nagy 
bizonyossággal már alkalmazni fogják az egységes európai magánjog szabályait. Hatalmas 
előnyt jelenthet számukra, gondolva itt főként a leendő magyar jogászokra, ha már az 
egyetemen megismerkednek a jogegységesítés menetével és eredményeivel.148 
Az állásfoglalás ezen értékes rész végén tartalmaz még két szempontot, amit figyelemre 
méltónak tart, az egyik a nemzetközi választottbíróságok joggyakorlatának jelentősége és a 
hozzáférés problematikája, a másik pedig a már említett ún. Soft Law149, mely nem kötelező 
                                                
143 Értve ezalatt az Római Szerződést és az azt módosító további szerződéseket. 
144 Pl. a termékfelelősségről, illetve a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvek. 
145 Ilyen pl. az UNIDROIT Alapelvek, vagy az ESZJB munkája, melyek a feleknek és a bíróságoknak 
(választottbíróságoknak is!) megfelelő szabályrendszert és hivatkozási alapot nyújtanak. 
146 Ebben a kérdésben történt már előrelépés, hiszen 1993-tól létezik a német nyelvű Zeitschrift für 
Europäisches Privatrecht (ZEuP), mely a magánjogi jogegységesítéssel kapcsolatos tanulmányok valóságos 
kincsesbányája, hasonlóan a European Review of Private Law (ERPL) nevezetű, angol nyelvű 
szakfolyóirathoz. 
147 Lásd ehhez Lando: Optional …59-69. o.  
148 Ehhez már megszületett két remek tankönyv, Kötz: Europäisches Vertragsrecht I. - J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck) Tübingen, 1997 és Grundmann: Europäisches Schuldvertragsrecht. Das Europäische Recht der 
Unternehmensgeschäfte Berlin, 1999. Az európai jogi oktatásről bővebben ld. 6. fejezet. 
149 Ebbe a körbe (is) tartozik (legalábbis egyelőre) bár jelentőségét tekintve előbb került említésre a ESZJB 
által kidolgozott alapelvek és a többi alapelvgyűjtemény. 
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joganyagot jelent és amely nemzetközi szervezetek ellenőrző szerveinek joggyakorlatából, 
nemzetközi és regionális ill. államközi intézmények alapelvgyűjteményeiből áll, befolyást 
gyakorolva a szerződések tartalmára, a vitarendezésre stb. 
 
A fenti áttekintésben tehát egy sor olyan instrumentumot vizsgáltam, amelyek mind 
szerepet játszhatnak az egységes jog kialakításában. Érdekes megfigyelni, hogy az EESC 
mennyivel tágabban értelmezi a jogegységesítés fogalmát, és mennyivel többet lát bele, 
mint adott esetben a Bizottság. Azonban a végén csattan az ostor, az általános ajánlások 
tekintetében az EESC számos meglepetéssel szolgál. Ezek közül emelek ki néhányat, amely 
hozzásegíthet a szerződésjog egységesítésével kapcsolatos nehézségek megértéséhez.150 
Az állásfoglalás végső megfontolásában keményen bírálja a globalizációt, mint a 
transznacionális vállalkozások elsődleges kiszolgálóját, és mint olyan jelenséget, melynek a 
hagyományos jogi értékek alárendelése következtében szinte teljes szabadságot biztosítanak 
a gazdasági életben. „Az adott országok erkölcsi és szociális értékei immáron nem 
találhatóak meg a referenciajogban vagy az egyéb törvényhozói aktusokban. Így egyre 
növekvő mértékben kaphatnak helyet az erősen univerzális, azonban egy meghatározott 
kultúrához vagy társadalomhoz alig köthető jóhiszeműség és a szerződések mindenáron 
való teljesítése alapelvei, mely utóbbi a szélsőségesen individuális, autonóm nézőpont 
alapján, csak a felekre tartozik. Az ad-hoc bizottság151 által összeállított Európai 
Szerződésjogi Alapelvek nem vesznek tudomást a többé-kevésbé létező európai gazdasági 
és szociális közrendről, és jogilag nem olyan szuverén keretben gyökereznek, amely csupán 
európai szinten korlátozott jelleggel működik”152 
Ezek nagyon kemény szavak, melyek nem gyakoriak, hacsak nem egyes kifejezetten 
jogegységesítés-ellenes szerzők megnyilatkozásaiban,153 azonban teljességgel szokatlan és 
őszinte egy hivatalos szervezet részéről. 
Egy új szempontot kell tehát figyelembe venni a szerződésjog egységesítése tárgyában, 
amely nem szakmai, sokkal inkább politikai és ez nem más, mint a társadalmi igazságosság, 
a szolidaritás intézménye. Elhangzott már,154 hogy az Egységes Piac sikerének eddigi 
haszonélvezői szinte kizárólag a nagy és közepes vállalatok voltak és éppen ideje úgy 
átalakítani a mechanizmust, hogy a fogyasztók, az átlagpolgárok is élvezhessék ennek 
előnyeit. Az EESC nagyon radikálisan fogalmazta meg ezen igényt, melynek kétséget 
kizáróan van jogalapja. De ennél még tovább is megy, mikor konkrétan kifejti, milyen 
szerződésjogot tart elfogadhatónak Európa számára:  
”A jövőbeni európai szerződésjognak olyannak kell lennie, amely elkerüli ezeket [a fenti 
pontban említett] akadályokat. Előremutató szellemiség mellett szilárdan kell törekednie a 
magánjog minden Tagállamban elfogadott alapelveinek, az európai gazdasági és szociális 
közrendnek, valamint az európai szociális modellnek a lehető legszélesebb figyelembe 
vételére és tiszteletben tartására. Az európai szerződésjoggal kapcsolatos vitás kérdésekben 
a felek a nemzeti bíróságokhoz forduljanak, amelyek rendelkezzenek hatáskörrel a 
szerződéseknek és a vitarendezésnek az európai szerződésjogi alapelvek alapján történő 
felülvizsgálatára.” 
Ezek tehát ismét új szempontok, melyek esetleges megvalósítása megfontolást érdemel. 
Ezen a ponton önmagától merül fel a kérdés, vajon a Bizottság hogyan fogadja ezt a 
javaslatot, mely kétségkívül építő jellegű, azonban olyan új szempontokat von be a 
kérdésbe, melyek eddig nem voltak napirenden.  

                                                
150 A Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása, 3. pont: További megfontolások és ajánlások. 
151 Az állásfoglalás itt minden bizonnyal a Lando-Bizottságra gondol. 
152 A Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása, 3.3. pont. 
153 Az ilyen szerzők véleményének bemutatására ld. a 4. fejezetet. 
154 Staudenmayer: The Commission… 682-685. o.  
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A szerződésjogi egységesítés gyakorlati megvalósítása tekintetében az állásfoglalás a 
rendelet, mint bevezetési forma mellett érvel, ezzel kiküszöbölendő az irányelvek 
átültetéséből fakadó, az egységes jogalkalmazást aláaknázó eltéréseket. A bevezetést hosszú 
távon tartja elképzelhetőnek és támogatja a kutatások folytatását és tanulmányok 
kidolgozását, melyeknek azonban, véleménye szerint a már említett bizottságok és 
intézmények munkájára kell támaszkodniuk, a hatályos nemzetközi szabályozás és 
szokások teljes tiszteletben tartásával. 
Az egyik leglényegesebb kérdés, nevezetesen a kötelező erő tekintetében két ciklust javasol 
megkülönböztetni az állásfoglalás: 
Az első ciklusban, mely középtávon látszik megvalósíthatónak, a szerződő felek, 
amennyiben ebben konszenzus alakul ki, az európai szerződésjogot választhatják 
szerződésükre irányadó jogként.155 
A második, hosszútávon elképzelhető szakaszban a megfelelő értékelés és módosítások 
elvégzése után az európai szerződésjog közös joggá válna, azonban a felek a szerződési 
szabadság jegyében választhatnának bármely más jogot is.156 
Az állásfoglalás szerint az európai szerződésjognak elsődlegesen a következő lényeges 
momentumokat kell szabályoznia: a szerződéskötés előkészítő szakaszát, a szerződés 
létrejöttét, az érvényességi feltételeket, a kötelezettségek teljesítését illetve nem-teljesítését 
továbbá a fizetési módozatokat. Az egységes szerződésjog alapul szolgálhatna a későbbi, 
szerződésjoggal kapcsolatos törvényhozói javaslatoknak. Létrejötte a jogbiztonság növelése 
mellett hozzájárulna az ügyleti költségek csökkenéséhez is.  
További fontos tényező, hogy bár a közösségi szerződésjog elsődlegesen az általános 
alapelvekre és minden szerződésre alkalmazandó általános szabályokra épülne, 
szükségesnek mutatkozik, hogy egyes szerződéstípusokat vagy kiemelt tárgyköröket (mint 
pl. a fogyasztóvédelem, ezen belül az általános szerződési feltételek) is szabályozási körébe 
vonjon. 
A nemzeti bíróságoknak jogvita esetében az új európai szerződésjog szabályaira 
támaszkodva kell meghozni döntésüket, feltéve, hogy a felek szerződésükben ezen jog 
alkalmazását kikötötték, annak magukat alávetették.157 
Az állásfoglalás a közösségi szerződésjog potenciális nyerteseinek a kisvállalkozásokat 
tekinti, amelyek alapvetően kisebb helyi vagy regionális piacon működnek, ám nincs meg 
sem a megfelelő anyagi hátterük, sem a szaktudásuk arra, hogy kiigazodjanak egy külföldi 
állam jogában, ha alkalmanként határokon átnyúló szerződést szeretnének kötni. Az 
egységes európai szerződésjog egyrészről jelentősen megkönnyítheti számukra az eddig 
anyagi és nyelvi szempontból gátolt piacrajutást, és az érvényesülést a külföldi 
jogrendszerekben, másrészt megteremti a lehetőséget, hogy üzleti kapcsolataik tervezését 
nagyobb jogbiztonság jellemezze az Egységes Piacon belül. 
A másik csoport, amelyet kedvezően érinthet az egységes szerződésjog bevezetése, a 
fogyasztók közössége. Azon lehetőség, hogy nemzeti joguk helyett a határokon átnyúló 
szerződéseik alkalmával a közös európai jogot is választhatják, fontos garanciának tűnik a 
jogbiztonság fejlesztése tekintetében, hiszen saját nemzeti joguk, amelyet ismernek, nem 
feltétlenül nyer alkalmazást158 az ilyen típusú jogügyleteknél.159 
                                                
155 Ez a lehetőség már most is fennáll a ESZJB és az UNIDROIT Alapelvek tekintetében. 
156 Ez a megoldás is logikus, hiszen, ha a joganyag rugalmas és könnyen alkalmazható lesz, mégis megfelelő 
kereteket biztosít a gazdasági élet szereplői számára, nyilvánvaló, hogy tömegesen fogják szerződésükre 
irányadó jogként választani.  
157 Ebből a javaslatból egyenesen következik, hogy az EESC a Bizottsági Közlemény IV. Változatának a, 
pontjával ért egyet, azaz egy európai szerződésjog kerüljön kialakításra, de azt csak a felek egyetértésével 
lehessen alkalmazni, mintegy a CISG mintájára (bár nyilvánvalóan a meglévő különbségekkel). 
158 De erre a fogyasztói szerződéseknél alkalmazandó jog tekintetében ld.: Burián-Kecskés-Vörös: 
Nemzetközi… 231-232. o.  
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Végezetül az állásfoglalás még egy egészen váratlan javaslatot vet föl, nevezetesen a 
munkaszerződések belefoglalásának megfontolását az egységes szerződésjogba. Az 
indokok között elsősorban az a szoros kapcsolat szerepel, mely a történelmi és jogi 
hagyomány, valamint a szociális struktúra révén megtalálható minden Tagállam 
jogrendszerében. 
A határokon átnyúló munkaszerződéseket160 semmi esetre sem zárná ki az állásfoglalás a 
szabályozás tárgyköréből, szem előtt tartva azon szempontokat, hogy az ilyen 
szerződésekből fakadó jogviták jelentős problémákat okoznak a nemzeti jogok és a 
jogalkalmazó fórumok számára. 
A Gazdasági és Szociális Bizottság alapos és sok vonatkozásában megfontolandó 
állásfoglalást tett közzé, számos új elemmel gazdagítva a már eddig is rendkívül 
szerteágazó diskurzust. Jellegét megőrizve, elsődlegesen a fogyasztók és a kisvállalkozók 
érdekében szót emelve az EESC feladta a leckét a Bizottságnak, hiszen ha az nem fogadja 
el a javaslatokat, könnyen rásüthetik a szociális érzéketlenség bélyegét. Hasonló 
megfontolások felfedezhetők voltak a Parlament határozatában is, a szociális szempontokat 
tehát, úgy tűnik, be kell építeni a közös európai szerződésjogról szóló diskurzus alaptételei 
közé.161 
 
 
2.4.7 A Bizottság Közleményére érkezett észrevételek vizsgálata 
 

2002. április 3-án megjelent egy rövid ismertető a Bizottság Közleményére érkezett 
reakciókkal és válaszokkal kapcsolatban.162 Ebben megállapításra kerül, hogy eddig, (a 
kiadás napjáig), több, mint 160 észrevétel érkezett a Bizottsághoz.163 A szerzők között a 
tagállamok kormányai éppúgy megtalálhatók, mint a társadalom szinte minden szektora, 
beleértve ebbe az üzleti élet képviselőit, a jogászságot, ahol mind a gyakorlati, mind az 
elméleti oldal képviselteti magát, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetek is. Az egészség 
és fogyasztóvédelmi biztos, David Byrne, akik kollégái, Frits Bolkestein és Erkki Liikanen 
nevében is nyilatkozott, ekképpen vélekedett a dokumentum kiváltotta jelentős 
visszhangról:164” A Bizottság Közleményére érkezett jelentések megmutatták, hogy az 
Európai Szerződésjogról zajló diskurzus immáron nem csak a jogtudományon belül folyik. 
Ezáltal tiszta képet nyertünk a határokon átnyúló szerződésekkel kapcsolatban fellépő 
problémákról és arról is, hogyan kezeljük őket. Mind az Európai Parlament, mind a Tanács 
egyetért abban, hogy a szerződésjoggal kapcsolatban konkrét intézkedések meghozatala 
szükséges. Nagy munka vár ránk ezen a téren, de a Bizottságnak feltett szándéka, hogy még 
ennek az évnek [2002] a végéig megjelenjék a legújabb anyag a kérdésben.”  

                                                                                                                                                
159 Véleményem szerint ez az indokolás jó képzelőerőre vall, hiszen semmiképpen sem nevezhető tipikusnak, 
hogy fogyasztók határokon átnyúló szerződéseket kössenek. 
160 Melyeket a magyar jogban a nemzetközi kollíziós magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. szabályozza. 
161 A szerződésjog szociális dimenziójáról kimerítően ld.: Brigitta Lurger: Vertragliche Solidarität – 
Entwicklungschance für das allgemeine Vertragsrecht in Österreich und in der Europäischen Union Nomos 
Verlaggesellschaft, Baden-Baden, 1999, Lurger: Die Kluft zwischen dem allgemeinen Vertragsrecht und dem 
zwingenden sondergesetzlichen Recht zum Schutz einer Vertragspartei und der empfohlene Brückenschlag – 
http://www.ejcl.org/21/art21-2.txt (2004.11.30.), továbbá Eva-Maria Belser: Freiheit und Gerechtigkeit in 
Vertragsrecht Universitätsverlag, Freiburg, 2000. 
162 http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/comments/summaries/sum_en.pdf 
az érdeklődés oly nagy volt a dokumentum iránt, hogy 2002. áprilisában a harmadik legtöbb látogatót 
vonzotta a Bizottság Internetes honlapján a sajtóközlemények között. 
163 Ez a szám a Bizottság Akciótervének megjelenéséig 181-re emelkedett. 
164 http://www.health.fgov.be/WHI+/krant/krantarch2002/kranttestapr2/020408m09eu.html (2004. 08. 09.)  



 

 40 

A Biztos Úr nem sokat tévedett, az Akcióterv 2003. februárjában jelent meg. Azonban 
mielőtt ismertetem a szerződésjog egységesítése terén megszületett legújabb hivatalos 
eredményt, célszerűnek tartom összefoglalni a Közleményre érkezett észrevételeket.  
 
A Bizottság elsődlegesen az alábbi kérdésekre keresett választ a Közleményben: 

• A Tagállamok szerződésjogainak különböző volta vezet-e nehézségekhez az 
Egységes Piacon? 

• Különösen fontos az a kérdés, hogy vajon a határokon átnyúló szerződések 
megkötésével, értelmezésével illetőleg teljesítésével kapcsolatos problémák 
akadályozhatják-e az Egységes Piac rendeltetésszerű működését? 

• A Tagállamok eltérő szerződésjoga vajon elriasztja-e a piaci szereplőket az ilyen 
szerződések megkötésétől illetőleg ez az eltérés megnöveli-e a határokon átnyúló 
ügyletek költségeit? 

• Végezetül arra a kérdésre várt választ a Bizottság, vajon az eddig követett 
szektorspecifikus jogegységesítési megközelítés vezethetett-e közösségi szinten a 
jogszabályi összhang megbomlásához,165 esetlegesen oka lehetett-e az 
irányelveknek a nemzeti jogokba történő nem egységes átültetésének vagy az 
irányelveket átültető nemzeti jogszabályok eltérő értelmezésének? 

• Amennyiben egy vagy több kérdésre a fentiek közül igen a válasz, úgy a Bizottság 
természetesen szerette volna megtudni a lehetséges megoldásokat is. 

 
A számos beérkezett reakcióból egyetlen egy sem preferálta a Közlemény által felvázolt 4 
megoldásból az elsőt, jelesül, hogy a piac önszabályozó tevékenységére kell hagyni a 
szerződésjog kapcsán felmerült problémákat.166 
Számottevő támogatottság jellemezte a második változatot, azaz a tudományos kutatás útján 
elérni kívánt nem kötelező alapelvek kimunkálását és bevezetését.  
A harmadik változatnak volt a legnagyobb támogatottsága, amely a meglévő joganyag 
felülvizsgálatát és ezáltal koherensebbé, egyszerűbbé tételét vázolta lehetséges megoldási 
módozatként.  
Nagy ellenállás látszik azonban kialakulni – véleményem szerint meglepő módon – a 
negyedik változat viszonylatában, amely egy kötelező erővel bíró, új európai szerződésjog 
megteremtését célozza. A hivatalos változat szerint: „A többség elutasította – legalábbis a 
jelenlegi helyzetben – a IV. Változatot, amely új joganyag kibocsátását irányozta elő az 
európai szerződésjog körében. A válaszadók nagy része mindazonáltal ezen változat 
továbbgondolását javasolja a második és a harmadik változat – időben minden bizonnyal 
közelebbi – fejleményeinek tükrében.” 
Mint a Közlemény vizsgálata alkalmával kifejtettem, egyedül a negyedik változat hozhat 
megnyugtató és hosszú távú megoldást, hiszen sem a második, sem a harmadik lehetőség 
esetében nem biztosított az egységes alkalmazás, amely a közösségi jog érvényesülésének 
minimumkövetelménye. Hogy miért nem kapott az újonnan – azonban legalább tíz-húsz 
éves, ha nem nagyobb időintervallumban megvalósuló – bevezetendő egységes közösségi 
szerződésjog több támogatást egyelőre nehéz válaszolni. A beérkezett észrevételek 
feldolgozása azonban megadhatja az okot. Jelen helyzetben az elsődleges indoknak a 
tagállami szuverenitás elvesztésétől való félelmet látom, mely szuverenitás a magánjog 
területén mindeddig biztosított volt. A másik ok, amely azonban szorosan kapcsolódik az 
elsőhöz, az lehet, hogy a Tagállamok és sok szakértő – nem csak euroszkeptikusok – 
                                                
165 Inkoherenciához… 
166 Érdekes módon a 2002-es előzetes jelentésben még az szerepel, hogy néhány vélemény az I. Változat 
megvalósítása mellett érvelt. Vagy figyelmetlen adatfeldolgozás esetével állunk szemben, vagy… és ezt a 
gondolatmenetet inkább nem folyatatom. 
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véleménye szerint hiányzik, de legalábbis megkérdőjelezhető a közösségi szervek 
jogalkotási mandátuma a magánjog területén.167  
Az elmúlt 20 évben a közösségi szabályozás a szerződésjog területén jelentős fejlődést 
mutatott.168 Ez a fejlődés elsősorban a fogyasztói szerződések területén ment végbe, ahol a 
jogegységesítés sajátos módon zajlott. A jogalkotó bizonyos szerződéstípusok illetőleg 
marketingtevékenységek egységesítését tűzte ki célul, és általában nem is terjeszkedett túl 
ezen a feladatmegjelölésen. A Bizottság a Közlemény észrevételezése kapcsán szívesen 
fogadott minden olyan információt, mely ezen megközelítési mód ellenére vagy az éppen 
ennek következtében felmerült problémákról tájékoztatást nyújtott. 
A Bizottság maga úgy látta, hogy két kiemelt terület határozható meg a szerződésjog 
egységesítése kapcsán felmerülő problémákat illetően.  
Az egyik a nemzeti szerződésjogok alapvetően eltérő volta, mely a költségvonzatok és 
nyelvi nehézségek okán elriasztja a piaci szereplőket a külföldi piacon való megjelenéstől, 
ezzel közvetve az Egységes Piac rendeltetésszerű működésének akadályát képezi. 
A másik terület a közösségi jog egységes alkalmazásának problematikája. Ez azt jelenti, 
hogy hiába van akár harmonizált jog egyes területeken, ha a Tagállamok nem egységes 
módon ültetik át az irányelveket saját jogukba és (részben ebből kifolyólag) nem valósul 
meg egységes jogalkalmazás.  
Ez a két problémakör jellemzi alapvetően a szerződésjogi egységesítésről folyó diskurzust, 
ezekre kell választ találni, lehetőleg úgy, hogy a Tagállamok se érezzék magukat sértve 
szuverenitásukban, azonban az Egységes Piac rendeltetésszerű működése is biztosított 
legyen. Belátható, hogy nehéz a feladat, de minden érintett alapvető érdeke, hogy 
mihamarabb értékelhető megoldás szülessen a kérdésben.  
 
 
2.4.8 A Bizottság Akcióterve, mint válasz a kihívásokra 
 

A fenti pontban a Bizottság 2002. áprilisában a szerződésjog egységesítése 
tárgyában kiadott előzetes összefoglalóját elemeztem, amelynek átdolgozott változata 
megtalálható az Akciótervben is. 
Az Akcióterv169 a Bizottság Közleményének megjelenése, azaz 2001. júliusa óta 
bekövetkezett fejleményeket tárgyalja, egyben választ ad a lehetséges megoldási 
tervezetekre. 
Ahogy az EU fő szervei (Tanács, Parlament) és az EESC válaszoltak a Bizottság 
Közleményére, úgy válaszol a bizottság is ezen szervek dokumentumaira, az előrelépés 
lehetőségeit kutatva. 
 
A Bizottság Akcióterve újabb fontos állomás abban a jelentősen felgyorsult folyamatban, 
amely reményeink szerint az egységes európai szerződésjoghoz vezethet el bennünket, 
európaiakat. A dokumentum a bevezetőjében leszögezi: A nemzeti szerződésjogok 
sokszínűségéből adódó kérdésekre európai szinten kell kielégítő választ adni. Az Akcióterv 
megőrzi a szakmai-politikai együttgondolkodás eddigi konzultatív jellegét, és egyúttal 
rögzíti a Bizottság végkövetkeztetéseit, javaslatait. Megállapítható, semmiféle 
szükségszerűség nem indokolja, hogy a közösség változtasson a jelenlegi, szektorspecifikus 
szabályozási módon, azaz a jogalkotási folyamatban gyökeres változásra kerüljön sor. Nagy 

                                                
167 Erről a kérdésről lásd az 5. fejezetet. 
168 Ez nem volt különösebben nehéz, hiszen azt megelőzően szinte nem találkozhattunk szerződésjogi 
harmonizációt célzó közösségi jogszabállyal a fogyasztóvédelem területén kiadott néhány kisebb jelentőségű 
normától eltekintve. 
169 Com (2003) 68. végl. 2003. február 12.  
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jelentőséggel bír azonban az így megalkotott jogszabályok egységes értelmezése, melynek 
elmaradása vagy diszfunkciója a Bizottság értelmezésében a jelenlegi problematikus 
helyzet kialakulásához vezetett, és akár az Egységes Piac rendeltetésszerű működését is 
befolyásolhatja.  
Ezen tényekből kiindulva és a Közleményhez fűzött számos észrevétel alapján alkotta meg 
tehát a Bizottság az Akciótervet, mely a majdani szabályozás alapjául szolgálhat a 
Közösségen belül. 
A Bizottság tudatában van, hogy ez a folyamat hosszú és munkaigényes lesz, azonban csak 
az összes, hatáskörrel rendelkező közösségi szerv és az érintett érdekképviseleti csoportok 
bevonásával és véleményének folyamatos figyelembevételével biztosítható azon célkitűzés, 
hogy a diskurzus és a jogalkotási folyamat eredményeképpen létrejövő közös európai 
szerződésjog minden piaci szereplő jogos érdekét tükrözze, és ezáltal az új szabályozást 
minden érintett elfogadja. 
A Bizottság mindezek fényében olyan megoldás megtalálásában és megvalósításában 
érdekelt, amely kialakítja a közösségi acquis megfelelő koherenciáját és minőségét, egyúttal 
megteremti a lehetőséget az Egységes Piac rendeltetésszerű működésének a biztosítására. 
Ezen célok érdekében a Bizottság megoldási javaslatában törvényalkotói és nem 
törvényalkotói intézkedések olyan kombinációját javasolja, melyek elősegítik, hogy a 
szerződésjog területén már meglévő közösségi jogszabályok megfelelő összhangba 
kerüljenek egymással. 
A Bizottság olyannyira fontosnak tartja ezt az intézkedést, hogy kiemelten foglalkozik vele 
az Akciótervben, amely a Közleményben megfogalmazott III. Változat preferálásra enged 
következtetni. Mint látni fogjuk ezen megoldás az úgynevezett Common Frame of 
Reference170 létrehozatala segítségével valósulhat meg, melynek célja egyrészt a már 
meglévő jogszabályok felülvizsgálata, egységesítése másrészt pedig új javaslatok 
kimunkálása, a közösségi szerződésjog megteremtése céljából.  
A dokumentum másik alapvető kezdeményezése az Európa-szerte alkalmazni kívánt ún. 
általános szerződési feltételek kidolgozása, mely a közösségi szerződésjog első 
kézzelfogható és a gyakorlatban megvalósított instrumentuma lenne.  
 
 
2.4.8.1 Bizottsági vélemény a Tanács Jelentésével kapcsolatban 
 

Ebben a dokumentumban a Bizottság kevéssé használja az eddig megszokott 
politikailag korrekt, támadhatatlan fogalmazást, sokkal inkább határozottan, céltudatosan 
artikulálja véleményét, és keményen megválaszol az őt ér bírálatokra. 
A Tanács Jelentésének egyik legfontosabb pontja a Bizottság számára az volt, amely előírta, 
hogy 2002. végéig készítsen egy átfogó jelentést a hozzá eljuttatott észrevételekről a 
Közlemény indukálta széleskörű diskurzus alapján, valamint dolgozzon ki ajánlásokat a 
közösségi intézmények számára. A Bizottság ezen kötelezettségének szokatlanul pontosan 
(mindössze másfél hónap csúszással) tett eleget.171  
A Bizottság Akciótervében megállapítja, hogy a Tanács jelentése nem tartalmaz alapvetően 
fontos üzenetet. Amiben egyetért a két szerv, hogy kívánatos a nagyobb koherencia és a 
fennálló acquis communautaire átdolgozása, színvonalának javítása, azonban ez a tény már 
számos alkalommal megállapítást nyert.  

                                                
170 Gemeinsame Referenzrahmen kb. közös hivatkozási keretek. Érdekes, hogy az angol elnevezés egyes 
számot, míg a német többes számot használ. A fordítását illetően számomra jobban hangzik a német 
elnevezés, hiszen maga a joganyag kereteket biztosít az új szerződésjog szakkifejezései számára.  
171 Vö. az EP első és második határozata között és után eltelt időszakkal. 
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Szintén érdekes, hogy a Tanács – a Bizottsághoz hasonlóan – aláhúzza az egységes 
terminológia hiányának jelentőségét, amely számos és egyelőre megjósolhatatlan 
természetű nehézséghez vezethet a közösségi jogban, elsősorban a kereskedelmi és jogi 
gyakorlatra fejtve ki negatív hatását. A Tanács a nagyobb koherencia szükségességének 
hangsúlyozása mellett a horizontális harmonizációt részesítené előnyben az európai 
magánjog közös magjának egyidejű feltárásával, amennyiben a harmonizáció 
szükségessége megállapítást nyer. 
A Tanács jelentésének egyik legfontosabb része a kutatás kiterjesztése a szerződésjoggal 
szoros kapcsoltban álló területekre, amelyek a Bizottság Közleményében nem kerültek 
említésre. Azonban a kiterjesztett kutatás hatásköre sem olyan átfogó, amint azt a Tanács 
vagy az EP (nem is beszélve az EESC-ről) megnyilatkozásaiban kifejezéseire került. Az 
átfogó tanulmánynak a szerződésjog határán fekvő jogintézményekkel és jogterületekkel is 
foglalkozni kell, egyrészről a tulajdonjoggal, másrészről pedig a felelősség egyes 
kérdéseivel. Az alapvető cél annak felderítése, vajon ezen határterületek eltérő, nemzeti 
jogok által történő szabályozása akadályt jelent-e az Egységes Piac rendeltetésszerű 
működésével kapcsolatban.172  
Staudenmayer érdekes példát hoz az eltérő nemzeti jogi szabályozás jelentette probléma 
érzékeltetésére: A különböző nemzeti jogok természetszerűleg eltérő módon szabályozzák a 
tulajdonjog-fenntartás intézményét, ennek megfelelően jelentős korlátozások léphetnek be 
egyes nemzeti jogokban az eladó számára biztonságot nyújtó jogintézmény hatékonyságát 
illetően. A következmény az lehet, hogy az eladó vagy belenyugszik a megnövekedett 
kockázatba, vagy pedig egyéb biztosítékoknak kell kiegészíteni és/vagy felváltani a 
tulajdonjog-fenntartás intézményét, amely azonban a vevő költségeit növelik jelentősen.173 
Nem esik szó azonban a családi jogról, mint a Tanács által említett egyik, szintén 
harmonizációra érett jogterületről. A dokumentumokat összehasonlítva a Bizottság számos 
kérdésben adós maradt a Tanács jelentésével kapcsolatosan, nem esik szó a fehér vagy zöld 
könyv megjelentetéséről és a három átfogó tanulmány elkészítése is késedelmet szenved. A 
Bizottságnak szemmel láthatóan nagy feladatot jelentett a reá zúduló véleménytömeg 
feldolgozása és értékelése, továbbá a rá kirótt feladatok elkészítése. 
Meg kell azonban állapítani, hogy a Bizottság alapos munkát végzett az Akciótervvel még 
akkor is, ha nem tudott minden felhívásnak megfelelni. 
 
 
2.4.8.2 A Bizottság reakciója az EP határozatára 
 

A Parlamenti Határozat központi kérdése egy olyan részletes akcióterv 
kidolgozására való felhívás volt, amelynek igen szigorú határidőket kitűző, ám 
megvalósítása esetén jelentős sikernek nevezhető, háromlépcsős elképzelést kell átültetni a 
gyakorlatba. Rövid-, közép- és hosszútávú célkitűzésekről van szó, melyek az EP szerint 
megoldást jelenthetnek a jelenlegi, nem kifejezetten megnyugtató helyzetre.174 
Az EP Határozata az alábbi fő kérdéseket vetette fel: 
A szerződésjog területén a vonatkozó közösségi irányelvek nem összehangoltak, ezen 
túlmenően a nemzeti jogokba történő átültetésük során olyan eltérések alakulnak, ki, 
melyek nem teszik lehetővé az egységes jogalkalmazást az Egységes Piacon.  
Alapvető fontosságú az összhang megteremtése a jogszabályok között.  

                                                
172 Staudenmayer: The Commission Action Plan on European Contract Law in: ERPL 2003, 114. o.  
173 Lásd ehhez a 2000/35/EK irányelvet a kereskedelmi tranzakciókban történő késedelmes fizetésről, melyet a 
tagállamok nem kifejezetten kívánnak alkalmazni. Erről bővebben ld. Staudenmayer: The Commission …113-
114. o.  
174 Ld. EP határozat 14. pont. 
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A szerződésjogi harmonizáció elsődleges célja az, hogy megkönnyítse a határokon átnyúló 
ügyletek létrejöttét és lebonyolítását a Közös Piacon. 
 
A Bizottság számára meglepő volt az EP határozata különösen, hogy olyan konkrét, 
megvalósításában sem lehetetlen javaslatokat tartalmazott, amelyek jelentősen előrevihetik 
a jogegységesítés ügyét. A javasolt akcióterv, mint látható megvalósult, a benne szereplő 
egyedi szintek elérése azonban még kérdéses. Sokat elárulhat, ha 2004. végére sikerül 
elkészíteni azt a minden hivatalos nyelven elérhető adatbankot, amely a Tagállamok 
nemzeti előírásait és joggyakorlatát tartalmazza a szerződésjog tekintetében. 
Alapvetően megállapítható, hogy a Bizottság figyelembe vette és nagyra értékelte az EP 
Határozatát és az abban foglalt javaslatokat, reméljük az időarányos megvalósítás sem 
késlekedik. 
A következőkben az Akcióterv által felvetett legfontosabb problémákat és az azokra kínált 
megoldási lehetőségeket tartom lényegesnek megvizsgálni. 
 
 
2.4.8.3 A szerződésjoggal kapcsolatos nehézségek a Bizottság véleménye alapján 
 

Az Akciótervében számos kiemelkedő jelentőségű területet említ a Bizottság, 
melyek szükségessé teszik a szerződésjog közösségi szabályozásának részben 
felülvizsgálatát, részben pedig megteremtését. Ezek közül a közösségi jog egységes 
alkalmazásának követelménye és az Egységes Piac rendeltetésszerű működésének 
biztosítása már többször említésre került a dolgozatban, ahogy szinte az összes eddigi 
dokumentumban is. 
 
 
2.4.8.3.1 A közösségi jog egységes alkalmazásának követelménye és az egységes 
alkalmazás elmaradása folytán fellépő nehézségek 
 

Ebben a témakörben több olyan konkrétum említhető, amelyek megnehezítik, illetve 
gátolják az egységes jogalkalmazást.175  
Ezek közül az egyik, a közösségi szerződésjogban fellelhető azon ellentmondás, hogy 
hasonló tényállásokat eltérően ítélnek meg, holott ez az eltérő megítélés szakmailag nem 
megalapozott és nem is igazolható. Az eltérő megítélés természetesen nem a közösségi jog 
értelmezése tekintetében hatáskörrel rendelkező Európai Bíróság esetében áll fenn, sokkal 
inkább a nemzeti bíróságok szempontjából, ehhez azonban az eltérő átültetési módok 
mellett nagyban hozzájárul az egyes tagállamok különböző kulturális hagyománya, 
valamint a jogrendszerek. a nemzeti jogszabályok és a joggyakorlat differens volta is. 
További eltérésekre adhat okot, hogy néhány, ugyanazon tényállásokra alkalmazandó 
irányelv eltérő követelményeket támaszt és eltérő jogkövetkezményeket ír elő.176 Ezen 
irányelvek tekintetében különösen az elállási határidők tartamát és kiszámításuk módját 
illetően lehet jelentős különbségekkel találkozni. 

                                                
175 A Bizottság Akcióterve, 3.1 pont. 
176 Példaként hozható fel az elállási jog eltérő szabályozása Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén 
a fogyasztók védelméről szóló 85/577/EGK irányelv (házaló kereskedelem), Az ingatlanok időben megosztott 
használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók 
védelméről szóló 94/47/EK irányelv (Time-sharing szerződések), A távollevők között kötött szerződések 
esetén a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelv, valamint A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások 
távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló 2002/65/EK irányelv tekintetében. 
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További eltérésekre és következetlenségekre lehet példa a tájékoztatási kötelezettség eltérő 
szabályozása az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv177 és a fent említett két, a 
távollévők között kötött ügyletekről szóló irányelv esetében, de megemlíthető itt szintén az 
eltérő tájékoztatási kötelezettség körében a fogyasztóvédelmi irányelvek sora. 
Nem meglepő, hogy ezen ellentmondások gyökere a fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos 
joganyagban található, hiszen ez az egyik legalaposabban szabályozott jogterület a 
közösségi magánjogot illetően. Azonban nem csak ebben a kiemelt jelentőségű 
joganyagban, hanem a töredékesen vagy alig lefedett jogterületeken is találhatók nem 
világos vagy egymásnak ellentmondó jogszabályok 
Nem segítik elő az egységes jogértelmezést és joggyakorlatot az olyan esetek sem, melyek 
tényállásaira több, különböző jogszabály is alkalmazást nyerhet. Erre az ellentmondásra 
példa a Társasutazásokról szóló irányelvben178 található felelősségkorlátozási szabályozás, 
mely egyrészről a Montreali egyezménnyel,179 másrészről a Légivállalkozások baleset 
alkalmával történő felelősségéről szóló rendelet180 szabályaival ütközhet, illetőleg kerülhet 
alternatív alkalmazásra. 
Hasonló esetre az EB joggyakorlatában is van példa, mikoris kimondta, hogy a házaló 
kereskedelemről és a Time-sharing ügyletekről szóló irányelvek egyaránt alkalmazhatók a 
kérdés eldöntése kapcsán.181  
Még sorolhatnám tovább a közösségi jog eltérő alkalmazására vezető példákat, azonban így 
is nyilvánvaló, hogy a joganyag meglehetősen inkoherens. A fentiek megerősítik a 
Bizottsági Közleményben felvetett alapvető problémát, miszerint a legnagyobb gondot a 
hasonló tényállások eltérő értelmezése okozza, mely természetesen ellenkezik az EK 
joganyag betűjével és szellemével is. A probléma nem önmagában az eltérő értelmezés és 
jogalkalmazás, hanem sokkal inkább az, hogy ezen eltéréseket nem igazolják a 
tényállásokban fellelhető adatok, hiszen az esetek túlnyomó részében nincs szó alapvető 
különbségekről. 
Egy másik jelentős gócpont, melyet mindkét bizottsági dokumentum említ az, hogy az 
irányelvek túlzottan absztrakt megfogalmazásokat használnak, mely fogalmak később sem 
kerülnek értelmezésre, megmagyarázásra. Ez oda vezet, hogy az átültetésük során 
problémák jelentkeznek az egységes értelmezés tekintetében, majd később a jogalkalmazók 
sem fogják tudni (tisztelet a kivételnek) biztosítani ezt a követelményt.  
További zavarokat okozhat, ha a fogalmakat értelmezik vagy megmagyarázzák ugyan, de 
csupán néhány irányelvben és nem minden érintett irányelv tartalmazza az egységes 
szóhasználatot. 
Ez a probléma közösségi szinten azonban minden különösebb nehézség nélkül leküzdhető, 
ha az ilyen elvont fogalmakat átfogóan, kiterjesztően értelmeznék, legalábbis egy-egy 
konkrét jogterület vonatkozásában. Ezt a megközelítést alkalmazta többek között a 
Főügyész is182 a Simone Leitner ügyben,183 melynek jelentőségét mutatja, hogy a 
Közlemény is említette, jóllehet megjelenése idején (2001. júliusában) még sem a Főügyész 
véleménye, sem pedig az EB döntése nem volt nyilvános. 184  

                                                
177 A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen Az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000/31/EK irányelv. 
178 A szervezett utazási formákról (társasutazásról)szóló 90/314/EGK irányelv. 
179 A polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1971. szeptember 23-án, 
Montrealban elfogadott Egyezmény. 
180 2027/97/EK Tanácsi rendelet a légifuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről. 
181 C-423/97 sz. jogeset (Travel Vac S. L. és Manuel Jose Antelm Sanchis). 
182 Advocate General. 
183 C-168/00 sz. jogeset – Simone Leitner /TUI Deutschland GmbH and Co. 
184 Az ügyet ismerteti: Staudenmayer: The Commission … 2003. 119. o.  
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A konkrét ügy lényege az volt, vajon a Társasutazásokról szóló irányelv185 által biztosított 
kártérítés kiterjed-e a nem vagyoni kárra is vagy csupán a vagyoni kárra vonatkozik. Az 
irányelv egyszerűen csak „kárt” említ, anélkül, hogy bővebben meghatározná ennek 
tartalmi elemeit vagy definiálná a fogalmát. Ebben az esetben a nemzeti magánjogok nem 
haboznának az általános szabályokhoz nyúlni, melyek segítségével könnyen 
meghatározhatnák a kár fogalmát. A közösségi jog azonban éppen az ilyen általános elvek 
tekintetében szenved hiányt, melyek kitölthetnék a jogalkotás által nem lefedett 
joghézagokat.  
A fórum ilyenkor az analógia elvét alkalmazva próbálja eldönteni a kérdést. A közösségi 
jogban ez azt jelenti, hogy egy másik jogszabályban kutatja fel a hiányzó definíciót. Ez a 
másik jogszabály jelen esetben a Termékfelelősségi irányelv186 volt, mely meghatározza a 
kár fogalmát,187 azonban csak az irányelv tekintetében, tehát a definíció más irányú 
alkalmazása nem teljesen aggálytalan. Ehhez képest a Főügyész a Társasutazásról szóló 
irányelvben található kár fogalmát többek között a Termékfelelősségi irányelv alapján 
határozta meg. Az EB, jóllehet ugyanarra a következtetésre jutott, mint a Főügyész, nem 
tette magáévá ezt az érvrendszert és értelmezési módot, a kár fogalmát kizárólag a 
Társasutazásról szóló irányelv fényében definiálta. Ehhez kapcsolódóan fejti ki az 
Akcióterv, hogy könnyen az érintett nemzeti jogok töredezettségéhez vezethet az absztrakt 
jogi fogalmak általánosan érvényes közösségi jogi definíció nélküli használata, főleg, ha ez 
az alkalmazás csupán az adott irányelv rendelkezéseit szem előtt tartó értelmezési móddal 
párosul. Ennek megértéséhez elegendő azt elképzelni, hogy egy irányelv nemzeti jogba 
történő átültetése esetében a tagállamok a nemzeti jogukban meglévő általános fogalom-
meghatározást alkalmazták. Ha azonban az absztrakt jogi fogalmakat, (mint pl. szerződés, 
kár, jogügylet) az adott irányelv fényében kell értelmezni, a Tagállamok arra 
kényszerülnek, hogy a már meglévő definíciót megváltoztassák, hogy az az absztrakt 
fogalom vonatkozó irányelvben szereplő konkrét jelentésének megfeleljen. 
A nemzeti jogok ilyetén töredékessé válása több helyen is felmerült, konkrétan azért, mert 
ilyen esetekben a nemzeti jogalkotó dilemma elé kerül: vagy a korlátozott érvényű irányelv 
átültetése a nemzeti jog közösségi joghoz való sokkal átfogóbb közelítését teszi szükségessé 
annál, amint azt az adott irányelv előirányozta volna, vagy pedig a megvalósítás egy 
szimpla átültetés lesz csupán – kétséges eredménnyel. 
További zavaró tényező lehet az irányelvek átültetése és ezáltal az egységes alkalmazásuk 
tekintetében az, hogy bizonyos irányelvekben olyan fogalmak kerülnek bevezetésre a 
nemzeti jogrendekbe, melyeket azok nem vagy más tartalommal ismernek.188 Gyakran 
fordul elő ennek következtében az a helyzet, hogy a nemzeti jogalkotó az irányelv 
átültetésével egyidőben megtartja az addigi nemzeti, akár az irányelvnek gyökeresen 
ellentmondó szabályozást is, ezzel olyan helyzetet teremtve, amely természeten 
jogbizonytalansághoz vezet. Erre lehet példa, mikor egy Tagállamban egyszerre két törvény 
is hatályban van a tisztességtelen szerződési feltételek tekintetében.189 

                                                
185 A Bizottság 1990. június 13-i 90/314/EGK irányelve a társasutazásokról. 
186 A Tanács 85/374/EGK irányelve a tagállamoknak a hibás termékek által okozott károkért való 
felelősségére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási szabályainak közelítéséről (Termékfelelősségi 
irányelv). 
187 Az 1. cikk alkalmazásában a „kár” jelentése: 
a) halál vagy testi sérülés által okozott kár; b) a hibás terméken kívül más dologban okozott kár, vagy a 
dolog megsemmisülése 500 ECU értékhatár fölött, feltéve, hogy a dolog 
i. általában személyes használatra vagy fogyasztásra szolgál, és 
ii. azt a károsult elsősorban személyes használatára vagy fogyasztásra használta. 
Ez a cikk nem érinti a tagállamok nem anyagi kárra vonatkozó rendelkezéseit. 
188 Vö ezzel a minősítés problematikáját a nemzetközi kollíziós magánjogban. 
189 A fenti problémára lehet kielégítő megoldás az EK által szorgalmazott totális harmonizáció. 
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Összességében a közösségi jog mai állása felülvizsgálatra érdemes, és ezt a felülvizsgálatot 
minden érintett közösségi szerv valamint a Bizottság Közleményére észrevétellel élő 
szakértők is helyeslik és sürgetik. 
 
 
2.4.8.3.2 Az Egységes Piac működése 
 

Az Egységes Piac működésével kapcsolatos problémák tekintetében az Akcióterv 
elsődlegesen a kötelező és nem kötelező rendelkezések közötti különbséget tárgyalja.  
Az Egységes Piac rendeltetésszerű működését akadályozó jelenségek körébe tartozik a 
határokon átnyúló szerződések megkötését és teljesítését gátló minden olyan akadály és 
tényező, melyek közvetve vagy közvetlenül a nemzeti szerződésjogok különbözőségéből 
vagy ezen különbségek jogi összetettségéből fakadnak és ezáltal a határokon átnyúló 
gazdasági tevékenységek gyakorlását tilalmazzák, lényegesen elnehezítik vagy attól 
elriasztanak.190  
Számos olyan vélemény érkezett a Bizottsághoz, hogy az Egységes Piac nem megfelelő 
működése többnyire a nemzeti jogrendszerek kötelezően betartandó szabályainak róható fel. 
Ezen belül is főképpen az olyan szabályok akadályozzák az Alapszabadságok 
megvalósulását, amelyek a nemzeti jogrendekben a szerződési szabadság korlátozását 
célozzák.191 
Ezek a vélemények a fenti meghatározás alapján teljességgel alátámaszthatóak, már ami a 
nemzeti szerződésjogok különbözőségét illeti. De miért csak a kötelezően alkalmazandó 
szabályok gátolják az Egységes Piac működését és ezáltal a lényeges nemzetközi elemet 
tartalmazó jogügyletek lebonyolítását? A válasz egyszerű. Az olyan nem kötelező 
jogszabályok, melyek nagy valószínűséggel problémát jelenthetnek a jogviszonyban, 
hatékony jogválasztással megfelelően kiküszöbölhetők.  
Persze nem minden esetben ilyen könnyű a megoldás, hiszen a felek vagy az egyik fél nincs 
mindig olyan helyzetben, hogy jogválasztással élve elkerülje a reá leselkedő veszélyeket. 
Elég, ha csak a gazdaságilag gyengébb helyzetben lévő félre gondolunk, akinek választási 
lehetősége nem az alkalmazandó jog tekintetében áll fenn, hanem csupán arra terjed ki, 
hajlandó-e szerződést kötni vagy sem. A feltételeket – és ezzel magát a választott jogot is a 
gazdaságilag előnyösebb pozícióban lévő fél határozhatja meg, természetesen ezzel még 
inkább eltolva az erőviszonyokat.  
A megfelelő megoldás egy, a felek által közösen meghatározott jog választása lenne, amely 
egyiküknek sem jelent kiemelt előnyt (mintha az egyik fél saját jogát alkalmaznák a 
szerződésre) és hátrányokkal sem jár, fordított esetben. Az idegen jog választása sem 
egyszerű és olcsó dolog ám, hiszen rendszerint a fél nem járatos abban a jogban, amit vagy 
ráerőltetnek, vagy szerencsésebb esetben ő maga választ. Hogy meg tudja ítélni, mi a 
kedvező döntés számára, jogi tanácsért kell fordulnia, ami egyrészről tranzakció-növelő 
költségekkel jár,192 másrészt magában hordozza a jogbiztonság hiányát is, hiszen az ügyvéd 
illetőleg a jogi tanács adója sem tévedhetetlen, főleg idegen jogok tekintetében. Ez a 
bizonytalansági tényező (és nem is annyira a költségvonzat) olyan hatásokat kumulálhat a 
kevéssé tőkeerős vállalkozások üzleti terveiben, mely egyértelműen elriasztja őket az 
idegen (akár szomszédos), de éppen úgy az Egységes Piac részeként kedvezőbb helyzetet 

                                                
190 A Bizottság Akcióterve, 3.2. pont. 
191 Minden jogrendben vannak ilyen szabályok, azonban rendszerint a lehető legkisebb szerepet szánják nekik, 
kvázi egy végső szűrő funkciót töltenek be. Ilyenek lehetnek a közrendi záradékkal kapcsolatos rendelkezések, 
a közbiztonság, közerkölcs megóvására irányuló szabályok, amelyek kivételes esetben felülírhatják a 
szerződési szabadság alapelvét. 
192 Ld. ehhez Mattei: A transaction costs approach to the European Code in: ERPL, 1997, 538-539 o. 
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biztosítani hivatott ország piacáról. Nem is beszélve arról a tényről, hogy a 
vállalkozásoknak a megnövekedett költségeken és a jogbizonytalanságon kívül számításba 
kell venni a hazai (másik országbéli) konkurenciát, amely hazai pályán versenyezve jelentős 
helyzeti előnyt élvez. 
De a jogválasztás imént felsorolt hátrányaival egyetemben is kedvezőbb, mintha egyáltalán 
nem élhetne vele a fél. 
Ez a lehetőség azonban nem áll fenn a mindenképpen érvényesülést igénylő nemzeti 
szabályokat illetően. Hogy milyen szabályok lehetnek ezek valójában? Például kötelező 
formai követelményeket lefektető rendelkezések vagy az általános szerződési feltételekkel 
kapcsolatos előírások.  
A konkrétan felvetett problémák tekintetében kiemelt helyen szerepelt a szerződés lényeges 
elemeinek a tagállamok jogaiban fellelhető eltérő szabályozása, amely természetesen külön 
gonddal és megnövekedett ügyleti költségekkel jár.  
Példaként a külföldi vállalatok/vállalkozók képviseletét lehet említeni, amelynek jelentős 
vonzatai lehetnek az egyes dokumentumok érvényessége, elismerése tekintetében. Az 
egyetlen célravezető megoldás jogi bizonyosságot szerezni a kérdésben, hogy az adott 
dokumentumok illetőleg a meghatalmazás érvényes-e. Egyes nagy volumenű jogügyletek 
tekintetében természetesen nem jelent megoldhatatlan feladatot az ügyvédi szaktanács 
költségének előteremtése, de a kisebb jelentőségű, általános ügyletek esetén nem csak, hogy 
költséges, de ésszerűtlen is. 
További példák elsősorban a formai követelményekkel kapcsolatban hozhatók, mikor a 
külföldi fél nem tudja, mert nem is tudhatja, hogy bizonyos szerződések érvényességéhez a 
közjegyző előtti aláírás vagy például kezes szükséges. Ide tartoznak azon előírások is, 
amelyek a szerződés egy bizonyos nyelven való szövegezését kívánják meg. 
Egy másik jellemző csoport, mely hozzájárul az Egységes Piac zavarainak kialakulásához, 
azon nemzeti szabályok különbözősége, melyek az általános szerződési feltételeknek a 
szerződésbe való beillesztését, illetve azok érvényességét érintik. Néhány Tagállamban 
elegendő az ilyen szerződési feltételekre csupán utalni, míg másokban csatolni kell a 
szerződéshez, illetőleg alá is kell írni ezeket, hogy később érvényesen lehessen hivatkozni 
rájuk. Olaszországban például bizonyos feltételek csak akkor lesznek érvényesek, ha azokat 
külön alá is írják.193 Az ilyen szabályok általában a jogrendszerek kötelezően érvényesülő 
kógens normái közé tartoznak, így jogválasztással sem lehet kikerülni őket. 
Jelentős eltérések lehetnek a tagállamok jogában azon esetekre figyelemmel is, hogy vajon 
a bíróságok mely szerződéses kikötéseket tartanak megengedhetetlennek és ezáltal 
érvénytelennek. Néhány Tagállamban194 a bíróságok szigorúan vizsgálják a szerződés 
kikötéseit és gyakran bele is avatkoznak, hogy mit foglalható bele a kontraktusba és mi 
nem. Ez a „tartalomellenőrzés”195 még vállalkozások között létrejött szerződések estében is 
szokásos.196 Egyéb Tagállamok bíróságai ehhez képest csupán korlátozott ellenőrzést 
gyakorolnak a szerződések tartalma fölött, illetőleg inkább csupán a kereskedelmi 
szerződések általános szerződési feltételeinek bizonyos tartalmi elemei tekintetében 
engedélyezett a jogalkalmazói beavatkozás. 
Ez az áttekinthetetlen helyzet minimálisan is bizonytalanságot okoz az olyan vállalatok 
körében, akik általános szerződési feltételeket alkalmaznak, hiszen bizonyos államokban 
nem alkalmazhatják azt az előre kimunkált feltételrendszerüket, amely elsődlegesen a 

                                                
193 Ld ehhez: Guido Alpa: The Implementation of the EC Directive on Unfair Contract Terms in Italy in: 
ERPL, 1997, 181-184. o.  
194 Ezek közé tartozik Németország és az északi államok. 
195 A német jogi nyelvben nagyon elterjedt ’Inhaltskontrolle’ kifejezés tükörfordítása a szó eredeti 
jelentésének érzékeltetése céljából. 
196 Vö: blanketták csatája, Battle of Forms. 
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gazdasági ügyletek lebonyolításának megkönnyítését célozza. Ez szintén választás elé állítja 
a vállalatokat. Vagy jogi szakvéleményt szereznek minden olyan tagállami ÁSZF-fel 
kapcsolatos szabályozás tekintetében, ahol piacra kívánnak lépni, és a szakvéleménynek 
megfelelően átdolgozzák saját, addig használatban lévő feltételeiket vagy egyszerűen 
tartózkodnak az idegen piacoktól, ami azonban korlátozza a versenyt és alapvetően – az 
érintett vállalatok mellett – a fogyasztókra nézve kedvezőtlen hatású. 
 
A számos piactorzító hatású felvetés közül a fontosabbakat említve az utolsó vizsgálandó 
problémakör a közösségi fogyasztóvédelmi jog minimumharmonizáció-jellege.197 
Az általános közösségi jogelveknek megfelelően, ha a Közösség szabályozási körébe von 
egy konkrét területet, és ott jogszabályokat bocsát ki, a Tagállamoknak nincs lehetőségük a 
közösségi rendelkezéseknek ellentétes szabályozást elfogadni az adott területen.198 Ez azt 
jelenti, hogy a közösségi jog teljes mértékben harmonizálja a nemzeti jog szóban forgó 
szegmensét. Ezzel ellentétben a fogyasztóvédelmi irányelvek úgynevezett 
minimumharmonizációt valósítanak meg, ami azt jelenti, hogy a Tagállamok alkothatnak 
jogszabályokat a közösségi irányelvek mellett, sőt, azok ellenében is, amennyiben a nemzeti 
rendelkezések a fogyasztók számára a védelem egy nagyobb fokát valósítják meg, nem 
minősülnek versenykorlátozó hatásúnak és, további feltételként összhangban vannak az EK- 
Szerződéssel.199 Ezen konstrukció célja világos és igazolható, a Tagállamoknak lehetőséget 
biztosít, hogy az általános közösségi szabályokon túlmenően kiterjedtebb védelmi rendszert 
biztosítsanak a fogyasztók részére. Azonban az olyan nemzeti szabályozások, amelyek a 
közösségi jognál szélesebb körű jogokkal ruházzák fel a fogyasztókat, nem korlátozzák a 
versenyt és bármennyire összhangban is vannak a közösségi jogelvekkel, és az EK-
Szerződéssel, nehézséget okoznak a Egységes Piacon tevékenykedni kívánó vállalatok 
számára, mivel minden Tagállamban más és más fogyasztóvédelmi szabályozással kell 
szembesülniük és ezen szabályoknak eleget tenniük.200  
A Bizottság a fentiekből kiindulva eldöntötte, hogy a továbbiakban nem él a 
minimumharmonizáció eszközével.201 A tett megvalósításának első példája a pénzügyi 
szolgáltatások távolsági kereskedelmére vonatkozó irányelv,202 amely nem tartalmaz 
minimumharmonizációra vonatkozó kitételt, és a teljes egészében lefedi a tárgyalt 
területet.203 A szabályozási mód újdonságához tartozik még a sokkal részletesebben 
megfogalmazott szabályok bevezetése, mely természetesen pozitív hatással van a 
jogbiztonságra és ezzel az Egységes Piac működésére.204 
 
 
 
                                                
197 Hasonló szabályozási mechanizmus érvényesül a környezetvédelem területén is, természetesen abban az 
esetben is beszélhetünk az Egységes Piac érintettségéről, de ez a téma nagyon messzire vezetne. 
198 Vö: a közösségi jog elsőbbsége. 
199 RSZ 95. cikk. 
200 Az más kérdés, hogy itt a fogyasztók jogának és a vállalatok piacra lépési jogának ütközése esetén, melyik 
jogot tartjuk erősebbnek. Valószínűleg az ipari és kereskedelmi lobbi az, amelyik jobban tudja az akaratát 
érvényesíteni, ennek ellenére személyes meggyőződésem, hogy sem a fogyasztóvédelmi jogosultságok 
kiterjesztése, sem pedig a fent említett környezetvédelmi előírások bővítése nem eshet (illetőleg józan 
gondolkodást feltételezve nem eshetne) áldozatul a piacliberalizáció mindenáron való elérésének. 
201 Ld. ehhez a fenti lábjegyzetet. 
202 Ld. 169. hivatkozás. 
203 A Tanács ezzel szemben nem lelkesedett a minimumharmonizáció megszüntetéséért, és heves viták előzték 
meg a fenti irányelv elfogadását. Ennek következtében az irányelv mégis tartalmaz egy 
minimumharmonizációs rendelkezést a 4. cikkben, mely a szerződés-előkészítése kapcsán megkívánt 
tájékoztatási kötelezettséget rendezi a felek között. 
204 Vö. a Távollévők között megkötött ügyletekről szóló irányelv részletes szabályaival. 
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2.4.8.4 A Bizottság megoldási javaslatai az Akcióterv alapján 
 

A Bizottság megoldási javaslatai jelentős mértékben hasonlítanak az EP és az EESC 
által felvázolt alternatívákhoz. 
Ennek felel meg elsősorban az Akcióterv felépítése, amely rövid, közép és hosszútávú 
feladatokra bontja az intézkedéseket. Másodsorban a konkrét megvalósítási forma, amely 
egyrészről mind törvényalkotói (legiszlatív), mind nem törvényalkotói (non-legiszlatív) 
intézkedésekben ölthet testet, másrészről a Közlemény által lefektetett változatok 
összegyúrását sem tartja kizártnak.205 A tartalom szempontjából a Bizottság a Közlemény 
II. és III. Változatának megvalósítását látja a legvalószínűbbnek, míg hosszútávon a IV. 
Változat megvalósítása sem zárható ki teljesen. 
Érdekes kérdés lehet, milyenek a nem-törvényhozói intézkedések és hogyan valósíthatók 
meg? Ezek közé tartoznak a Bizottság magyarázata alapján az önszabályozó intézkedések, 
az egyes piaci szegmensek szereplőinek önkéntes megállapodása, a nyílt koordinációt célzó 
intézkedések, felvilágosító és információs kampányok, melyekkel el lehet érni az 
önszerveződést, a közös érdekek felismerését és az ennek megfelelő célok elérése 
érdekében kifejtett tevékenységek ösztönzését.206 
A fenti eszközök valóban újszerűnek tűnnek és a Bizottság le is szögezi, hogy nem 
kizárólag ezektől várja a pozitív eredményeket, de alkalmazásukhoz nagy reményeket fűz. 
Fontos még megemlíteni, hogy a törvényhozói eszközökkel207 való együttes bevetésről van 
szó, amely hosszabb távon hozhatja meg a kívánt eredményt. 
A javasolt megoldásokat nem egyszerre fogják alkalmazni. Néhány területen már meg is 
kezdődött vagy hamarosan megkezdődik a munka, példa erre a már meglévő irányelvek 
átvizsgálása és felfrissítése, valamint új irányelvek megalkotására vonatkozó javaslatok 
elkészítése.  
Az általános európai szerződési feltételek kialakítása, amely alapvetően megoldást 
nyújthatna a fentebb vázolt problémára, egy éven belül megkezdődik. A közös hivatkozási 
keretek208 kialakítása az egyik legelső lépés a szerződésjog területén meglévő közösségi 
joganyag minőségének javítását illetően. Mindezen elképzelések természetesen csak akkor 
valósíthatók meg, ha a tudományos kutatások változatlan intenzitással és sikerrel haladnak 
tovább, és minden érintett a továbbiakban is kifejti építő véleményét a szerződésjogi 
jogegységesítéssel kapcsolatban.  
A tudományos kutatás a Kutatás és Technikai Fejlődés elevezésű hatodik keretprogram 
vonatkozásában halad tovább, ennek megfelelően függ a javaslatok benyújtására vonatkozó 
felhívás megjelenésétől is. Az azonban előrebocsátható, hogy a program megkezdésétől 
számított 3 éven belül már lehet eredményekre számítani. 
Az egyik legfontosabb intézkedés a már meglévő és az újonnan megalkotandó közösségi 
jog minőségének javítása. A Bizottság ezzel kapcsolatban az Akciótervben is megemlíti, 
hogy a továbbiakban is nagy figyelmet fog fordítani ezen célkitűzés megvalósítására.209 
A Bizottság ezen túlmenően nagy várakozással tekint a Közös Hivatkozási Keretek 
megvalósítása felé is, hiszen amennyiben elkészülnek és alkalmazhatóak lesznek megfelelő 
eszközként szolgálhatnak a jogszabályi háttér minőségének javítását illetően. 
                                                
205Csakúgy, mint a fent említett két szerv, amely hasonló megoldásokat javasolt dokumentumában. 
206 Erről bővebben a 6. fejezetben. 
207 Rendeletek, irányelvek és ajánlások. 
208 Közös Hivatkozási Keretek (Common Frame of Reference, Gemeinsame Referenzrahmen), az egységes 
európai szakkifejezések megteremtése értendő ez alatt a magyarra csak nagy nehézségekkel és akkor is 
helytelenül lefordítható kifejezés alatt. ld. részletesebben következő oldal. 
209 Ld. ehhez a Bizottság Közleményét az Európai Parlament Tanács és az EESC és a Régiók Bizottsága 
irányában a 2002-2006-os időszakra megvalósítandó fogyasztóvédelmi stratégiát illetően. COM (2002) 208. 
végl. 
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Az önkéntes alapon alkalmazható jogalkotási megoldások tekintetében210 a munkálatok az 
Akcióterv kibocsátásával párhuzamosan megkezdődtek, az eredményre kevéssel a Közös 
Hivatkozási Keretek véglegesítése után lehet számítani. 
Az alábbiakban a munkafolyamat három nagyobb területét veszem górcső alá, nevezetesen 
a : 

1, A szerződésjog közösségi szabályozásának áttekintését a minőség javítása 
céljából. 
2, A Közösség-szerte alkalmazandó általános szerződési feltételek kidolgozásának 
előmozdítását és 
3, A diszpozitív jellegű, nem szektorspecifikus jogszabályok kibocsátásának 
lehetőségét a szerződésjog területén 

 
 
2.4.8.4.1 A szerződésjog közösségi szabályozásának áttekintése, a minőség javítása 
 

A fent tárgyalt okok és összefüggések alapján kétségtelen, hogy az eddigi, 
szektorspecifikus szabályozási módozat tehát nem kiváltója az Egységes Piac elégtelen 
működésének és a közösségi jog inkoherenciájának. Utóbbi azonban minden kétséget 
kizáróan fennáll, ezért a Bizottságnak hathatós lépéseket kell tennie abban a tekintetben, 
hogy a közösségi jog területén megteremtse a kívánatos összhangot. A távlati cél egy olyan 
európai szerződésjog megalkotása, amely mind a megszövegezése, mind az átültetése, 
illetőleg az alkalmazása tekintetében magas színvonalat képvisel. Amennyiben azonban az 
irányelvekben meglévő eltérések az eltérő szabályozási célnak tudhatók be, a közösségi 
beavatkozás nem mutatkozik szükségesnek. Ez nem jelenthet ellenben mentséget az olyan, 
fogalmakkal kapcsolatos eltérések és ellentmondások igazolására, melyek alapvető célja, és 
így az eltérés oka nem a különböző területek szabályozása. 
Ismételten aláhúzandó, a szerződésjog területén fennálló közösségi jog színvonalának 
javítása és összhangjának megteremtése közvetlenül elősegíti a közösségi jog egységes 
alkalmazását és a határokon átnyúló jogügyletek rendeltetésszerű és problémamentes 
lebonyolítását, ami hozzájárul az Egységes Piac teljes megvalósításának megkönnyítéséhez 
és mihamarabbi eléréséhez.211 
Az Akcióterv a minőségjavítást két lépcsőben tartja elképzelhetőnek. Az első fázis a már 
említett ún. Közös Hivatkozási Keretek megteremtése, majd a dokumentumnak a 
gyakorlatban való hasznosítása 
 
 
2.3.8.4.1.1 Közös Hivatkozási Keretek 
 

Célszerű megismerkedni ezzel az érdekes kifejezéssel, mely az európai szerződésjog 
közös szabályait és szakkifejezéseit, terminológiáját hivatott tartalmazni. A megvalósítással 
kapcsolatos elképzelések szerint ez egy olyan, bárki által hozzáférhető dokumentum lesz, 
amit minden tagállam nyelvére lefordítanak,212 azonban alapvetően a Bizottságot fogja 

                                                
210 Tehát itt a Közlemény II. Változatáról van szó. 
211 Nem véletlen, hogy a Bizottság olyan gyakran és oly nagy hangsúllyal ismételgeti ezt a tényt, hiszen az 
Egységes Piac teljes megvalósítása olyan alapvető közösségi célkitűzés, mely tekintetében a közösségi 
intézmények jogalkotási hatásköre megkérdőjelezhetetlen. Ha csak egyszerűen a magánjogi jogegységesítés 
megteremtéséről lenne szó, azonnal felvetődne – mint ahogyan fel is vetődött egyébiránt – a Közösség 
jogalkotási kompetenciájának hiánya. 
212 Így magyarra is, kíváncsian várom az elnevezés magyar fordítását! (A legújabb dokumentumokban nem 
fordítják, a CFR angol mozaikszó használatos, véleményem szerint kevéssé igazolhatóan). 
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segíteni mindennapi munkája során a közösségi szerződésjog egységes nyelvezetének és 
szabályrendszerének kidolgozásában. 
Az Akcióterv szerint a Közös Hivatkozási Keretek a szerződés megkötésével, 
érvényességével és értelmezésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza, de éppen úgy 
megtalálható lesz benne a teljesítés, nem-teljesítés, a jogorvoslatok, az ingókon fennálló 
hitelezői biztosítékok és a jogalap nélküli gazdagodás szabályanyaga is. Példaként szerepel 
a dolgozatban már boncolgatott ’kár’ kifejezés tartalmának meghatározása, mely korábbi 
elkészülte esetében elkerülhető lett volna a többes értelmezés és az ebből fakadó hosszas 
jogvita.  
A Bizottság jelentős távlati célokat lát megvalósulni a Közös Hivatkozási Keretek 
segítségével. Amennyiben az elkészült anyagot a legszélesebb körű szakmai és politikai 
diskurzus megfelelőnek ítéli, hogy a közös európai szerződésjog modelljévé váljon, a 
Bizottság szerint komolyan kell azzal az eshetőséggel számolni, hogy a Tagállamok 
nemzeti jogalkotói, sőt esetlegesen harmadik államok is mintának tekinthetik új 
szerződésjogi szabályozásuk megalkotása vagy a régi módosítása esetén.213 Ebben az 
esetben a joganyag önműködő módon járulna hozzá a Tagállamok szerződésjogában 
található eltérések és ellentmondások kiküszöböléséhez és feloldásához. 
 
 
A javaslat három cél elérését tartja szem előtt: 
1, A már meglévő jogszabályok átdolgozásával és újak elfogadásával a Bizottság át tudja 
alakítani a közösségi szerződésjogot úgy, hogy az többé ne a mostani, töredékes és a 
különbségek által akadályozott joganyag legyen. Olyan új normarendszert kell kidolgozni, 
amely a legalapvetőbb fogalmak214 definiálástól kezdve eljut az egységes és általános 
szabályozásig. Az alapelv azonban itt is a szerződési szabadság, melyet csakis akkor szabad 
korlátozni, ha az megfelelő szakmai érvvel alátámasztható. Az alapvető célkitűzés egy 
olyan közös, európai szerződésjog kialakítása, amely közös alapelveken és egységes 
terminológián nyugszik. 
2, A joganyag megalkotásával elérni kívánt második cél a (mint az már fentebb elhangzott) 
a Tagállamok szerződésjogának közelítése, amely esetlegesen harmadik államokra is 
kihatással lehet.  
3, Harmadrészt a Bizottság az átfogó szabályozás kialakítása esetén215 (mely mindenképpen 
várható) szintén erre a joganyagra támaszkodva kíván eljárni. 
 
Látható tehát, milyen hosszútávú jelentőséggel bír a Közös Hivatkozási Keretek kialakítása 
és elfogadása.  
A célkitűzés biztosítása indokával, azaz, hogy a kialakítandó Közös Hivatkozási Keretek 
megfelelnek a gazdasági szereplők elvásásainak, illetőleg a szerződésjog területén a 
későbbiekben szabályozási modellként szolgálhatnak, a Bizottság a szerződésjog területén 
átfogó tudományos kutatások végrehajtását finanszírozza. A kutatás tárgyául szolgáló 
speciális szakterületek a fenti célok megvalósításával kapcsolatosak, egyben az 
Akciótervben és a Bizottság Közleményében is kifejtésre is megnevezésre kerültek.216 
A kutatás során a legalapvetőbb forrásokat célszerű igénybe venni, így megkerülhetetlen a 
hatályos tagállami jogszabályok vizsgálata a feltehetően létező közös nevező megtalálása és 
közös alapelvek kidolgozása céljából. 

                                                
213 Nagyon hangsúlyosan esik latba a kérdés a Ptk. rekodifikációja tekintetében. 
214 Pl. szerződés, teljesítés. 
215 Amennyiben nem szektorspecifikus irányelveket alkotnak, hanem egy opcionális vagy esetleg egy (félve 
írom le) kötelezően alkalmazandó európai szerződésjogi jogszabályt, netán egy Kódexet fogadnának el. 
216 Ld. a fenti okfejtést a két dokumentumnál. 
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Különösen fontos a tagállami bíróságok joggyakorlatának, ezen belül kiemelt jelentőséggel 
a Legfelsőbb Bíróságok gyakorlatának vizsgálata, valamint a szerződésekkel kapcsolatos 
általános gyakorlat figyelembe vétele. Az esetjog vizsgálata azért bír rendkívüli 
jelentőséggel, mert ily módon könnyen kiderülhet, hogy az adott tagállam jogszabályai 
alkalmasak–e a gyakorlatban felmerülő jogviták hatékony és kielégítő megoldására. 
A nemzeti jogforrásokon kívül a hatályos EK-joganyag továbbá a vonatkozó, kötelező 
erővel bíró nemzetközi jogforrások, mindenek előtt a Bécsi Vételi Egyezmény szabályainak 
elemzése mutatkozik lényegesnek. Az EK acquis vizsgálata kissé furcsának tűnhet, 
azonban, ha belegondolunk, hogy az egész kutatás végcélja éppen a hatályos acquis 
megreformálása, azaz jobbá, illetve koherensebbé tétele hézagpótló jogszabályok által, 
azonnal értelmet nyer a felvetés. A Közös Hivatkozási Keretek megalkotásának egyik fő 
indoka az, hogy segíthet a közösségi jog gyenge pontjainak feltárásában ezzel elősegítve 
azok kijavítását. De azért is fontos, mert a Közös Hivatkozási Keretek egy jövőbeni átfogó 
szerződésjogi jogszabály alapját képezhetik, amely esetében elképzelhetetlen lenne, hogy a 
hatályos acquis vizsgálata nélkül szülessen meg, így esetlegesen olyan kiemelkedő 
jelentőségű jogszabályoknak ellentmondva, mint a Sale of Consumer Goods irányelv217 
vagy a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv.218 
A Bizottság a Közös Hivatkozási Keretek kutatását a Hatodik Kutatási Keretprogramban219 
látná szívesen, melyet a Parlament és a Tanács 2002. nyarán fogadott el. 
Ezen program szigorú financiális feltételeinek okán azonban, mint az fentebb már említésre 
került, a kutatási tevékenység leghamarabb 2005-ben indulhat, ennek megfelelően a kutatási 
eredmények, amelyek megalapozhatják a Közös Hivatkozási Keretek megalkotását, nem 
várhatók 2007-nél hamarabb. Így maga a dokumentum sem születhet meg ennél az 
időpontnál korábban, ami egy kicsit hosszúnak tűnik, ám a jó 10 éves csendhez képest, ami 
a közösségi szerződésjog területén megfigyelhető volt, egy egészen elfogadható célkitűzés. 
Ez tehát az első lépés, míg a második, a megalkotott dokumentumnak a gyakorlatban való 
hasznosítása.  
A hatályos acquis felülvizsgálatát illetően a bizottság már az Akcióterv elfogadása előtt 
javasolt olyan intézkedéseket, amelyek fontosságát az Akcióterv újra hangsúlyozza.220 
Megállapítást nyert, hogy a Közös Hivatkozási Kereteket minden lehetséges alkalommal 
felhasználja a Bizottság a hatályos joganyag felülvizsgálatát és az új javaslatok elbírálását 
illetően. Ezen túlmenően az Akcióterv kiemeli, hogy az új segédanyagot nem csak a 
Bizottság használhatja majd, de az EK egyéb jogalkotó szervei is, így az EP és a Tanács is. 
Amennyiben valóban sikerül megvalósítani ezt a kétlépcsős módszert, úgy jelentősen 
hozzájárulhat a közösségi joganyag sokat hiányolt egységének megteremtéséhez, és egy 
hatékonyabban működő Egységes Piac megvalósításához. 
 
 
2.4.8.4.1.2 Közösség-szerte alkalmazott általános szerződési feltételek kidolgozása 
 

Az Akcióterv által javasolt második intézkedés olyan szerződési feltételek 
kidolgozása, mely a nemzeti jogokban alkalmazott blanketta-szerződések mintájára egy 
általános sémát adna a felek számára a Közösségen belüli, határokon átnyúló ügyletek 
tekintetében. Ezt a szerződési formulát felhasználva a felek egyrészről megkímélik magukat 

                                                
217 1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállás egyes vonatkozásairól. 
218 1993/13/EGK irányelv a fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztességtelen kikötésekről. 
219 Az EP és a Tanács 1513/2002/EK határozata az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség 
létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
keretprogramjáról, 2002. június 26. OJ L 232, 2002. augusztus 29. 1. o.  
220 Ilyen például a fogyasztókkal kapcsolatos jogterület vagy a pénzügyi szolgáltatások köre. 
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a dolgozatban már ismertetett nehézségektől, melyek általában akkor következnek be, ha 
külföldi féllel kívánnak üzletet kötni, másrészt a szerződést előkészítő tárgyalási folyamat is 
jelentősen egyszerűsödik, hiszen csak az adott szerződéstípusra jellemző specifikus 
kérdésekben kell a feleknek külön tárgyalásokat folytatniuk, amennyiben a blanketta-
feltételeket elfogadják. 
A Közösségen belül a szerződési szabadság minden Tagállamban a szerződésjog lényegi 
elemét képezi, amely lehetőséget biztosít a feleknek, hogy egyéb feltételek fennállta esetén 
olyan szerződési feltételeket alakítsanak ki, amely nekik a leginkább megfelel. A szerződési 
szabadság azonban korlátozható bizonyos speciális megfontolásokból, pl. más törvényekből 
eredő követelmények tekintetében vagy az adott állam közrendjének biztosítása céljából. A 
korlátozások azonban mindig csupán szűkítőleg értelmezendők és a felek alapvetően 
majdnem teljes szabadsággal rendelkeznek, hogy meghatározzák szerződésük tartalmi 
elemeit. Ez a szabadság különösen akkor fontos, ha a felek különleges jellegű szerződést 
kötnek vagy olyan szerződés feltételeit dolgozzák ki, amely valamely bonyolult tényállást 
szabályoz. 
Az esetek túlnyomó részében ugyanakkor egyszerű és gyakran ismétlődő kontraktusokat 
kötnek a felek, melyeket szívesen szabályoznak általános szerződési feltételekkel, hiszen ez 
jelentős költség és fáradtság megtakarítását jelentheti számukra.221 
Az ilyen szerződési feltételek rendkívül elterjedtek, ám azokat kevéssé a nemzetközi 
forgalomban, mint inkább az egy országon belüli ügyletek megkötésénél használják. 
Vannak ugyanakkor olyan kidolgozott szerződési feltételek is, melyeket kimondottan a 
határokon átnyúló kereskedelem céljaira fejlesztettek ki és alkalmaznak, és az ilyen 
szerződési feltételeket egyre gyakrabban alkalmazzák belföldi ügyletek tekintetében is. 
Ez ismételten csak a blanketta-szerződések felhasználásának pozitívumait emeli ki, hiszen 
minél többet és minél több helyen alkalmaznak egy szerződési formulát, annál inkább 
elfogadottá válik. 
A Közösség-szerte alkalmazandó blanketta-szerződések megszerkesztéséhez és 
elterjesztéséhez az alábbi lépések nélkülözhetetlenek:  
 
1, A kezdeményezéssel kapcsolatos információcsere megkönnyítése 
Ebben a kérdésben csupán a Tagállamokban és a különböző szektorokon belül zajló 
műhelymunka eredményeinek áramoltatását kell megoldani, méghozzá adatbázisok 
létrehozásával. Ez a feladat nem ígérkezik különösebben nehéznek, a hasznossága viszont 
felbecsülhetetlen, mert az ilyen szerződési feltételek kidolgozásában érdekelt szervezetek és 
felek információhoz juthatnak az egyéb kezdeményezések vonatkozásában, tanulhatnak 
mások hibáiból és profitálhatnak az eredményekből, nem utolsósorban pedig kapcsolatokat 
építhetnek, ami közösségi szinten is hasznos lehet. A Bizottság ennek az elképzelésnek a 
megvalósítása és támogatása céljából létre fog hozni egy web-oldalt222, amelyen 
vállalkozások, magánszemélyek és szervezetek tehetik közzé (szigorúan a saját 
felelősségükre) már létező vagy tervezett általános szerződési feltételeiket. A honlap 
megnyitása után másfél évvel a Bizottság értékelni fogja az eredményeket.  
 
2, Motívumok felkínálása az általános szerződési feltételek alkalmazása tekintetében 
Az a tény, hogy a Bizottság támogatja az általános szerződési feltételek EU-szinten való 
elterjedését, korántsem jelenti azt, hogy azok tartalmával általában egyet is ért. Az ilyen 
feltételeknek ugyanis mind a közösségi szabályozásnak, mind pedig az Unió politikai 

                                                
221 Természetesen az ÁSZF alkalmazása nem mindig ilyen rózsaszín, hiszen nagyon gyakran a gazdaságilag 
előnyösebb helyzetben lévő fél ráerőlteti akaratát a másik félre vagy felekre, akinek csupán abban a 
tekintetben van lehetősége a választásra, hogy megköti-e a szerződést vagy sem. 
222 A cím sajnos még nem áll rendelkezésre. 
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követelményeinek meg kell felelniük. Ezért határozta el a Bizottság, hogy közzétesz 
bizonyos vezérmotívumokat, amelyek az érdekelt feleket – legyenek azok vállalatok, egyéb 
szervezetek vagy akár magánszemélyek – figyelmezteti és emlékeztetheti arra, hogy 
bizonyos jogi előírások és korlátozások az általános szerződési feltételek kidolgozásánál 
nem hagyhatók figyelmen kívül. Ennek fényében nyilvánvaló például, hogy az ilyen 
feltételeknek teljes összhangban kell állniuk a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 
irányelv szabályaival. Ezek az ún. motívumok emlékeztethetik a feleket arra is, hogy a 
blankettaszerződések tekintetében a közösségi versenyszabályokat is tiszteletben kell 
tartaniuk. 
Ezen kívül fontos tényező lehet a munkálatok során, hogy a feltételeket a lehető 
legszélesebb diskurzus alapján dolgozzák ki az érintett csoportok, bevonva minden 
érdekcsoportot, így a nagy-, kis- és középvállalkozókat, a kereskedőket, a fogyasztókat és 
természetesen a jogtudomány képviselőit is.  
A Bizottság tehát a fenti segítségeket kívánja ezen elképzelés megvalósításához biztosítani, 
melyek nem anyagi, hanem sokkal inkább technikai jellegűek, azonban a munka folyamán 
mindenképen hasznosak lehetnek. 
Az általános szerződési feltételek európai szinten való kidolgozásáról és alkalmazásáról 
szóló javaslat rövidtávon megvalósíthatónak tűnik. Ha minden a tervek szerint halad, az 
Akciótervvel kapcsolatos vita lezárultát követő egy éven belül már a gyakorlatban is 
feltűnhetnek ezek az új, a szerződésjog egységes alkalmazását elősegíteni hivatott 
blankettaszerződések. 
 
 
2.4.8.4.1.3 A diszpozitív jellegű, nem szektorspecifikus jogszabályok kibocsátásának 
lehetősége a szerződésjog területén 
 

Ezen harmadik tervezet a szektorspecifikus szabályozás és az ezzel ellentétes, nem 
szektorspecifikus szabályozás közötti különbséget hangsúlyozza. A szerződésjog területén 
mindeddig szektorspecifikus megközelítés alkalmazása tükrözte mind a hivatalos 
álláspontot, mint a gyakorlatot. Az Akcióterv ezzel párhuzamosan223 azonban egy átfogó, a 
teljes szerződésjogra alkalmazható joganyag megalkotását sem tartja kizártnak, sőt, komoly 
érveket sorakoztat fel mellette.224 
Ez a megoldási forma első lépcsőben nem takarhat mást, mint egy opcionálisan 
alkalmazható jogi normát, amely természetesen a lehető legnagyobb mértékben 
alkalmazkodna a határokon átnyúló szerződéseket kötő felek igényeihez és az Egységes 
Piac sajátosságaihoz. Ez a felek szempontjából azért lenne még az előzőekben felvázolt, 
egységes általános szerződési feltételeknél is kedvezőbb megoldás, mert itt csupán a 
jogválasztással elérhetnének egy olyan szabályrendszert, melynek rendelkezéseivel 
mindketten (vagy többen) tisztában vannak és amely (az egyik legfontosabb szempontként) 
a saját nyelvükön hozzáférhető. Ez a norma mérsékelhetné a gazdaságilag eltérő tárgyalási 
pozícióban lévő felek közötti különbséget is, hiszen alapvetően feleslegessé tenné az 
erősebb fél nemzeti jogának a választását,225 így megkönnyítené a tárgyalási folyamatot is. 

                                                
223 Mivel nem győzi hangsúlyozni, hogy a diskurzusban nem merült fel a szektorspecifikus megközelítési mód 
felelőssége a szerződésjog töredezettségét illetően. 
224 Ennek egyik oka maga a Közleményben lefektettet négy változat lehet, hiszen mind a II., mind pedig a IV. 
változat egy önálló és átfogó közösségi joganyag kibocsátásának lehetőségét boncolgatta. 
225 Természetesen ezek az érvek csak ideális esetben értelmezhetők, ha valamely fél mindenképpen 
ragaszkodik a nemzeti joga alkalmazásához és történetesen erősebb pozícióban van, nem látok lehetőséget 
arra nézvést, hogy a másik félnek a szerződés meg nem kötésén kívül lenne-e eszköze érdekei tényleges 
érvényesítését illetően. 
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Idővel a piaci szereplők éppen úgy elfogadnák ezen szabályrendszert és bizalommal 
lennének iránta, mint ez a mostani nemzeti jogokkal történt. Alkalmazása különösen a kis 
és középvállalatok, valamint a fogyasztók szempontjából lenne kedvező, mert elősegítené 
az Egységes Piacon való megjelenésüket, és a határokon átnyúló ügyletek révén 
bekapcsolódhatnának annak vérkeringésébe. 
Mielőtt azonban ezt a sikerrel kecsegtető szabályozási formát be lehetne vezetni, számos 
kérdést kell alaposan megvizsgálni és fontolóra venni. 
Ezeket a kérdéseket az Akcióterv is említi, hozzáfűzve, hogy hasonlóan a Közlemény 
esetében lezajlott vitához, szívesen fogad minden észrevételt a kérdésben.  
A forma tekintetében az Akcióterv megállapítja, hogy a közösségi szintű szerződésjogi 
szabályozás legalkalmasabb formája a rendelet vagy az ajánlás lehetne bár a joganyag 
sokkal inkább a nemzeti jogok mellett, mint azok helyett működne. Az irányelv, mint 
jogforrás azért zárható ki azonnal a lehetőségek közül, mert, mint azt a Bizottság is 
megerősítette, az opcionális joganyag a nemzeti jogok mellett, szubszidiárius jelleggel 
nyerhetne alkalmazást, ami az irányelvvel való bevezetés esetén nem lenne biztosítható. Az 
irányelvben megjelölt és átültetendő norma ugyanis a nemzeti jogok helyébe lép, azaz a 
nemzeti jogalkotó hoz olyan, az irányelv rendelkezéseinek megfelelő szabályozást, amely 
felváltja az eredeti jogot 
Alkalmazási körét illetően vagy minden, határokon átnyúló szerződésre alkalmazandó 
lenne, vagy pedig csak az olyan szerződésekre, melyek esetében a felek jogválasztással 
külön kikötik, hogy jogügyletüket ezen szabályösszességnek vetik alá. Kétségtelen, hogy a 
szerződő felek számára az utóbbi megoldás jelentené a szerződési szabadság legteljesebb 
megvalósulását.  
A felek az új szabályanyagot csak akkor és annyiban választanák, amennyiben a gazdasági 
vagy jogi érdekeiknek jobban megfelel, mint a nemzeti jog, vagy a nemzetközi kollíziós 
magánjog elveinek megfelelően a szerződésükre egyébként, jogválasztás hiányában 
alkalmazandó jog.226 
A két megoldás nagyon érdekes és alapvetően nincs is lényeges különbség közöttük, hiszen 
a felek jogválasztási lehetősége mindvégig biztosított. Annyiról van szó, hogy az első 
megoldás esetében a határokon átnyúló szerződésekre automatikusan érvényesülne a 
joganyag, azonban a felek bármikor és a szerződés bármely részére élhetnek a szabad 
jogválasztással. 227 
A második lehetőség tekintetében azonban csak akkor érvényesülne a szabályrendszer a 
szerződésekre, ha azt a felek a szerződésükre alkalmazandó jogként megjelölik, kifejezetten 
választják.228 
Az első eset tekintetében azonban mindenképpen aggályos lenne a CISG-vel való 
összeütközés lehetősége, hiszen a határokon átnyúló nemzetközi (adás-vételi) szerződések 
tekintetében az automatikusan alkalmazásra kerül a részes államokban telephellyel 
rendelkező szerződő fél esetén. Ha az első megoldásra esne a közösségi jogalkotó 

                                                
226 Feltéve, hogy más jogot nem kívánnak választani, hiszen bizonyos esetektől eltekintve a felek bármely 
jogot szabadon választhatnak szerződésükre. 
227 Ez az ún. opt-out modell, amikor a felek kiszerződnek az egyébként irányadó szabályok alól és más jogot 
választanak. Ezt a megoldást képviseli a CISG is. 
228 Ez az opt-in modell, mikor a feleknek kell megválasztani a lehetőségek közül az alkalmazandó jogot. Az 
első eset tekintetében azonban mindenképpen aggályos lenne a CISG-vel való összeütközés lehetősége, hiszen 
a határokon átnyúló nemzetközi szerződések tekintetében az automatikusan alkalmazásra kerül. Ha az első 
megoldásra esne a közösségi jogalkotó választása, akkor (tagállam és a CISG-ben részes fél esetén) 
megehetősen nehéz lenn eldönteni, melyik szabályrendszer érvényesüljön. Ehhez részletesen ld.: Jürgen 
Basedow: Ein optionales Europäisches Vertragsgesetz - opt-in, opt-out, wozu überhaupt? in: ZEuP 2004. 1-4. 
o. 
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választása, akkor (tagállam és a CISG-ben részes fél esetén) megehetősen nehéz lenne 
eldönteni, melyik szabályrendszer érvényesüljön.229 
Ezen a ponton visszatérve az új joganyagot magában foglaló jogforrásra, az első, azaz az 
automatikusan érvényesülő, ám kizárható változat esetében a rendeleti forma látszik 
alkalmasnak, mert ezáltal a határokon átnyúló szerződések esetében minden további 
tagállami aktus nélkül is kötelezően alkalmazandó egységes szabályozás jön létre. A 
jogválasztással a szerződésre alkalmazni kívánt jog, tehát a második változat esetében mind 
a rendeleti, mind pedig az ajánlási forma szóba jöhet, a különbség csupán annyi, hogy az 
ajánlás nem bír kötelező erővel, azonban az EK-Szerződés 250. cikke alapján maga is 
jogforrás. A jogválasztás, illetőleg ennek hiányában a szerződésre irányadó jog tekintetében 
figyelembe kell venni a Római Egyezmény szabályait is, sőt, talán átdolgozásuk is 
megfontolás tárgyává tehető.  
Még a jogszabályi formánál maradva, ennek természete, azaz, hogy rendelet vagy ajánlás 
legyen, nagyban függ a jogi alaptól, melyre hivatkozással meghozzák. Ezt a kérdés, hogy 
van-e egyáltalán a Közösségnek megfelelő felhatalmazása, hatásköre a szerződésjog 
szabályozásához, az 5. fejezetben fogom alaposabban vizsgálni, ide elegendő annyi, hogy a 
jogi alap az EK-Szerződés 65.,230 95. (1) 231 és 308.232 cikke lehet. A 65. cikk ebben a 
kérdésben kevéssé mérvadó, mert alkalmazási köre a nemzetközi magánjogra és a polgári 
eljárásjogra szűkül, hozzáfűzve ehhez, hogy a jogválasztás tekintetében a szerződésjognak 
van – és nem is elhanyagolható kapcsolata a nemzetközi magánjoggal. A 95. és a 308. cikk 
kapcsolata egyébiránt laekeni Európai Tanácson is felvetődött 2001. decemberében és 
ennek a kérdésnek a tisztázásával a Konventet bízta meg az Európai Tanács.233 A dolgozat 
témájára és a vizsgált kérdésekre szorítkozva elégséges annyit megállapítani,234 hogy 
mindkét cikk alapján lehetséges mind a rendelet mind pedig az ajánlás alkalmazása a 
szerződésjogi szabályanyag tekintetében.  
A fontos kérdés természetesen a joganyag tartalmára vonatkozó problémakör is, mi legyen 
benne, mit szabályozzon?  

                                                
229 Ld.: ehhez Staudenmayer: The Commission …125. o.  
230 65. cikk: Nemzetközi hatással rendelkező polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a 
belső piac kielégítő működéséhez szükséges, a 67. cikk szerint meghozott intézkedések többek között előírják: 
a)- peres és peren kívüli iratok nemzetközi kézbesítésének rendszerének; 
- a bizonyítás terén történő együttműködésnek; 
- polgári és kereskedelmi peres és nemperes ügyekben hozott határozatok elismerésének és végrehajtásának 
javítását és egyszerűsítését. 
b) a kollízió és hatásköri összeütközés területén a tagállami szabályok harmonizálásának elősegítését; 
c) a polgári eljárásjog megfelelő működését gátló akadályok eltörlése, szükség esetén elősegítve tagállami 
szabályok harmonizálását a polgári eljárásjog területén. 
231 95. cikk (1) A 94. cikktől eltérően, és ha jelen szerződés másként nem rendelkezik, a 14. cikkben foglalt 
célok megvalósítására a következő rendelkezések alkalmazandók. A Tanács - a 251. cikkben előírt eljárásnak 
megfelelően és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultáció után - meghozza a tagállamok 
törvényeinek, rendeleteinek és közigazgatási előírásainak közelítésére vonatkozó azon intézkedéseket, 
amelyek tárgya a belső piac létrehozása és működése. 
232 Ha a Közösség fellépése szükségesnek látszik ahhoz, hogy az Egységes Piac működése körében a 
Közösség valamely célját megvalósítsa, és a jelen Szerződés nem írta elő az ennek érdekében megkívánt 
cselekvési jogosítványokat, a Tanács – a Bizottság javaslatára és az Európai Parlamenttel való konzultáció 
után – egyhangúlag hozza meg a megfelelő rendelkezéseket. Ehhez: Fazekas Judit: Az európai integráció 
története, az Európai Unió intézmény és jogrendszere Novotni Kiadó, Miskolc, 2004. 
233 Zárónyilatkozat Annex I, SN 300/01 ADD 1, 5. o.  
234 Sajnálattal kell megállapítanom, hogy még egy disszertáció keretei sem elegendőek arra, hogy a témához, 
ha lazán is, ám mindenképpen releváns módon kapcsolódó kérdések bővebben kifejtésre kerülhessenek. A 95. 
cikk és a 308. cikk egymáshoz való viszonyáról a jogalkotási hatáskör elemzésénél lesz kissé 
terjedelmesebben szó. 
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Nos, mindenkit kielégítő válasz nem található az Akciótervben. Annyi bizonyos, hogy a 
joganyag tartalmi kialakításának alapjául a Közös Hivatkozási Keretek szolgálnak majd. 
Közelebbit, hogy mivel opcionálisan alkalmazandó szabályokról lesz szó, csupán az 
általános rész normaszövegeit tartalmazza, netán a különös részből egyes specifikus 
szerződéseket is szabályozási körébe von-e, nem tudható. A Bizottság csupán annyit árult el 
szándékairól, hogy a szerződési szabadság alapelve fogja áthatni az új joganyagot, továbbá 
alapvetően diszpozitív jellegű lesz, csak olyan kiemelt jogérdek alapozhatja meg kógens 
szabályok alkalmazását, mint pl. a fogyasztóvédelem. A szerződési szabadság biztosítása 
kétfelől is garantált: egyrészről, mert a felek választhatják ezen joganyagot a szerződésükre 
irányadó jogként, másrészt meg is változtathatják az adott szabályokat, attól korlátlanul – 
kivéve a kógens rendelkezéseket – eltérhetnek. 
Másik fontos kérdés, amely tisztázást igényel, hogy a bevezetendő joganyag csupán a 
kereskedelmi jellegű szerződésekre terjedne-e ki235 vagy más típusú szerződésekre is 
alkalmazást nyerne, gondolva itt különösen a fogyasztói szerződésekre. Ha az utóbbi 
változat valósul meg, akkor rögtön felveti a fenti bekezdésben is említett kógens (pl. 
fogyasztóvédelmi) szabályok szükségességének beillesztését a joganyagba.  
Itt ismét felmerül a CISG-vel való kollízió lehetősége, amelyre azonban csak a business-to-
business kategóriában kerülne sor, hiszen a Vételi Egyezmény kizárja alkalmazási köréből a 
személyes, családi, háztartási célból vásárolt árukkal kapcsolatos szerződéseket.236  
A Bizottság mindazonáltal felismerte ezen összeütközés lehetőségét és meg is említi, hogy 
örömmel fogad minden olyan észrevételt és állásfoglalást, amely az opcionálisan 
alkalmazható szerződésjogi joganyag és a CISG kapcsolatát tárgyalja. Az új joganyag lehet 
egyfelől átfogó, magába foglalva a vállalkozások közötti határokon átnyúló üzletek 
szabályozását is, ezzel alkalmazást keresve az eddig a CISG által szabályozott területen, 
másrészt azonban ki is zárhatja ezt a területet hatálya alól, meghagyva a CISG-t eredeti 
funkciójában.  
A Bizottság, akárcsak a Közlemény vonatkozásában, ebben az esetben is bátorít minden 
érdekeltet észrevételek és vélemények megtételére, sőt, a szabályanyaggal kapcsolatosan ezt 
egyenesen nélkülözhetetlennek ítéli. 
Az új joganyag tekintetében az észrevételek beérkezése és feldolgozása párhuzamosan 
halad az Akciótervvel kapcsolatos vélemények feldolgozásával, megjelenésére és gyakorlati 
alkalmazására azonban nem lehet számítani a közeli jövőben. Ennek két alapvető oka van. 
Mivel az új instrumentum a Közös Hivatkozási Keretekre épül majd, és ennek elkészülte 
nagy bizonyossággal nem valósul meg 2007. előtt, akkor nem vállal nagy kockázatot, aki az 
új, opcionális joganyag legkorábbi lehetséges megjelenési időpontját 2008-ra teszi. Ez kissé 
távoli időpontnak tűnik a szerződésjog hatékonyságának biztosítása szempontjából, 
azonban örülnünk kell, hogy egyáltalán belátható távolságban van egy olyan szabályanyag 
elkészítése, mely a közösségi szerződésjog megnyugtató rendezésének alapeleme lehet. 
A másik ok a kiterjedt diskurzus természetében keresendő, melyet nagyon helyesen 
szorgalmaz a Bizottság. Egyrészről a beérkezendő észrevételek feldolgozása és értékelése  
jelentős időt vesz igénybe, másrészt a Bizottság előtt csupán egy út áll: a szakmai és 
politikai közvélemény javaslatai alapján elkészíteni az új joganyagot, hiszen az – nem 
kötelezően alkalmazandó jellege miatt – csak akkor válhat úgymond népszerűvé és gyakran 
hivatkozottá, ha a kielégíti a piaci szereplők elvárásait, és megfelel a jogászok által 
támasztott szakmai követelményeknek. Ehhez figyelembe kell venni és be kell építeni a 
javaslatokat a joganyagba, mely természetesen nem járul hozzá a mihamarabbi 
megszületéséhez, azonban ebben a tekintetben meggyőződésem, hogy megéri várakozni. 
                                                
235 Vállalatok közötti szerződések (business-to-business contracts), mely nem foglalja magába a vállalatok és a 
magánszemélyek közötti szerződéseket (business-to-consumer contracts). 
236 Ld. Bécsi Vételi Egyezmény 2. cikk. 
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A Bizottság végezetül megállapítja, hogy minden, az Akciótervben említett intézkedési 
javaslat tekintetében javaslatokat és észrevételeket vár az elméleti és a gyakorlati 
szakemberektől, a politikai és szakmai testületektől, fogyasztóvédelmi szervezetektől 
valamit mindenkitől, aki érintve érzi magát az új európai szerződésjog elfogadása, 
bevezetése és alkalmazása kapcsán. Az Akcióterv egyik fő célja magának a Közlemény 
által elindított vitának a továbbvitele és jó értelemben vett gerjesztése volt, melynek 
segítségével sokkal eredményesebben folytatódhat és – a távoli jövőben – zárulhat le a 
szerződésjog egységesítésére vonatkozó folyamat. 
 
 
2.4.8.5 Az akcióterv észrevételezése 
 

Az Akciótervre adott válaszok beérkezésének határideje 2003. május 16-a volt. A 
Bizottságnak nem kellett csalódnia, rengeteg véleményt küldtek szakmai, érdekképviseleti 
szervezetek, sőt szinte minden tagállam kifejtette véleményét a kérdéssel kapcsolatban. 
A számos rendelkezésre álló álláspont közül a terjedelmi keretekre tekintettel egyet 
ismertetek. 
A Comité Européen des Assurances 2003. június 4-én megjelentetett állásfoglalása 
szerint237 a Bizottság elképzelése alapvetően helyes. A szervezet természetszerűleg a 
biztosítási szerződések problematikája alapján vizsgálja az előrelépési lehetőségeket, így 
sajnálkozva szögezi le, hogy a Bizottságnak már a Közleményben igaza volt, mikor 
megemlítette, hogy a nemzeti jogoknak a fogyasztókkal kötött biztosítási szerződésekre 
vonatkozó alapvetően eltérő szabályozása a határokon átnyúló biztosítási szerződések 
térnyerésének akadályát képezik. 
A biztosítási termékeket kifejezetten az Egységes Piac számára dolgozzák ki, és túl 
költséges és időigényes lenne átdolgozni őket minden egyes, más jogszabályokkal 
rendelkező tagállam tekintetében. A fent említett akadályokhoz járulnak még az eltérő 
nyelvvel, a nemzeti kultúrával és társadalmi tényezőkkel valamint a jogi szokásokkal és 
eljárási módokkal kapcsolatos nehézségek, melyek ismerete alapvető fontosságú az adott 
belföldi piacon való megjelenés szempontjából. A szervezet leginkább azon egységes 
követelmények meglétét hiányolja, amely a fogyasztóvédelmi szabályokban megtalálható 
tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos a szerződés megkötése idején és annak további 
létszakaiban.  
Az állásfoglalás kimondja, hogy a közösségi jog minőségének javítására vonatkozó szándék 
egyértelműen támogatandó, azonban a következő fontos tényezők beható vizsgálata nélkül 
nem valósítható meg: 

• a költség-haszon viszonylatának alapos elemzése,  
• az Egységes Piac fent említett akadályainak pontos számbevétele és lehetőség 

szerinti megszüntetése 
• valamint az érintett piaci szereplők és szervezetek véleményének meghallgatása és 

javaslataik megvalósítása. 
 

A Közös Hivatkozási Keretek viszonylatában megállapítja a dokumentum, hogy az 
egységes szerződésjogi alapelvek és fogalmak javítanák a közösségi jog minőségét és 
elősegítenék a tagállamok szerződésjogának közelítését a közösségi joghoz. Hasonlóképpen 
fontos lépésnek tartja az állásfoglalás a jogrendszer koherenciájának növelését és a jogi 
keretek egyszerűsítését.  

                                                
237 http://www.cea.assur.org/cea/v2.0/posi/de/detail.php?position_id=178 (2003.08.11) 
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A Bizottság Akciótervének második elképzelését illetően238 már nem ilyen egyetértő a 
szervezet, véleményük szerint ilyen általános szerződési feltételek már mind közösségi, 
mind tagállami szinten léteznek és használatosak. A dokumentum konkrétan azt az érdekes 
kérdést teszi fel, vajon milyen gyakorlati előnnyel járna az ilyen blankettaszerződések 
közösségi szinten való megvalósítása, amikor ezeket a leggyakrabban a nemzeti 
jogszabályok alapján készítik el, így gyakorlatilag alkalmatlanok arra, hogy egy másik 
tagállamból érkező fél a szerződésben hivatkozás tárgyává tegye azokat.239 
A harmadik megoldási lehetőséget illetően240 is kritikus hangot üt meg a szervezet, hiszen 
egy olyan opcionális joganyag megvalósítását, amely a határokon átnyúló szerződések 
tekintetében hosszútávon megoldást nyújthat az egységes szerződésjog tekintetében számos 
kérdés megnyugtató tisztázása kell, hogy megelőzze. Ezek közül az állásfoglalás a 
biztosítási vonatkozásúakkal foglalkozik, így: mivel a biztosítási szerződések joga jelentős 
részben más jogterületektől függ, pl. adó-, biztosítási, szociális, családi, öröklési vagy 
felelősségjog, továbbá pl. a természeti katasztrófákkal kapcsolatos jogi szabályozástól is, az 
új joganyagnak ezeket a kérdéseket is szabályozni kellene.241 
A dokumentum továbbá kifejezi azirányú aggodalmát, hogy mivel az új joganyag csupán 
opcionális lesz, nem alakul-e ki a meglévő nemzeti jogok mellett egy párhuzamos jog, 
amely a szerződésjog töredezettségét és inkoherenciáját még jobban megerősítené és a 
továbbiakban újabb, egyszerűsítő intézkedést tenne szükségessé. 
A szervezet az állásfoglalás végén ismét hangsúlyozza, hogy a szerződésjog területén 
bármely változtatás és reform csak akkor mehet végbe, ha: 

• a költség–haszon viszonyokat megnyugtatóan elemezték, 
• ha minden piaci szereplő szempontjából valódi előnyökkel jár és 
• ha biztosítja a szerződési szabadság alapelvét. 

 
A fenti állásfoglalást azért elemeztem és mutattam be részletesen, hogy betekintést nyújtsak 
egy szigorúan szakmai-piaci alapon megfogalmazott vélemény alapján a Bizottság 
munkájába a feldolgozást és az új joganyag előkészítését illetően. Látható, hogy könnyűnek 
egyáltalán nem nevezhető feladat megtalálni azt a legkisebb közös nevezőt, amely az akár 
gazdaságilag,242 akár politikailag243 teljesen ellentétes érdekek által motivált felek 
észrevételében, véleményében megtalálható. Az elfogadottság pedig különös jelentőséggel 
bír egy opcionális joganyag tekintetében, hiszen ha egy vagy több piaci szereplő úgy érzi, 
hogy nem a javaslatának megfelelő jogszabály készült el, vélt vagy valós érdekét sérti a 
normaszöveg, akkor nem fogja alkalmazni azt, ami végül a javaslat gyakorlati kudarcához 
vezethet. 
Az Akciótervvel kapcsolatosan kimerítő elemzést nyújt von Bar és Swann,244 melynek 
keretében – bizonyos feltételekkel – támogatják a KHK megalkotását és a szerződésjogi 
                                                
238 Közösség-szerte alkalmazandó általános szerződési feltételek kidolgozása 
239 Nagyon érdekes megközelítés, egyfelől azért, mert már közösségi szinten létező blankettaszerződésekről 
beszél, másrészt pedig azért, mert a kidolgozás tekintetében a tagállami jogszabályok befolyását emeli ki. A 
Bizottság javaslatának a lényege éppen az volt, hogy egy közösségi, a specifikus tagállami jogokra nem 
visszavezethető joganyag jöjjön létre. 
240 Diszpozitív jellegű, nem szektorspecifikus jogszabályok kibocsátásának lehetősége a szerződésjog 
területén, azonban csupán hosszútávú elképzelésként. 
241 Ez az igény meglehetősen valóságtól elrugaszkodott és már a diskurzus mostani fázisában is, mikor még 
azt sem tudjuk pontosan, vajon csupán az általános rész kerül a joganyagba, vagy a különös rész is, 
megelőlegezhető, hogy nem teljesül. 
242 Vállalkozó – fogyasztó, szolgáltatás nyújtója - szolgáltatás igénybevevője, nagyvállalat – kis- és közepes 
vállalat. 
243 Nem szabályozás párti – szabályozás párti. 
244 Von Bar-Swann: Response to the Action Plan on European Contract Law: A More Coherent European 
Contract Law in: ERPL, 2003 595-622. o. 
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egységesítés alapjaként való elfogadását. Ezen feltételek talán abból is erednek, hogy 
mindketten a Study Group tagjai – von Bar éppen a szellemi atyja a kezdeményezésnek –, 
így konkrétumokra és bizonyos értelemben biztosítékra vágynak. Ezért nézetük szerint a 
KHK-nak nem a tagállamok jogi sokszínűségét kell megmutatnia, sokkal inkább a 
magánjogi alapelvek kodifikált gyűjteményének kell lennie, amelyhez bátran fordulhatnak a 
jogalkalmazók. Ebben a kitételben a kodifikáción van a hangsúly, hogy ez miért olyan 
jelentős, megtudjuk a további fejezetekből. 
 
 
2.4.9 Az Akciótervet követő momentumok  
 

A Bizottság 2003. június 16. és 23-án két tanácskozást rendezett az Európai 
Szerződésjog Akciótervével kapcsolatosan.245 A kezdeményezés a Fogyasztóvédelmi ügyek 
Biztosságának246 az Akciótervhez való hozzájárulása, nyílt, széles körű és részletes vita 
jegyében zajlott le. 
Az első napon, 16-án a Tagállamok, a társult országok és a szakmai szervezetek számára 
nyílt lehetőség, hogy kifejtsék véleményüket az Akciótervvel kapcsolatban.  
A diskurzus elsődlegesen az Akcióterv I.247 és III.248 intézkedési javaslatával kapcsolatos 
kérdésekre koncentrált. 
Az EP és a Tanács előtt folyó megbeszélésekből világossá vált, hogy a közösségi 
intézmények és a szakmai szervezetek ragaszkodnak hozzá, hogy részt vegyenek a Közös 
Hivatkozási Keretek előkészítésében és kimunkálásában. Ennek értelmében az alábbi elvek 
mentén folyt a diskurzus: 
Az első cél az volt, hogy benyomást szerezzen a Bizottság a Tagállamok, társult államok és 
szakmai szervezetek részéről a Közös Hivatkozási Keretekre vonatkozó kutatás fő 
célkitűzéseivel kapcsolatban. Alapvető hangsúllyal szerepelt az a kérdés, véleményük 
szerint mely területek igényelnek kiemelt kutatást a gazdasági folyamatok gyakorlatának 
szempontjából a Közös Hivatkozási Keretek előkészítése kapcsán.  
A résztvevők véleményét kikérték azon kérdésben is, vajon mely mértékben lenne 
szerencsés a Tagállamok, az EP és a szakmai szervezetek bevonása a joganyag előkészítési 
és konkrét megvalósítási munkálataiba. 
Erre a kérdésre minden érintett úgy válaszolt, hogy a lehető legnagyobb mértékben kell 
biztosítani a széleskörű vita lehetőségét, továbbá azt, hogy az észrevételeket bele is 
foglalják a készülő joganyagba. Konszenzus mutatkozott továbbá abban a kérdésben is, 
hogy a vélemények kifejtésére hatékony és rendezett módot kell találni.249 
Véleménykülönbségek adódtak azonban a politikai illetőleg a szakmai befolyás mértékének 
meghatározásában, a technikai lebonyolítás kérdésében pedig az aktuális javaslatok 
internetes hozzáférhetőségét és a rendszeres szakmai egyeztető fórumok bevezetését 
szorgalmazták a résztvevők. 
A kutatás menetével kapcsolatban a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a már 
rendelkezésre álló kutatási eredményeket a lehető legnagyobb mértékben fel kell használni, 
különös tekintettel a CISG szabályanyagára. A Közös Hivatkozási Keretekkel kapcsolatos 
kutatás kiindulópontját alapvetően a hatályos közösségi acquis és a nemzeti jogszabályok 

                                                
245 http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop//fair_bus_pract/cont_law/workshop_en.html   
(2003. augusztus 15.) 
246 European Commission/Consumer Affairs. 
247 A közösségi acquis koherenciájának növelése a szerződésjog területén. 
248 Nem szektorspecifikus intézkedések, pl. egy opcionális joganyag bevezetésének vizsgálata. 
249 A Közlemény esetében bevált módozat véleményem szerint alkalmas lehet az Akcióterv esetében is, mind 
az észrevételek begyűjtése, mind pedig feldolgozása tekintetében. 
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kell, hogy képezzék. A Common Law jogrendszereket képviselő szakmai szervezetek 
képviselői aláhúzták, hogy a Common Law jogi hagyományait sem szabad a kutatás során 
figyelmen kívül hagyni.250 
A Közös Hivatkozási Keretek tartalmi szabályai tekintetében az általános részre 
vonatkozóan az alábbi javaslatok hangzottak el: 
A szerződés teljesítése, az olyan körülmények, melyek esetén a szándéknyilatkozat 
vélelmezetten érvényes, formai követelményekkel kapcsolatos szabályok, a tájékoztatási 
kötelezettség és ennek elmulasztása esetén alkalmazható szankciók, az elállási jog, 
határidők, nem teljesítés és jogorvoslatok, a képviselő hatáskörét rendező szabályok, a 
felelősség és a felelősség kiterjedésének szabályai, továbbá az általános szerződési 
feltételek felek által történő elfogadásának szabályozása.  
Számos jelenlévő hívta fel a figyelmet a kógens nemzeti jogszabályok figyelembevételének 
szükségességére. 
A szerződésjog különös része tekintetében konkrét szerződéstípusokat is megemlítettek, 
mint pl. az adás-vételi szerződést251 és a szolgáltatási szerződéseket. Számosan és kiemelt 
fontossággal jelezték, hogy a biztosítási szerződést a szerződésjogi jogegységesítés 
alkalmával különösen fontos lenne belefoglalni az új joganyagba.252 Ezen túlmenően az 
ingókon fennálló hitelbiztosítékok, illetve a tulajdonjog fenntartással kapcsolatos kérdések 
szintén gyakran merültek fel, mint a közösségi szerződésjog által potenciálisan 
szabályzandó jogterületek. 
A második alkalom, június 23-a olyan kutatók számára nyújtott tájékozódási lehetőséget, 
akik a Hatodik Kutatási Keretprogram égisze alatt kívánnak kutatásokat folytatni.253 A 
Kutatási Főigazgatóság hasznos információkkal szolgált a programra való jelentkezést 
illetően, valamint megválaszolta a felmerült kérdéseket. 
A tanácskozáson a résztvevők az Akciótervvel kapcsolatban is kérdéseket tehettek fel, 
továbbá bemutatták kutatási területüket és az eddigi, illetve a várt eredményeket. Ezzel 
kapcsolatban a Tagállamok képviselőinek és más kutatócsoportoknak szintén volt 
lehetőségük, hogy feltegyék kérdéseiket a kutatással kapcsolatosan.  
Furcsa lehet, miért tart a bizottság fórumot alig néhány héttel az észrevételek beérkezésének 
határideje után. Nos, erre minden bizonnyal azért volt szükség, mert a Kutatási 
Keretprogram immáron szerződésjogi egységesítés egyik döntő jelentőségű megvalósítási 
formája, a kutatókat ösztönözni és segíteni kell az ebben való részvételre. 
A Bizottság az érdeklődésen és a sikeren felbuzdulva szeretné folytatni a hagyományt és 
egy újabb tanácskozást kíván szervezni 2003. őszére. Ez a tudományos együttgondolkodás 
alapvetően az Akcióterv II. javaslatára, azaz a Közösség-szerte alkalmazandó általános 
szerződési feltételek kidolgozásának előmozdítására szándékszik összpontosítani. 
Mindazonáltal a Bizottság fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a tanácskozásokon 
elhangzott információk nem jelentik azon politikai következtetések előzetes levonását, 
melyek csupán a beérkezett észrevételek és vélemények teljes körű feldolgozása és 
elemzése után állnak majd rendelkezésre.  
A konferenciára, jobban mondva munkaértekezletre végül 2004. januárjában került sor A 
szerződési jog és az általános feltételek és kikötések címmel.254 Az általános vagy szabvány 
feltételek széles körben elterjedtek az Európai Unióban kötött szerződések tekintetében, 
amely jó és rossz is egyszerre. Az ilyen feltételeket általában egy ország joga alapján 

                                                
250 Erre nem is került volna sor természetesen, hiszen minden Tagállam jogát vizsgálják a kutatás során. 
251 Mint a szerződések királynőjét. 
252 A biztosítási szövetség fenti állásfoglalása tehát nem csupán szakmai sovinizmusra épült.  
253 Ebben a kutatási programban készül el várhatóan a Közös Hivatkozási Keretek joganyaga is, amely az 
egész további szerződésjogi egységesítésre döntő befolyással lesz majd. 
254 Contract Law and Standard Terms and Conditions Workshop, Brüsszel, 2004. január 19.  
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szövegezik meg, amely természetesen nem segíti elő az Egységes Piac működését, hiszen a 
cél az lenne, hogy az Unió minden országában egységes vagy legalábbis hasonló feltételek 
alapján alkossák meg az ilyen formulákat. Az értekezlet megrendezésének célja 
elsődlegesen az volt, hogy segítséget nyújtson a Bizottság számára a három javasolt 
cselekvési program elfogadása és átültetése tekintetében. Ezek az alábbiak: 

• Meg kell alkotni és működtetni egy olyan weboldalt, ahol az ezen a területen már 
meglévő és tervezett tevékenységeket írják le, 

• Meghatározni az EU-szerte használható ÁSZF kifejlesztésének és használatának 
legjobb gyakorlatát 

• Meghatározni olyan témaköröket, amelyek szabályozhatók a Bizottság által 
megjelentetni szándékozott alapelvekkel, iránymutatásokkal annak érdekében, hogy 
az ÁSZF-et használó felek számára világosak legyenek az ilyen feltételek jogi és 
egyéb határai. 

Másodlagosan a munkaértekezlet az érdekelt felek számára lehetőséget biztosított a 
szerződéses feltételekkel kapcsolatos gyakorlatot, tapasztalatokat illető 
információcserére.255 
 
A következő fontos lépcsőre 2004. április 28-án, szintén egy munkaértekezlet formájában 
került sor, A közös hivatkozási keretek felé címmel, melyen a tagállamok képviselői mellett 
az üzleti élet, a joggyakorlat és a fogyasztói érdekképviseletek képviseltettek magukat. 
Magyarország képviseletében Dr. Fazekas Judit, az Igazságügyminisztérium helyettes 
államtitkára vett részt a konferencián. A helyettes államtitkár-asszony előadásában 
rámutatott, hogy az új tagállamokban zajló rekodifikációs folyamat is lényeges 
impulzusokkal szolgálhat a KHK szempontjából. 256 
Mint a cím is mutatja, ezen értekezlet alkalmával csakis a KHK megvalósítási 
lehetőségeiről volt szó. A résztvevők előirányozták továbbá, hogy a KHK többek között 
térjen ki a szerződésjog általános alapelveire, a jogi kifejezések pontos meghatározására, és 
modell jellegű szabályok megalkotására. A megbeszélések a KHK lehetőség szerinti 
szerepére, struktúrájára valamint tartalmára is kiterjedtek, külön kiemelve azon módozatok 
keresésének fontosságát, hogy az üzleti és társadalmi szereplők továbbra is kifejthessék 
véleményüket a tevékenységgel kapcsolatban, továbbá szerepet kapjanak a javaslatok 
kidolgozásában is. 
Már ekkor világossá vált tehát, hogy a Bizottság a KHK megalkotását tekinti az egységes 
európai szerződésjog zálogának.  
Az Akciótervnek megfelelően a Bizottság 2004. július 31-én felhívást tett közzé, melyben a 
KHK kidolgozását elősegítő hálózat kialakítására és az abban való részvételre kérte fel az 
érintett üzleti és társadalmi szereplőket. Ennek a hálózatnak fontos szerepet szánnak a KHK 
kidolgozását illetően.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
255 Erről bővebben: http://europa.eu.int/comm/internal_market/contractlaw/2004workshop_en.htm (2004. 12. 
11.) 
256 http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm (2004 
12.11.)  
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2.4.10. A legfrissebb fejlemények 
 

A dolgozat befejezése előtt közvetlenül, 2004. októberében hozta nyilvánosságra a 
Bizottság legújabb közleményét az európai szerződésjog egységesítése vonatkozásában, „A 
Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai szerződésjog és 
a közösségi vívmányok felülvizsgálata tekintetében a követendő útról” címmel.257 
Ebben alapvetően leszögezi, hogy az Akciótervre érkezett vélemények megerősítették a 
Bizottságot abban, hogy javítani kell a jogi környezetet, elsődlegesen a szerződésjoggal 
kapcsolatos közösségi vívmányokat, melynek egyik legfontosabb eszköze az Egységes 
Hivatkozási Keretek (KHK) kidolgozásának folytatása.  
A KHK fő szerepet kaphat a közösségi vívmányokban feltért különböző problémák 
orvoslása kapcsán, melyek fő irányait az alábbiakban látja a Bizottság:258 
 
Olyan elvont jogi szakkifejezések használata az irányelvekben, amelyeket nem, vagy 
nagyon általánosan határoztak meg. 
Olyan területek létezése, amelyek vonatkozásában az irányelvek alkalmazása a 
gyakorlatban nem oldja meg a problémákat. 
A minimum harmonizálás elvének a fogyasztóvédelmi irányelvekben való használatából 
eredő különbségek a nemzeti végrehajtási jogszabályok között.  
Az EK szerződésjogi jogszabályaiban tapasztalható következetlenségek. 
 
A Bizottság tehát felteszi a kérdést: szükséges-e módosítani a már meglévő irányelveket 
ezen problémák kiszűrése céljából? Amennyiben igen a válasz, akkor a KHK eszköztárként 
jelenik majd meg, azaz a fogalmak tárházát fogja nyújtani a modernizáció és egyszerűsítés 
szempontjából. A Bizottság szerint: „A KHK a közösségi vívmányokból és a tagállamok 
jogrendjében található legjobb megoldásokból kiindulva világosan meghatározza a jogi 
szakkifejezéseket, valamint a szerződésjog alapelveit és koherens mintaszabályait.”259  
 
A Bizottság azonban további, úgymond kiegészítő szerepet is szán a KHK anyagának. 
Egyrészt az az irányelvek nemzeti jogba történő átültetése során kerülhetnének 
felhasználásra, amely jelentősen megkönnyíthetné a nemzeti jogalkotók munkáját. Ehhez 
azt fűzöm hozzá, hogy az egységes szerződésjog kialakítása tekintetében nem szerencsés az 
irányelvi forma további preferálása, hiszen akár a KHK felhasználásával történő átültetés 
esetében is, kialakulhatnak olyan eltérések, amelyek aláássák az egységes jog 
megalkotásának szándékát. Arról nem is beszélve, hogy a KHK megalkotására 
meghatározott 2009-es dátum véleményem szerint kissé idealisztikus. Ettől függetlenül 
üdvözlendő ezen törekvés, hiszen mindenképpen előrelépést jelent az eddigiekhez képest, 
azonban a felhasználását illetően törekedni kell az optimális megoldások elérésére.  
Egy reálisabb alkalmazási terület lehet a nem egységesített szerződésjogi területek nemzeti  
szabályozásával kapcsolatos szerep, ahol szintén segítségül lehet hívni a KHK-t, és 
bizonyos szempontból hozzájárulhat a jog egységesebb képének kialakításához ld. itt a 
látens jogegységesítés fogalmát.260 
Ezen túlmenően az EP javaslata alapján a választottbírósági eljárás során is alkalmazást 
nyerhetne a KHK definíciógyűjteménye. De az ötletek sora nem állt itt meg, hiszen azokban 
szerepelt a KHK-nak egy szabvány szerződéstárrá való fejlesztése, továbbá az Akcióterv II. 
megoldási javaslatának, azaz az általános szerződési szabályok egységesítésének 

                                                
257 Brüsszel, 2004. 10. 11. COM(2004) 651 végl. 
258 Közlemény 3. o.  
259 Közlemény 3. o.  
260 4.6 pont. 
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megvalósításában való felhasználása is, de az EB jogértelmezési tevékenységét is 
segíthetné. 
Láthatjuk, hogy a megoldási lehetőségek és az elképzelések határtalanok, a lényeges az 
lenne, hogy a KHK elkészüljön, és az érdeklődők megismerkedhessenek vele.  
Az utolsó, ám nagyon jelentős kérdés ezzel kapcsolatban, hogy milyen jogi jelleggel bírjon 
a KHK? A Bizottság a jelenlegi helyzetben úgy látja, hogy a KHK nem lesz kötelező jogi 
eszköz, ám mivel a megalkotásáig és elfogadásáig még sok idő van hátra, nem zárja ki a 
konzultáció lehetőségét az érdekelt felekkel. Véleményem szerint jobban kifejthetné hatását 
az eszköztár, ha kötelező erővel bírna, azonban opcionális alkalmazhatóság esetén is 
nagyban elősegítené az egységes jog mielőbbi kialakulását.  
Az akcióterv második intézkedése tekintetében kissé szkeptikus vagyok. A Bizottság itt 
olyan, EU-szerte alkalmazható szabvány szerződéses feltételek261 használatának 
előmozdítását célozza, amelyek elősegíthetik egy egységes európai szerződésjog alapjainak 
megteremtését. Úgy érzem, hogy ez a törekvés, amely 2004. januárjában egy 
munkaértekezleten262 konkrétan megvitatásra került, kissé háttérbe kívánja szorítani az 
eddig megalkotott mintatörvényeket és az egyéb magánkezdeményezéseket, hiszen ezek 
már kidolgoztak olyan közös szabályokat, amelyek bátran alkalmazhatók lennének, és sok 
területen már alkalmazzák is őket. Ha azonban olyan normákról van szó, amelyek új 
elemmel bírnak és ezáltal a jogegységesítés új szegmensét nyitják meg Európában, a 
kezdeményezés természetesen üdvözlendő! Ebben az esetben véleményem szerint kissé 
pontosabb fogalmazás szerencsésebb lett volna a Bizottság részéről és nem ártott volna 
hivatkozni az eddigi kezdeményezésekre az európai magánjog területén. Ha meg is születik 
egy olyan jellegű egységes ÁSZF, amely mintaként szolgálhatna Európában, felvetődik 
közzétételének kérdése. Ebben segíthet az, a már említett263 ötlet, hogy a Bizottság saját 
szerverén olyan weblapot alakít ki, amely helyet biztosít a különböző javaslatoknak az 
egységes ÁSZF-eket illetően.  
Az Akcióterv III. intézkedése egy nem kötelező jogi eszköz bevezetésére vonatkozott a 
szerződésjog területén. Úgy vélem, főleg, ha a KHK is megvalósul, elegendő opcionális 
jogi eszköz áll majd rendelkezésre a szerződésjog tekintetében, nem is beszélve a szintén 
soft law-ként funkcionáló mintatörvényekről. Ez a helyzet sokkal jobb annál, ha nem 
történne előrelépés, azonban határozott véleményem szerint nem kötelező eszközökkel nem 
érhető el a fejlődésnek és az egységes jognak azon szintje, ami az európai integráció jelen 
helyzetében nélkülözhetetlen.  
A Bizottság Közleménye végül részletesen kifejti a KHK megalkotásának menetrendjét és 
metódusát, majd pedig konkrét felépítését is. Ha valakinek voltak is eddig kétségei, mi lesz 
a KHK, ezután teljesen világossá vált. Egy újabb mintatörvény egy olyan – várhatóan – 
soft-law-ként működő joganyag, amely immár negyedik a sorban. Kissé érthetetlen 
számomra, miért van szükség egy vadonatúj normaszöveg kidolgozására, mikor az Európai 
Alapelvek megalkotása 20 évet vett igénybe és kifejezetten azzal a céllal készült, hogy 
Európa számára felvázolja a szerződésjog alapelveit. Még furcsább, hogy a KHK lehetséges 
struktúrájának és tartalmának felvázolásánál a Közlemény a következőket mondja: „A 

                                                
261 Standard Terms and Conditions, az eredeti szöveg, de a magyar fordítás is STC rövidítést használ. Az 
angol jogi szaknyelvben a fenti kifejezés (vö. standard terms [of contract]) az általános szerződési feltételeket 
jelenti, és bár ezekre ekvivalens a szabványszerződések kifejezés, mégis helyesebbnek tartanám ÁSZF-ként 
aposztrofálni fenti szerződéseket. 
262 Az értekezleten a Bizottság képviselői és az érintett üzleti szereplők vettek részt. Itt világossá vált, hogy a 
Bizottság elképzelése nem terjed ki a fogyasztói szerződésekre, csupán a vállalatok egymás közötti és a 
vállalatok és az állam közötti szerződések képezik a megvalósítás tárgyát. 
Bővebben az értekezletről: http://europa.eu.int/comm/internal_market/contractlaw/2004workshop_en.htm  
(2004. 11. 30.) 
263 Ld. 221. hivatkozást. 
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KHK-t előkészítő kutatás a legjobb megoldások megtalálását tűzi ki célul, tekintetbe véve a 
nemzeti szerződésjogokat (mind az esetjogot, mind pedig a kialakult gyakorlatot), a 
közösségi vívmányokat és a vonatkozó nemzetközi jogi eszközöket, különösen az ENSZ 
1980-as Bécsi Vételi Egyezményét. Egyéb meglévő fontos anyagokat szintén tekintetbe 
fognak venni mindemellett biztosítva, hogy a KHK beleilleszkedjen az EU speciális 
követelményrendszerébe.”264 
Megemlíti tehát a CISG szabályanyagát – ami nem lehet véletlen, hiszen a III. fejezet VIII. 
szakaszában az adás-vétel speciális szabályait kívánja meghatározni – azonban nem 
hivatkozik pl. az Európai Alapelvekre, az UNIDROIT Alapelvekre, hogy más neves és 
sikeres kutatást ne is említsek. 
Ez számomra kissé furcsa megoldás, azonban, ha az egységes európai szerződésjog 
megteremtése ily módon lehetséges, üdvözöljük, és türelmetlenül várjuk megszületését. 
 
2004. december 3-án, a legutolsó pillanatban ahhoz, hogy még be tudjam illeszteni a 
disszertációba, újabb munkaértekezletet tartottak Brüsszelben a tagállamok szakértőinek 
részvételével a KHK kérdésében. Ez volt a fent említésre került hálózat tevékenységének 
kezdete. A résztvevők megegyeztek, hogy rendszeresítik találkozóikat, évi 2-4 alkalommal 
vitatják majd meg a legfontosabb kérdéseket.  
A munkaértekezlet elsődleges célja az volt, hogy informálják a tagállamokat az európai 
szerződésjog egységesítésének fejleményeiről, illetőleg a KHK előkészületi munkáiról, 
továbbá, hogy tájékozódjanak a tagállamok álláspontjáról a KHK lehetséges tartalmát 
illetően, valamint azon problémák felvetése, amelyek megoldására a KHK lesz hivatott. 
Előre láthatólag a KHK szerződésjogi alapelvek, definíciók és modellszabályok tárháza 
lesz, amelyet a létező szerződésjogokból leszűrt legjobb megoldások alapján alkotnak meg. 
 
 
2.4.11 A szerződésjog egységesítésének esélye a közösségi szervek szerepének 
tükrében, avagy mennyiben változott a szakmai szándék és a politikai akarat az elmúlt 
években? 
 

A közösségi szervek hivatalos állásfoglalásainak áttekintése és alapos vizsgálata 
után az alábbi következtetések levonása mutatkozik célszerűnek: 
 
A közösségi szervek viszonylatában az Európai Parlament ismerte fel legelőször az európai 
szerződésjog egységesítésének szükségességét. Sürgető határozatainak azonban csupán 12 
év múltán lett olyan eredménye, amire alkalmazható a kiindulópont kifejezés.  
A későbbiekben mind a Bizottság, mind a Tanács napirendre tűzte a kérdést, sőt, 
fontosságát jelzi, hogy az Európai Tanács is foglalkozott vele érintőlegesen. 
Minden szerv egyetért abban, hogy a szerződésjogot közösségi szinten át kell alakítani, 
hogy egy koherens, a globalizálódó világ gazdasági és szociális kihívásainak megfelelő 
joganyag jöjjön létre.  
Konszenzus uralkodik abban a kérdésben is, hogy a kidolgozás fázisában a lehető 
legszélesebb körű vitát kell lefolytatni, melybe be kell vonni minden érdekeltet, legyen az 
tagállami politikai szerv, tagállami jogalkotó vagy jogalkalmazó, piaci szereplő vagy ezek 
képviseleti szervei továbbá a közösség intézményei. 
A konkrét megvalósítás tekintetében a legutolsó hivatalos dokumentum, a Bizottság 
Akcióterve a mérvadó. Ennek megfelelően a Közlemény alapján megindult széleskörű 
diskurzus tovább folytatódik, melynek közvetlen hatása lesz a megalkotandó joganyagra. 

                                                
264 Közlemény 12. o. 3.1.3  
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A reformtörekvéseket két alapvető problémakör motiválja:  
1, A közösségi szerződésjog területén található hiányosság, melyek akadályozzák a 
közösségi jog egységes értelmezését, illetve  
2, a tagállamok szerződésjogainak lényeges eltérősége, amely az Egységes Piac 
rendeltetésszerű működésére negatív hatást gyakorol. 
A Bizottság Közleménye alapján született javaslatok figyelembevételével az Akcióterv az 
alábbi síkra terelte a megvalósítás folyamatát: 

• Elsődlegesen biztosítani kell a közösségi szerződésjog egységét, a már meglévő 
jogszabályok felülvizsgálatával és párhuzamosan új, a szerződésjogi acquis-ba 
illeszkedő jogszabályok elfogadásával. 

• Másodlagosan megfontolásra méltó egy közösségi szintű mintaszerződés 
kidolgozása, mely alapjául szolgálhat a határokon átnyúló szerződések egyszerűbb 
megkötésének és lebonyolításának. 

• Harmadsorban megfontolandó egy teljesen új, önkéntesen alkalmazandó közösségi 
joganyag bevezetése, mely a szerződési jog közösségi szinten kidolgozott általános 
(és esetleg a különös) részét tartalmazná. 

 
Mindezekkel párhuzamosan, illetve ezeket megalapozandó hozzá kell látni az európai 
jogtudomány közös alapfogalmainak és szakkifejezéseinek a megalkotásához. 
A közös szakkifejezések és alapfogalmak minden egyéb mellett a Közös Hivatkozási 
Keretek nevezetű dokumentumban kap helyet, mely a teljes szerződésjogi egységesítés 
kulcsmomentuma lesz.  
A fentiekben vázolt folyamat már megindult, a szakmai és politikai vita folyik, eredményes 
befejezésére, azaz az első kézzelfogható eredményekre 2007/2008 táján lehet számítani. 
Ez a dátum nem azt jelenti, hogy akkor rendelkezni fogunk egy közös európai 
szerződésjoggal, hanem azt, hogy sikerült megteremteni azokat az alapokat, amelyre ezen 
szerződésjogot fel lehet építeni.  
A jogközelítés nagyon hosszú és fáradtságos folyamat, rengeteg akadály tornyosul azon 
bátrak előtt, akik azt vállalják. Az, hogy mikor lesz Európában közösen kialakított és 
közösen alkalmazható szerződésjog senki sem tudja megmondani. Az optimista 
megközelítés szerint265 akár 2020-ra megszülethet, míg vannak olyanok, akik szerint 
nagyon messze van még és jobb lenne, ha nem is lenne. 
Az elképzelés nagyságát és jelentőségét a közös fizetőeszköz, az euro megálmodásához és 
bevezetéséhez szeretem hasonlítani,266 hiszen az analógia megfelelő arra nézvést is, hogy 
mi lesz a 200 éves, nagy nemzeti magánjogi kódexekkel, ha bevezetik az Európai 
Magánjogi Kódexet. Pontosan az, ami a nemzeti fizetőeszközökkel történt,267 a történelem 
részévé válnak, hozzájárulva elmúlásukkal egy magasabb színvonalú, közös jogrend 
kialakításához. 
 
 
 
 
 
 

                                                
265 Lando, Kötz, Basedow stb. 
266 Jó hasonlat még azonban a Schengeni Terület, a határok nélküli Európa, melyet szintén nem hitt volna el 
senki 30-40 évvel ezelőtt. 
267 Amennyiben egy kötelezően alkalmazandó jogi norma kerül kibocsátásra. 
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3. A közös európai szerződésjog kidolgozásának alapjául szánt 
kezdeményezések 
 
3.1 Alapvetés 
 

A közös magánjog megteremtése roppant nagy feladat, a munkálkodásban való 
részvétel hatalmas kihívás, a megvalósításhoz való effektív hozzájárulás pedig igazi 
tudományos rang, kitüntetés. 
Számos kezdeményezés és csoport található ma Európában, amelyek részt kívánnak venni a 
munkában és konkrét, kidolgozott javaslataikkal szeretnének hozzájárulni a kitűzött cél 
megvalósításához.  
Az alábbi fejezetben ezen kezdeményezéseket vizsgálom létrejöttük, céljaik és eredményeik 
szempontjából, különösen azon tényezőkre koncentrálva, amelyek az európai szerződésjog 
egységesítése szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak.268 
Ennek megfelelően, a sorrendnek bizonyos szempontból jelentőséget tulajdonítva 
ismertetem a Lando-Bizottság, az UNIDROIT Alapelvek, a Bécsi Vételi Egyezmény, a 
Common Core Project, a Gandolfi csoport (Pavia-csoport), a Study Group on a European 
Civil Code és az ún. SECOLA Társaság munkásságát, majd, bár nem kizárólag európai 
relevanciával bír, az amerikai Restatements létrejöttét és alkalmazhatóságát az európai 
szerződésjog egységesítése szempontjából. 
 
 
3.2 Az Európai Szerződésjogi Bizottság tevékenysége 
 

Minden, az európai magánjog illetőleg a szerződésjog egységesítésével foglalkozó 
csoport közül a Lando-Bizottság vívta ki magának a legnagyobb szakmai elismerést.269 Ez a 
tény fakadhat abból, hogy a fenti jogászcsoport immáron 1982 óta tevékenykedik, de abból 
is, hogy mindeddig a legátfogóbb és legalaposabb munkát végezték, és ily módon egy olyan 
alapelvgyűjteménnyel szolgáltak, amelyre biztosan építhető a Codex Civilis Europeae. 
1980-ban jogászok csoportja elhatározta, hogy megalakítja az Európai Szerződésjogi 
Bizottságot270 abból a célból, hogy az akkori Európai Gazdasági Közösség országai számára 
szerződésjogi alapelveket vázoljanak fel és alkossanak. A feladat végére, azaz az Alapelvek 
harmadik fejezetének elkészültére e nem kormányzati, azaz politikamentes Bizottság 15 
ország jogászait foglalta magába. A jogászok közül senkit nem jelölt vagy választott a 
feladatra országának kormánya, nem kértek és nem is kaptak instrukciókat, útmutatást 

                                                
268 A lehetséges szervezeti felépítéshez ld: Snijders: The organization of the drafting of a European Civil 
Code: a walk in imaginary gardens in: ERPL, 1997. 483-488. o.  
269 Mutatja ezt a velük foglalkozó számtalan szakcikk és írás pl: Lena Olsen: The Choice of the Aggrieved 
Party – An Analysis of the Remedies in the Principles of the European Contract Law in: ERPL, 1998, 21-44. 
o., Kristina Riedl: The Work of the Lando-Commission form an Alternative Viewpoint in ERPL, 2000, 71-83. 
o. Klaus Peter Berger: The Principles of European Contract Law and the Concept of the “Creeping 
Codification” in: ERPL, 2001, 21-34. o. Michael Joachim Bonell: The UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law: Friends or Competitors? In: JT Årgång 
8. 1997, 269-276. o. Madeleine von Rossum: The Principles of European Contract Law, a Review Essay in: 
MJECL, 1996, Vol. 3. 69-87. o. Reinhard Zimmermann: Die „Principles of European Contract Law“, Teile I-
II in: ZEuP, 2000, 391-393. o. Ulrich Drobnig-Reinhard Zimmermann-Hartmut Wicke: Grundregeln des 
europäischen Vertragsrechts der Kommission für Europäisches Vertragsrecht (Übersetzung) in: ZEuP, 2000, 
675-701. o. stb. 
270 Commission on European Contract Law (CECL), a továbbiakban Európai Szerződésjogi Bizottság 
(ESZJB) Vezetőjéről, a dán Ole Lando professzorról gyakran csak Lando-Bizottságként említik. 
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tevékenységüket illetően a kormányoktól vagy a közösségi intézményektől.271  Többségük a 
tudományos pályán tevékenykedik, nem gyakorló jogász. Több mint húsz évet dolgoztak 
azt remélve, hogy az alapelvek kidolgozásán keresztül hozzájárulhatnak a szerződésjog 
szisztematikus harmonizálásához és ezzel egy jobban működő piac, a nagyobb jólét és 
boldogság megteremtéséhez a Közösség országaiban. 
Rendkívül érdekes, ahogy maga Lando272 1983-ban meghatározta a kutatás feladatát és 
céljait: 
„Jogászok egy csoportja megalakította az Európai Szerződésjogi Bizottságot azzal a céllal, 
hogy felvázolja az európai szerződésjog alapelveit az európai integráció országai számára, 
és ezáltal megalkossa a szerződésjog szisztematikus harmonizációját Európában. Olyan 
szabályokat kívánunk kialakítani és elfogadni, melyeket alapvetően az EGK országaiban 
alkalmaznak majd. Felmérve a tagállamok szerződésjogi szabályozása között fennálló 
hatalmas – és néha áthidalhatatlannak tűnő – különbségeket a Bizottság tudatában van, 
milyen nehézségű feladatot tűzött maga elé.”273  
A 80-as évek elején Európában, akárcsak világviszonylatban is a jogegységesítés rendkívül 
népszerű témává vált. A Bécsi Vételi Egyezmény elfogadására irányuló bécsi konferencia 
sikere274 egyértelműen rámutatott, hogy a gazdasági nehézségek leküzdésének egyik 
alkalmas módja a jogegységesítési törekvések továbbvitele.  
Miért éppen alapelvek? Az egységes, harmonizált jog, bármennyire is töredezett és 
inkoherens, a jogrendszer autonóm részét képezi. Olyan rész ez, amelyet saját értelmezési 
és alkalmazási alapelveinek kell irányítaniuk – ez egyben egységességük alapvető 
fontosságú követelménye is. Azonban a fórumoknak, eljáró bíróságoknak és más 
hatóságoknak, akik kapcsolatba kerülnek az egységesített, harmonizált szabályokkal és 
feladatuk az értelmezés és alkalmazás, nem áll rendelkezésükre olyan iránymutató, 
kiforrott, koherens szabályanyag, amely segítséget nyújtana nekik ezen feladat tekintetében. 
Magyarán szólva, hiányzik a közös jogi környezet275, melynek következtében a fórumok 
hajlamosak saját nemzeti jogukat segítségül hívva értelmezni és alkalmazni az egységesített 
szabályokat, amely természetszerűleg az egységes jog lényegét kérdőjelezi meg. Az 
alapelvek hivatottak tehát kitölteni azt az űrt, amely az eljáró fórumok előtt az egységes 
jogalkalmazással és jogértelmezéssel kapcsolatban felmerül.  
Az alapelvek ezen túlmenően jelentőséggel bírhatnak olyan területeken is, amelyeket nem 
érint a közösségi jogalkotás, így zsinórmértéket szolgáltathatnak nem csupán a szerződő 
felek, de a jogalkalmazási kényszer alatt álló bíróságok számára is, továbbá a nemzeti 
jogalkotók is ihletet meríthetnek belőle a tagállamok szerződésjogának esetleges 
módosítása alkalmával. 
Ezen túlmenően nagy jelentőséggel bírhatnak az alapelvek a nemzetközi kereskedelmi 
jogvitákban eljáró választottbíróságok számára is. Amennyiben a jogválasztás vagy a 
kollíziós szabályok folytán alkalmazandó jogrendszer nem nyújt kielégítő megoldást, a 
választottbírók szívesebben fordulnak az olyan szabályokhoz, melyek általános alapelveket 
fogalmaznak meg, mintsem hogy az egyes államok jogszabályai alapján döntsék el az adott 
jogvitát. A szerződésjogi alapelvek – és ezt Lando 1983-as, igen megalapozottnak bizonyult 
víziója is megerősíti – rendkívül alkalmasak a nemzetközi kereskedelmi szerződések 
megalkotása és értelmezése tekintetében. Lando úgy képzelte, hogy az Alapelvek a 
                                                
271 Lando: The Common Core of European Private Law and the Principles of European Contract Law in: 
Hast.Int.CLR 1998. 810. o.  
272 Lando szerződésjoggal kapcsolatos elképzeléséről kimerítően: Lando: Some Features of the Law of 
Contract in the Third Millennium in: SSL, 2000. Legal Theory 345-402. o.  
273 Lando: European Contract Law in: AM. JCL Vol. 31. 1983. 654. o.  
274 Megemlíthető azonban az EGK Római Egyezménye továbbá az UNCITRAL keretében végbement egyéb 
jogegységesítési tevékenység is. 
275 Lando: European Contract Law… 654. o.  
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nemzetközi kereskedelmi ügyletekben alkalmazandó, ám meglehetősen hiányos Lex 
Mercatoria részét fogják képezni, amelyhez a felek nyugodt szívvel fordulhatnak, 
amennyiben egyik vagy másik nemzeti jog szabályai nem nyernék el tetszésüket.276 
A fentiekben maga a kezdeményezés szülőatyja adott választ a kutatást keretek közé szorító 
indokok egyik oldala tekintetében. Az alapelvek kidolgozásának igénye mellett fontos 
kérdés, hogy miért kizárólag Európa számára kívántak ilyen speciális joganyagot 
megalkotni a bizottság tagjai. Ami napjainkban sürgető és nyilvánvaló valóság, az a 80-as 
évek elején rejtelmesen felsejlő jövőkép lehetett csupán. Mégis, a Lando vezette bizottság 
tagjai felismerték a modern kor, valamint az akkor még létre sem jött Egységes Piac 
támasztotta követelményeket, amely nem volt más, minthogy egységes magánjog és 
kiemelten szerződésjog nélkül nem működhet a megálmodott Egységes Piac, anélkül 
lehetetlen szorosabbra fűzni az integrációt és kiteljesíteni a gazdasági összefogásban rejlő 
lehetőségeket. 
Az UNIDROIT keretében már a 70-es évek elején megindult az a kutatás, mely 1994-ben 
meghozta gyümölcsét, az UNIDROIT Alapelvek képében.277 Miért nem csatlakoztak a 
Lando-Bizottság tagjai ehhez a munkához, miért érezték szükségét, hogy Európának, az 
Európai Közösségek tagállamainak önállóan kidolgozott és függetlenül alkalmazható 
szabályanyagra van szüksége?278 Lando erre is szolgál magyarázattal: az Európai 
Közösségek tagállamainak olyan szerződésjogi alapelvekre van szükségük, amelyek 
kielégítik ezen tagállamok továbbá maga az európai integráció támasztotta 
követelményeket. Olyan alapelvek ezek, amelyek kizárólag az európai államok önmagában 
is meglehetősen sokszínű társadalmi, gazdasági és jogi hagyományainak 
figyelembevételével készülnek, ezért nem lett volna szerencsés ezt a sokszínűséget tovább 
növelni azzal, hogy az Európán kívüli államok még inkább szerteágazó sajátosságinak is 
figyelmet szentelnek a tudósok.279 
 
Hatalmas feladatot tűztek ki, tehát célul maguk elé az ESZJB tagjai, nevezetesen hogy 
egységes szerződési jogot adjanak Európa népeinek. Hatalmas ez a feladat és egyúttal nehéz 
is, hiszen ha belegondolunk, hogy csak a már tag 15 állam280 milyen eltérő társadalmi –
történelmi – politikai gyökerekkel, hagyományokkal rendelkezik, első látásra szinte 
reménytelennek is tetszik. Közös nevezőre hozni Nagy-Britanniát és Franciaországot? Vagy 
Olaszországot és Németországot? Netán Írországot és Görögországot? Szinte reménytelen. 
És akkor még nem is beszéltünk a 10 új tagállamról, melyek mind politikai, mind gazdasági 
szempontból az EU perifériáján helyezkednek el, és mint ilyenek, teljesen eltérő érdekeket 
és álláspontot képviselnek számos kérdésben. Az Európai Szerződésjogi Bizottságot éppen 
azért hozták létre, hogy megalkossa az Európai Szerződésjog Alapelveit. A Bizottság ebben 
a kérdésben azt tapasztalta, hogy a szerződésjog európaiasítása igencsak szükségszerű. Az 
Uniónak két lehetősége van: vagy a lassú, kodifikálatlan harmonizáció mellett dönt, 
amelyet a jogtudósok és a bíróságok visznek véghez vagy a kodifikációt, tudniillik az 
Európai Polgári Törvénykönyv megalkotását célozza meg.281 
 

                                                
276 Lando: European Contract Law… 655. o.  
277 Lásd ehhez: UNIDROIT Grundregeln der Internationalen Handelsverträge, Rom, 1995 8-10. o. és Bonell: 
An International Restatement of Contract Law The UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts Irvington, New York, 1994. 13-17. o.  
278 Az összehasonlítás tekintetében: Lando: Principles of European Contract Law and UNIDROIT Principles: 
Similarities, Differences and Perspectives Centro di Studi e Ricerche di Dritto Comparato e Straniero Saggi, 
Conferenz e Seminari, Roma, 2002 
279 Lando: European Contract Law …, 656. o.  
280 Továbbá a hozzájuk újonnan csatlakozó további 10 állam. 
281 Ole Lando: Optional …,  66-67. o.  
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A cél tehát kitűzetett: európai és alapelvek. Európai, mert Európa számára készül és 
alapelvek, mert első lépcsőben alapelvi szinten igyekszik megoldani az egységes jog 
kérdését. Szenteljünk figyelmet most a bizottság felépítésének és működésének, amely több 
mint 20 éven keresztül dolgozott a jogegységesítés ügyének elkötelezett híveként és kétség 
kívül a legtöbbet tett érte. 
Az ESZJB független, nem-kormányzati testület, tagjai túlnyomórészt jogászok, mind 
akadémikusok, mind pedig a gyakorlatban dolgozó kiemelkedő felkészültségű 
szakemberek. Bár a Bizottságot – több-kevesebb rendszerességgel – támogatja az Európai 
Bizottság és az egyes tagállamokban is megnyíltak források a munkához, tevékenységében 
szigorúan politikamentes, tagjait sem nem jelölte, sem nem delegálta egyetlen kormányzati 
intézmény sem. Az ESZJB sem nem kért, sem nem kapott munkája során tanácsot vagy 
bármely iránymutatást a tagállamok kormányaitól vagy közösségi intézményektől. Miért 
szükséges a függetlenséget ennyire hangsúlyozni és még a látszatra is rendkívül ügyelni? 
Bár a politika átszövi mindennapi életünket, az alapelvek kidolgozásánál lényeges volt a 
tartózkodás, hiszen csak így volt biztosítható olyan szabályanyag megalkotása, amely nem 
részesíti előnyben egyetlen politikai szervezet, kormány vagy tagállam speciális érdekeit 
sem. 
Az Európai Szerződésjogi Bizottság 1982. óta az Európai Szerződésjog Alapelveinek (a 
továbbiakban Alapelvek) megalkotásán dolgozik. Ezen alapelveket cikkelyekben tüntetik 
fel, és olyan kommentárokkal látják el, amelyek megkönnyítik a cikkelyek alkalmazását. A 
kommentárokban példák is találhatóak: olyan nagyon rövid jogesetek, amelyek 
megmutatják, hogy a szabályokat hogyan kell a gyakorlatban alkalmazni. Ezen túlmenően a 
joganyagot még a szabályok forrásait feltáró lábjegyzetekkel is ellátják. Az 
Alapelvgyűjtemény első része, amely a teljesítést, nem-teljesítést és a jogorvoslatokat 
foglalta magába 1995-ben került publikálásra.282  
Mintegy 20 jogász 13 különböző jogrendszerből 14 alkalommal találkozott egymással, 
hogy felvázolják a PECL első részét.283 Mivel a csoport túlnyomórészt professzorokból, 
elméleti szakemberekből állott, azaz jogászi szocializációjuk és habitusuk valamint 
munkamoráljuk és ebből kifolyólag jogászi értékeik sora is alapvetően megegyezett, a 
vártnál sokkal könnyebb volt számukra fontos kérdésekben konszenzust kialakítani. A 
jogegységesítés során azonban meg kell küzdeni egy jelentős hátránnyal, amely minden 
jogászt jellemez és ez a más jogokkal kapcsolatos szellemi ballaszt. Minden jogásznak 
hasznára vált volna a sajátjától eltérő jogrendszerek tanulmányozása, sőt, ha eddig 
elmulasztotta, a jövőben meg kellene tennie, továbbá foglalkoznia kellene az összehasonlító 
jogtudomány céljaival és módszereivel. Azonban, még ha el is sajátított ilyen jellegű tudást, 
soha nem tud felülemelkedni azon a konkrét jogi gondolkodáson, amelyet hazai egyetemén 
a fejébe vertek.  
Az ESZJB tagjai számos esetben szembesültek munkájuk során olyan javaslatokkal és 
indítványokkal, amelyek a feje tetejére állították a tagok jogi felfogását, valamint 
szerződésjogról kialakított elképzeléseiket. Azonban a fent említett okok miatt a kutatás 
résztvevői hajlandóságot mutattak jogi előítéleteik legyőzésére és elég nyitottak voltak arra, 

                                                
282 O. Lando és H. Beale (eds. ): Principles of European Contract Law I. rész, Teljesítés, nem-teljesítés és 
jogorvoslatok, Nijhoff, Dordrecht 1995 Ez az angol nyelvű változat volt, a francia kiadás 1997-ben jelent meg 
Párizsban, míg a német nyelvű megjelenésre az európai magánjog vezető folyóiratában a Zeitschrift für 
Europäisches Privatrecht-ben került sor: (ZEuP) 1995. 864. o. – ehhez: Zimmermann: Die „Principles of 
European Contract Law“ Teil I  in: ZEuP, 1995. 731-734. o.  
283 Lando: Principles of European Private Law An Alternative or a Precursor of European Legislation in: 
RabelsZ 1992. 272. o.  
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hogy megfontolják az általuk furcsának, idegennek és bizonyos szempontból ijesztőnek 
tartott javaslatok sorát.284 
A tagoknak szem előtt kellett tartaniuk, és ezért volt rendkívül fontos, hogy majdnem 
minden tagállam képviselje magát a munkálatok során, hogy milyen fogadtatásban 
részesülnek az egyes szabályok a hazai jogi közvélemény előtt. Ez azért volt fontos, mert 
soft law lévén az Alapelvek csak akkor nyerhetett érvényesülést és alkalmazást, ha a felek 
saját meggyőződésük okán, azért, mert a szabálygyűjteményt hasznosnak, praktikusnak 
vagy könnyen alkalmazhatónak tartották, közösen választják a szerződésükre irányadó 
jogként. Az első munkafolyamat eredményeinek fogadtatása ebbe az irányba mutatott és az 
egyértelmű siker további munkára ösztönözte az ESZJB tagjait. 
1992-ben az európai szerződésjoggal foglalkozó második bizottság is elkezdte munkáját, 
konkrétan a szerződés létrehozására, érvényességére, értelmezésére és tartalmára, valamint 
a meghatalmazottnak a meghatalmazója számára kötelezettségeket keletkeztető hatáskörére 
vonatkozó szabályokat illetően. Az alapelvek második részét, amely az első rész átdolgozott 
változatát is tartalmazza, 1999 novemberében publikálták.285  
Az első két kötet olasz nyelvű változata 2001-ben jelent meg286, míg a német kiadás 2002-
ben látott napvilágot.287A francia és spanyol változat megjelenése küszöbön áll. A második 
bizottság utolsó találkozása alkalmával, Stockholmban megegyezés született, hogy a 
munkát folytatni kell. 1997-ben a harmadik bizottság felvázolta a jogellenesség, a 
beszámítás, az engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás, a többes hitelezői illetve 
adósi helyzet, illetőleg az elévülés intézményét és tovább folytatta a munkát. Egészen 
addig, hogy 2003. elején megjelent a harmadik kötet is, amely a 10. fejezettől kezdődően 
tartalmazza a legújabb eredményeket, ezzel teljessé téve az ESZJB 20 éves tevékenységét 
és megjelenítve annak felbecsülhetetlen eredményeit.288 A kötet elején az első két rész teljes 
tartalomjegyzéke is megtalálható, így segítve a felhasználót a pontos tájékozódásban. A 
teljes három rész 17 fejezetből áll, amely felöleli a szerződésjog általános részének lényeges 
területeit, lehetőséget biztosítva ezáltal az Alapelvek aggálymentes alkalmazására. 
Az Alapelvek felépítése, mint láthatjuk, hasonló a többi normaszöveg struktúrájához, 
fejezetekre, részekre, majd cikkekre tagozódik. Ehhez képest tehát a következő szerkezetet 
figyelhetjük meg:  
 
1. fejezet: Általános rendelkezések 
     1. rész: Az alapelvek alkalmazási köre 
     2. Általános kötelezettségek 
     3. Értelmező és egyéb rendelkezések 
2. fejezet: A szerződés megkötése 
     1. Általános rendelkezések 
     2. Ajánlat és elfogadás 
     3. A tárgyalások során fennálló felelősség 
3. fejezet: Képviselők meghatalmazása 
     1. Általános rendelkezések 

                                                
284 Ebben talán segítségükre volt az 1980-ban elfogadott és 1988-tól hatályos Bécsi Vételi Egyezmény 
működőképessége is. 
285 O. Lando és H. Beale (eds.): Principles of European Contract Law I-II. rész, Kluwer Law International, 
The Hague 1999. 
286 Castronovo (ed.): Commissione per il diritto europeo dei contratti, Principi di diritto europeo dei contratti, 
Parte I e II, Edizione Italiana a cura di Carlo Castronovo – Milano 2001. 
287 Grundregeln des europäischen Vertragsrechts, Teile I ind II, Deutsche Ausgabe von Christian von Bar und 
Reinhard Zimmermann – München 2002. 
288 Ole Lando, Eric Clive, Andre Prüm, Reinhard Zimmermann (eds.): Principles of European Contract Law 
Part III. Kluwer Law International 2003. 
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     2. Közvetlen képviselet 
     3. Közvetett képviselet 
4. fejezet: Érvényesség 
5. fejezet: Értelmezés 
6. fejezet: Tartalom és joghatások 
7. fejezet: Teljesítés 
8. fejezet: Nemteljesítés és általános jogkövetkezmények 
9. fejezet: A nemteljesítés különös jogkövetkezményei 
     1. A teljesítéshez való jog 
     2. A teljesítés visszatartása 
     3. A szerződés megszüntetése 
     4. Árleszállítás 
     5. Kártérítés és kamat 
10. fejezet: Több fél a szerződésben 
     1. Több kötelezett a szerződésben 
     2. Több jogosult a szerződésben 
11. fejezet: Engedményezés 
     1. Általános alapelvek 
     2. Az engedményezés hatásai az engedményező és az engedményes viszonyában 
     3. Az engedményezés hatásai az engedményes és a kötelezett viszonyában 
     4. Kielégítési sorrend az engedményes és több jogosult között 
12. fejezet: Az új kötelezett helyettesítése: (adósságátvállalás) a szerződés átruházása 
     1. Az új adós helyettesítése 
     2. A szerződés átruházása 
13. fejezet: A beszámítás 
14. fejezet: Elévülés 
     1. Általános rendelkezések 
     2. Az elévülési időszak és kezdete 
     3. Az elévülés eltelte 
     4. Az elévülési idő meghosszabbítása 
     5. Az elévülés hatásai 
     6. Módosítás közös megegyezéssel 
15. fejezet: Jogellenesség 
16. Fejezet: Feltételek 
17. Fejezet: A kamat tőkésítése 
 
A harmadik kötettel befejeződött az ESZJB munkája, a Bizottság tagjai, akik között 
számosan részt vettek többek között az UNIDROIT Alapelvek kidolgozásában is, immáron 
új kihívások, új tevékenység után néztek.289 
A szabálygyűjtemény részletesebb ismertetésére ehelyütt terjedelmi korlátok miatt nem 
kerülhet sor. Annyi azonban kiemelendő, hogy az Alapelvek már most is jelentős hatást fejt 
ki az Egységes Piac működésére azáltal, hogy megkönnyíti a szerződések megkötését és az 
esetlegesen felmerülő jogviták rendezését. 
A legnagyobbnak mutatkozó probléma áthidalása tekintetében, amely az angolszász és a 
kontinentális jogrendszer alapvető eltéréseiben mutatkozott, szintén sikerült megegyezésre 
jutni. Ez annak ellenére is sikerült, hogy bizonyos esetekben a francia képviselő azt 
nehezményezte, hogy a Common Law túl nagy befolyást gyakorolt a joganyagra, míg az 
                                                
289 Ld. a résztvevőket a Common Core Project, a Study Group, az UNIDROIT II. vagy éppen a SECOLA 
tagjai között. Európa nem hemzseg annyira a nagytekintélyű magánjogász-professzoroktól, hogy a 
csoportokat, kutatásokat légmentesen el lehetne zárni egymástól. 
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angol jogászok úgy tekintettek a szabálygyűjteményt, mint a kontinens magánjogának 
termékét. Az erőfeszítések a kölcsönös konszenzuskeresésben hoztak gyümölcsöt. Ennek 
példája lehet a Common Law reprezentánsainak azon gesztusa, hogy elfogadták a fél jogát a 
specifikus teljesítés követelése, továbbá a harmadik személy javára kötött szerződést 
illetően, míg a francia képviselők elfogadták azt a szabályt, melyet egyébiránt a francia 
bíróságok véleményével ellentétes, hogy az elnehezülés a szerződés megszűnéséhez vagy 
módosításához vezethet. A konszenzuskeresés és rugalmasság pont ezen szabály esetében 
csúcsosodott ki, amelyet éppen egy francia tag dolgozott ki.290 Fontos tehát hangsúlyozni és 
ez előremutató lehet a további és egyre szaporodó kezdeményezések, továbbá az Európai 
Magánjogi Kódex kidolgozása tekintetében is, hogy a tagoknak bizonyos szempontból 
kritikusnak kell lenniük saját szerződésjogukkal szemben és a jogegységesítéssel 
kapcsolatos reformok képviselőivé kell válniuk hazájukban.  
Ehelyütt egyrészt a keretek szűkössége, másrészt a dolgozat célja miatt is eltekintek az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapelvek részletes ismertetésétől. Egy lényeges aspektus, a 
tisztességtelen feltételek szabályozását azonban behatóan ismertetem a 7. fejezetben, 
összehasonlítva a magyar szabályozással és a rekodifikációs törekvésekkel. Jelen 
szakaszban legyen elegendő annyi, hogy a Lando-Bizottság olyan impulzusokat adott az 
európai magánjog keretében létező szerződésjog egységesítéséhez, olyan összefüggéseket 
tárt fel és olyan kutatási módozatokat vázolt, melyek nélkül elképzelhetetlen lett volna a 
további kutatás, és összességében a középtávoli jövőben megalkotandó Európai Magánjogi 
Kódex létrejötte. 
 
 
3.3 Az UNIDROIT Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelvei 
 

Bár időrendben haladva az Európai Alapelvek első kiadásának megjelenését egy 
évvel megelőzte az UNIDROIT Alapelvek kiadása, a dolgozat felépítésének szempontjából 
ezt a sorrendet tartom megfelelőnek a magánjogi jogegységesítés instrumentumainak 
ismertetése során.  
Egyrészről azért, mert maga a dolgozat az európai jogegységesítésről szól, így az ESZJB 
munkája ebben a tekintetben mindenképen nagyobb relevanciával bír. Másrészt azért is, 
mert határozott véleményem szerint – ám ezzel lehet vitatkozni – az Európai Alapelvek 
jelentették mindeddig a legnagyobb impulzust a magánjogi jogegységesítési törekvések 
irányában. 
Az UNIDROIT alkotását, szintén jelentősége és úttörő volta miatt, nem lehet kihagyni egy 
ilyen jellegű dolgozatból, de a sorrend tekintetében itt a második helyre szorult. 
Bár az UNIDROIT Alapelvek lényegileg számos pontban eltér az európai jogegységesítésre 
jellemző sajátosságoktól, mégis úgy gondolom, hogy azon tényezők és indikátorok 
bemutatása nélkül, melyek közvetlen hatással vannak az európai szerződésjog régen várt 
egységesítésére, nem lehetne teljes ezen törekvések tudományos igényű ismertetése, mely 
elvezethet a konklúziók és végkövetkeztetések levonásához 
A szakirodalom beható tanulmányozása megerősített ebben a hitemben, hiszen mind az 
Alapelvek egyik legkiválóbb ismerője, Michael Bonell, mind pedig az európai szerződésjog 
megalkotásának élharcosai, Lando, Drobnig és mások számos alkalommal és cikkben 
vontak párhuzamot a két joganyag között.291 

                                                
290 Lando: Principles…,1992 272. o.  
291 Ehhez ld. Bonell: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of 
European Contract Law: Friends or Competitors? in: JT 1997 269-276., Bonell: The UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law: Similar Rules for the same 
Purposes? in: ULR 1996, 229-246. o,. Bonell: The UNIDROIT Principles: What Next? in: ULR, 1998. 275-
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Az alpont végén összehasonlítom a két normagyűjteményt, elsősorban a különbözőségekre 
koncentrálva. Felvetődhet a kérdés, hogy miért pont ezt a kettőt és miért nem vonom be az 
elemzésbe a Gandolfi-csoport munkáját vagy esetleg a Study Group által elkészített 
javaslatokat. Szilárd véleményem az, hogy a jelen pillanatban a fenti két jogegységesítési 
instrumentum az, amelyek eleddig a legnagyobb hatást fejtették ki292 az európai magánjog 
egységesítésére, ennél fogva, mintegy tiszteletem jeléül, továbbá elismerve jelentőségüket, 
ezeket részesítem alaposabb összehasonlító elemzésben.  
Indokaim között szerepel még továbbá azon tény is, hogy a dolgozat célját, nevezetesen az 
európai magánjogi jogegységesítés eddigi eredményeinek bemutatásán keresztül felvázolni 
az eljövendő lehetőségeket és meghatározni a fejlődés elképzelhető irányait, ezen célok 
megvalósítását tehát a fenti két joganyag elemzése szolgálhatja leginkább.293 
Melyek tehát azok a különbségek, melyek minden eltérés ellenére is összekapcsolják a két 
normagyűjteményt és a nemzetközi jogegységesítés két eddigi legjelentősebb alkotásává 
tették őket?294 Ahhoz, hogy erre a kérdésre megnyugtató választ lehessen adni, meg kell 
ismerkedni szerződésjogi jogegységesítés egyik legnagyobb eredményével, az 
alapelvgyűjteménnyel és az azt létrehozó intézmény felépítésével, struktúrájával és 
munkamódszerével. 
Az anyagi magánjog területén haladó jogegységesítés egyik zászlóshajója a római 
székhellyel működő Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítésére295, azaz az 
UNIDROIT. Ezt az intézményt a jogegységesítés nem legiszlatív eszközei iránti érdeklődés 
hívta életre néhány évvel a világon végigsöprő gazdasági válság előtt.  
Az UNIDROIT elévülhetetlen érdemeket szerzett a magánjog egységesítése terén. Csak 
említésszerűen ezek közé tartozik az 1964-ben, Hágában tartott diplomáciai konferencián 
elfogadott Egységes Törvény a Nemzetközi Adásvételre, továbbá Egységes Törvény a 
Nemzetközi Adás-vételi Szerződések Megkötésére (a szakirodalomban ULIS és ULFIS), 
valamint az 1983-ban, Genfben elfogadott Nemzetközi Adásvételi Képviseletre, és az 1988-
ban ottawai nemzetközi diplomáciai konferencián elfogadott, a Nemzetközi Pénzügyi 
Lízingre és a Nemzetközi Faktoringra vonatkozó egyezmények.296 
 
Az UNIDROIT keretében végbement jogegységesítés eddigi legnagyobb eredményét 1994-
ben érte el. Előzményei közé tartoztak azon vélemények, melyek szerint a szerződési jog 
általános elveinek újbóli formába öntésével egy olyan szupranacionális rendszert lenne 
célszerű kidolgozni, mely, nemcsak Európában, egyfajta „ius commune”-ként 
működhetne.297 Az UNIDROIT keretében megalkotott szabályösszesség ennek az 
elvárásnak is megfelel, azonban naivitás lenne azt feltételezni, hogy csupán az elméleti 

                                                                                                                                                
286. o., Drobnig: The UNIDROIT Principles in the Conflict of Laws in: ULR, 1998,. 385-395. o., Kramer: 
Die Gültigkeit der Verträge nach den UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in: ZEuP 
1999 209-228. o., Hartkamp: The UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts and the 
Principles of European Contract Law in: ERPL 1994, 341-357. o., Izadi: Harmonisation of Commercial 
Contract Law in the ECO Region: a Role for UNIDROIT Principles in: ULR, 2001, 301-315. o., 
292 Természeten ez a tény a minőség mellett annak is köszönhető, hogy ez a két instrumentum látta meg 
legelőször napvilágot a szerződésjogi egységesítés körében.  
293 Nem kizárólagosan, de nagyrészt. 
294 Nem szólva, de megemlékezve ehelyütt a Bécsi Vételi Egyezmény kiemelkedő jelentőségéről. A három 
joganyagról többet ld: Mátyás: Az európai szerződésjog egységesítése az Európai Szerződésjogi Alapelvek, az 
UNIDROIT Alapelvek és a Bécsi Vételi Egyezmény szabályai tükrében in: Globalizáció és Piacliberalizáció – 
A világméretű globalizáció megvalósításának jogi eszközrendszere, a piacliberalizációs szabályozás és 
korlátai szerk. Fazekas Judit, Novotni Alapítvány, Miskolc, 2004. 395-429. o. 
295 Institut International de L’Unification de Droit Privé, International Institute for the Unification of Private 
Law 
296 Bánrévy: A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga, 25. o. . 
297 Bonell: UNIDROIT Tervezet …, 693. o. 
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megalapozottság igénye okán került megszövegezésre ez az egyezmény, mely a 
Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelvei (Principles of International Commercial 
Contracts) címet viseli.298 
A munkálatok az UNIDROIT támogatásával 1971-ben kezdődtek el, mikor is egy Irányító 
Bizottságot szerveztek René David, Clive M. Schmitthoff és Tudor Popescu részvételével. 
Ezen professzorok indíttatásuknál fogva a kontinentális, a Common Law és a szocialista 
jogot is képviselték egyúttal. A bizottságnak az volt a feladata, hogy előzetes tájékozódás 
alapján vizsgálja meg az egységesítési elképzelés megvalósíthatóságát.299 A kutatások és az 
egyeztetések folyamatosan zajlottak, azonban csak 1980-ban jutottak el oda, hogy egy 
Munkacsoport alakulhatott abból a célból, hogy elkészítse az Alapelvek különböző 
fejezeteinek tervezetét. A Munkacsoportban a világ valamennyi jelentős jogrendszerének 
képviselője részt vett, mind olyan felkészült szakember, akik a szerződési joggal és a 
nemzetközi kereskedelmi joggal korábban érdemben már foglalkoztak. Fontos kiemelni, 
hogy a Munkacsoport tagjai, legyenek volt akár jogtudósok, bírák vagy vezető állami 
tisztviselők, mindannyian szigorúan személyes minőségben jártak el. Ez ma már 
valószínűleg természetes elvárás lenne, azonban a 80-as évek kétpólusú világrendjében 
korántsem volt magától értetődő.300 
Érdekes megfigyelni,301 hogy a Munkacsoport, illetve maga az egész apparátus milyen 
mechanizmussal dolgozott, egy ilyen jelentős egyezmény kimunkálásánál.  
„A csoport tagjai közül választotta meg az Alapelvek egyes fejezeteinek referenseit, 
akiknek az volt a feladatuk, hogy az egymás után következő tervezeteket s azok 
kommentárjait előterjesszék. Ezeket azután a csoport megvitatta és körbe adta a nagyszámú 
szakértő között, beleértve az UNIDROIT levelező tagjainak kiterjedt hálózatát. Ehhez járult 
az Igazgatótanács iránymutatása a követendő politika tekintetében, különösen azokban az 
esetekben, amikor a Csoportnak nehézségei támadtak a konszenzus elérésében. A szükséges 
szerkesztői munkát a Titkárság által támogatott Szerkesztőbizottság végezte.”302 
1994-ben került elfogadásra a végleges szöveg, mely a ’Nemzetközi Kereskedelmi 
Szerződések Alapelvei’ címet viseli. „Az Alapelvek célja, hogy kiegyensúlyozott 
szabályozást adjon az egész világ számára, tekintet nélkül az alkalmazó országok jogi 
hagyományaira, valamint gazdasági és politikai feltételeire.”303 
Az UNIDROIT Igazgatótanácsa szerint, és ez a leglényegesebb mondanivalója ennek a 
pontnak, az Alapelvek tekintetében az alkotók szándékosan kerülték az olyan terminológia 
használatát, mely egy adott jogrendszer sajátja lett volna. Természetesen ezen szándék okán 
külön nehézségek merültek fel, azonban az eszme, hogy egy nemzetek feletti, hatékony jog 
alkotható, kárpótolt minden fáradtságért. 

                                                
298 Ide kívánkozik, hogy a magyar szakirodalom nem egységes a ’principles szó fordítását illetően. Az 
elfogadottabb verzió az ’alapelvek’-nek való megfeleltetés (lásd Bánrévy: A Nemzetközi Gazdasági 
Kapcsolatok Joga 26. o., UNIDROIT - Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelvei, KJK 1996, Burián 
László: UNIDROIT Alapelvek alkalmazása a nemzetközi kereskedelmi szerződésekre in: MJ 1996.. 441-450. 
o.), de feltűnik a ’szabályok’ kifejezés is (Bonell, Michael Joachim: UNIDROIT tervezet a nemzetközi 
kereskedelmi szerződések megszerkesztéséhez). Álláspontom szerint az alapelvek kifejezés használata 
indokolható, jóllehet, nyilvánvaló hogy a dokumentum jóval meghaladja az alapelvek kereteit. A szabályok 
fordulat ebben az értelemben szintén elfogadható, azonban ha az eredeti angol jelentést vizsgáljuk, arra a 
következtetésre juthatunk, hogy a „principles” kifejezés sokkal inkább kiterjesztően értelmezendő, mintegy a 
világnak szóló joganyag vonatkozásában, mintsem hogy a szigorúan vett, az anyagi jog értelmezését elősegítő 
alapelv fogalmában nyerne értelmet. 
299 UNIDROIT – Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelvei KJK, 1996. 8. o.  
300 Herbert Kronke: A magánjog egységesítése: UNIDROIT 75 éves múltja és jövője in: EJ, 2003. 3-4. o. 
301 Vö. az eddig felvázolt működési mechanizmusokkal az ESZJB, illetve a későbbieket a Csoport vagy a 
Restatements vonatkozásában. 
302 UNIDROIT Alapelvek 8-9. o. 
303 Bánrévy Gábor: Az UNIDROIT „Alapelvek” és a „lex mercatoria 46. o.  
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„Lényegét tekintve az UNIDROIT Alapelvek elég rugalmas ahhoz, hogy figyelembe 
vehesse az állandóan változó körülményeket, amelyek a technológiai és gazdasági fejlődés 
következtében a határokon átnyúló kereskedelmi gyakorlatra hatással vannak. Ugyanakkor 
kísérletet tesznek a korrekt eljárás biztosítására a nemzetközi kereskedelemben azzal, hogy 
kifejezetten a felek általános kötelezettségévé teszik a jóhiszemű, tisztességes eljárást, és 
egy sor külön esetben előírják az ésszerű magatartás követelményét.”304 
 
Az Alapelvek, mint az első, a határokon átnyúló szerződésekre alkalmazandó egységes jog 
megteremtésére irányuló instrumentum, felépítésében is utat mutatott, azt azóta többen is 
követték. A normaszöveg a Preambulumból és 119 cikkből épül fel, amely struktúráját 
tekintve, hét fejezetre tagozódik, melyek részekből és cikkekből állnak.305 
Ezek a következők: 
 
1. fejezet: Általános rendelkezések  
2. fejezet: A szerződés megkötése 
3. fejezet: Érvényesség 
4. fejezet: Értelmezés 
5. fejezet Tartalom 
6. fejezet Teljesítés 

1. rész: Teljesítés általában 
2. rész: Terhesebbé válás 

7. Fejezet: Nemteljesítés 
1. rész: Nemteljesítés általában 
2. rész: A teljesítéshez való jog 
3. rész: Megszűnés 
4. rész: Kártérítés306 

 
Az egyes fejezeteket tagoló cikkeket ehelyütt helyhiány miatt nem ismertetem, azonban a 
fenti vázlat is remekül ábrázolja az Alapelvek egyszerű, ám mégis hatékony és célorientált 
felépítését. Minden olyan kérdést kidolgoztak az alkotók a hosszas munka folyamán, ami a 
szerződések általános részét illetően a határokon átnyúló kontraktusok esetében problémát 
okozhatott. Az egyes cikkeket rövid kommentárok és, ahol szükséges, szakmai 
magyarázatok kísérik, melyek megvilágítják a normaszöveg lényegét, elfogadásának 
indokait, értelmezési lehetőségeit és azon különböző módozatokat, ahogy a gyakorlatban az 
adott konkrét rendelkezés működhet.307 
Az UNIDROIT Alapelvek nem kötelezően alkalmazandó normaszöveg, hasonlóan a fent 
bemutatott Európai Alapelvekhez – ám eltérően a még megalkotni szándékozott 
jogegységesítő instrumentumoktól308 – a benne rejlő meggyőző erőre épít, arra, hogy a 
gondosan kimunkált szabályok mintegy magukhoz csábítják a jogkereső közönséget és 
ezáltal nagyobb jogbiztonság alakulhat ki a világ piacain és a kereskedelmi forgalomban. 
Megjegyzendő, hogy már felállt az UNIDROIT Alapelvek második, átdolgozott és 
kibővített kiadását megalkotni hivatott Munkacsoport, amely 1998. márciusában tartotta 
alakuló ülését,309 és 2003-ig további 5 ülést zajlott le, melyeken megvitatták az UNIDROIT 

                                                
304 UNIDROIT Alapelvek: 9. o. 
305 Bonell: The UNIDROIT Principles of … JT 1997 271. o.  
306 UNIDROIT Alapelvek: 17-20. o.  
307 Bonell: Die UNIDROIT Projekt für die Ausarbeitung von Regeln für internationale Handelsverträge in: 
RabelsZ, 1992. 275-276. o. 
308 Ld. például az Európai Magánjogi Kódex. 
309 Bonell: The UNIDROIT Principles: What next? ULR 1998, 275-286. o. 
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Alapelvek átdolgozását, felülvizsgálatának és kiegészítésének szükségességét. A dolgozat 
befejezését megelőzően kevéssel meg is született az új, átdolgozott normaszöveg, melyet 
UNIDROIT II. néven ismerhetünk. Az UNIIDROIT Kormányzótanácsának 2004. 
áprilisában, Rómában tartott 83. ülésén elfogadták az alapelvek új rendszerét, melyekkel 
kapcsolatban a Kormányzótanács:” kifejezte nagyrabecsülését a munkacsoport és annak 
vezetője irányába, továbbá azon meggyőződésének adott hangot, hogy az új kiadás még 
inkább ismertebb lesz a világban, és még többen fogják azt szerződéseikre alkalmazni…”310 
Az 1994-es változathoz képest az átdolgozott instrumentum kibővített Preambulumot és 5 
új fejezetet tartalmaz (Megbízott hatásköre, Harmadik személy jogai, Beszámítás, 
Jogátruházás, Kötelezettségek átruházása és szerződések engedményezése, Elévülési 
időszak), továbbá ahol szükségesnek mutatkozott, az 1994-es változatot úgy alakították át, 
hogy megfeleljen az elektronikus szerződéskötés támasztotta követelményeknek. 
Milyen kapcsolatban áll tehát ez az első kezdeményezés az őt követőkkel elsődlegesen az 
ESZJB Európai Alapelveivel?311 
Az első és legalapvetőbb különbség már azonnal a preambulumban megfigyelhető, hiszen 
míg az UNIDROIT Alapelvek a nemzetközi kereskedelmi szerződések tekintetében 
kínálnak egységes jogot, addig a PECL a szerződésjog általános szabályai viszonylatában 
kíván alkalmazást nyerni az Európai Unión belül.312 
Ezt az elképzelést tükrözte a két kutatócsoport felállítása is, hiszen amíg – a jogi szakmák 
tekintetében szinte megegyező összeállítású – tudóscsoport az UNIDROIT viszonylatában 
mind az 5 kontinensről verbuválódott, az ESZJB tagjai csak és kizárólag Európából, 
szűkebb értelemben a hajdani EGK tagállamaiból313 származtak.  
A felépítést és a stílust illetően jelentős hasonlóságok találhatók a két szöveg között. Az 
egyetlen különbség e tekintetben az, hogy az ESZJB, kissé bővebben fogalmazva meg 
mondandóját, a konkrét normaszövegen és a kommentárokon túl olyan jegyzetekkel is 
ellátta a szabálygyűjteményt, melyek segítik az olvasót az adott szövegrész legfontosabb 
forrásainak azonosításában és röviden azt is bemutatja, hogy a szóban forgó kérdést hogyan 
kezelik Európai Unió egymástól eltérő jogrendszereiben.314 
A fentiekből következik, hogy az UNIDROIT Alapelvek nélkülözik ezen összehasonlító 
jogi kitekintést, ami számos kritikát indukált315 azon az alapon, hogy a nemzeti jogokkal 
való párhuzam jelentősen megnövelte volna az Alapelvek elfogadottságát. Azonban, amint 
arra már korábban is felhívtam a figyelmet, az Alapelvek megalkotásánál fokozottan 
ügyeltek arra,316 hogy a legszükségesebb és elkerülhetetlen alkalmakon túlmenően egyik 
állam joga se játsszon vezető szerepet a többi ellenében. Ez természetesen azt a célt 
szolgálta, hogy egy ily módon létrehozott, kvázi semleges joganyag a világ minden országa 
számára elfogadható legyen és a lehető legszélesebb körű alkalmazást nyerje. Azonban 
egyes államok és jogrendszerek jogintézményeinek alkalmazása bizonyos esetekben mégis 
elkerülhetetlennek mutatkozott a munka folyamatában. Az összehasonlító elemzéssel erre 
külön hivatkozni, felhívva rá egyúttal a figyelmet, meglehetősen kontraproduktívnak 
bizonyulhatott volna az alkalmazás szempontjából. Az Európai Alapelvek esetében ilyen 
megfontolások nem kerültek szóba, hiszen ott a két nagy jogcsalád, a kontinentális és az 

                                                
310 http://www.unidroit.org/english/publications/principles/principles2004/main.htm 
311 A két joganyag összehasonlításáról bővebben: Basedow, Jürgen (hrsg.): Europäische Vertragsvereinheit-
lichung und deutsches Recht J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 2000. szerzők: Canaris, Hager, Ernst etc. 
312 Hartkamp: The UNIDROIT Principles… 342. o.  
313 Az első bizottság tekintetében. 
314 Bonell: The UNIDROIT Principles of … JT 1997 271. o. 
315 Canaris: Die Stellung der UNIDROIT Principles und der Principles of European Contract Law im System 
der Rechtsquellen in: Europäische Vertragsvereinheitlichung… (hrsg.. Basedow) 17-21. o.  
316 Eltérően pl. a Bécsi Vételi Egyezmény szabályanyagának összeállításakor követett metódustól. 
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angolszász versengett egymással, bizonyos esetekben még a skandináv jogok jutottak 
szerephez a sajátos fejlődésük okozta eltérések folyományképpen.  
További eltérések figyelhetők meg a két normaszövegben immáron tartalmi szempontból is. 
A kimerítő tartalmi elemzésre jelen munkában nincsen mód, ez nem is a dolgozat 
elsődleges célja, elég legyen annyi, hogy az eltérések egyrészről technikai, másrészről 
politikai természetűek. A szituáció könnyebb megértése érdekében lássunk mindkettőre 
egy-egy példát! 
Az UNIDROIT Alapelvek szerint, ha az írásban kötött szerződés olyan passzust tartalmaz, 
hogy az csak írásban módosítható vagy szüntethető meg, akkor ezzel ellentétesen nem lehet 
eljárni.317 Ezzel ellentétben az Európai Alapelvek hasonló jellegű szabálya csupán vélelmet 
állít fel ezen hatást illetően.318 A két rendelkezés között tehát meglehetősen nagy az 
eltérés.319  
A politikai jellegű különbségek tekintetében320 – bár alapvetően ide tartozik a fentebb 
ismertetett preambulumban való eltérés is – fontos a normagyűjtemények alanyi köre azaz, 
hogy kik fogják ezen szabályokat szerződéseikre alkalmazni. Míg az UNIDROIT Alapelvek 
elsődlegesen a nemzetközi kereskedelmi szerződések viszonylatában kíván érvényesülni, ez 
azt jelenti, hogy kereskedők, cégek, vállalkozások és az üzleti élet más szereplőinek 
szerződéseit kormányozzák, addig az Európai Alapelvek fogyasztói szerződésekre, sőt, 
magánszemélyek egymás közötti jogviszonyaira is alkalmazható. Ennek folyománya az is, 
hogy itt nem vehetők át feltétel nélkül olyan megoldások, amelyek alapvetően feltételezik a 
jogviszonyban részes felekről, hogy hozzávetőlegesen egyforma gazdasági erejük, ezáltal 
alkupozíciójuk van, továbbá rendelkeznek a tárgyalások számukra megfelelő 
lebonyolításának képességével is.  
Figyelemre méltó mindazonáltal, hogy az UNIDROIT Alapelvek kizárja alkalmazását a 
fogyasztói ügyletekre, azonban magánszemélyek szerződéseire már nem. Sőt, még 
érdekesebb azon magyarázat, mely szerint a szerződésnek nem is kell nemzetközi 
jellegűnek vagy határon átnyúlónak lennie az Alapelvek alkalmazásához.321 
A felsorolt eltérések ellenére is megállapítható, hogy a két normaszöveg rendkívül 
hasonlatos egymáshoz. Számos szerző feltette a kérdést,322 vajon barát vagy vetélytárs lesz-
e a két joganyag, nem fogja-e alkalmazásukat negatívan befolyásolni a másik közvetlen 
jelenléte, szelleme. Az eltelt szűk tíz esztendő álláspontom szerint bebizonyította, hogy az 
alkotók kimagasló munkát végeztek, talán előre látva azokat a nehézségeket, melyekkel a 
két szabálygyűjteménynek meg kellett küzdenie. A finom különbségek egyúttal lehetőséget 
adtak arra is, hogy megkülönböztethetők, elválaszthatók, legyenek egymástól, s ily módon 

                                                
317 2.18. Cikk: „Az az írásbeli szerződés, amelynek egy záradéka megkívánja, hogy a megállapodással való 
módosítás vagy megszüntetés írásban történjék, más módon nem módosítható vagy nem szüntethető meg. 
(…)” 
318 2:106: Cikk (1): „Az írásbeli szerződésnek azon záradéka, amely megkívánja, hogy az adott szerződés 
megállapodással való módosítása vagy megszüntetése írásban történjék, csupán vélelmet keletkeztet azzal 
kapcsolatosan, hogy a szerződés módosításához vagy megszüntetéséhez vezető megegyezés jogilag nem 
kötelező erejű, amennyiben az nem írásban jött létre.” 
319 Bonell: The UNIDROIT Principles… ULR 237. o.  
320 Itt nem elsősorban – a magyar közéletből kiindulva – pártpolitikai megfontolásokat kell keresni, de sokkal 
inkább jog-, gazdaság- és kereskedelempolitikával összefüggő érvek, valamint az ezeken a területeken 
tevékenykedő lobbycsoportok játszanak fontos szerepet. 
321 UNIDROIT Alapelvek 22. o. „Függetlenül attól, hogy az Alapelvek a nemzetközi kereskedelemi 
szerződések számára készültek, semmi akadálya sincs annak, hogy magánszemélyek megállapodjanak az 
Alapelveknek pusztán a belföldi szerződésükre való alkalmazásában. Az ilyen megállapodásokra azonban 
alkalmazni kell a szerződésre irányadó belföldi jog kógens szabályait.  
322 Többek között Bonell: The UNIDROIT Principles… ULR 1996 241-245, és The UNIDROIT 
Principles…JT 1997 274-275. valamint Hartkamp: The UNIDROIT Principles…ERPL 1994 345-346. o.  
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mindkettő megőrizze saját egyéniségét és az alkotók által megálmodott alkalmas feladatra 
használják őket.  
Az UNIDROIT Alapelvek és az Európai Alapelvek kiállták az idők próbáját és 
bebizonyították, hogy az esetlegesen felmerülő hiányosságokat kiküszöbölve, méltán 
képezhetik alapját Európai Szerződésjogi Törvénykönyvnek. 
 
 
3.4 Az Áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ Egyezmény323 
 

Bár szorosan nem tartozik az európai magánjog szempontjából közvetlenül releváns 
kezdeményezéskehez, illetőleg joganyagokhoz, mégis úgy gondolom, csakúgy, mint az 
UNIDROIT Alapelvek esetében, meg kell emlékezni ehelyütt a Bécsi Vételi Egyezmény 
(továbbiakban: CISG) szabályozásáról.  
Határozott álláspontomat elsősorban azon tény támasztja alá, hogy a szakirodalom szinte 
minden tekintetben a magánjogi jogegységesítés eddigi legkiemelkedőbb és talán 
legsikeresebb alkotásának tekinti az Egyezményt, és mint ilyen, jelentős hatást gyakorolt 
mind az ESZJB, mind pedig a többi európai jogegységesítéssel foglalkozó kezdeményezés 
tevékenységére. 
 
Az 1980-ban, Bécsben elfogadott Az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló 
ENSZ Egyezmény (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods, CISG), melyet a magyar szakirodalom Bécsi Vételi Egyezmény néven idéz, új 
alapokra helyezte a nemzetközi jogegységesítést a magánjogon belül.324 
Jóllehet a CISG hatálya325 jóval szűkebb, mint a többi kezdeményezés esetében, hiszen 
kizárólag az adásvételi szerződésekre terjed ki, és azok közül is csupán az árunak minősülő 
ingó dolgok vonatkozásában,326 ez nem lehetett akadálya, hogy a joganyag igen sikeressé 
válva hamar elterjedjen a határokon átnyúló szerződéseket kötő felek között. 
Talán a legjelentősebb különbség, amire a CISG vonatkozásában utalni kell az, hogy a többi 
itt említett és az európai magánjogi jogegységesítés alapjául szánt joganyagtól eltérően, a 
CISG egy nemzetközi egyezmény, amelyet nemzetközi konferencián fogadtak el az 
államok képviselői, azt aláírták, majd a saját hazai joguk által előírt követelmények után az 
Egyezményt transzformálták a belső jogba, így kötelező jogszabállyá vált.  
A többi joganyag esetében nem ez a helyzet, kizárólag önkéntesen alkalmazandó, ún. soft 
law jellegű normaszövegekről van szó, melyek a nemzeti jogok és adott esetben a CISG 
mellett érvényesülhetnek, szigorúan igazodva azonban a kógens rendelkezésekhez.327 
Azon államok tekintetében, akik csatlakoztak a CISG-hez, illetve ratifikálták azt, akár a 
felek jogválasztása, akár az állam fórumai (bírósága) által alkalmazott kollíziós szabályok 

                                                
323 Az egyezményt 1980. április 11-én fogadták el, hatályba azonban csak a 1988. január 1-én lépett. 
Magyarországon az 1987. évi 20. tvr. hirdette ki, megjelent a Magyar Közlöny 1987. évi 56. számában. 
324 Ehhez ld: Vékás Lajos: Könyvismertetés: Ulrich Magnus: Bécsi ENSZ-Adásvételi jog (CISG) in: MJ, 
2001. 755-758. o.  
325 Ehhez néhány kritikai megjegyzés Franco Ferrari: Vertriebsvertrag als vom UN Kaufrechtsübereinkommen 
(nicht) erfasster Vertragstyp in: ELF, 2000. 7-11. o. 
326 Így nem tartozik hatálya alá exemplifikatíve az ingatlan, villamos energia, pénz, értékpapír, lajstromozott 
légi vagy vízi jármű, továbbá a személyes vagy háztartási célból vásárolt áru tekintetében megkötött 
szerződés.  
327 A CISG-nek az UNIDROIT Alapelvekhez való viszonyáról ld. UNIDROIT A nemzetközi… 9. o.  
„Természeten amennyiben az UNIDROIT Alapelvek olyan kérdéseket szabályoznak, amelyeket a CISG is 
rendez, az Alapelvek átveszik az Egyezmény megoldásait azokkal a változtatásokkal, amelyek megfelelőnek 
látszottak annak érdekében, hogy tükrözzék az Alapelvek különleges természetét és hatályát..” 
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folytán irányadó (alkalmazandó) jogon már nem az adott állam belső, hazai jogát, hanem a 
CISG szabályait kell érteni.328 
A CISG jelentősége és ezzel párhuzamosan elnyert népszerűsége alapvetően abban áll, 
hogy levetkőzte a korábbi jogegységesítési kísérletek hibáit, azaz hogy olyan joganyagot 
állított össze, amely nemzetközi jellege ellenére is világosan, célratörően, az államok nagy 
többsége számára elfogadható módon szabályozza a nemzetközi adás-vétel igencsak 
speciális viszonyait.329 
Az Egyezmény megalkotása során, eltérően az UNIDROIT Alapelvektől, nem ügyeltek 
kínosan arra a tényre, hogy ne legyen felismerhető egy-egy állam jogi megoldása, sőt, 
éppen ellenkezőleg, úgy próbálták áthidalni a két legjelentősebb jogcsalád, a kontinentális 
és az angolszász közötti – sokszor áthidalhatatlannak tűnő – különbségeket, hogy egyes 
jogintézményeket az egyik, másokat pedig a másik jog rendelkezéseinek megfelelően 
szabályoztak.330 Ez a módszer egy sokszínű, ám mégis koherens és összefüggő joganyag 
megalkotását eredményezte, mely eltérően az azt megelőző próbálkozásoktól, általánosan 
elfogadottá vált a jogkereső közönség körében. 
A CISG felépítése alapján részekre, címekre, fejezetekre és cikkekre tagolódik. Ennek 
megfelelően a joganyag szerkezete a következő: 331 
 
I. Rész: Alkalmazási kör és általános rendelkezések 

I. Cím: Alkalmazási kör 
II. Cím: Általános rendelkezések 

II. Rész: A szerződés megkötése, Bevezető megjegyzések 
III. Rész: Adásvétel 

I. Cím: Általános rendelkezések 
II. Cím: Az eladó kötelezettségei 

1. Fejezet: Az áru szolgáltatása és az okmányok átadása 
2. Fejezet: Az áru szerződésszerűsége és harmadik személy igényei 
3. Fejezet: Az eladó szerződésszegése esetén a vevőt megillető jogok 

 III. Cím: A vevő kötelezettségei 
1. Fejezet: A vételár megfizetése 
2. Fejezet: Átvétel 
3. Fejezet: A vevő szerződésszegése esetén az eladót megillető jogok 

 IV. Cím: A kárveszély (kockázat) átszállása 
 V. Cím: Az eladó és a vevő kötelezettségeire vonatkozó közös rendelkezések 

1. Fejezet: Teljesítést megelőző szerződésszegés és részletekben történő  
                 teljesítésre vonatkozó szerződés 
2. Fejezet: Kártérítés 
3. Fejezet: Kamat 
4. Fejezet: Mentesítő okok 
5. Fejezet: A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei 

                                                
328 Bánrévy: Nemzetközi… 105. o. Magyarázólag hozzáfűzi, hogy a felek jogválasztása tekintetében akkor áll 
meg a fenti tétel, ha az nem egy adott állam belső polgári jogára vonatkozik, a jogválasztásra irányuló 
akaratnak azonban explicit kifejezettnek kell lennie. Ebben az esetben nem érvényesülnek a CISG szabályai.  
329 Erről részletesen: Peter Schlechtriem: Internationales UN Kaufrecht – Ein Studien und Erläuterungsbuch 
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenverkauf J. C. B. 
Mohr, Tübingen, 1996 és Elisabeth Stern: Erklärungen in UNCITRAL Kaufrecht Wiener Wissenschaftliche 
Studien Band 20 Manzsche Verlag Universität Buchhandlung, Wien, 1990 
330 Példa lehet erre a kettősségre, hogy a szerződés megkötésének és módosításának folyamatában egyes 
jognyilatkozatok hatályosulását azok elküldéséhez köti, ami angolszász jellegű szabály, más esetekben pedig a 
jognyilatkozatok megérkezéséhez kézhezvételéhez kapcsolja, ami kontinentális jelleget tükröz.  
331 Érdemes összehasonlítani a már bemutatott és a később ismertetendő normaszövegek felépítésével! 



 

 82 

6. Fejezet: Az áru megőrzése 
IV. Rész: Záró rendelkezések 
 
A CISG egy olyan komplex szabályozást alkotott meg a szerződésjog legjelentősebb 
területe, az adásvételi szerződés tekintetében, amelyből sokan merítettek, és amelyre 
számosan hivatkoztak a szerződésjog egységesítésének kérdéskörét illetően.332 
Anélkül, hogy részletesen elemezném a joganyagot, kiemelek néhány olyan jelentős pontot, 
melyek hatással lehetnek – és véleményem szerint lesznek is – a dolgozat témájául szolgáló 
folyamatok tekintetében. 
A legjelentősebb sajátosság, amelyről szót ejtek, a CISG alkalmazási köre. Mint már 
fentebb említettem, a normaszöveg nemzetközi konferencia keretében nemzetközi 
szerződés alakjában került elfogadásra, melyet később a csatlakozó államok saját belső 
joguk előírásai szerint különböző jogi aktusoknak alávetve a belső jog részévé tettek, így a 
belső jog előírásait mintegy felülírja a CISG szövege. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
nemzetközi adás-vételi szerződések vonatkozásában a CISG szabályai lesznek 
alkalmazandók, a részes államok eddig releváns jogszabályai helyett.  
Ez a rendelkezés nem mond különösebbet, mint hogy a nemzetközi jogegységesítésben 
sikerült megállapodni olyan jelentős, egységes jellegű jogszabályban, amelyet az államok 
elfogadtak és ezáltal lemondtak saját joguk alkalmazásáról a határokon átnyúló szerződések 
ezen szegmense tekintetében. Tehát az a lehetőség, hogy az államok saját szabályozását 
kiváltó jogi norma legyen érvényes bizonyos jogintézmények esetében, már nem csak 
utópia. 
Ezzel állítható párhuzamba Lando és társai nagy ívű elképzelése az európai szerződésjogi 
törvénykönyvről, mely működését ehhez hasonlóan a tagállami jogot felülírva képzelték el.  
A másik érdekes tényező, szintén az alkalmazás körében, a 6. cikk szabálya, amely 
kimondja, hogy: ”A felek kizárhatják az Egyezmény alkalmazását, illetve – a 12. cikk 
rendelkezései szerint – eltérhetnek tőle, vagy módosíthatják bármely rendelkezésének jogi 
hatását.” 
Ez a szabály megfelel a szerződésjog egyik legfontosabb alapelvének, amely a felek 
önrendelkezési jogát mondja ki a szerződés megkötését, tartamának meghatározását 
illetőleg a szerződésre alkalmazott jog megválasztását illetően.  
A CISG tehát nem képez egy minden időben és minden helyen magának alkalmazást 
követelő joganyagot, azonban megadja annak a lehetőségét,333 hogy a határokon átnyúló 
szerződést megkötni kívánó felek bátran támaszkodhassanak rá. 
Ilyen formában tehát az európai jogegységesítés instrumentumainak is hasonló módon kell 
eljárni, megalkotni egy általánosan alkalmazandó, a korábbi nemzeti jogokat kiváltó, ám 
azokkal összhangban álló joganyagot, azonban biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a 
szerződést megkötni kívánó felek magánautonómiája megmaradjon, így a diszpozitív 
szabályok tekintetében eltérhessenek a leendő Kódex szabályaitól. 
Az áruk adásvételére vonatkozó szerződések tekintetében a CISG alkalmazását illetően két 
lehetőség áll fenn. Egyrészt akkor nyer alkalmazást az Egyezmény, ha a felek telephelye 
különböző államokban van azzal, hogy ezeknek szerződő államoknak kell lenniük, másrészt 
pedig ha a nemzetközi kollíziós magánjog szabályai valamely szerződő állam jogának 
alkalmazására vezetnek.  
Ez utóbbi szabály meglehetősen sajátos és kissé bonyolult is, beillesztését elsősorban az 
indokolta, hogy az alkotók a lehető legszélesebb körű érvényesülést kívánták biztosítani a 
CISG számára. 
                                                
332 Egy remek elemzés prezentál: Bonell: UN-Kaufrecht und das Kaufrecht des Uniform Commercial Code im 
Vergleich in: RabelsZ 1994. 20-38. o. 
333 Sőt, véleményem szerint bizonyos esetekben ez több is, mint lehetőség. 
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A fentiektől eltérő az UNIDROIT Alapelvek alkalmazási lehetősége, hiszen ott kifejezetten 
kimondják, hogy akár belföldi szerződésekre is alkalmazható a szabályanyag.334 
A legnagyobb eltérés azonban mégsem ez, hanem magából a joganyag milyenségéből 
fakadó különbség, azaz hogy míg az Európai Alapelvek és az UNIDROIT Alapelvek a 
szerződésjog általános részével foglalkozik és ebből kifolyólag szinte az összes 
szerződéstípusra alkalmazható, addig a CISG, mint specifikus joganyag, kizárólag az adás-
vételi szerződés tekintetében bír relevanciával.335 
A Bécsi Vételi Egyezmény megmutatta az utat, amelyen végig kell haladni egy 
működőképes nemzetközi szabályozás megalkotását illetően. A CISG megalkotóinak 
véleményem szerint jóval nehezebb dolguk volt, mint a közös európai szerződésjog 
kimunkálásán fáradozó tudósoknak, hiszen előbbi – hasonlóan az UNIDROIT 
Alapelvekhez – az egész világ számára készült, míg az európai kezdeményezések esetében 
még csak azt sem mondhatjuk, hogy Európa teljes területe lenne a cél.336  
Sokkal könnyebb ugyanis egy jogilag – a számos ellentét ellenére is – tulajdonképpen 
hasonló, kis túlzással kvázi homogén területen minden résztvevő számára elfogadható 
joganyagot alkotni, mint a világ egésze szempontjából. Azonban az eddigi próbálkozások 
buktatói nem ezt mutatják, túlságosan is sok érdek feszül egymásnak, túl sok szempontnak 
kell megfelelni, túlontúl nagy kihívásnak bizonyul ez a munka Európa számára. 
Talán mindent újonnan, elölről kell kezdeni? Vagy van esetleg egy olyan, a múltban rejtező 
tudás, tapasztalat, hagyomány, amely szolgálhat kiindulási pontként? Vajon a fenti 
bekezdésben használt, számomra is kissé merésznek tűnő, az európai jogterület kvázi 
homogenitását taglaló mondatom át nem gondolt kijelentés volt csupán vagy van valami 
alapja? 
Meggyőződésem, hogy a következő pont választ ad a fenti kérdésekre és egyben a dolgozat 
alapproblémájának megoldásában is segítséget nyújt. 
 
 
3.5 A Common Core Project, az Európai Magánjog Közös Magja 
 

Évek, évtizedek óta gyanítják a különböző szerzők, hogy az Európai Magánjog 
csakis úgy alkotható meg, ha felderítjük azon közös gyökereket, a mélyben rejtező közös 
magot, melyek összekötik az európai jogcsaládokat.  
A XVIII. sz. végétől induló gyökeres változások, melyek fragmentizálták a kontinens jogát 
azon tulajdonságokra mutattak rá valójában, melyek megosztják az európai jogászokat, 
amelyek különbségeket alkotnak, és jelentősen megnehezítik a jogegységesítési 
törekvéseket. 

                                                
334 Ld. 321. hivatkozás. 
335 A joganyag értelmezéséhez: Daniela de Lukowicz: Divergenzen in der Rechtssprechung zum CISG – Auf 
dem Weg einer einheitlichen Auslegung? Internationale Rechtliche Studien, Beitrage 16 zum Internationalen 
Privatrecht und zum Rechtsvergleichung Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2001. 
336 Hosszútávon ugyan elképzelhetőnek tartok egy olyan európai integrációs rendszert, melyben Európa 
minden állama részt vesz, azonban középtávon semmiképpen sem. Elegendő arra gondolnunk csupán, hogy a 
kontinensünk földrajzi határainak megállapítására irányuló próbálkozások is kudarcra ítéltettek mindeddig. 
Pozitívan szemlélve a kérdést, azaz feltéve, hogy részesülhet-e valaha Ukrajna, Fehéroroszország, netán 
Oroszország, esetleg Moldova az egységes európai szerződésjog gyümölcseiből, azt kell mondanom, hogy 
igen. Főképpen akkor, ha olyan, a CISG-hez hasonló joganyagot sikerül kialakítani, amely megbízhatósága és 
magas szakmai színvonala okán elismerést vív ki, melynek egyenes következménye a frekventált alkalmazás. 
Így talán, a szabad választhatóság folytán a fent említett három-négy és az Európai Uniós tagságra várakozó 
többi állam piaci szereplői is választhatják és választani is fogják a közös európai szerződésjogot határokon 
átnyúló szerződéseik kormányzására. 
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Ezen tényezők a kialakuló nemzetállamok nagy kódexei, melyek jó másfél-két évszázadra 
megakasztották az európai magánjog kialakulásának lehetőségét.337 
Mégis, a mélyben, a klasszikus joganyagok mélyén ott lapul az az egységesítő tényező, az a 
szilárd alap, melyre megfelelő biztonsággal lehet építeni a minden szempontból új európai 
magánjog fundamentumát.338 
Ezt a jelenséget számos jogtudós vizsgálta már, hiszen alapos okkal feltételezhető, hogy a 
különböző jogrendszerek mélyén felfedezhető valamely közös mag (common core)339. Már 
a 60-as években is végeztek ilyen kutatásokat340 Cornell Project néven, mely a közös mag 
megtalálására irányult. Schlesinger professzor341 a projektben a szerződés létrejöttét 
vizsgálta, de a jogi és gazdasági környezet akkoriban még nem volt befogadó az ilyen 
kutatásokat illetően, hiszen a tervet nagy és költséges projektnek bélyegezték. A munka 
folyamán kifejtett erőfeszítéseket azonban, melyben tíznél több jogtudós vett részt a világ 
minden részéről, siker koronázta, hiszen Schlesinger a bírói ítéleteket összehasonlítva és 
vizsgálva felfedezte a már említett common core-t. Ezen felbuzdulva tovább folytatta a 
munkát, és immár a jogeseteket vette górcső alá. A világ minden jogcsaládjához tartozó 
professzorokat maga köré gyűjtve számos jogesetet dolgozott fel, az esetekben feltett kérdés 
alapján osztályozva őket. Az eredmények kétkötetes munkában kerültek publikálásra342, 
melyben megállapították, hogy használhatnak ugyan a különböző bíróságok a specifikus 
jogi problémák megoldására eltérő jogi technikákat, a végső eredményben mégis 
felfedezhető volt a különböző jogrendszerek közötti hasonlóság bizonyos foka. 
Hasonló kutatást végez az úgynevezett Trento Csoport, melynek vezetői Ugo Mattei és 
Mauro Bussani professzorok.343 
A Trento Project rendkívül aktuális, hiszen minden év júliusában megtartják szokásos 
találkozójukat Trentoban,344 hogy értékeljék az elvégzett munkát és megvitassák az év 
közben felmerült metodológiai és gyakorlati problémákat. A résztvevők között megtalálható 
az európai szerződésjog egységesítésének élharcosai, mint pl. Kötz, Hondius és sokan 
mások. 
 
A Trento Project, mint fentebb említésre került, Schlesinger professzor kezdeményezésének 
továbbfejlesztése, kiteljesítése. A program elsődleges célja, hogy felszínre hozza a közös 
európai magánjog mélyen eltemetett gyökereit. Mindezt azért, mert alapos okkal 
feltételezhető, hogy ezen gyökerek megtalálásával és felhasználásával jelentősen 
egyszerűsödne azon problémahalmaz, melyet ma az egységes európai szerződésjog 
megteremtésének nevezünk. 
Hamar felmerül a kérdés, mi lehet közös a mai európai jogokban, mikor nem csupán a nagy 
választóvonal, a kontinentális és Common Law jogrendszerek között tátong sokszor 

                                                
337 Vékás: Európai Közösségi Jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jogban Kjk Kerszöv. Bp, 2001 
27. o. 
338 Ezen fundamentum talán egyrészt a Corpus Iuris Civilis lehet, melyet Iustinianus parancsára a Kr. u. VI. 
században alkottak, másrészt a középkori egyházjog gyűjteménye, a Corpus Iuris Canonici. A Ius Commune-
nak az európai magánjog egységesítésére gyakorolt hatásáról ld. Szabó Béla: Ius Commune hajdan és majdan 
in. Előadások a jogelmélet köréből (szerk. Szabó Miklós) 296-299. o. továbbá Hamza Gábor: A kontinentális 
jogrendszerek magánjogának fejlődése in: JSZ, 2004. 2004/3. 69-71. o. 
339 Rudolf B. Schlesinger eredeti szóhasználatával, melyet azóta Lando is előszeretettek alkalmaz 
340 Rudolf B. Schlesinger: Formation of Contract. A Study of the Comon Core of the Legal Systems I-II. 1968 
341 Rudolf B. Schlesinger amerikai professzor, aki jelentős kutatásokat végzett az európai jogegységesítés 
területén. 
342 Ld. 340. hivatkozás 
343 Ole Lando Homo Judicans in: ULS 1998 2/3 536. o. erről bővebben ld. alább 
344 Ld.: Kötz: The Common Core of European Private Law: Third General Meeting, Trento 17-19 July 1997 
in: ERPL, 1997, 549-552. o. és Hondius: Report: The Common Core of European Private Law, Trento, 15-17 
July, in: ERPL, 2000, 249-251. o.  
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áthatolhatatlannak tetsző szakadék, de a felületesen egységesnek tekintett jogokban is 
felfedezhetők jelentős eltérések, alkategóriák. Ezen különbözőségek természetesen nagyban 
hátráltatják az egységes jog kialakulását különösen akkor, mikor az egyes jogintézményeket 
nem ismeri egyik vagy másik jogcsalád. Ilyen esetekben mutatkozhat célravezetőnek leásni 
az alapokig és az egykor talán még egységes gyökérállapothoz viszonyítva megállapítani, 
mely forma és tartalom felel meg leginkább a jogbiztonság és a célszerűség 
követelményének.345 
Ennek megfelelően és szem előtt tartva a kevesebb több lehet elvét, a projektben a kutatást 
a magánjogra és azon belül is három kategóriára szűkítették, melyek a szerződések, a 
károkozásért való felelősség és a tulajdon. 
Hogyan áshatók elő ezek a mélyen rejtező gyökerek, egyáltalán honnan tudhatjuk, hogy 
léteznek? 
Ezen a ponton ésszerűnek tűnik kissé megvilágítani a már többször használt közös mag 
(common core) fogalmát. 
A Common Core az európai jogi örökség közös gyökerét jelöli, azt a magot, amelyre 
biztonsággal lenne építhető az európai egységes magánjog építménye. Minél jobban 
ismerjük ezt az alapot, annál egyszerűbben és hatékonyabban tudunk megoldást találni a 
XXI. század egyik legégetőbb kihívására, az egységes Európai Magánjogi Kódex 
megalkotására. Ennek érdekében indult útnak a „Common Core of the European Law” 
című program, melynek célja, hogy megoldást találjon a magánjog egyes területein 
felmerülő számos problémás kérdés megoldásával kapcsolatosan. A program keretében a 
kutatásban résztvevő nemzeti jelentéstevőknek346 kérdőíveket küldenek ki, és ezek 
elemzésével kerül kialakításra a közös álláspont. A program elindításának alapvető célja az 
volt, hogy bizonyítást nyerjen, hogy az a bizonyos dolog, mely az európai jogrendszerekben 
közös, az a Közös Mag, azaz a Common Core.347 
A Trento Program Ugo Mattei és Mauro Bussani vezetése alatt folyik, a program szervezési 
feladataiban jelentős szerepet vállalt a milánói Antonio Gambaro és az Egyesült Államok-
beli James Gordley. A munkában a 15 EU tagállam mintegy 100 professzora vesz részt. 
Érdekes megjegyezni, hogy ebben, a szinte kizárólagosan az európai magánjogi gyökereket 
kutató projektben nem európai professzorok is igen aktív szerepet vállalnak, különösen az 
Egyesült Államokból. A program résztvevőit három csoportba osztották melyek a 
felelősségi szabályokkal, a szerződésjoggal és a széles értelemben vett tulajdonjoggal 
foglalkoznak. A program 1993-ban kezdődött el és már szép eredményeket tud felmutatni. 
A jóhiszeműséget348 és az ajánlatok kikényszeríthetőségét349 vizsgáló csoport konklúziói 
már meg is jelentek, és további érdekes munkák várhatóak a közeljövőben.350 
A program alapvető célkitűzése, hogy megpróbálja feltárni az európai magánjog közös 
magját, azaz, mi közös, ha van egyáltalán ilyen, az Európai Unió tagállamainak eltérő 
jogrendszereiben. Ezen jogrendszerek nem csupán a kontinentális illetőleg common law 
                                                
345 A módszer tekintetében többet: Zweigert/Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des 
Privatrechts 3. Auflage, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1996, illetve Lando: Comparative Law and Lawmaking in: 
TLR, 2001. 1015-1033. o. 
346 National rapporteurs. 
347 Erről bővebbet ld: Mauro Bussani – Ugo Mattei: The Common Core Approach to European Private Law 
in: Col. J. E. L.997/1998 339-356. o. 
348 Reinhard Zimmermann and Simon Whittaker: Good Faith in European Contract Law, Cambridge Studies 
in International and Comparative Law 'the Common Core of European Private Law', Cambridge University 
Press 2000. 
349 James Gordley: The Enforceability of Promises in European Contract Law, Cambridge Studies in 
International and Comparative Law 'the Common Core of European Private Law', Cambridge University 
Press, 2000. 
350 Már recenziót is kaptak, ld: Ewoud Hondius: Book Review: Good Faith in European Contract Law – A 
First Publication of the Trento Common Core Project in: ERPL, 2002. 471-474. o. 



 

 86 

örökség mentén különülnek el egymástól, de számos más nyugati jogi hagyomány mentén 
is, attól függően, hogy milyen értékrendet állít fel az adott jogrendszer. Ezen jelentős 
különbségek nagyon megnehezítik a kitűzött cél végrehajtását különösen a jogintézmények 
harmonizációját illetően, ahol az eltérő jogi hagyományok még szignifikánsabban 
jelentkeznek. Ez az az ok, ami miatt a program indításakor a kizárólag a magánjog került a 
kutatások tárgykörébe, azon belül is a szerződések általános osztályozása, a károkért való 
felelősség és a tulajdonjog problematikája. 
A Common Core meghatározása Schlesinger professzor teóriája szerint alapvetően 
szükséges és rendkívül fontos lépés a magánjog egységesítése terén. A közös magot azért is 
meg kell találni – program célkitűzése alapján –, hogy legalább a körvonalai 
kirajzolódjanak egy olyan megbízható jogi térképnek, amely Európa jogrendszereit 
ábrázolja. Ezen „térkép” természetesen nem a térképészek számára bír kiemelt 
jelentőséggel, sokkal inkább az olyan jogtudósok szempontjából, akik az európai 
jogegységesítést kívánják megvalósítani. Ez kifejezetten érvényes a magánjogi 
jogegységesítés tekintetében, főleg abban az esetben, ha a megvalósítandó cél az Európai 
Polgári Törvénykönyv megalkotása. 
A kutatások legfrissebb eredményei Bussani és Mattei professzorok által szerkesztett átfogó 
művében 2002-ben láttak napvilágot.351 Mivel a magánjogi jogegységesítéssel kapcsolatos 
kutatások párhuzamosan futnak,352 meglepő ám egyúttal érthető is a szerkesztők azon 
kijelentése, hogy az ő projektjük a legátfogóbb és legmegfontoltabb azon általános 
tudásanyag kitermelését illetően, amelynek segítségével feltérképezhető az Európai 
Magánjog aktuális állapota. 
Mire alapozzák a szerkesztők ezen merész és a többi kutatást kissé degradáló 
véleményüket, Nos, a programban több, mint 200 jogtudós és gyakorlati szakember vett 
részt eddig, akik a fent megnevezett 3 területen végeznek összehasonlító elemzéseket. A 
tapasztalatokat minden év nyarán, a Trentóban tartott nemzetközi konferencián összegzik és 
elemzik, új impulzusokat is adva egyúttal a kutatásnak353 
Érdekessége az összefoglaló kötetnek, hogy abban nem csupán szorosan az európai 
magánjog kutatásával összefüggő tanulmányok találhatók, de éppen úgy leírják a program 
résztvevői az észak-amerikai tapasztalatokat, mint például az izraeli jogrendszer kapcsolatát 
a kontinentális és angolszász jogrendszerrel. 
A kutatás eddigi eredményeinek summázatát Kötz adja meg, amikor megállapítja, hogy 
jóllehet nem biztos, hogy kézzelfogható, gyakorlati igény áll fenn az európai Polgári 
Törvénykönyvre, továbbá az sem bizonyos, hogy az Európai Bizottság hajlandó lenne 
foglalkozni a kérdéssel, illetőleg megvan-e benne azon politikai és jogalkotói akarat, hogy 
keresztülvigye a jogegységesítés ilyen eszményét. Azonban mindenképpen hasznos és 
üdvözlendő, hogy komoly erőfeszítéseket tegyünk az európai jogi alapelvek közös 
alapelveinek és szabályainak felfedezését illetően, továbbá, hogy megalkossuk az európai 
jogi nyelvezetet, hogy minden feltétel rendelkezésre álljon, ha megérett a helyzet az európai 
magánjog kodifikációját illetően.354  
A hamburgi professzor véleménye kifejező képet ad nem csak a Common Core Project 
tekintetében, de a jogegységesítési folyamat egészét illetően is. Tudniillik mind a 
kutatásban részt vevő jogászok, legyenek elméleti vagy gyakorlati szakemberek, mind 
pedig a kívülről véleményt nyilvánító érintettek meglehetősen bizonytalanok a 
jogegységesítési folyamat végső célját illetően. Ebben a tekintetben talán csak Lando és 

                                                
351 Bussani/Mattei: The Common Core of European Private Law Kluwer Law Int. 2002 
352 Ezen fejezetben elemzésre kerülnek a legfontosabbak. 
353 Ld. 344. hivatkozás. 
354 Kötz: The Trento Project and its Contribution to the Europeanization of Private Law – in: Bussani/Mattei: 
The Common Core of European Private Law 199. o.  
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leghűségesebb követői a kivételek, akik teljes mellszélességgel kiállnak az egységes jog 
kodifikálásának szükségessége mellett.355 
A Common Core Project tehát nem alapvetően az egységes európai magánjog, ezen belül a 
szerződésjog kodifikálása mellet tör lándzsát, az elsődleges cél a megfelelő, divatos szóval 
élve multikulturális jogi környezet, jogi nyelvezet kialakítása, a közös európai jogi kultúra 
újrafelfedezése és a fentiek segítségével a közös európai jog356 megteremtése.  
Kötz konkrét javaslatokkal is él, hogy mely irányba kell elindulni, illetve továbblépni ezen 
az úton. Az első kutatási irány, amelyet egyébként saját maga már el is kezdett, lásd a már 
többször hivatkozott tankönyvjellegű munkáját357, tehát az első kiindulási pont olyan 
kutatások bátorítása, melyek eredménye tankönyvek, monográfiák és jogesettanulmányok 
megjelentetése. Ezen tudományos igényű munkáknak a jogot alapvetően nem nemzeti 
nézőpontból kell vizsgálniuk, sokkal inkább olyan megközelítésből, amely ugyan nem 
vitatja a nemzeti jogok uralmát, dominanciáját, de csupán az alapvetően egységes európai 
közös mag helyi variációiként értékeli őket.358 Fontosnak mutatkozik a megjelenő irodalom 
folyamatos, elemző értékelése. A téma, amely kétség kívül felkeltette az európai jogászok 
érdeklődését meglehetősen friss, aktuális, ezért még nem született számos mű, melyek 
egymással versenyezve, egymást kiegészítve járulhatnának hozzá olyan létfontosságú 
jogterületek szabályanyagának egységesítéséhez, mint a szerződésjog, a szerződésen kívüli 
károkozásért való felelősség, illetőleg a kereskedelmi jog.  
A kutatási irányok között második – Kötz véleménye szerint – olyan szabályanyagok 
kidolgozásának ösztönzése, amelyek egységes alkalmazást nyernek a különböző európai 
államokban, melyek nem utalnak egyetlen állam partikuláris jogára sem, azonban a lehető 
legjobb megoldást kínálják az összes nemzeti jog szabályanyagának vizsgálata alapján.359 
A Common Core Project remek példa a fenti folyamatra. A legfontosabb jellemzője, mely 
megkülönbözteti az egyéb, jogegységesítéssel kapcsolatos kezdeményezésektől, 
munkamódszerében rejlik.360 A módszer maga rendkívül érdekes és egyben sajátos is. Egy 
meglehetősen nagy halmazt képez a vizsgálat tárgyát illetően, mely specifikus jogesetekből 
áll, majd a jogeseteket elkülönülten vizsgálja a különböző jogrendszerekben várható 
eredmények tekintetében. A vizsgálatok megdöbbentő eredményre vezettek, melyek alapján 
sikerült felfedezni a már korábban sejtett közös magot, mely az európai jogrendszereket 
alapvetően összekapcsolja. Ahhoz, hogy a kutatási módszert minél világosabban be tudjam 
mutatni, álljon itt egy példa:361 
Vegyük a jóhiszeműség362 alapelvét363, amely teljesen más értelmet kap az angolszász 
illetve a kontinentális jogokban.364 A mai napig legszínvonalasabban kimunkált javaslatot 
az Európai Alapelvek nyújtja: „Jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során 

                                                
355 Ehhez ld. Lando: Optional… 2000 No. 1. 59-69. továbbá Lando: The Common Core of European Private 
Law and the Principles of European Contract Law in: Hast. Int. CLR, 1998. 809-823. 
356 European Common Law. 
357 Kötz: Europäisches Vertragsrecht I. 
358 Kötz: The Trento Project 199. o.  
359 Ilyen szabályanyagok már hozzáférhetők, ld. A már tárgyalt UNIDROIT Alapelvek, illetőleg bizonyos 
szempontból az Európai Alapelvek. 
360 A módszert a már említett Schlesinger professzor dolgozta ki a 60-as években. Ehhez többet: Vivian 
Grosswald Curran: On the Shoulders of Schlesinger: The Trento Common Core of European Private Law 
Project in: ERPL, 2003. 66-80. o. 
361 Idézi: Kötz: The Trento project… 200. o.  
362 Ehhez többet: Marietta Auer: Good Faith: A Semiotic Approach in: ERPL 2002. 279-301. és Hugh Collins: 
Good Faith in European Contract Law in: Oxf. JLS, 1994. 233-235.o. 
363 Az már alapvetően vitatott, hogy a jóhiszeműség közös európai alapelv lenne, ld. erre a 4. fejezetben 
ismertetett ellenzőket. 
364 Bővebben: Cane/Stapleton (eds.) The Law of Obligations Essays in Celebration of John G. Fleming 
Clarendon Press, Oxford, 1998, 243-259. o.  
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mindkét félnek a jóhiszeműség és a korrekt üzletmenet követelményeinek megfelelően kell 
eljárnia.”365 
Azonban nem szabad feltételeznünk, illetőleg legalábbis naivitás lenne, ha azt gondolnánk, 
hogy egy angol kereskedelmi jogász örömmel fogadná el a fenti 1.106-os cikket, mint a 
kontinentális kötelmi jog egyik alapelvét. Még akkor sem győzhetnénk meg angolszász 
kollégánkat, ha bemutatnánk neki a szabály gyakorlati jelentőségének illusztrálására 
szolgáló, kiváló példákat, melyeket a Lando-Bizottság dolgozott ki.366 Ennek megfelelően 
korántsem biztos, hogy az angol jogász alkalmazásra méltónak találja a Szerződésjog 
Európai Alapelveinek gyűjteményét. Ezzel azonban a munka értelme veszít jelentőségéből, 
hiszen az alapvető cél az volt, hogy egységesen alkalmazható jogot adjanak Európa 
számára. Mi tehát a teendő? Meg kell győzni az esetlegesen – történelmi, kulturális, 
társadalmi okok folytán – idegenkedő jogászokat, hogy a jogegységesítés nem veszélyezteti 
a jogbiztonságot, éppen ellenkezőleg, mind jogi, mind pedig gazdasági szempontból előnyt 
jelent.  
Ebben a meggyőzésben van nagy szerepe a Common Core Projectnek. Hogyan? Nagy 
fontossággal bír a tudományos elemzések olyan alapos alkalmazása, amely megvilágítja, 
mikor alkalmazza a német, francia, holland jogász a jóhiszeműség alapelvét, továbbá 
bemutatja mindazon tényállásokat és a megoldásokat, melyeket ezen alapelv 
alkalmazásának segítségével értek el. A Common Law jogászok ugyanis attól félnek, hogy 
a kikristályosodott gyakorlatot megzavarhatja a jóhiszeműség követelményére való oktalan 
és gyakori hivatkozás, olyan elemeket is jogi relevanciával felruházva, melyeknek az 
angolszász logika és jogérzet szerint semmi keresnivalójuk nincsen a szerződések 
kőkemény világában. 
Ezt a lelkiismeretes elemező munkát szolgáltathatja a Common Core Project és ebben rejlik 
tulajdonképpeni lényege is. Egy kutatás sem hatolt le ilyen mélyen a jogszabályok 
gyökereihez és nem volt képes feltárni az alapvető hasonlóságokat, melyekre még a jogban 
járatos, azt mindennap használó elméleti és gyakorlati szakemberek döntő többsége sem 
gondolt.367 
A kutatás másik kiemelkedő sajátossága azon tudatosság, amellyel számításba vesz, 
csakúgy, mint a tényállások esetén, minden jogi és jogon túli tényezőt368, amely befolyással 
lehet a határozat meghozatalára a különböző jogrendszerekben.369 
Remek példa lehet a fentiek megvilágítására a szerződés előkészítése, illetőleg a szerződés 
megkötésére irányuló tárgyalások körében fennálló tájékoztatási kötelezettség. Az 
angolszász jog nem ismer ilyesmit, illetőleg csak igen korlátozott mértékben.370 Az angol 
jog ezzel kapcsolatosan azt mondja, hogy bizonyos fokú erkölcsi ’érzéketlenség’ 

                                                
365 Európai Alapelvek: 1.106. 
366 A példákat lásd az aktuális pontoknál (Európai Alapelvek). 
367 Kötz: The Trento Project… 200. o.  
368 Ehhez Sacco: Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law Am. J. Comp. L. 1991, 1-3. o.  
369 Ilyenek pl. az eltérő szocializáció, eltérő értékrendszer, politikai beállítódás stb., ahogy az már Lando-nál is 
feltűnt, ld: Optional…59-69. o. vagy: My life as a lawyer in: ZEuP, 2002, 509-522. o.  
370 Ehhez ld. Lando: Homo Judicans in: Uniform Law Studies 1998 2/3 538. o. illetve Mátyás: Néhány 
gondolat az Európai Szerződésjog egységesítéséről in. Magyar Jog, 2003. szeptember 565-571. o.  
A kérdést Lando a következő példával világította meg: A problémát a nem körültekintő eladó eljárásával 
illusztrálták, aki csekély összegért adott el egy képet a vevőnek, aki (a vevő) tudta, de nem hozta az eladó 
tudomására, hogy egy Degas-képről van szó A vevő később továbbadta a képet a valódi árán, horribilis 
összegért. Az Európai Szerződésjogi Bizottság angol tagja hazája jogának álláspontját képviselve azt 
hangoztatta, hogy a vevő nem köteles minden általa ismert információt az eladó tudomására hozni, így az 
eladó nem jogosult semmiféle kártérítésre. A német, francia és az északi-országok küldöttei azonban ellentétes 
álláspontot képviseltek, mely értelmében az vevőnek fel kellett volna fedni információit, és, hogy ennek 
elmulasztása esetén az eladó elállhat a szerződéstől. 
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elfogadható az üzleti hatékonyság növelése érdekében,371 míg a francia jog a szolidaritást és 
az igazságosságot előrébb helyezi az individualizmusnál és az ebből fakadó előnyök 
elismerésénél.  
Mint látjuk, és mint korábban is rámutattam, a kutatások szorosan összefonódnak, 
legalábbis alapvető céljuk és bizonyos munkamódszereik tekintetében. A legtöbb esetben 
még a résztvevő professzorok személye is mutat átfedéseket, azonban a végeredmény és az 
addig elvezető út sokszor különböző.  
A Common Core Project viszonya az Európai Civiljogi Kódexhez372 szintén sajátos. 
A kutatásban részt vevő professzorok között is megoszlik az egységes európai magánjog 
támogatottsága. Néhányan úgy gondolják, hogy egy ilyen kódex feltétlenül fontos egy 
valóban egységes és valóban európai joganyag megformálásához. Mások úgy gondolják, 
hogy az elképzelés nem kivitelezhető, egyrészt a nemzeti jogrendszerek között fennálló, 
túlságosan erős ellentétek miatt373, másrészt pedig lehetséges, hogy az egységes jog 
megteremtése más módon, kódex megalkotása nélkül is véghezvihető. 
E tekintetben a Common Core Project hasonló a többi kutatáshoz, talán egyedül az ESZJB 
viszonylatában beszélhetünk a Kódex egyértelmű támogatásáról, azonban egyebekben 
megfigyelhetők alapvető különbségek. Ha egyetlen szóban kívánjuk megadni az eltérést, 
ami a Közös Mag kutatás, illetőleg a közös alapelvek kimunkálása között fennáll, ez a 
szkepticizmus.374 A Common Core Project csakúgy, mint a fent említett és a kutatás 
alapjául szolgáló Cornell Project a szkepticizmust, méghozzá az értékalapú szkepticizmust 
a program egyik vezérelveként használja. Feladata és célja képet festeni az európai 
jogrendszerekben alkalmazott élő jogról, annak legfontosabb területein. A megalkotandó 
képnek olyan pontosnak és megbízhatónak kell lennie, amennyire csak lehet. Ebben áll 
főként az alapvető különbözőség: az alapelvek megalkotói az élő jogot csak annyiban vették 
figyelembe, amennyiben egy-egy jogi norma megalkotásához az összehasonlító-elemző 
módszer ezt szükségessé tette.375 A tárgyalt kutatásban részt vevő elméleti szakemberek 
konklúzióit illetően nem volt lényeges szempont, hogy ez a jog mennyire hatékonyan 
alkalmazható vagy mennyire ésszerű. Csak a tiszta jogszabályokat vizsgálták, önmagukban 
felvázolva egy olyan jogi térképet, amely nagyjából eligazodást nyújt az eltérő jogok 
dzsungelében. A kutatás éppen ezért egyedülálló és kivételes. Az olyan programoknak, 
melyek fő feladata hogy feszítő jogi problémákra adjanak alkalmazható és minden érintett 
számára megnyugtató válaszokat, nem csak értékorientált módon kell válogatniuk a 
rendelkezésre álló vagy választható lehetőségek közül, de egyúttal le kell vetniük a 
szkepticizmus attitűdjét is az egységesség és a különbözőség közötti ellentét miatt. Az ilyen 
programok az összehasonlító-jogi kutatás módszerével próbálják meghatározni, hogy mely 
megoldások lennének a legmegfelelőbbek felmerült jogi problémák közös szabályozását 
illetően, elvetve376 egyúttal azon lehetőséget, hogy a jog felszínén rejlő eltérések – 
ellentétben a mélyben rejtező azonosságokkal – számos indokkal igazolhatók. 

                                                
371 Nicholas: The Pre-contractual Obligation to Disclose Information: English Report in: Harris/Tallon (eds.) 
1989. 187. o. (to tolerate a certain moral insensitivity in the interest of economic efficiency). 
372 A Kódex szükségességével kapcsolatos véleményekről ld. a 4.7 pontot. 
373 Ehhez ld. Hondius véleményét, aki úgy gondolja, hogy jóllehet, ma még hatalmasak a különbségek az 
európai államok jogrendszereiben és magánjogában, ám ez az elkövetkező 10-20 évben változhat. Hondius: 
Towards a European Civil Code in: ERPL 1997. 455-458. o.  
374 Bussani/Mattei: The Common Core Approach to European Private Law in: CJEL 1997 348. o. 
375 A szintén kiemelkedő jelentőségő Bécsi Vételi Egyezmény tekintetében is hasonlóan zajlott a 
jogegységesítés, annyi eltéréssel, hogy ott kimondottan vállalták az alkotók, hogy az egyes szabályok 
visszavezethetők az egyes jogrendszerek megoldásaira. 
376 …vagy csupán elfelejtkezve arról? 
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Ezen túlmenően a pozitív jog megalkotásra irányuló törekvések szintén értéktelítettek, 
azonban más értelemben.377 Döntéseik nem alapulhatnak a projektben részt vevők nemzeti 
érdekeinek képviseletén, azokat nem befolyásolhatják a kormányok kül- vagy belpolitikai 
törekvései.378 Hasonlót láthatunk az UNIDROIT Alaplevek előszavában,379 továbbá az 
ESZJB kutatás is a politikai függetlenség alapján ment végbe.380 
Az értékalapúság ebben az esetben tehát leginkább az alkalmazhatóság és ésszerűség 
mellett felsorakoztatott érveket jelenti. Azonban ennek az attitűdnek is megvannak a maga 
hátrányai, tekintve, hogy politikai támogatottság hiányában az általános elfogadottság 
szenvedhet némi csorbát.  
Összefoglalva, a két kutatási irány közös jellemzője az összehasonlító-jogi megközelítés, de 
ez a közös metodológiai alap eltérő célokat szolgál és ebből következően eltérő eredmények 
elérésére is vezet. 
Ezen pont zárásaként röviden összehasonlítom a Common Core Project (Trento Project) és 
az ESZJB munkáját. Először a hasonlóságokat, majd a különbségeket ismertetem. 
A hasonlóság már szembetűnő a két csoport munkamódszerében is.  
Mindkét csoport a jog vizsgálatából indul ki. Nem csupán azt kutatják, hogy mi a közös az 
európai országok jogában, de azt is, hogy mely eltérések figyelhetők meg. Nem csupán az 
eredmények érdeklik őket, jóllehet, az ESZJB alapvető célja egy Európai Szerződésjogi 
Törvénykönyv megalkotása, de egyúttal annak is kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak, 
vajon milyen elvek mentén és eszközök segítségével sikerült elérni a bizonyos 
eredményeket.  
Mindkét csoport a funkcionális megközelítést tette magáévá a jogösszehasonlító kutatások 
során.381 Ez az attitűd alapvetően megköveteli az ortodox jogi fogalmakhoz való 
ragaszkodás elvetését, amely bizonyos esetekben olyan eredményre is vezethet, mint a 
birtok vagy a tulajdon általunk ismert és sérthetetlennek tartott fogalmának új 
megvilágításba helyezése. 
További hasonlóság a két csoport tevékenységében, hogy az ESZJB beszámolót készítő 
jelentéstevők382 számára szinte elvárás, illetve enyhébb kötelezettség, hogy az egyetemeken 
tanult szabályokat és fogalmakat meghaladva, azokon túllépve ne az adott szabályokat, de 
sokkal inkább az azok által okozott problémákat, kiváltott nehézségeket helyezzék az 
összehasonlító vizsgálat középpontjába. 
A Trento Project keretében, mint már említésre került amerikai professzorok is 
bekapcsolódtak a kutatómunkába, és közülük néhányan jelentéstevői tisztséget is 
betöltöttek, azaz ők készítették elő a jelentéseket a csoport számára. Ez remek 
kezdeményezésnek bizonyult, hiszen az eltérő jogrend képviselői, mintegy kívülállóként, 
sokkal pontosabban felismerik az adott problémát, és egyúttal jobban meglátják azon 
kritikus pontokat, amelyek tekintetében az összehasonlító vizsgálat eredményre vezethet. A 
félreértések és a hibák elkerülése érdekében egy-egy „bennszülött” jogász is véleményezte a 
jelentést azért, hogy elejét vegyék azon nagyon is életszerű veszélyforrásnak, hogy szintén 
„honi jogászok lesben állnak, várva, hogy mérgezett nyilaikat a jelentéstevőre 
zúdíthassák”.383 
A két csoport tevékenységében fennálló különbségek közül az első a kutatás alapvető 
céljában rejlik. Míg a Trento Project elsődleges célkitűzése abban állt, hogy több 
                                                
377 Shapiro: The Common Core: Some Outside Comments in: The Common Core… 2002, 211-214. o.  
378 Tegyük hozzá, ez az ideális állapot meghatározása. 
379 UNIDROIT Grundregeln der Internationalen Handelsverträge, Rom, 1995 8-9. o.  
380 A Bécsi Vételi Egyezmény viszonylatában, tekintve, hogy az Egyezmény szövegét nemzetközi 
konferencián dolgozták ki és fogadták el ez a fajta semlegesség nem érvényesült.  
381 Ehhez többet: Lando: The Common Core …, 809-823. o.  
382 General reporter. 
383 Lando: The Common Core… 815. o.  
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jogrendszer számára is elérhető megoldásokhoz vezető tudásanyagot dolgozzanak ki és 
tegyenek elérhetővé a szerződésjog, a dologi jog és a szerződésen kívüli károkozás 
vonatkozásában,384 addig az ESZJB célja egy olyan szerződésjogi törvénykönyv 
kidolgozása volt Európa számára, amely megkönnyíti a határokon átnyúló szerződések 
megkötését és lebonyolítását.  
Ebben a tekintetben előbbi tevékenysége egy zoológuséhoz hasonlít, aki méhek és hangyák 
magatartását figyeli meg és írja le. A Project megpróbálja leírni, hogy bírák és egyéb 
döntéshozók hogyan döntenek el bizonyos eseteket, nem pedig azt, hogy adott esetben 
igazuk volt-e vagy sem.385  
A tudós, aki éppen nem ügyvéd és nem mozgatják olyan motívumok, melyek az igazságnak 
csupán az egyik oldalról való megismerésére serkentenek, nem köt alkut, nem titkol el 
valamely tényt, amely az ügyfél vagy az éppen képviselt ügy szempontjából negatív 
jelentőséggel bírna. Nem mérlegel, nem értékel, csupán levonja a döntések jellegéből adódó 
konzekvenciát. Egyetlen célja, hogy leírja és elemezze az igazságot, az egyetlen igazságot. 
Az hajtja, hogy felkutasson minden rendelkezésre álló információt és adatot, amely 
közelebb vihet a kutatás sikeréhez. Ez az elfogulatlan és pártatlan kutatás felbecsülhetetlen 
tudományos értéke. Ebben azonban nincs semmi különös, csak más, mint a mindennapi 
életben tapasztalt jogászi attitűd.  
Az ESZJB, amelynek – az UNIDROIT Alapelvekhez hasonlóan – fő célja az, hogy 
javaslatokat tegyen egy később megvalósuló, egységesen alkalmazható jogrend 
alkotóelemei tekintetében, éppen erre az aprólékos, elfogulatlan és pártatlan összehasonlító 
munkára épít. A másik oldalról azonban dogmatikai jellegű feladatról van szó: javaslatokat 
kell tenni.  
A másik eltérés a jog megjelenésében figyelhető meg. Az ESZJB Alapelveit kísérő 
megjegyzések feltüntetik az adott nemzeti jogszabályok forrásait, meghatározva ezzel, hogy 
az adott szabály forrása helytálló vagy éppen kérdéses-e. Ezen túlmenően bizonyos 
szabályok nem következetes jogalkalmazói értékelése is megtalálható a megjegyzések 
között, valamint neves tudományos szerzők egyetértő véleményei is feltüntetésre kerülnek. 
Ez mind semmi azonban a Trento Project aprólékos jogösszehasonlító vizsgálatához, hiszen 
az Európai Alapelvek gyakran az egyszerűbb, ám kevésbé pontos megoldást választják az 
egyes szabályok bemutatásánál.386 
A tárgyalt területek vonatkozásában is megfigyelhetők különbözőségek. A Trento Project 
kutatása nem fedi le a szerződésjog, dologi jog és a szerződésen kívüli károkozás teljes 
spektrumát, még csak az sem mondható, hogy az általános rész átfogó vizsgálatára 
vállalkozna. Ám még így is sokkal szélesebb az általuk végzett kutatás köre, mint amit az 
ESZJB végez. Utóbbi ugyanis inkább a szerződésjog konkrét kérdéseiben érdekelt.387 
A két kutatás tehát meglehetősen eltérő mind módszerében, mind céljaiban, azonban van 
egy alapvető közös tulajdonságuk. Mindkét tudóscsoport közös örökségünk, az európai 
magánjog megóvásán és újrafelfedezésén dolgozik, jelentős sikerrel. 
 
 
 
 

                                                
384 Bussani/Mattei: The Common Core Approach to European Private Law in: CJEL 1997 339. o. 
385 Ld. ehhez: Mátyás Imre: Néhány gondolat az európai szerződésjog egységesítéséről Magyar Jog, 2003. 
565-571. o. 
386 Nicholas Kasirer: The Common Core of European Private Law in Boxes and Bundles in: ERPL, 2002. 422-
425. o. 
387 Ld. 3.2 pont 
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3.6 A Gandolfi csoport (Pavia-csoport) tevékenysége388 
 

A két kiemelkedő jelentőségű jogegységesítési törekvés vázlatos bemutatása után 
célszerű ismertetni az egyéb, alapvetően fiatalabb kezdeményezéseket is, melyek a 
fentiekkel kiegészülve, azokat módosítva, átalakítva szintén hozzájárulhatnak a várt 
eredmény mihamarabbi eléréséhez. 
A sorban következő a Giuseppe Gandolfi, paviai professzor által vezetett Európai 
Magánjogtudósok Akadémiája389 keretében kidolgozott Előzetes Javaslatok az Európai 
Szerződésjogi Kódex Tekintetében című joganyag (a továbbiakban: Javaslat).390 
A Pavia-csoport, amelyet hivatalosan tehát Európai Magánjogtudósok Akadémiájának 
neveznek 1990-ben kezdte meg tevékenységét, ám hivatalosan csak 1992-ben alakult meg, 
a formálisan elnevezést biztosító paviai egyetemen. Az Akadémia tagjai között 
jogtudósokat és kiemelkedő elméleti tudással rendelkező gyakorló jogászokat találhatunk az 
Európai Unió minden országából.391 A tagok sorában erőteljes az angol és skót 
képviselet.392 További sajátosság és ezzel bizonyos szempontból (politikailag 
mindenképpen, ám földrajzi és jogi tekintetben kevésbé) cáfolom előbbi megállapításom, 
hogy a csoport svájci tagokkal is bír. Mind magánjogtudósok, mind pedig gyakorló 
szakemberek, pl. egy nyugalmazott szövetségi bíró is képviseli a svájci jogrendet, így 
biztosítva a munka színvonalát. Az Akadémia jelenlegi elnöke a spanyol José Luis de los 
Mozos393  
Hivatalosan az akadémia Koordinátora, azonban a valóságban sokkal inkább megálmodója, 
létrehozója és mozgatórugója Giuseppe Gandolfi, a „spiritus rector”. Szerepe annyira 
kulcsfontosságú és annyira hozzátapadt a munkához, hogy a többiek érdemeinek csorbítása 
nélkül nyugodtan lehet akár „Codice-Gandolfi”-ról is beszélni a kidolgozott javaslat 
vonatkozásában.394 
Ahogy maga Gandolfi professzor fogalmazza meg a javaslat megjelenése kapcsán: „ A 
munka az alábbi célokat szolgálta: 
Az szerződésjognak Európai Unió keretében történő átfogó egységesítése, amely 
segítségével a szerződés olyan hatékony eszközzé válik az európai Egységes Piacon 
meglévő jogviszonyok szabályozását illetően, amely kellően szolgálja a piaci szereplők 
igényeit. Ennek megfelelően a Csoport olyan módon dolgozta ki a szabályokat mind forma 
és tartalom tekintetében, hogy azok az Unió minden tagállama számára könnyen átvehető, 
értelmezhető és alkalmazható szabályok legyenek.”395  
Az európai polgárok számára a közös szerződésjog nem diktátum kell, hogy legyen, nem 
ráerőszakolni kell a közös jogot a társadalomra. Éppen ellenkezőleg, az egységes jog egy 
olyan mankót, segédeszközt kell, hogy jelentsen, amely előre nem látható esetekben is 
megfelelő és kielégítő, egyszóval rugalmas és könnyen alkalmazható szabályozást tud 
                                                
388 Ernst A. Kramer: Literatur Giuseppe Gandolfi: Europäisches Vertragsgesetzbuch in: RabelsZ 2002 781-
785. o.  
A tervezet teljes szövege francia és német nyelven hozzáférhető:  
Gandolfi (ed.): Code Européen des Contrats – Avat-projet, Giuffre Verlag, Milano, 2001 
Gandolfi: Vorentwurf eines Europäischen Vertragsgesetzbuchs (1.) in: ZEuP 2002. 139-176. 
Gandolfi: Vorentwurf eines Europäischen Vertragsgesetzbuchs (2.) in: ZEuP 2002. 365-394. 
389 Accademia dei Giusprivatisti Europei, Akademie Europäischer Privatrechtswissenschaftler, Académie des 
privatistes européens. 
390 A német változatban: Vorentwurf eines Europäischen Vertragsgesetzbuchs 
391 ezen megállapítás a 2004. május 1. előtti helyzetet tükrözi 
392 A csoport tagjainak névsorához: Heribert Hirte: Die Vorlagepflicht auf teilharmonisierten Rechtsgebieten 
am Beispiel der Richtlinien zum Gesellschafts- und Bilanzrecht in: RabelsZ 2002. 573. o.  
393 A valladolidi egyetem professzora, egykori alkotmánybíró. 
394 Kramer: Literatur… 82. o.  
395 Gandolfi: Der Vorentwurf eines Europäischen Vertragsgesetzbuches in: ZEuP, 2002. 1. o.  
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nyújtani, továbbá teljes mértékben figyelembe veszi az egységesülő Európa társadalmi-
gazdasági igényeit a harmadik évezredben.  
Mit jelent azonban a hatékony, illetőleg a hatékonyabb egységesítés? A Lando-Bizottság 
meglehetősen hatékony munkát végzett, hiszen három kötetben megjelent munkájukat a 
gyakorlat elfogadta és alkalmazza. A Pavia-csoport tekintetében a hatékony kifejezés azt 
jelenti, hogy az olyan problémákat kívánták elkerülni, melyek megoldása esetében két 
különböző lehetőség adódhatott volna. Például ha a jogalkalmazás érdekében egyrészről 
vagy alapelvek, azaz általános szabályok kerülnek megalkotásra, vagy ha másrészt egy 
konkrét jogintézmény (egy adott szerződéstípus) tekintetében olyan céllal hoznak 
rendelkezéseket, hogy ezeket a különböző államoknak a későbbiekben alkalmazniuk kell.  
Az első esetben, tehát, ha alapelvek megalkotására kerül sor, igen valószínűtlen, hogy ezen 
az alapon megvalósulhat a hatékony jogegységesítés,396 mert az eltérő kultúrával 
rendelkező népek között ugyan megfigyelhető konszenzus a konkrét megoldásokon alapuló 
jogegységesítés tekintetében, azonban ez a konszenzus igen törékenynek bizonyulhat, ha 
bizonytalan, általánosságokban beszélő alapelvek alapján kéne megvalósulnia a 
jogegységesítésnek. Ha ezek az alapelvek aztán a későbbiek folyamán alkalmazást nyernek, 
azaz megtöltik őket tartalommal, fennáll a jelentős veszély, hogy ezen transzformációs 
folyamat alatt a tagállamok – többé-kevésbé szándékosan – ismét a saját szabályozási 
módjukat és konkrét szabályaikat részesítenék előnyben. 
A második esetben, tehát, amikor konkrét jogintézmények, szerződések szabályozásáról van 
szó és ezen egységes új szabályokat be kell vezetni a nemzeti jogrendszerekbe397, szintén 
felmerülhetnek nehézségek, ebben az esetben konkrétan az, hogy a kibocsátott egységes 
szabályozás alapjául szolgáló jogszabályok és a jogi környezet nincsenek összhangban 
minden egyes olyan jogrendszer szabályozásával, ahová az új jogot át kell ültetni. Így 
felmerülhet a kompatibilitás, az összeférhetőség problémája, melynek következtében a 
nemzeti bíró sokkal inkább hajlamos lesz saját jogrendszerének alapelveiből kiindulni, és 
azokat alkalmazni.398 
A fent vázolt nehézségek elkerülése volt a Pavia-csoport elsődleges célja, amellett, hogy 
megfelelő szabályozást nyújtson a határokon átnyúló szerződések okán felmerült 
kihívásokra. Gandolfi professzor magyarázata alapján a leírt problémák messzemenően 
elkerülhetők, amennyiben olyan szabályokat alkotnak meg a jogtudósok, amelyek nem 
alapelveket, hanem megoldásokat, konkrét kérdésekre konkrét válaszokat tartalmaznak. 
Azonban ez csak akkor teljesülhet, ha szabályozni kívánt jogterület egységes és a szabályok 
az említett jogterületet egészében átfoghatják. A szerződésjog ilyen. 
A Pavia-csoport javaslata tehát ezeken az elveken nyugszik, jól elkülönülve a korábban 
ismertetett kezdeményezésektől.  
A tanácskozás munkanyelve a francia volt, ennek megfelelően a hivatalos cím is Code 
Européen des Contrats. Ahogy az elnevezésből is látszik, ugyancsak hasonlatosan a Lando-
Bizottság munkájához, a Pavia-csoport kizárólag a szerződésjoggal foglalkozott, nem volt 
szándékukban Európai Magánjogi Kódex megalkotása, sőt annak még csak előzményeit 
sem szerették volna megteremteni. Munkájuk kizárólag az európai magánjogi 
jogegységesítés legsürgetőbb területére, a szerződésjogra, annak is az általános részére 
koncentrált.399  
Az első üléseken komolyan felmerült, hogy a kutatás címeként dogmatikai 
megfontolásokból ne a szerződésjogot, hanem a kötelmi jogot (obligatio) válasszák, 

                                                
396 Gandolfi ezen a ponton oldalvágást helyez el a Lando-Bizottság munkáján. 
397 Ehhez lásd az V. fejezetet a rendeleti jogalkotás fontosságáról a jogegységesítés tekintetében. 
398 Gandolfi: Der Vorentwurf … 2. o. 
399 A munkálatok azonban folynak tovább, 2001 őszén megkezdődött a különös rész egységes szabályainak a 
kidolgozása. 
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minthogy a kontinentális jog rendszerében ez utóbbi jobban beleillene. A javaslatot azonban 
elvetették és maradtak a szerződésjog kifejezésnél, egyrészről, mert a Common Law 
országok szempontjából a kötelmi jog idegen és jórészt értelmezhetetlen kategória lett 
volna, másrészt a már korábban említett gyakorlati szempontok is az eredeti változat mellett 
szóltak.400 A Javaslat 4. cikke a szerződésjogi megközelítést az egyoldalú jogügyletek 
tekintetében is megfelelően alkalmazhatónak mondja ki.401 
A Javaslat sajátossága, hogy egységesen kezeli az általános szerződésjogot, azaz nem tesz 
napjainkban meglehetősen divatos és elterjedt különbséget a szabályozás tekintetében a 
hagyományos „polgári” jogügyletek, a kereskedelmi szerződések és a fogyasztói 
szerződések között. Természetesen a fogyasztók speciális helyzetét figyelembe veszik az 
alkotók (9. cikk a tájékoztatási kötelezettséget illetően, illetőleg 30. cikk az ÁSZF 
szabályozás402 tekintetében). 
A kereskedelmi szerződések vonatkozásában nem tesznek különbséget a belföldi, illetőleg 
külföldi szerződések között, azaz a lényeges külföldi elemmel bíró szerződések 
vonatkozásában is alkalmazhatók a Javaslat szabályai, azonban a 10. cikk utal a nemzetközi 
és interkontinentális szerződések megkötése során alkalmazandó szabályokra. 
Főszabályként a felek szabadon állapodhatnak meg, azonban ellenkező megállapodás 
hiányában be kell tartaniuk az adott Javaslatban lefektetett szabályokat, továbbá minden 
olyan kereskedelmi gyakorlatot, amelyről tudtak vagy tudniuk kellett volna.  
Ezen tartalmi jellemzők mellett megállapítható, hogy a Javaslat nagy műgonddal készült, 
amelynek elsődleges célja az volt, hogy a szabályok gyakorlati alkalmazást nyerjenek. A 
körültekintő kidolgozás és az alkalmazás záloga az lehet, hogy egyéb jogegységesítő 
törekvésektől eltérően munka két korábbi (részben gyakorlati, részben elméleti) 
szabálygyűjteményre támaszkodott. Az egyik az olasz Codice Civile IV. könyve, mely a 
kötelmi jogot foglalja magába,403 a másik pedig egy kevéssé ismert jogegységesítési 
instrumentum, Harvey McGregor 1972-ben kidolgozott Contract Code című munkája 
volt.404 
Az olasz Ptk. választása kapcsán felmerülhet valamely jogi értelemben vett nacionalizmus, 
illetőleg lokálpatriotizmus Gandolfi részéről, azonban nemzetközi jogösszehasonlító 
szakértők véleménye szerint is a Codice Civile, és főként a kötelmi jogi része kiemelkedő 
minőségű munka, mely egyben kapcsolatot teremt a római jogi hagyományokon alapuló 
olasz és a germán jogterület között. McGregor javaslatát pedig, amelyet az őt megbízó 
angol Bizottság nem fogadott el, a Pavia-csoport sikeresen tudta hasznosítani, mégpedig 
alapvetően azon okokból kifolyólag, amiért az eredeti elképzelés nem válhatott valóra. 
Nevezetesen az angolok azt kifogásolták a javaslatban, hogy annak elsődleges célja 
Common Law hagyományainak kontinentális jogi elemekkel való összekapcsolása, és 
ennek folytán – állítólagosan – felhígítása volt. Ennél nem kell jobb ajánlólevél egy olyan 
joganyag számára, melyet éppen az európai szerződésjog egységesítésének útjában álló 
legnagyobb akadály, a jogcsaládok közötti törésvonal áthidalása céljából kívánnak 
felhasználni. 

                                                
400 Kramer: Literatur…, 782. o.  
401 Gandolfi: Vorentwurf …(1.), 140. o. ld ehhez még Codice Civile 1324. cikk 
402 A tisztességtelen feltételek mindig is nagy problémát okoztak a szerződésjogban, erről bővebben ld: 7. 
fejezet. 
403 Delle obligazioni. 
404 Harvey McGregor az angol parlament által létrehozott angol jogi bizottság (English Law Commission) 
felkérésére dolgozta ki Contract Code című javaslatát. Tevékenységét, amelyet 1966-1972 között fejtett ki, 
igen nagyra értékelik az összehasonlító jogászok. Jóllehet, a brit szerződésjog kimunkálásával bízták meg, 
olyan művet alkotott, amely a híd szerepét töltheti be az angolszász és a kontinentális jogrendszerek között. 
Talán éppen ezért, szabálygyűjteményét nem fogadták el, így mindeddig megmaradt javaslatnak. Ehhez ld. 
McGregor: Contract Code drawn on behalf of the English Law Commission Milano, 1993 
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A csoport azonban további jogegységesítési kísérleteket is figyelembe vett munkája során: 
Ezek közül az egyik a már említett405 Bécsi Vételi Egyezmény, amely egyedülálló a maga 
nemében és így okkal szolgálhat alapul az egységes európai jog megteremtését célzó 
kutatásoknak. A CISG konkrétan a szerződés megkötése tárgyában mutat átfedést a Javaslat 
szövegével.406  
Ezen túlmenően a Pavia-csoport a nagy európai kódexekből is bőségesen merített, amely 
azt a tanulságot hordozza, hogy talán valóban ésszerű lenne a már meglévő, olyan tételes 
jogi megoldásokat felhasználni, amelyek már bizonyítottak és kiállták az idők próbáját, 
mint mindenáron semleges, újonnan megalkotott szabályokkal megtölteni az európai 
szerződésjogot. A segítségül hívott kódexek a BGB, az AGBG, a svájci kötelmi jog 
(Obligationsrecht, OR), a spanyol407, valamint a portugál magánjogi törvénykönyv voltak. 
Ezen a ponton célszerű megjegyezni, hogy kissé sajnálatos az új holland Ptk, a Burgerlijk 
Wetboek megoldásainak elvetése. Ebben az a tény játszhatott szerepet, hogy a Pavia-
csoportban a Hollandia meglehetősen alulreprezentált volt.408 Maga a törvénykönyv pedig 
megérdemli a figyelmet, hiszen megalkotását jelentős jogösszehasonlító munka előzte meg 
az európai magánjogot illetően.  
Az elemző és összehasonlító tevékenység természetesen nem lett volna teljes, ha a Csoport 
tagjai figyelmen kívül hagyják az akkor már megjelent UNIDROIT Alapelvek és az ESZJB 
által kidolgozott Európai Alapelvek szabályanyagát. A fent már említett és részben 
részletesen kifejtett indokok alapján azonban ezen instrumentumok nem gyakoroltak 
különösebb befolyást a Javaslatra. 
Érdekes és egyúttal fontos tulajdonsága a Javaslatnak, hogy végig Európa-konformnak 
deklarálja magát,409 azaz megalkotása során kiemelten figyelemmel kísérték a közösségi 
jognak való megfelelőséget, nyilván abból a megfontolásból, hogy ily módon sokkal inkább 
biztosított a Javaslat elfogadása és alkalmazása Európában. A közösségi jognak való 
megfelelés azonban magában foglalja a változó jogra figyelemmel történő folyamatos 
frissítést és aktualizálást is, ami szintén nagy kihívást jelent a csoport tagjai számára. 
A javaslat, felépítése szempontjából 11 címre tagozódik, ezek pedig részekből és cikkekből 
állnak. Az első 5 cím általánosságban foglalkozik a szerződés megkötésével és tartalmi 
elemeinek meghatározásával. A VI. cím a joghatást, a VII. és VIII. a teljesítést és a hibás 
teljesítést tárgyalja, míg a IX. cím az adósi illetve hitelezői pozícióban való változás 
szabályait fekteti le. A X. cím a szerződés megszűnéséből eredő igények és kötelezettségek 
rendezését írja le, majd az utolsó, XI. cím a szerződéssel kapcsolatos problémákkal410 és 
annak megoldásaival foglalkozik.411 A tartalmi struktúra tehát a következő: 
 
I. cím. Bevezető rendelkezések 
II. cím: A szerződés létrejötte 

1. A szerződés megkötéséhez vezető tárgyalások 
2. A szerződés megkötése 

III. cím: A szerződés tartalma 

                                                
405 Ld. 3.4 pont. 
406 Ld. ehhez 16. cikk 7. pont Javaslat és 19. cikk 2. pont CISG. 
407 Ehhez lásd Código Civil 1281. cikk és 39. cikk 1. pont az értelmezés tekintetében 
408 Pedig a szerződésjogi jogegységesítés egyik élharcosa, a Lando-bizottságban is kiemelkedő munkát végző 
Ewoud Hondius maga is holland. 
Nem szívesen teszek ilyen megjegyzést, azonban bizonyos fokon utolérhető a rivalizálás a jogegységesítést 
célként zászlajukra tűző csoportok között és ez semmiképpen nem használ az elképzelés mielőbbi 
megvalósításának. 
409 Ld. ehhez: 2. cikk 1. pont, 30. cikk 5. pont, 33. cikk, 36. cikk 3. pont, 37. cikk 
410 A francia eredetiben:”Autres anomalies du contrat”. 
411 Kramer: Buchbesprechung…, 784. o.  
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IV. cím: A szerződés formája 
V. cím: a szerződés értelmezése 
VI. cím: A szerződés joghatásai 

1. Bevezető rendelkezések 
2. Joghatások mellékmegállapodások alapján 
3. Képviselet 
4. Szerződés egy később meghatározandó harmadik féllel 

VII. cím: A szerződés teljesítése 
1. Általános rendelkezések 
2. Meghatározott szerződéses kötelezettségek teljesítése 

VIII. cím: A szerződés nemteljesítés 
1. Általános rendelkezések 
2. Hitelezői késedelem 
3. A nemteljesítés joghatásai 

IX. cím: A szerződés alanyainak változása és a szerződésben alapított jogviszonyok  
alanyváltozása 
1. A szerződés alanyainak változása 
2. Követelésátruházás 
3. Adósságátvállalás 

X. cím: A szerződés és a szerződésben alapított jogviszonyok megszűnése 
     1. Megszűnési és kizárási okok 
     2. Megszűnési okok a teljesítésen túl 
     3. Elévülés és jogvesztés 
XI. cím: Egyéb szerződési rendellenességek és jogorvoslatok 

1. Szerződési rendellenességek 
2. Jogorvoslatok 

 
Rendszertanilag mindenképpen érdekes megoldás a XI. cím szabályozása, hiszen 
egyhelyütt tárgyalja a szerződés létre nem jöttével (ld. ha nincs konszenzus), az ettől eltérő 
semmisséggel (ha a szerződés a közrend, vagy a jó erkölcsök ellen vét), illetőleg a 
megtámadhatósággal (pl. tévedés esetén) kapcsolatosan alkalmazható szabályanyagot. 
További sajátossága a szabályozásnak, hogy a szerződés érvényes létrejöttével kapcsolatos 
kérdések csupán a X. címben kerülnek terítékre, míg a szerződés megkötését már a II. cím 
tárgyalja.  
Ettől, a rendszerezésre vonatkozó kritikától eltekintve a Javaslat rendkívül érdekes 
látásmódot tükröz, mely alapvetően eltér a szerződésjog egységes szabályozásának eddigi 
kísérleteitől. Erre egy példa a XI. cím, amely különösen figyelemre méltó a már fent 
említett rendszertani sajátosságok okán is, azonban például a 151. cikkben, amely a tévedés 
relevanciájával foglalkozik, egy sor különleges megoldást tartalmaz.412 
Az alkotók célja elsődlegesen az volt, hogy egy jól alkalmazható, a modern piacgazdaság és 
az európai Egységes Piac sajátosságaihoz jól igazodó rugalmas, ám mégis dogmatikailag 
pontos, világos és átgondolt joganyagot hozzanak létre. A rendelkezések javarésze 
úgynevezett keretszabály, diszpozitív norma, melyeket a felek tárgyalásaik során 
megtölthetnek tartalommal. Az egyik legfontosabb sajátossága a Javaslatnak, hogy el akarja 
kerülni a kötelező jelleg, a diktátumszerűség látszatát. Egy szabadon alkalmazható 
normagyűjteményről van szó, amely azonban jól igazodik az európai jogrendszerek 
sokszínűségéhez, azokat úgy gyúrja össze, hogy az alkalmazás szempontjából egyik fél 
                                                
412 A fent neveztet cikk az UNIDROIT Alapelvek 3.5. cikkét és az Európai Alapelvek 4:103 cikkét követi, 
azonban azoktól eltérő megoldásokat is alkalmaz, nevezetesen a megtévesztés beemelését a tévedés 
tárgykörébe. 
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számára se jelentsen problémát. Ezt a célt egy olyan sajátos megoldással érték el, hogy az 
olyan jogi kifejezéseket és jogintézményeket, amelyek bizonyos országokban nem ismertek, 
így nem is tarthattak volna igényt az alkalmazásra, amennyiben nem voltak 
nélkülözhetetlenek, nem szerkesztették be a szövegbe.  
Így elkerültek olyan fogalmakat, amelyek az angolszász jogrendszerben értelmezhetetlenek 
(pl. kötelem, obligatio), és olyanokat is, amelyek a kontinensen nem megszokottak a 
jogászság körében. Az eredmény egy kissé lecsupaszított, ám annál jobban alkalmazható 
joganyag lett, szövegezésében olyan stílust követve, amely leginkább az angolszász és a 
kontinentális között félúton elhelyezkedőnek tekinthető.  
A Javaslat rendkívül érdekes jelenség, egyrészt élesen elhatárolja magát az alapelvi szinten 
kidolgozott kezdeményezésektől, mégis merít belőlük jócskán, másrészt nem célja az ún. 
fentről történő jogegységesítés413 elérése, mégis Kódexként definiálja magát és semmi 
esetre sem lenne ellenére, ha ezt a Kódexet alkalmaznák is. 
Véleményem szerint a Pavia-csoport fémjelezte mű rendkívüli alkotás, mely nagy hatást 
fejtett ki a szerződésjog és egyébként a magánjogi jogegységesítés tárgyában folyó 
diskurzust illetően. Érvényesülését és alkalmazását tekintve azonban nagyon komoly 
vetélytársakkal kell megküzdenie, a már ismertetett ESZJB, az UNIDROIT Alapelvek és a 
Study Group tervezete is mind rendelkezése áll az egymással szerződni kívánó felek 
számára, hogy szerződésükre a lehető legjobb jogot válasszák.  
Ezen a ponton természetesen felmerül a kérdés, vajon szükséges-e ennyi javaslat, 
mintatörvény és Kódexváltozat? 
Határozott álláspontom szerint nem. Azonban azt eldönteni, hogy a fentebb ismertetett és 
még ismertetendő törekvések közül melyik éri el célját, azaz szolgálhat az európai egységes 
szerződésjog alapjainak megteremtéséhez úgynevezett megtermékenyítő gondolatként, csak 
a gyakorlat, a jogalkalmazók és az európai jogkereső közvélemény döntheti el.  
 
 
3.7 Az európai magánjogi Kódex kidolgozásán munkálkodó csoport (A 
Study Group on a European Civil Code) 
 

Az európai intézmények sorozatos véleménynyilvánítása és a témában megjelenő 
több javaslat és munkatervezet megjelenése arra indította európai kötődésű magánjogászok 
egy csoportját, hogy önálló munkacsoportot alkotva hozzájáruljanak a magánjog területén 
végbemenő európai jogegységesítés eredményeihez.  
A Study Group on a European Civil Code (a továbbiakban a Csoport) 1998-ban alakult és 
1999. július elsején kezdte meg tevékenységét. A legelején lefektetett felettébb optimista 
célkitűzés szerint a munka nem fog felölelni 4 évnél hosszabb időszakot.414 A célkitűzés 
bizonyos értelemben meg is valósult, elegendő csupán a 2002-ben publikált dolgozatra 
gondolni, mely az ESZJB és a Csoport közös véleményét fogalmazta meg az európai 
szerződésjog tekintetében.415 Ezzel kapcsolatosan érdemes arra a kutatás egészén 
végigvonuló kisebb ellentmondásra utalni, amely a jellemzi az ebben a körben 
tevékenykedő csoportok munkásságát is. A Csoport alapvető célkitűzése, ahogy a neve is 
mutatja, az Európai Magánjogi Kódex megalkotásának elősegítése volt. Ehhez képest két év 
tevékenység után a Lando-Bizottsággal közösen adnak ki egy összefoglalót az európai 
szerződésjog legújabb fejleményeiről. Ebből az szűrhető le, hogy noha a Magánjogi Kódex 
                                                
413 lásd ehhez kodifikátorok és fontolva haladók - Lando és mások, illetve top-down és bottom up approach 
(megközelítés). 
414 Christian von Bar: The Study Group on a European Civil Code in: JFT 2000, 324. o.  
415 v. Bar, Lando és Swann: Communication on European Contract Law: Joint Response of the Commission 
on European Contract Law and the Study Group on a European Civil Code in: ERPL 2002, 183-248. o.  
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az, ami alapvetően inspirálta a Csoport létrejöttét, nem tudtak (vagy nem akartak) mással 
foglalkozni, mint a szerződésjogi jogegységesítés kérdéskörével. Egy másik nézőpont 
szerint azért alakult így a Csoport munkafolyamata, mert a szerződésjog a magánjog 
leghangsúlyosabb része és egységes szerződésjogi szabályok nélkül a leghalványabb esély 
sem mutatkozik az egységes magánjogi kódex elfogadását illetően. Így vagy úgy, ebben az 
esetben is megfigyelhető volt, hogy a magánjogi jogegységesítésen nagyon sokszor a 
szerződésjog egységesítését érthetjük és ez még akkor is így van, ha mindenki tisztában van 
vele, hogy a szerződésjog dogmatikailag a magánjog halmazán belül helyezkedik el.  
Még érdekesebb a kutatás alapvető vonalainak meghatározása és a fenti elhatárolás kérdése, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a Csoport magát sok tekintetben az Európai Szerződésjogi 
Bizottság utódának416 tekinti.417  
Térjünk azonban vissza a Csoport megalakulásának időszakához és a kezdeti lépésekhez! 
A Csoport megalakulásának alapvető impulzusát egy, a holland igazságügy-minisztérium 
által Hágában rendezett konferencia szolgáltatta, „Az európai magánjogi Törvénykönyv 
felé” címmel. 418  
Érdemes megvizsgálni, mi a Csoport motivációja, illetőleg munkamódszere. 
Meggyőződésük, hogy az európai jogegységesítés szükséges és elkerülhetetlen feltétele az 
integráció elmélyítésének és az Egységes Piac megfelelő működésének. Ezzel 
kapcsolatosan az első lépést a jogászoknak kell megtenniük, hiszen nem elég a politikai 
akarat, kidolgozott javaslatokat kell a politikusok asztalára tenni ahhoz, hogy valóban 
szakmailag megalapozott döntés születhessen ebben a lényeges kérdésben. Felvetődhet 
természetesen a legitimáció kérdése is, hiszen bizonyos szempontból furcsának tűnhet, hogy 
önjelölt csoportok kvázi magánkezdeményezésein keresztül valósulhat meg a magánjog 
európai szintű egységesítése. Von Bar határozott véleménye, hogy nem szükséges 
különösebb legitimáció a munka elvégzéséhez, egyedüli kritérium, ami mellesleg 
megalapozhatja az egész tevékenységet, hogy szakmailag hozzáértő, kiváló és felkészült 
jogtudósok vállalkozzanak a feladatra, akik ráadásul a legteljesebb mértékben meg vannak 
győződve arról, hogy a magánjogi jogegységesítés szükséges és elkerülhetetlen állomása az 
európai integrációnak.419 Ha már rendelkezésre áll a kidolgozott javaslat, akkor kezdődhet a 
politikai diskurzus.420 
Kikből áll valójában a Csoport, amely igen nagy cél megvalósítását tűzte ki maga elé? 
A Csoport három szinten működik. A legfelső az Intézőbizottság,421 mely hét tagból áll, és 
elsődlegesen szervezési kérdésekért felelős. Meghatározza többek között a találkozókon 
megvitatandó témák körét.  
A szakmai kérdésekkel a koordinációs csoport422 foglalkozik, mely 30 tagból áll. Ezen 
tagok az EU valamennyi tagországát képviselő professzorok, továbbá megfigyelőként részt 
vesznek benne a hamarosan csatlakozó tagjelölt államok képviselői is.423  
A legalsó szint, ahol az effektív munka folyik a munkacsoportok szintje.424 Ebben olyan 
fiatal jogászok vesznek részt az EU minden tagországából, akik tehetségükkel és szorgos 

                                                
416 Így van ez akkor is, ha az ESZJB 3. Bizottsága 2001. februárjában tartotta utolsó ülésszakát 
Koppenhágában, tehát két és fél évig párhuzamosan működött a két szervezet.  
417 Von Bar: Konturen des Deliktrechtskonzeptes der Study Group on a European civil Code – ein 
Werkstattbericht in: ZEuP 2001, 515. o.  
418 Towards a European Civil Code, a konferencia anyaga az ERPL 1997. 455-547. oldalain található. 
419 Von Bar: The Study Group… 325. o.  
420 Ehhez hozzá kell tenni, hogy a politikai diskurzus már régen megkezdődött (ld. ehhez az EU-szervek 
határozatait) és vitán felül kedvező az elképzelés fogadtatása. 
421 Steering Committee. 
422 Co-ordinating Group. 
423 2004. márciusi állapot (Magyarország képviselője Vékás Lajos professzor). 
424 Working Teams. 
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kutatómunkájukkal már megbecsülést vívtak ki maguknak. Mindazonáltal tevékenységüket 
a csapatvezetők felügyelik annak érdekében, a legmagasabb színvonalú eredmény legyen 
elérhető. A csapatvezetők Európa különböző jogcsaládjait képviselő professzorok, akik 
összefogják a munkacsoportok munkáját és biztosítják a szakmai színvonalat.  
A kutatás alaptémáját az egyes szerződéstípusok szolgáltatják. Ide tartozik az adás-vétel, a 
kölcsön és hitelügyletek, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések, a biztosítási 
szerződések és egyes hosszútávú kötelmi kapcsolatot megalapozó szerződések, továbbá az 
Egységes Piac megfelelő működése szempontjából releváns olyan jogintézmények, 
amelyek túlterjeszkednek a szerződésjogon, és a dologi jog foglalja rendszerbe őket. 
Ilyenek az ingókon fennálló hitelbiztosítékok, a tulajdonszerzés ingók vonatkozásában, a 
trust intézménye stb., továbbá a kutatás tárgykörébe tartoznak ezen túlmenően a 
legfontosabb szerződésen kívüli jogviszonyok. Ezek többek között a jogalap nélküli 
gazdagodás, a megbízás nélküli ügyvitel és a felelősségi425 kérdések.426 
A Csoport határozott szándéka, hogy az ESZJB-hez hasonlóan olyan kész normaszöveget 
alkosson, amely megfelelő alap lesz a Kódex elfogadásához. Hogyan épülnek fel ezek 
szabályok, amelyek akár egy-két évtized múltán a mindennapok jogi szabályozásának 
részévé válva kormányozzák majd a határokon átnyúló kereskedelmi ügyleteket, de akár a 
magánszemélyek nemzetközi jogviszonyait is.427 
Minden egyes, a csoport által kiadott normaszöveg kis bevezetővel kezdődik, amelyekből 
leszűrhetők az adott szövegrész megalkotását indukáló körülmények.428 Ezek a bevezetők 
az egyes részek elején helyezkednek el. A szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos 
joganyag tekintetében minden fejezet elején bevezető áll. Ezt követik majd a konkrét 
normaszöveg cikkelyei,429 melyeket kimerítő magyarázattal tesznek még érthetőbbé a 
jogalkalmazók számára oly módon, hogy megvilágítják az egyes szabályok gyakorlati 
alkalmazhatóságának lehetőségét. Végezetül megjegyzések, olyan jogösszehasonlító 
vizsgálatok zárják a részeket, melyekből kiderül, hogy a tagállamok és az Európai Unió 
jogalkotása mennyiben van összhangban az adott ’alapelvvel’. A végeredmény külsőre 
alapvetően megegyezik az ESZJB által megalkotott Európai Szerződésjogi Alapelvekkel, 
eltérés csupán – a tartalmi különbözőségeken kívül – a bevezetés meglétében rejlik.  
A Csoport munkanyelve az angol. Az egyes részek megszövegezésnél mindig gondosan 
ügyeltek arra, hogy a nyelvezet ne gátolja, illetve nehezítse meg a szöveg későbbi 
lefordítását az Európai Unió nyelveire.  
Amint egy rész összes cikkét véglegesen jóváhagyja a koordinációs csoport, azonnal 
hozzálátnak, hogy legalább a legfontosabb nyelvekre, azaz németre, franciára, olaszra és 
spanyolra lefordítsák, lehetővé téve ezzel a széleskörű diskurzus kialakulását a kérdésben. 
Távlati tervek között szerepel az EU összes nyelvére lefordítani a megalkotott 
normaszövegeket.430 
 
A következő kérdés, ami általánosságban is felmerül minden hasonló munkacsoport 
megszervezésénél és a feladatok kitűzésénél az, hogy hogyan, milyen formában érhető el, 
valósítható meg az Európai Magánjogi Kódex. Az alapvető problémát ezen a ponton is a 

                                                
425 A szerződésen kívüli károkozás szabályainak jogegységesítő javaslatáról ld. bővebben. Von Bar: Konturen 
des Deliktrechtskonzeptes… 515-532. o. 
426 A Csoporton belül minden kérdéskört külön szakműhelyben dolgoznak ki egy-egy nemzetközi hírű 
professzor vezetésével. A helyszínek között megtalálható Hamburg, Utrecht, Tilburg, Osnabrück, 
Amszterdam, Párizs, stb. Az egyes műhelyek vezetői olyan neves személyiségek, mint Ulrich Drobnig, Jürgen 
Basedow, Ewoud Hondius, Christian von Bar, Martijn Hesselink stb.  
427 Von Bar: Konturen… 517. o.  
428 Policy considerations. 
429 Black letter rules. 
430 Von Bar: Konturen…  518. o. 
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jogok meglehetős sokfélesége jelenti, azaz mást jelent a Kódex egy német, egy olasz egy 
svéd és egy angol jogász számára. Ahhoz, hogy megtaláljuk azt a bizonyos legkisebb közös 
nevezőt, amely ezen tevékenység szempontjából kiemelkedő fontossággal bír, egyrészt 
rendkívül alapos összehasonlító jellegű kutatásokat kell végezni, másrészt pedig az 
eredmény elérése érdekében konszenzusra kell törekedni a különböző jogcsaládok 
képviseletében eljáró különböző szocializációjú és különböző jogfelfogással bíró jogászok 
között.  
A kontinentális jogászok képzeletében a Magánjogi Kódex említésekor a teljes polgári jog 
(és bizonyos esetekben, Olaszországban például) a kereskedelmi jog átfogó és lehetőség 
szerint teljes kodifikációját tartalmazó jogszabálygyűjtemény jelenik meg.  
Az már ma is bizonyossággal kijelenthető, hogy az európai magánjogi kodifikáció a 
belátható jövőben nem ér el ilyen konzisztencia-szintet.431 Von Bar szerint a reális 
célkitűzés nem lehet más, mint egy olyan jogszabályi minimum szintet elérni a vagyonjog 
körébe tartozó jogintézmények432 tekintetében, amely egyfelől megfelelően szabályozhatja 
az egyre integráltabb Egységes Piac gazdasági folyamatait, másrészt pedig egyáltalában 
megalkotható. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamai meg tudnak egyezni az ilyen 
szabályok elfogadásában anélkül, hogy bármelyikük is hátrányos helyzetben lévőnek érezné 
magát amiatt, mert saját jogi szabályozását vagy jogi hagyományait nem vették kellően 
figyelembe, divatos és sokhelyütt alkalmazott kifejezéssel jogi identitása sérült.  
A fenti okfejtést figyelembe véve az egységes jog csak lassú, óvatos lépésekkel érhető el, 
hiszen a tagállamok törekszenek érdekeik legmesszemenőbb védelmére és ez akkor is így 
van, ha néha félreértik, illetve félreértelmezik saját érdekeiket. Von Bar véleménye ezzel 
kapcsolatban az, melyet személy szerint nem osztok, hogy a családi jog és öröklési jog, sőt 
az agrárjog vagy éppen a munkajog körében hamarabb érhető el kézzelfogható eredmény, 
azaz harmonizált jog kialakítása Európában, mint a szerződésjog és tágabb értelemben a 
magánjog egyéb területein.433 Mint azt a közösségi szervek jogegységesítéssel kapcsolatos 
véleményének ismertetésénél is hangsúlyoztam, a családi jog és az öröklési jog valamint a 
többi, magánjogba besorolható jogterület harmonizálására vonatkozó kísérletek csak 
annyiban képezik a dolgozat tárgyát, amennyiben a Magánjogi Kódex tartalmazná a közös 
szabályokat, illetőleg, ha az egységesítési folyamatból tanulságok lennének megállapíthatók 
a szerződésjogi harmonizációra. Kétségtelen, hogy a családi jog tekintetében Európában 
nem találkozhatunk akkora különbségekkel, mint a szerződésjogot illetően, továbbá 
rendelkezésre állnak már bizonyos nemzetközi egyezmények, amelyek kellő alapot 
szolgáltathatnak az egységes jog megteremtéséhez. Álláspontom szerint azonban a családi 
jog egységesítése korántsem olyan sürgető, mint a magánjog hangsúlyosabb 
részterületeinek, főképpen a szerződésjognak az unifikálása, hiszen az államok eltérő 
szabályai közötti kollízió feloldására eddig is megfelelő eszközként szolgált a nemzetközi 
kollíziós magánjog, míg az Egységes Piac megteremtésével és a nemzetközi kereskedelem 
kiszélesedésével kapcsolatosan ez nem mondható el a szerződésjog tekintetében. A 
szerződésjogi szabályok egységesítése tehát rendkívül sürgető feladat, nap, mint nap 
szembesülnek vele az európai Unió tagállamainak gazdasági tevékenységet lebonyolító 
piaci szereplői. Ezért vélem úgy, hogy a dolgozat tárgyául szolgáló jogegységesítés nem tűr 
halasztást, azonban elsősorban gazdasági szempontokból sürgető, jóllehet a jogtudomány 
számára is tartogat érdekes eredményeket (kihívásokat mindenképpen), a jogászok és 
politikusok számára azonban nem létfontosságú, mivel nem érinti mindennapi 
tevékenységüket.  

                                                
431 von. Bar: The Study Group… 326. o.  
432 Ehhez ld. a fenti bekezdést. 
433 von Bar: The Study Group… 327. o.  
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Az egységes jog megteremtése tekintetében tehát von Bar a lassú és óvatos eljárást 
javasolja, amely ezen a ponton kissé szembemegy Lando elképzelésével a jog változását 
illetően.434 
 
 
3.7.1 Kis kitérő. A Csoport eddig legnagyobb vállalkozása: a Nyilatkozat 
 

A két legjelentősebb vállalkozás tehát nem egymástól függetlenül működik, a 
Csoport tagjai között számosan találhatók435, akik részt vettek a Lando-Bizottság 
munkájában is.436  
Pontosan emiatt, a Csoport lényegében átvette az ESZJB munkametódusát is. Ezért is 
különösen érdekes az a közös nyilatkozat,437 amelyet az európai magánjog egyik 
legjelentősebb folyóiratában, a European Review of Private Law-ban jelentetett meg a két 
kutatócsoport.438 
A nyilatkozat jelentősége felbecsülhetetlen, hiszen első alkalommal jelentkeztek 
akadémikusok egy olyan átfogó és markáns véleménnyel, amely nem kizárólag a jog 
oldaláról közelíti meg a jogegységesítés problematikáját. Az állásfoglalás az Európai 
Bizottság szerződésjogi jogegységesítéssel kapcsolatos Közleményére reagál olyan 
formában, hogy kiemeli a nehézségeket, amely a magánjogi harmonizáció szűk 30 éve alatt 
felmerültek, és egyúttal megkísérli vázolni a megoldási lehetőségeket.  
Mint a magánjog egységének megteremtését sürgető tényezők között magam is kiemeltem, 
a legfontosabb, ahogy a Nyilatkozat fogalmaz, feloldani azon gátló tényezőket, amely az 
idegen magánjogok alkalmazásának kényszeréből adódnak, és amellyel a piaci szereplők, 
cégek és fogyasztók nap, mint nap, szokásos piaci tevékenységük végzése közben 
szembesülni kénytelenek. Alapvetően leszögezhető, hogy az Európában a magánjog 
területén mind a mai napig megtalálható jogi sokszínűség negatív gazdasági hatásokkal jár 
együtt az Egységes Piac minden szektorában, nem is beszélve a jogválasztás 
szabadságának, a privátautonómiának a korlátozásáról valamint a versenytorzító hatásokról.  
Mielőtt részletesebben ismertetem a Nyilatkozatot, amely, mint említettem a témában eddig 
megjelentetett egyik legnagyobb hatású vélemény, előrebocsátom a két csoport megoldási 
javaslatait. 
Elsődlegesen a Nyilatkozat szerzői a probléma súlyosságára és megoldásának haladéktalan 
szükségességére tekintettel kizárják annak lehetőségét, hogy a jogi sokszínűségből adódó 
nehézségek kezelése a piac működésére lenne bízható.439 Sokkal inkább támogathatónak 
látják azt a megoldást, hogy a már megkezdett munkát kell tovább folytatni az európai 
vagyonjog egységének megteremtésével kapcsolatban oly módon, amit az ESZJB kezdett 
meg440, majd a Csoport folytat tovább napjainkban is. Ezen folyamat eredménye egyrészt 
egy önálló puha jog (soft law) lehetne, amely megfelelő elfogadottság esetén széleskörű 

                                                
434 Ehhez ld. Lando: Optional … in .ERPL 2000,. 59-69. illetve Kötz: Alternativen zur legislatorischen 
Rechtsvereinheitlichung in: RabelsZ 1992, 215-218 és Kötz: Europäische Juristenausbildung in: ZEuP 1993, 
268-278. o., a kodifikátorok és a fontolva haladók véleménykülönbségéről többet a 6. fejezetben. 
435 Ez a szám 2/3-ra becsülhető. 
436 Ebben természetesen nincs semmi különös, hiszen nincs olyan sok neves és képzett jogtudós, hogy 
egymással konkuráló, párhuzamosan működő kutatóműhelyeket lehessen felállítani. 
437 Joint Response, (am. Közös Válasz) a továbbiakban: Nyilatkozat. 
438 von Bar, Lando, Swann: Communication on European Contract Law: Joint Response of the Commission 
on European Contract Law and the Study Group on a European Civil Code in: ERPL 2002, 183-248. o.  
439 A Bizottsági Közlemény 1. opciója. 
440 …és publikált is három kötetben. 
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alkalmazást is nyerne,441 másrészt remek alapul szolgálhat egy későbbi kodifikációt 
illetően.442 
A harmadik lehetőség tekintetében, amely a meglévő közösségi jog átdolgozása és 
javítása443 oly módon, hogy leküzdje a fent említett nehézségeket, és alkalmassá tegye a 
közösségi jogot a teljes gazdasági integráció megvalósítására, szintén pozitív a Nyilatkozat 
véleménye. Kiemeli, hogy a megfogalmazott cél kívánatos és hasznos, azonban önmagában 
semmiképpen nem elégséges, hogy biztosítsa az Egységes Piac zavartalan működését, és 
egyúttal lehetővé tegye a magas fokú integrációban rejlő gazdasági lehetőségek minél 
szélesebb körű kiaknázását. Az Európai Magánjog jövőképe tárgyában mindkét szakműhely 
tudósai arra a véleményre helyezkedtek, hogy politikai akarat hiányában megalkotható 
ugyan hatalmas munka és erőfeszítések árán a közös jog, azonban alkalmazása csakis akkor 
biztosított, ha nem csupán a piac szereplői óhajtják, de maga az európai integráció legfőbb 
politikai vezetése is szilárdan kifejezi akaratát az Egységes Piac vívmányait kiteljesítő 
egységes európai magánjog mellett.  
Ezért is kiemelkedő fontosságú a Bizottság Közleménye444, mert olyan, a jogi diskurzuson 
túli politikai dimenziót vont be a folyamatba, amely megléte alapvetően befolyásolja a 
vállalkozás sikerét. Maga a Nyilatkozat is kiemeli, hogy a Bizottság Közleménye előtt a 
témával kapcsolatos vita elsődlegesen a jogtudomány szintjén zajlott445, ezzel szemben a 
hivatalos helyről érkező bátorítás kiszélesíti a diskurzust és bevonja a vitába nem csupán a 
tudományos, de a gyakorló jogászságot is, valamint – kissé optimista remények alapján – az 
összes európai polgárt. A fenti folyamat eredménye pedig nem más, mint hogy nagyobb 
társadalmi megalapozottságot nyújt a megszületendő Kódex számára.446 
Bár a Bizottság is kiemeli Közleményében, hogy a kialakítandó szerződésjog fogalom a 
lehető legszélesebb legyen és ezzel a két csoport is egyetért447, mégis úgy vélik, hogy a 
megközelítés túlontúl is szűk, hiszen alapvetően a szerződésjogra, mint olyanra 
korlátozódik. 
Talán a legszembetűnőbb különbség a Csoport és az ESZJB között a kutatás tárgyában 
figyelhető meg. Míg az ESZJB kimondottan a szerződésjogra koncentrált és munkája során 
nem is vizsgált egyéb területeket, addig a Csoport, elismerve a szerződésjog fontosságát az 
üzleti kapcsolatok területén, nem fókuszál egyetlen területre, sőt, meg is fogalmazza 
markáns véleményét: A szerződésjog szerves részét képezi a magánjog gazdasági jellegű 
jogágainak448, és mint ilyen, nem vizsgálható elkülönülten azoktól. Azonban az is 
nyilvánvaló, hogy a szerződésjog tekintetében figyelhető meg a legnagyobb haladás és nem 
lenne ésszerű, ha a már elért eredmények nem kerülnének publikálásra, csak azért, mert a 
többi, gazdaságilag releváns jogterületen még nem értek el ekkora progressziót az 
egységesítés tekintetében.  
Az alábbiakban a Nyilatkozat fontosabb pontjait áttekintve vonok mérleget a magánjogi 
jogegységesítés jelenlegi állásáról. A súlypontozást saját véleményem szerint állapítottam 
meg, mivel a teljes szöveg ismertetésére sem terjedelmi, sem tartalmi korlátok 
következtében nincs lehetőség. 

                                                
441 Ld. pl. az UNIDROIOT Alapelvek vagy a Európai Szerződésjogi Alapelvek alkalmazását. 
442 A Bizottsági Közlemény 4. opciója. 
443 A Bizottsági Közlemény 3. opciója. 
444 Részletesen ld. 2. fejezet. 
445 Von Bar-Lando: Joint Response… ERPL 2002, 193. o.  
446 Ehhez: Koopmans: Towards a European Civil Code? in: ERPL, 1997. 541-548. o. 
447 A Nyilatkozat utal is rá, hogy a Közlemény holland szövegében a kötelmi jog (law of obligations) áll, mely 
jóval szélesebb értelmű az általában használatos szerződési jognál. 
448 Von Bar-Lando: Joint Response… 194. o.  
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A Bizottság azon felvetésére, hogy a Tagállamok szerződésjogai közötti különbözőség 
mennyiben akadálya az Egységes Piac zavartalan működésének, a Nyilatkozat négy okot is 
felmutat. 
1, Elsőként a különbözőségek meggátolhatják bizonyos szervezett közösségi tevékenységek 
kifejtését az Egységes Piacon. Erre lehet példa a meghatalmazás és a képviselet nemzeti 
szabályozása, amely alapvetően eltérő a legtöbb tagállamban, és ezáltal megnehezíti, és sok 
esetben meggátolja, hogy azonos árukat vagy szolgáltatásokat határon átnyúló 
kereskedelemben kínáljanak és értékesítsenek.  
2, A másik ok, amelyet már magam is említettem néhány alkalommal, hiszen az egyik 
legmeggyőzőbb érv az egységesítés támogatói számára, a költségtényező. Pusztán az a tény, 
hogy egy piaci szereplő meg kíván ismerkedni annak az államnak a jogával, ahol üzleti 
tevékenységet szándékszik kifejteni, jelentős költségekkel jár. Ismerve a kereskedők 
észjárását, ezt a költséget, amennyiben erre csak a legcsekélyebb lehetőségük is van, 
áthárítják a fogyasztókra, így növelve meg az áru vagy a szolgáltatás árát. Sok esetben a 
költségek nagysága elrettenti a cégeket, hogy egy másik államban üzleti tevékenységbe 
fogjanak, amely csökkenti a versenyt és szintén a fogyasztók számára jelent hátrányt.  
3, Harmadsorban, amely tényező az előzőhöz kapcsolható, a vállalkozások vagy 
felületességből, vagy, azért, mert felkészült jogász igénybe vétele túlzottan költséges lenne, 
vagy egyszerűen csupán az adott szituáció összetettségétől megrettenve, gyakran az adott 
üzleti kapcsolatra irányadó jogi szabályozás kellő ismerete nélkül kötnek szerződéseket 
vagy bocsátkoznak egyébként üzleti kapcsolatokba.  
4, Negyedrészt a jogi természetű meglepetésektől való félelem szintén egy olyan ok, amely 
meggátolja a vállalkozásokat abban, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat exportáljanak 
vagy importáljanak, más szóval megkockáztassák a határokon átnyúló kereskedelmet. A 
szerződésjog eltérései ebben az esetben elődlegesen a kis és középvállalkozásokat gátolják 
abban, hogy az európai piacra lépjenek. A tagállamok szabályozásának ismeretében ez a 
félelem valóban igazolható. Így van ez még akkor is, ha a piaci kockázat mellett fellépő jogi 
kockázatot gyakran túlbecsülik. 
A Nyilatkozat számos példát hoz, amelyek megfelelően illusztrálják, mennyire eltérőek is 
az európai szerződésjogok.449 Azt gondolnánk, hogy a fő törésvonal a kontinentális és az 
angolszász jogok között húzható meg, azonban ez az állítás nem minden esetben igaz. 
Sokszor tapasztalható hogy bizonyos jogintézmény létezik 3 vagy 4 tagállam jogában, míg 
a többiek számára teljességgel ismeretlen.450 
Itt kell megjegyezni, hogy a jogi különbözőségek kompromisszumos eszközökkel való 
áthidalására a kiemelkedő nemzetközi példa a Bécsi Vételi Egyezmény, amely nem is 
titkoltan úgy fogalmazza meg az egyes, az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos 
jogintézményeket, hogy minden, a létrehozásánál bábáskodó jogrendszer szabályai 
megjelennek benne, azonban úgy, hogy a végső joganyag megőrzi a szükséges 
egyensúlyokat és rendelkezik az alkalmazásához nélkülözhetetlen belső kohézióval.451  
A Nyilatkozat, a könnyebb érthetőség és a pontosabb analízis kedvéért három részre bontja 
az európai jogok sokszínűségéből adódó, költségvonzattal kapcsolatos olyan tényezőket, 
amelyek negatívan érintik a vállalkozások határokon átnyúló üzleti kapcsolatokban való 
részvételét. A három fázis, a magyar jogban is ismert dogmatikai alapokon nyugvó 
megkülönböztetés, a szerződés létszakai. Az előkészítés, a tárgyalás, amely végül a 

                                                
449 Csak példálózva, jelentős különbségek figyelhetők meg az szerződés létrehozása tárgyában a formai 
követelmények, az ajánlat és elfogadás hatálya, visszavonhatósága stb. tekintetében. 
450 Ilyen pl. az ún.”professional’s written confirmation”, amely a német dán és finn jogban ismert. Ehhez ld. 
még Lando: Optional… 64. o.  
451 Arra, hogy mennyiben szolgálhat alapul a Bécsi Vételi Egyezmény az európai jogharmonizációnak, 
részben már utaltam, de a problémára még kitérek. 
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kötelező erővel bíró megállapodás megkötéséhez vezet és a teljesítés, melynek során a felek 
eleget tesznek szerződéses kötelezettségeiknek. A számosan alkalmazott példa közül 
mindhárom szakasz tekintetében csak egyet-egyet mutatok be, mintegy illusztrálva a 
munkálatokban részt vevő jogtudósok gondolkodásmódját,452 amelyből következtetések 
vonhatók le a majdan megszületendő egységes szabályozás mibenlétére is.  
Az Egységes Piacra lépő vállalatoknak alapvető érdeke fűződik hozzá, hogy az éppen 
megkötendő szerződés (üzlet) földrajzi helyétől függetlenül egy általános üzleti modell 
alapján kereskedhessenek szerte Európában. Az egységes jog megalkotása lehetővé tenné 
egy olyan egyensúlyi gazdaság kialakulását, amelyre a jelen töredezett és jogalkotásfüggő 
viszonyai között nincs lehetőség.  
Nyilvánvaló, hogy ha a vállalkozások azonos feltételek, jogszabályi háttér mellett 
kormányozhatnák üzleti viszonyaikat, ugyanolyan szabályozás vonatkozna a marketingre, a 
szerződés valamint a kapcsolódó biztosítások megkötésére Portugáliában és Észtországban, 
Írországban és Cipruson, az sokkal hatékonyabb gazdasághoz vezetne. Hogy miben áll ez a 
hatékonyság? Az adminisztrációs teher jelentős csökkenésében, ezzel együtt és ezen 
túlmenően az ügyleti költségek csökkenésében, amely eredménye, hogy a verseny 
erősödése mellett (és persze az alacsonyabb költségek miatt) fogyasztók olcsóbban 
juthatnak hozzá a termékekhez és szolgáltatásokhoz. Természetesen a vállalkozások 
általános szerződési feltételeket (ÁSZF) használnak,453 amelyet alkalmazni kívánnak a 
határokon átnyúló kereskedelmi viszonyaik tekintetében is. Az ésszerű és költséghatékony 
megoldás az, ha nem kell minden egyes ország tekintetében, ahol üzleti tevékenységet 
folytatnak, külön-külön blankettát szerkeszteni és használni.  
Példát adva a fentiekre, egy közepes vállalkozás bizonyára ÁSZF-et kíván használni a 
vevőivel való szerződéskötés során. Így tesz a határokon átnyúló kereskedelem tekintetében 
is, amennyiben az Európai Unió más tagállamaiban szeretné termékeit értékesíteni. Mégsem 
teheti meg ezt, hiszen nem lehetséges megfelelő biztosítékokat beépíteni a szerződésbe 
abban a tekintetben, ha a szerződés idő előtti megszüntetésére kerülne sor. Éppen így 
meglehetősen nehéz biztosítékokat meghatározni egy ki nem fizetett vételár viszonylatában, 
hiszen a tulajdonjog fenntartás, vagy a jog megfelelő kiterjesztése a jövőben keletkező 
igényekre majd minden tagállam jogában másként szabályozott, ennek megfelelően az adott 
szerződési klauzulák hatékonysága is államról államra változhat. Nem marad tehát más 
eszköze a vállalkozásnak, minthogy egyéb biztosítéki formákat keressen, ami egyrészről 
végül jóval drágább lesz, másrészről pedig a kisvállalkozások jó része nem engedheti meg 
magának. Ez pedig szintén a piacról való távolmaradással, a verseny torzulásával és a 
fogyasztók szempontjából magasabb árral jár.454 
A második fázis, azaz a tárgyalások és a szerződés megkötésének szakaszában szintén 
számos problémát okozhat a jelenlegi jogi környezet.455 
Amennyiben jelentős volumenű üzleti tárgyalás folyik, a gondos és körültekintő üzletember 
még a kapcsolatok felvételének szakaszában jogi segítséget vesz igénybe. Bizonyos 
szerződésfajták tekintetében ez gyakorlatilag elkerülhetetlen. Amikor egy másik 
tagállamban honos féllel kívánunk szerződést kötni, leendő partnerünk jogi képviselőjének 
vagy szakértőhöz kell fordulnia, vagy pedig fel kell venni a kapcsolatot az iroda külföldi 
fiókjával. Mindkét megoldás rendkívül költséges, mely természetesen a megbízót terheli.456  

                                                
452 Ne feledjük, mind a ESZJB, mind a Csoport példákkal illusztrálja az adott normaszöveget, a minél jobb 
megértés és a pontosabb alkalmazás érdekében. 
453 Az ÁSZF-ek sajátos természetéről az egységes jog keretein belül ld. a 7. fejezet. 
454 Von Bar-Lando: Joint Response… 199. o.  
455 Viola Heutger: Konturen des Kaufrechtskonzeptes der Study Group on a European Civil Code – Ein 
Werkstattbericht in: ERPL, 2003. 158. o.  
456 Az Európai Unió neves irodáiban nem ritka az 500 eurós óradíj sem. 
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A leggyakrabban felmerülő kérdés, amellyel kapcsolatban a külföldi joghoz értő szakember 
véleménye szükséges az, hogy a szerződés egyáltalán létrejött-e két fél között (és ha igen, 
milyen tartalommal). A szerződés megkötésére vonatkozóan alig találhatóak egységes 
szabályok.457 Az eredmény bizonytalanság és kétségbeesés. 
Hasonlóan problémás az a szituáció, amikor a különböző nemzeti jogok eltérően 
szabályozzák az ajánlati kötöttséget. Képzeljük csak el azt a helyzetet, amikor az eladó, 
saját nemzeti jogának szabályaiból kiindulva úgy véli, hogy ajánlata szabadon 
visszavonható, azonban egyszer csak észleli, hogy az adott körülmények között a másik fél 
nemzeti joga alapján mégsem vonható vissza és elegendő csupán az elfogadás a másik fél 
részéről, hogy hatályos szerződés jöjjön létre kettőjük között annak ellenére, hogy az 
ajánlattevő előzetesen visszavonta ajánlatát, azonban csupán saját joga szerint 
érvényesen.458 
Tanulságként megállapítható, hogy az európai piacon tevékenykedő vállalkozások nem 
lehetnek teljességgel bizonyosak abban, hogy a megkötött szerződésük létrejött-e és abból 
jogilag kötelező jogok és kötelezettségek származnak-e. Még fontosabb tényező, hogy a 
szerződésjog tekintetében a vállalkozások nem juthatnak megbízható jogi tanácshoz 
gyorsan és ésszerű költségek mellett. A jogegységesítés előtt álló feladat ezeknek a 
bizonytalanságoknak a kiküszöbölése, mely útján egyrészt növekszik a kereskedelem 
volumene az európai piacon, másrészt jelentős költségtényező takarítható meg a 
vállalkozások és végső soron a fogyasztók számára.459 
A harmadik és ebben a kisebb részben az utolsó fázis a szerződés teljesítése (jó esetben) és 
a nem-teljesítés miatti jogorvoslati lehetőségek (rossz esetben). 
Csakúgy, mint a fenti két szakaszban, jelentős költségnövelő hatással és visszatartó erővel 
bír a vállalkozások számára a jogok sokszínűsége, amely a szerződés harmadik létszakában 
borul virágba. A szerződésjog egyetlen részterületén sincsenek ugyanis akkora különbségek 
a Tagállamok szabályozásában, mint a teljesítés, nem teljesítés tárgykörében.  
A harmadik létszakban nem csak a szerződést létrehozásának megfelelően betartani és 
teljesíteni kívánó fél érintett, még csak nem is kizárólag a szerződés szabályait valamilyen 
okból megszegő és így hibásan vagy egyáltalán nem teljesítő fél, de harmadik személyek is 
érdekeltek lehetnek a szerződés teljesítésében. Ebben a kérdésben pedig kifejezetten 
érvényesül az ahány ház, annyi szokás elv, azaz az egyes tagállamok szabályozása jelentős 
mértékben eltér egymástól. A kis és középvállalkozásoktól nem várható el, hogy utat 
vágjanak maguknak460 az európai jogok sokszor áthatolhatatlan dzsungelében.461 
A problémák elsősorban hibás teljesítés vagy nem teljesítés esetén jelentkeznek, hiszen ha 
mindkét fél jóhiszeműen és becsületesen jár el, az előre kalkulált költséghatárokon belül 
tudnak maradni a jogviszonyuk során. Azonban az egyik fél jogsértő magatartása olyan 
horizontokat nyithat meg a sértett fél számára a költségek és az idegen jogrendszer örvénylő 
hullámai tekintetében, amely rosszabb esetben elnyeléssel fenyegetheti őt. Hibás vagy nem-
teljesítés esetén fontos ismerni az adott jogrendszer jogorvoslati szabályait – ami 

                                                
457 Természetesen ebben az esetben nem vesszük figyelembe sem a Bécsi Vételi egyezmény, sem az 
UNDROIT Alapelvek rendelkezésre álló szabályait.  
458 Itt nem tulajdonítottam jelentőséget a jogválasztás esetén és a jogválasztás hiányában a kollíziós magánjog 
rendelkezései szerint alkalmazandó jogra vonatkozó szabályoknak. 
459 Von Bar-Lando: Joint Response… 205. o. 
460 Ehhez ld. a Common Core csoport hasonlatát, akik térképet kívánnak adni a jogi utazóknak, hogy ne 
tévedjenek el az ismeretlen jogrendszerek veszélyes tájain. 
461 Von Bar-Lando: Joint Response … 205. o. 



 

 106 

rendszerint tartalmaz olyan finomságokat, alapvető eltéréseket, határidőket,462 melyek 
ismeretlenek lehetnek még a felkészültebb jogászok előtt is.  
Alapvető eltérés a jogrendszerek között, hogy a szerződést sokhelyütt csak a bíróság 
szüntetheti meg, az nem történhet meg csupán a sértett fél egyoldalú jognyilatkozata 
következtében. 
Felvetődhet természetesen a kérdés, hogy miért nem választanak jogot a felek 
jogviszonyukra, hiszen ebben az esetben elkerülhető lenne az ismeretlen jog 
alkalmazásának veszélye. Jóllehet bizonyos esetekben előremutató, azonban a jogválasztás 
sem old meg minden problémát. Ha határokon átnyúló szerződésről van szó, rögtön két 
nemzeti jog konkurál egymással a választás tekintetében. Ha az egyik fél a saját jogát 
ajánlja, mint választandó jogi környezetet, a másik fél joggal teheti ugyanezt. Ha tehát az 
egyik fél jogát választják a felek, az a fél, aki az idegen jog alkalmazásába belement, már 
bizonyosan hátrányban van.  
De miért járul hozzá a fél, hogy szerződéses partnere joga kormányozza jogviszonyukat? 
Vagy azért, mert gazdaságilag gyengébb helyzetben van, így ha meg kívánja kötni a 
szerződést, nincs más lehetőség, mint elfogadni a számára kedvezőtlen jogválasztási 
klauzulát vagy pedig azért, mert a másik fél valamilyen ellentételezést kínált számára a 
jogválasztás hátrányát kiküszöbölendő. A gazdasági előny463 azonban hosszú távon 
hátránnyá változhat, amennyiben a szerződés nem fejeződik be a szokásos módon, azaz 
szerződésszerű teljesítéssel. Ilyen esetben a sértett félnek az idegen jog szabályai alapján 
kell jogorvoslatért folyamodnia, gyakran az idegen állam fóruma előtt,464 ami a fentebb 
vázolt problémákra tekintettel meglehetősen költséges és hosszadalmas folyamat is lehet. 
Ebben az esetben is érvényesülhet a régi bölcsesség: az olcsó az igazán drága. 
A másik lehetőség a felek jogválasztása tekintetében, ha egy harmadik állam jogát 
határozzák meg, mint jogviszonyukra alkalmazandót. Ebben az esetben egyikük sincsen 
előnyben abból kifolyólag, hogy saját joga kerül alkalmazásra valamely jogvita esetén, 
azonban mindketten hátrányban vannak bizonyos szempontból. Ez a szempont pedig nem 
más, mint az idegen jog ismeretének hiánya. Mindkét félnek tehát jogi szakértőhöz kell 
fordulnia adott esetben, aki a fent ismertetett módon, borsos áron nyújt szaktanácsot az 
idegen jogi környezetben mozgó felek számára.  
Nem jelent tehát megnyugtató megoldást egyik fél számára sem a jogválasztás lehetősége, 
amíg nincs egy olyan joganyag, amely a határokon átnyúló szerződések esetében is 
semlegesként alkalmazható és egyik szerződő partnert sem juttatja előnyösebb helyzetbe. 
Ez a joganyag pedig nem más, mint a születendő egységes, európai szerződésjogi 
szabálygyűjtemény, mely később egy egységes magánjogi kódexbe tagozódhat be.465 
Egy másik jelentős probléma a nemzetközi egyezmények segítségével megvalósuló 
jogegységesítés,466 amely azonban ellentmondásokhoz is vezethet. 

                                                
462 Ilyen például a német jog rendelkezése, mely szerint hibás teljesítés esetén késedelem nélkül értesíteni kell 
a másik felet a hiba és az áru pontos megjelölésével, vagy a francia jogban a bref délai szabálya a Civil Code 
1648. szakasza tekintetében. 
463 Mely lehet árkedvezmény, a szállítási költségek bizonyos részének átvállalása, a felelősségi szabályokban 
való kedvező módosítás. 
464 Ez azonban nem törvényszerű, hiszen a jogválasztás nem jelent automatikusan fórumválasztást is A 
jogválasztás és fórumválasztás problematikájáról ld. bővebben Burián-Kecskés-Vörös: Magyar Nemzetközi 
Kollíziós Magánjog 207-209. o.  
465 Itt meg kell jegyezni, hogy a felek az európai szabályanyagot sem ismerhetik eleinte, ez azt jelenti, hogy a 
kezdetekben az abban való eligazodáshoz is szakértőkre lesz szükségük, azonban minél több üzlet és 
szerződéses kapcsolat jön létre, annál bizonyosabb, hogy saját, hazai jogászaik is meg tudnak birkózni az 
európai szabályozás kihívásaival, így középtávon is jóval olcsóbb és kiszámíthatóbb jogi környezetben 
találhatják magukat a felek.  
466 Ld. Ehhez Vékás: Európai Közösségi 27-28. o.  
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A szuverén államoknak alapvető joguk meghatározni, hogy mely nemzetközi 
egyezményhez csatlakoznak, és melyeket negligálják. Hipotetikus veszélyt hordoz 
magában, ha az Európai Unió tagállamai saját belátásuk alapján csatlakoznak egyes, a 
magánjogot egységesítő nemzetközi egyezményekhez, mert így ismételten csak erősödni 
fog a jogi különbözőség a tagállamok között. A Nyilatkozat ezt elkerülendő konkrét 
lépéseket javasol,467 méghozzá, hogy koordinálni kell az Unió politikáját abban a 
tekintetben, hogy jobban össze lehessen hangolni az ilyen, a magánjogot egységesítő 
nemzetközi egyezmények aláírását, ratifikálását és alkalmazását a tagállamok között. A 
legjobb megoldás az lenne, ha az ilyen nemzetközi egyezményeket a tagállamok a jövőben 
együttesen fogadnák el.468 
Mint már korábban rámutattam, a Csoport a szerződésjog mellett – eltérően az ESZJB-től – 
a magánjog egyéb aspektusait is fel kívánja dolgozni, mindazon szegmenseket, amelyek az 
úgynevezett vagyonjogba469 tartoznak, és amelyek relevanciával bírnak az európai piacon 
megvalósuló szerződéses kapcsolatok tekintetében.  
Ezen jogterületeket csupán érintőlegesen ismertetem. A dolgozat címe alapján ugyan nem 
tartoznak szorosan a vizsgálandó kérdéshez, azonban annyira összefonódnak a 
szerződésjoggal, egyrészt, mert állandó kölcsönhatásuk kihat az egységes szerződésjog 
kialakítására is, másrészt azért is, mert az európai magánjog megalkotásán tevékenykedő 
kutatók is gyakran kapcsolják össze ezen határterületeket a szerződésjog vizsgálatával. 
Az egyik olyan jogterület, amelynek egységesítése nélkül elképzelhetetlen az Egységes Piac 
kiegyensúlyozott és zavartalan működése az ingókkal kapcsolatos jogi szabályozás. 
Szorosan összefügg a kérdés az adás-vétel vagy éppen a jogalap nélküli gazdagodás 
jogintézményével, valamint elválaszthatatlan a tulajdonjog átszállás szabályaitól is. További 
kiemelkedően fontos területek a tulajdonjog fenntartás és az adósságátvállalás intézménye, 
de nem hagyható figyelmen kívül a hitelbiztosítékok, mint dologi jogi jogosultságok sem.  
A tulajdonjog fenntartása egészen különleges jogintézmény, hiszen magán visel épp úgy 
dologi jogi, mint szerződésjogi jegyeket is. Amíg a dolog ellenértékét nem fizetik meg, az 
eladó, hogy a szerződésszerű teljesítést biztosítsa a maga számára, élhet a tulajdonjog 
fenntartásával. Ezt a rendelkezést rendszerint a szerződésbe foglalják bele, tehát egyrészről 
a jogintézmény az adás-vételi szerződés egyik kitétele. Másrészről azonban dologi jogi 
hatása van, hiszen a tulajdonjog átszállását a teljes vételár megfizetésétől teszik függővé, 
addig tehát a vevő nem szerez tulajdont a dolgon, amíg a vételárat maradéktalanul meg nem 
fizeti az eladónak.470 
Számos tagállam ismeri ezt a rendelkezést a fenti tartalommal. Előfordul azonban, hogy a 
fenntartás csak bizonyos meghatározott időtartamig tehető, máshol pedig a tulajdonjog 
fenntartását nyilvántartásba kell vétetni471 harmadik, jóhiszemű személyek védelme 
érdekében.  
A következő terület a szerződésjog különös része,472 amit sajátos módon kötelmi jognak473 
aposztrofál a Nyilatkozat. Különösen fontos tehát az általános rész mellett a különös rész és 

                                                
467 Von Bar-Lando: Joint Response…. 200. o.  
468 Ez az elképzelés természetesen a tagállami szuverenitás további csorbulásához vezetne, amely nem biztos, 
hogy nagy népszerűségre lel majd. 
469 Angol eredetiben: patrimonial law. 
470 Von Bar-Lando: Joint Response…. 209. o. 
471 Főképpen a vevő fizetésképtelensége esetén. 
472 Egészen sajátosan, a Nyilatkozat és maga a nyugat-európai jogtudomány dogmatikailag különbséget tesz a 
szerződésjog és a kötelmi jog között. Magyar jogászok számára ez bizonyos szempontból furcsa, hiszen a 
magyar jogban a kötelmi jog, mint egész felöleli a mind az általános, mind a különös részt a Ptk. 
struktúrájában, egészen pontosan a negyedik részben. 
Azonban, hogy valami hasonlóságot is felfedezzünk, a címek tagolásának mentén osztja fel pl. az angol 
szaknyelv is a kötelmi jogot azzal, hogy külföldön gyakoribb az egyes részterületek elnevezésének használata.  
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a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályanyagának kidolgozása is. Mint 
emlékezhetünk, az ESZJB kizárólag a kötelmi jogi szabályokkal foglalkozott munkája 
során, ám az európai piacon folyó gazdasági élet szempontjából kiemelkedő jelentőséggel 
bírnak az olyan szerződések, mint az adás-vétel, a szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
szerződések, beleértve kifejezetten a pénzügyi szolgáltatásokat, valamint a 
hitelbiztosítékokkal kapcsolatos szerződések, a lízing, a bérlet. Egy jól működő piacon, 
mint amilyen az áruk és szolgáltatások – többek között – szabad áramlását megvalósító 
Egységes Piac, a szerződésjog és a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joga 
elválaszthatatlan egymástól474 akár a magánszemélyek, akár a gazdasági vállalkozások 
tekintetében.  
Mivel a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség kérdésköre végképp nem 
tartozik e dolgozat tárgykörébe, nagyon röviden csak annyit, hogy Közleményében a 
Bizottság is szorgalmazta, hogy azt nem szabad elválasztani a szerződésjogtól az egységes 
magánjog kidolgozása során. 
Hasonló a helyzet a jogalap nélküli gazdagodás jogintézménye tekintetében, amely igen 
szoros kapcsolatban áll a szerződésen kívül okozott kárral.475 Ebben a tekintetben azonban 
kissé árnyaltabb a kép, hiszen a szerződésjog de a dologi jog is bőven szolgáltat példát 
olyan szabályozásra, ami támogatja és elismeri a más érdekében való eljárást.  
Remek példát nyújt a fentiekre a távolsági szerződéseket szabályozó irányelv. A közösségi 
jognak azon alapelve, miszerint a fogyasztó nem köteles megtéríteni a kéretlenül adott áru 
vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékét, igen nagy hatással lehet a jogalap nélküli 
gazdagodás és a negotiorum gestio szabályaira. Egész üzletágak lehetnek érintettek a 
kérdésben. Ismét egy apró példával megvilágítva, adott egy vállalkozó, aki azzal 
foglalkozik, hogy olyan örökösöket kutat fel, akik nem tudják, hogy örököltek. Ez tipikus 
példája a megbízás nélküli ügyvitelnek, amelyet néhány államban elismernek, máshol 
azonban nem. Így Ausztriában vagy Franciaországban jogosan tarthat igényt díjazásra a 
felkutatott örökösök részéről, azonban Németországban már nem.476 
Végezetül szót kell ejteni az eljárásjogról, mint a jog kikényszeríthetőségének zálogáról, 
amelynek szintén jelentős szerepe van az egységesülő európai magánjog horizontján. A 
polgári eljárásjog szintén a töredezettség állapotában van Európában, amely nem szolgálja 
sem a gazdasági folyamatokat, sem pedig a jogkereső közönség hasznát.477 Az eljárásjogi 
egységesítés azonban, bár mindig szem előtt kell tartani a magánjogi szabályok 
kidolgozásának folyamán, nem tartozik a dolgozat témájához, mint ahogy a Bizottsági 
Közlemény és a Nyilatkozat sem tárgyalta bővebben. 
Összefoglalva a kutatás mélységének meghatározását megállapíthatjuk, hogy nem vitatható 
az átfogó értelemben vett szerződésjog elsődlegessége a kidolgozandó kérdéseket illetően, 
de nem szabad szem elől téveszteni azon fontos tényt, hogy maga a szerződésjog a 
jogrendszernek ugyan hangsúlyos, de egyik alkotóeleme csupán. Ezen túlmenően, a kutatás 

                                                                                                                                                
Így az általános, rész, az I. cím, ami nálunk a szerződés elnevezést viseli, lesz a ’contract law’, a II. cím a 
felelősség szerződésen kívül okozott károkért és a jogalap nélküli gazdagodásért a ’tort law’, míg a III. cím, a 
különös rész, az egyes szerződések, a ’law of obligations’. Különösen megfigyelhető ez a felosztás a Csoport 
munkájában. Ezen túlmenően beszélhetünk még vagyonjogról ’patrimonial law’, amely valószínűleg a mi 
fogalmaink szerinti kötelmi jogot takarja.  
473 Law of obligations. 
474 A téma kiemelt fontosságára ld. von Bar: Konturen…515-532. o.  
475 Mint említettem, a Ptk. azonos címben szabályozza mindkettőt.  
476 Von Bar-Lando: Joint Response… 212. o.  
477 Az eljárásjogok különbözőségének egyik veszélye a ’forum shopping’ intézménye, erről bővebben: Burián-
Kecskés-Vörös: Magyar…  54-56. o. és Franco Ferrari: Forum Shopping despite International Uniform 
Contract Law Conventions in: Int. CLQ 2002, 689-707. o.  
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folyamán figyelmet kell szentelni a szerződésjogon túli olyan elemeknek is, melyek a jogi 
környezet kialakításában fontos szerepet játszanak.  
Alapvető jelentőségű, hogy a lehető legaprólékosabban és a legnagyobb kiterjesztéssel 
alkossuk meg a szabályokat, melyek a középtávoli jövőben az egységes szerződésjog és az 
egységes európai magánjog alkotóelemei lesznek. A szerződésjogot a jogalkotási folyamat 
kiindulási pontjaként lehet felfogni, de mindenképpen be kell illeszteni egy fokozatosan 
összenövő és érlelődő, átfogó koncepcióba. 
A fentebb nevesített eltérések és különbözőségek a szerződésjog teljes szegmensében 
megtalálhatók. Az alaphelyzet feltárása és felvázolása után, éppen a hatalmas méretű 
multiregularizáció okán, a két csoport rámutat a megoldás lehetőségeire.  
A megoldási javaslatokat azonban nem itt, hanem egy külön fejezetben, a dolgozat lezárása 
előtt taglalom és értékelem. 
 
 
3.8 Society for European Contract Law (SECOLA)478 
 

Egy újabb szervezet, amely az európai szerződésjog mielőbbi megteremtésének 
elősegítését tűzte zászlajára az Európai Szerződésjogi Társaság (továbbiakban: a Társaság). 
A 2001-ben alakult Társaság tagjai479 között nem csak a már megszokott neveket 
fedezhetjük fel, hiszen ebbe a szervezetbe mindenki beléphet, aki tenni szeretne az egységes 
európai szerződésjogért. Így megtalálhatók a Társaságban jogászok (természetszerűleg), de 
közgazdászok és politológusok is minden tagállamból. Bírók éppen úgy, mint egyéb 
gyakorló jogászok, ügyvédek, társasági jogászok, és persze a jogtudósok, akikre az igazi 
feladatok várnak, egy olyan javaslat kidolgozása, amely átültethető a mindennapi 
gyakorlatba és melynek segítségével könnyebb lesz az eligazodás az európai jogi 
dzsungelben.  
A Társaság tevékenységének elsődleges célja, hogy tartós vitafórumot teremtsen, melynek 
keretei között előremutató diskurzus jöhet létre a szerződésjogi egységesítés tárgyában. 
Ennek érdekében évente két találkozót rendeznek meg. Az egyiket, amely tulajdonképpen a 
Táraság éves közgyűlése is, Pünkösd táján, és az év második felében egy úgynevezett 
közösségi ülést, amelyet egy másik intézménnyel közösen rendeznek meg. Az ülések célja 
alapvetően kettős: egyrészt vagy egy-egy sürgősen szabályozandó kérdés, egy éppen kiadott 
új jogszabály vagy jogszabályok csoportjának megvitatása, másrészről pedig ezen 
jogszabályok elhelyezése a gazdasági szociális környezetbe általános összefüggések 
megvilágításával, mint például rendszerképzés vagy az aktuális trendek meghatározása.  
Az alakuló ülés címe, melyre 2001. júniusában, Rómában került sor ’Sales and Trends in 
European Contract Law’480 volt.  
A koncepció, amely a Társaságot életre hívta abban állt, hogy összefogja a különböző, a 
magánjog és a szerződésjog egységesítés érdekében tevékenykedő csoportokat, és a 
szerteágazó rendezvényeket, kezdeményezéseket, sőt az eredményeket is közzétegye, ezzel 
bátorítsa a tudományos diskurzust a nagy vállalkozás tekintetében. Ennek a vállalásának 
eleget is tett a Társaság, honlapján481 átfogó tájékoztatást nyújt a jogegységesítés menetét 
illetően.  

                                                
478 Európai Szerződésjogi Társaság (Society of European Contract Law, Gesellschaft für Europäisches 
Vertragsrecht). 
479 A Társaság honlapja: www.secola.org (2004. július 6.). 
480 Az adás-vétel és irányzatok az európai szerződésjogban. 
481 Ld. 479. hivatkozás 
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A másik lényeges koncepció482, illetőleg cél egy Európai Szerződésjogi Adatbank483 
létrehozása az interneten. Ennek, az aktualitás varázsa mellett hármas funkciója van. 

• Átfogja egyrészt az összes, a kérdésben releváns jogi normát,  
• másrészt kialakítja az általános koncepciót és a fenti jogi normák alkalmazásának 

kérdéseit öleli fel,  
• harmadrészt pedig figyelemmel kíséri a Ius Commune, az általános alapelvek 

megteremtésével, valamint a jövendő Európai Szerződésjogi Törvénykönyv 
kidolgozásával kapcsolatos tevékenységet.484  

 
A lényeg ezzel kapcsolatban a jogi normákon van. Csoportokra osztják őket, amelyek az 
általános jogszabályokat fogják át, mint pl. a pénzügyi szolgáltatásokkal, turizmussal vagy 
éppen a munkaszerződésekkel kapcsolatos szabályozás. Minden csoportot egy rövid 
ismertető vezet be és minden egyes jogszabály esetében megtalálható maga a jogszabály az 
Unió összes hivatalos nyelvén, egy átfogó bibliográfia szintén minden nyelven, és a 
vonatkozó európai joggyakorlat, továbbá, amennyiben hozzáférhető, az a jogszabály, 
amellyel485 az európai normát átültették a nemzeti jogrendszerekbe.  
Láthatjuk milyen hatalmas vállalkozás ennek az adatbanknak a létrehozása, azonban 
nagymértékben megkönnyíti a kutatók dolgát, hiszen ezt megelőzően csak aprólékos 
munkával lehetett a szerződésjogi egységesítéssel kapcsolatos anyagokhoz hozzájutni. 
A Társaság második ülését486 2001. végén Leuvenben487 tartotta, ahol a Bizottság frissen 
megjelentetett Közleményét tárgyalták meg.488 A három bizottsági lehetőséget három 
munkacsoport vitatta meg, melyekben elhangzottak érvek és ellenérvek mindhárom 
lehetőség mellett, azt mutatva, hogy a jogtudomány korántsem egységes a jogegységesítés 
mikéntjének kérdésében.  
A közel 200 résztvevő között megtalálható volt a tanácskozáson mindenki, aki eddig 
bekapcsolódott a diskurzusba. Olyanok, akik konkrét normaszövegek kidolgozásán 
munkálkodtak/nak,489 valamint azok is, akik ellenzik a kodifkációt illetőleg csupán az 
opcionális kódex bevezetését tartják elképzelhetőnek.490 Nagyon pozitív azonban, hogy a 
tanácskozáson ennek a rendkívül fontos reformterületnek szinte az összes neves kutatója 
kifejthette véleményét, olyanok is, akiknek eddig erre kevesebb lehetőségük adódott. A 
tanácskozás konklúziói hat pontban foglalhatók össze:491 
 
1, A számos jelenlevő és köztük szintén sok gyakorló jogász közül egy sem akadt, aki ne 
hangsúlyozta volna az európai jogtudomány különös felelősségét ebben a kiemelkedő 
jelentőségű reformfolyamatban.  

                                                
482 Stefan Grundmann: Die Gesellschaft für Europäisches Vertragsrecht (SECOLA) und eine Tagung in 
Leuven zum Europäischen Vertragsgesetzbuch in: ZEuP 2003, 189-193. o.  
483  Datenbank Europäisches Vertragsrecht vö. a CLAB Europa adatbankkal, 7.6 pont. 
484 Grundmann: Die Gesellschaft… 191. o.  
485 Természetesen csak az irányelvek esetében. 
486 A második éves konferenciáról ld. Jens Uwe Francke: EC Law of Marketing Contracts and Fair Dealing – 
2. Jahreskonferenz der Society of European Contract Law am. 16. Und 17. Mai 2002 in London in: ZEuP 
2003. 193-195. o.  
487 A Leuven-i Katolikus Egyetem Center for a Common Law of Europe központjával közös szervezésben. 
Ehhez többet www.commonlawofeurope.be (2004. július 7.). 
488 A Bizottsági Közlemény alaposan felkavarta a tudományos diskurzust, minden, a magánjogi 
egységesítésben érdekelt csoport véleményt nyilvánított róla, hiszen, mondhatni már évtizedek óta vártak egy 
olyan politikai üzenetre, amely szilárdan állást foglal az európai szerződésjog megalkotása mellett. 
489 Ebbe a körbe tartozik Lando, von Bar és Gandolfi továbbá munkacsoportjaik számos tagja. 
490 Ilyenek van den Bergh, de Geest, Kerber és Kirchner. 
491 Grundmann: Die Gesellschaft… 192. o.  
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2, Az opcionális Kódex megvalósításának tekintetében492 még a skandináv vagy brit 
résztvevők között is alig volt tapasztalható olyan vélemény, amely alapvetően elutasította 
volna egy egységes európai hézagpótló jogalkotási instrumentum szükségességét. 
3, Hasonlóan egyhangúság alakult ki azon kérdésben, hogy az általános európai 
szerződésjogot nem az integrációhoz való viszonyában kell elképzelni, de sokkal inkább 
minőségi kritériumok alapján, azaz dogmatikai szempontból megfelelően kidolgozott 
eredmény elérésére kell törekedni.  
4, Támogatást élvezett azon álláspont is, mely szerint a fennálló közösségi jog 
felülvizsgálata és átdolgozása szintén kívánatos, sőt egyes vélemények szerint előnyt 
kellene élveznie más megoldási javaslatokkal szemben. 
5, Vitatott volt azonban az egységes Kódex kidolgozására való felhatalmazottság, 
kompetencia kérdése, 493 ám elsődlegesen a kötelező (a tagállami törvénykönyvek helyébe 
lépő) jogszabálygyűjtemény esetében. Az opcionális Kódex tekintetében nem volt akkora 
ellenállás, azonban joggal vetődik fel a kérdés, van-e értelme egy újabb ’soft law’ jellegű 
normaszöveg kimunkálásának? 
6, A legnagyobb vitákat szülő megoldás mindenképpen a kötelező erővel bíró Kódex 
megalkotása és bevezetése lenne. Jóllehet, voltak olyan résztvevők, akik az ellenkező 
tagállamok számára kötelezővé tennék elfogadását és alkalmazását a RSZ. 95. cikk alapján, 
494 azonban ez az opció jelenleg nem bír sem megfelelő politikai támogatottsággal, sem 
pedig megalkotásának és kötelező jellegű bevezetésének jogi feltételei nem kellően 
tisztázottak.  
 
Megoldás természetesen nem születhetett a tanácskozás végére, azonban a vélemények 
sokszínűsége jól illusztrálja, és ezért is mutattam be a konferencia történéseit kissé 
hosszabban, hogy szerteágazó kutatómunka és egyeztetési folyamat kell, hogy megelőzze 
az eredmény megszületését, amely azonban minden európai polgár és vállalkozás számára 
szinte kizárólag előnyökkel kecsegtet.  
A Társaság a leuven-i konferencia eredményeit egy igen impozáns kötetben jelentette 
meg495 2003. nyarán. A könyv tematizálva nyújtja tárházát mindannak, amit a szerződésjogi 
jogegységesítéssel foglalkozó kutató eddig csupán nagy szerencsével, külföldi 
folyóiratokból vagy külföldi intézetek könyvtáraiból szerezhetett meg. A kötetben 
megtalálható mindenki, aki a témában jelentőséggel bír, véleményt formál a jogegységesítés 
jelenlegi állásáról Landotól kezdve Basedow-n és Drobnigon át Hesselink, Mattei és Beale 
is. 
Az szembetűnő, hogy a SECOLA remek kezdeményezést indított el, hiszen egy 
tudományos platformra hozta az addig csupán konferenciákon találkozó jogtudósokat, akik 
véleménye a leginkább mérvadó a kidolgozandó jogi szabályozás tekintetében. A 
legfontosabb, hogy teret adott a gondolatokat megtermékenyítő vitáknak, ezzel új bázisát 
állítva fel a folyamatos diskurzusnak. Új bázis, amely merőben eltérő az eddigiektől, hiszen 
az egy-egy tudományos csoportba szerveződött kutatók általában azonos véleményt 
képviselnek az egységesítés megvalósítását illetően, a SECOLA keretében zajlott viták 
során azonban találkozhattak a kötelező jellegű Kódex támogatói az opcionális álláspont 
híveivel, a jogrendszer lassú, belülről fakadó reformjának képviselői az egész folyamatot 
ellenző és elvető tudósokkal.  

                                                
492 Nagyjából a Bizottság 2. opciója. 
493 A jogalkotási kompetenciákról ld. 5. fejezet. 
494 Ehhez 2.4.2.1.4 és 5.2 pontok. 
495 Grundmann/Stuyck (ed.): An Academic Green Paper on European Contract Law – Private Law in 
European Context Series Vol. 2. Kluwer Law International 2003. 
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Véleményem szerint a SECOLA biztosította vitafórum többet ér a végeredmény 
szempontjából, mint szinte az összes eddig kidolgozott normaszöveg, hiszen a 
konszenzuskeresés és a megegyezésre törekvés, egymás meggyőzésének terepévé vált a 
jogtudomány képviselői között. 
A SECOLA létrejötte jelentőséggel bír abból a szempontból is, hogy az európai 
magánjogászok felismerték, nem csak konkrét jogszabályalkotó próbálkozásokra van 
szükség, de olyan, a megoldást nem effektív, törvényszöveg-szerű javaslatokkal, hanem 
közös gondolkozásra sarkalló és azt támogató vitafórumokat indukáló kezdeményezésekre 
is, amelyek az anyaföld melegével és tápláló szeretetével fogadják be a különböző 
csoportok által megtermékenyített gondolatokat. 
A SECOLA tehát, ellentétben az eddig ismertetett kezdeményezésekkel, nem kíván önálló 
javaslatot, normaszöveget kidolgozni, mely az egységesítés során az alkalmazás igényét 
hordozná magában, sokkal inkább olyan fórumot biztosít az ellentétes vélemények 
ütköztetése számára, ahol az elhangzó érvek és ellenérvek kikristályosodott motívumai 
alapvető fontossággal bírhatnak az effektív jogalkotói munka szempontjából. Ahogy 
Grundmann írja a gyűjtemény előszavában: a Bizottság Közleményével lezárult az eddigi 
elméleti vita és megkezdődik a munka, amely elvezet a megoldáshoz.496 
 
 
3.9 Az amerikai magánjogi jogegységesítés folyamata, mint alkalmazható 
példa az európai magánjogi jogalkotás számára 
 

Joggal vetődhet fel a kérdés, miért kell egy európai jogegységesítéssel foglalkozó 
dolgozatban külön pontot szentelni Common Law fejlődésének, az amerikai magánjog 
szövetségi szintű megteremtésére tett kísérleteknek? A válasz, gondolom, már sejthető. 
Dolgozatomban minden olyan irányzatot, kezdeményezést és törekvést be szeretnék 
mutatni, amely hozzájárult vagy hozzájárulhat az európai magánjogi jogegységesítés 
sikeréhez. Az Egyesült Államokban több ilyen kezdeményezés is megfigyelhető volt a múlt 
század folyamán. Közülük a legfontosabb, a Restatements.497 Olyan vállalkozásról van szó, 
amely akaratlanul is segítségére volt az európai jogfejlődésnek, hiszen a számos eltérés 
ellenére is megállapítható, hogy közvetlenül inspirálta Lando-t az ESZJB 
megalakításában.498 A fentiek alapján elkerülhetetlennek látom, hogy a tanulságok leszűrése 
érdekében közelebbről megvizsgáljam ezt a furcsa környezetben megalkotott 
szabályrendszert.499 
Az amerikai magánjog az utóbbi időben kissé meglepő módon ismét az európai érdeklődés 
homlokterébe került. Az európai integrációs törekvések tükrében az eddig csupán az 
Egyesült Államok föderális politikai és alkotmányjogi struktúráját kísérte kiemelt figyelem, 
melyet bizonyos példakánt állítottak az egységesülő Európa elé. Azonban amióta Európa 
felismerte, hogy a közjogi jogegységesítés mellett a magánjogi harmonizáció 

                                                
496 Grundmann/Stuyck (ed.): An Academic Green Paper… Preface v. o.  
497 A szó eredeti jelentése újbóli megfogalmazás, megállapítás, azonban az amerikai Restatements olyannyira 
ismert és bevett fogalom a világ jogirodalmában, hogy nem lenne szerencsés önálló magyar megfelelő 
kikutatásával próbálkozni, ezért maradok én is az eredeti fogalomnál. Megfelelő fordítás mindazonáltal 
kínálkozik, hiszen legtöbbször mintaszabály, esetleg mintatörvény néven találkozhatunk vele. A fent 
megfogalmazottak alapján azonban ebben a pontban következetesen az amerikai fogalmat használom 
A Restatment alkalmazásának lehetősége felvetődött az európai jogegységesítés tekintetében is, erre ld. 
Bonell: The UNIDROIT Principles of … in: JT 1997 270. o.  
498 Zimmermann: Common Law und Civil Law, Amerika und Europa – in: Amerikanische Rechtskultur und 
europäisches Privatrecht (Hrsg. Zimmermann) J.C.B. Mohr, Tübingen 1995 6. o. 
499 Az európai kapcsolatokhoz ld. még: Szabó Béla: Gondolatok félúton az egységes európai szerződésjog felé 
in. Sectio Iuridica et Politica Tomus XXI: 2003. 722-723. o.  
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megteremtésére is hangsúlyt kell fektetni, az USA-ban zajló folyamatok ismét felkeltették 
az európai jogászok érdeklődését. 500 
 
A Common Law jog mindig is furcsa szerzet volt a kontinentális jogász számára. Az írott 
jog hiánya, a bíróságok kvázi jogalkotói szerepe és az esetek mindenek felettisége sajátos, 
misztikus jelleget kölcsönöz a jogrendszernek, mint a skót felföld kastélyainak az ott lakozó 
kísértetek. 
Azonban az angolszász jogászoknak is rá kellett egyszer ébredniük, hogy írott jog nélkül 
nem oldható meg minden probléma, sőt bizonyos esetekben inkább csak nehezítik saját, 
jogalkalmazói helyzetüket, ha mereven ragaszkodnak az évszázados hagyományokhoz.  
Hasonló folyamat játszódott le az Egyesült Államokban is. A XIX. sz. második felének 
jogászai egyre inkább kezdtek eltévedni a kazuisztikus jog labirintusában. Ehhez járult még, 
hogy a magánjog fejlődési irányának meghatározása az egyes államok hatáskörébe 
tartozott, így a hatalmas országban meglehetősen eltérő magánjogi szabályok alakultak ki a 
XX. századra.501 
Tovább bonyolította a helyzetet az ún. ’egységes törvények’502 kérdése, amelyet csak 
néhány tagállam fogadott el, és így egységesítés helyett csak a magánjog még erősebb 
töredezettségéhez vezetett. Így érhető, hogy egyre nőtt az igény egy átláthatóbb és a 
jogbiztonságot inkább szem előtt tartó szabályozás megalkotása iránt, főként azokon a 
területeken, ahol a szövetségi hatáskör hiányzott, és amelyek így elsősorban a tagállamok 
bíróságainak úgymond jogalkotása alá tartoztak. 503 
Ezen a ponton mutatkozik szükségesnek megjegyezni, hogy az amerikai jog sokszínűsége 
közepette vannak olyan területek, szigetek, amelyek tekintetében a nagyfokú egységesség 
uralkodik. Ezekben az esetekben azonban sokkal inkább a modern jogalkotási eszközöknek 
az egyes tagállamok jogrendjébe való, felülről jövő beillesztéséről van szó, mintsem a 
Common Law elszigetelt fejlődéséből fakadó véletlen egybeesésekről.504 
Ebben a helyzetben született meg az a gondolat, hogy az amerikai esetjogot olyan formában 
kellene szisztematikusan összerendezni, amely kívülről egy európai típusú kódex képét ölti 
magára, miáltal az addig áttekinthetetlen jog rendszerezett és könnyebben alkalmazható 
lesz. A gondolatot tett követte és Washingtonban 1923. február 23-án mintegy 400 fő 
részvételével megalakult az Amerikai Jogi Intézet (továbbiakban: Intézet).505 Érdekesség, 
hogy az Intézet tulajdonképpen egy magánegyesület, amely azonban rendkívüli 
jelentőséggel bír az amerikai jogban. Tagjai között megtalálhatók professzorok, jogi 
egyetemek dékánjai, legfelsőbb bírósági és egyéb bírók, ügyvédszervezetek vezetői és 
tagjai stb.  
Az Intézet célja nem elsősorban új jog alkotása volt a Restatements elfogadása által, de 
sokkal inkább az esetjog alapos és kimerítő feldolgozásán keresztül olyan precíz 
jogszabályok alkotása, amely kissé csökkentette a bírói mérlegelés szabadságát, és ezzel 

                                                
500 Matthias Reimann: Amerikanisches Privatrecht und europäische Rechtseinheit – Können die USA als 
Vorbild dienen? in: Amerikanische Rechtskultur und Europäisches Privatrecht (Hrsg. Zimmermann) J.C.B. 
Mohr, Tübingen 1995 132. o.  
501 Ehhez: Hesselink: The New European Legal Culture, Kluwer Law Int. 2001 – American Legal culture 22-
27. o.  
502 Ehhez többet: Shael Herman: Schicksal und Zukunft der Kodifikationsidee in Amerika in. Amerikanische 
Rechtskultur… 71-72. o.  
503 Thomas Schindler: Die Restatements und ihre Bedeutung für das Amerikanische Privatrecht  ZEuP 1998, 
277-295. 
504 Reimann: Amerikanisches Privatrecht… in: Amerikanische Rechtskultur …143. o. 
505 American Law Institute www.ali.org (2004. október 10.) 
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elősegítette a jogbiztonság megerősödését. Ezt a feladatot csak az ügyvédek, bírák és 
jogtudósok legkiválóbbjaiból összeállított testület oldhatta meg.506  
Az eredmény tekintetében az elvárások az esetjog letisztulása és rendszerezettségének 
növelésére irányultak, amely egyrészről az alkotók szándéka szerint megteremtheti a 
meglévő jog intelligens továbbfejlesztését és javítását, másrészről egységes joggyakorlat 
kialakulásához vezethet a bíróságok szemszögéből.507 A gyakorlat számára azonban még 
nagyobb jelentőséggel bírt a reform, hiszen az ügyvédek számára jelentősen csökkentette az 
esetjog tanulmányozásának és kutatásának fáradtságos terhét, míg a bíróságok válláról a 
precedensek elemzésének feladatát vette le.  
Akkoriban azonban kevesen gondolták a jogi szakma képviselői közül, hogy az új joganyag 
meghonosodhat, gyökeret ereszthet és alkalmazást nyerhet a számára teljesen idegen jogi 
környezetben.508 Az alkotók és támogatók bíztak azonban benne, hogy talán az egyes 
szabályok alkalmazása révén,509 lassacskán az egész normaszöveg elnyerheti a 
jogalkalmazás bizalmát és szimpátiáját.  
Érdekes megfigyelni, hogyan zajlott a normaszöveg kidolgozása az Egyesült Államokban. 
Minden egyes feldolgozandó jogterületnek volt egy felelőse,510 általában az adott témában 
kiemelkedő tekintélyű professzor, aki értékelte a rendelkezésre álló esetjogot és abból 
általános szabályokat alkotott meg, majd ezt az előzetes javaslatot egy Tanácsadó 
Bizottság511 elé tárta.512 A csoport, amely szintén vezető gyakorlati és elméleti jogászokból 
állott, ülések sorozatán tárgyalta meg a javaslatot. Fontos alapelv volt a munka során, hogy 
egyetlen olyan javaslatot sem fogadtak el, azaz nem tettek általános szabállyá, amely bár a 
tanácsadó csoport – és ha egyáltalán megfogalmazásra került, akkor a Reporter – 
támogatását élvezte, azaz ők pozitívan foglaltak állást a szabállyal kapcsolatban, ám a 
precedensek legalább fele nem támasztotta azt alá. Ebben a megszorításban az a törekvés 
érhető tetten, hogy ragaszkodni kívántak a joggyakorlat alapján leginkább elterjedt és 
magalapozott joghoz, nem pedig közvetlenül és aktívan beleavatkozva a jog századokon át 
kialakult szerkezetébe, egyszerűen kívülről „feljavítani” azt. 
Természetesen voltak olyan esetek is, amikor az esetjog a különböző államok 
joggyakorlatában annyira eltérő volt, hogy az alkotóknak kellett kiválasztani közülük a 
lehető legjobb megoldást. Ezen túlmenően az is előfordult, hogy a jogterület felelőse, a 
jelentéstevő olyan problémára akadt, amit az esetjog még nem tárgyalt, azonban 
előreláthatóan szabályozásra érdemes volt. Ilyen esetben szintén megalkották a még nem 
kialakult esetjoggal rendelkező kérdés tekintetében az általános szabályt.  
Amennyiben a Tanácsadó Bizottság jóváhagyott egy-egy változatot, az egy újabb fórum, az 
ún. Tanács513 elé került. Itt még egyszer alaposan megtárgyalták a javaslatot, hasonlóan a 
Bizottságban lezajlott folyamathoz, szintén a jelentéstevő jelenlétében. Az átdolgozott és 
elfogadott javaslatot ezután az Intézet éves taggyűlése514 tárgyalta meg, ahol sok esetben a 

                                                
506 Nem véletlenül foglalkozom behatóbban az amerikai körülményekkel, nagyon érdekes összehasonlítani, 
netán párhuzamot vonni a két alapszituáció jelentette kihívás és az arra adott válaszok között. 
507 Vö. a Bizottság javaslatának opcióival, pl. a meglévő jog fejlesztésének és javításának az elképzelése, így 
leküzdve a fennálló hézagokat.  
508 Williston (1932): „The most ardent believers in the Restatements cannot expect that courts will readily give 
up well established rules in their own jurisprudence, because the Restatement of the Institute lays down a 
different rule.” Idézi Schindler: Die Restatements… 279. o.  
509 Ehhez ld.: Klaus Peter Berger: The Principles of European Contract Law and the Concept of the “Creeping 
Codification” in: ERPL 2001, 21-34. o.  
510 Reporter. 
511 Committee of Advisers. 
512 Vö. ezzel a Study Group munkamódszerét. 
513 Council. 
514 Annual Meeting of the Institute. 
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javaslatot még egyszer visszautalták a Tanácsadó Bizottság elé. Amennyiben azonban 
jóváhagyták, mint hivatalos javaslatot kinyomtatták, és széles körben terjesztették.  
Jó húsz éves munkát követően, 1944-ben lezárták a Restatements első verzióját, ami azt 
jelentette, hogy az összes olyan jogterületen,515 amelyben megkezdték, be is tudták fejezni a 
szabályok írott formába öntését. Minden kötetet fejezetekre osztottak, amelyek az egyes 
jogterületek egyes fontosabb, nagyobb részeit tárgyalták. A fejezeteket témakörök, ezeket 
pedig címek tagolták, melyek számozott szakaszokból álltak. Az egyes szakaszok az adott 
normaszöveggel kezdődtek, melyeket kiemelt betűkkel szedtek,516 és néhány rövid, világos 
mondatban meghatározzák az adott szabály lényegét. Ezeket a kommentárok követték, 
melyek megmagyarázzák a kiemelt szöveget, majd a jelentéstevők megjegyzései, 
döntésekre, ítéletekre és megállapodásokra való hivatkozással, melynek célja alapvetően az, 
hogy megfelelő meggyőző erőt kölcsönözzön a szabályoknak. Az egyes szakaszokat példák 
(hipotetikus esetek) zárták, szintén a jobb megértés kedvéért. A munkálatok első 
szakaszában többek között a szerződések, szerződésen kívüli károkozás, a tulajdonjog, a 
biztosítékok és a nemzetközi kollíziós magánjog szabályait dolgozták fel.517  
Világosan látható, hogy az európai magánjog egységesítésén fáradozó csoportok, akarva 
vagy akaratlanul,518 az amerikai előd mintájára építik fel a maguk szabályanyagát, ez 
elsősorban a Study Group tekintetében ismerhető fel. A hasonlóságban természetesen 
semmi kivetnivaló nem található, hiszen működőképes és bevált struktúrát átvenni igen 
bölcs és előrelátó dolog.  
Bár a joganyag kívülről teljességgel egy európai kódex, képét mutatta, az alkotók a 
leghatározottabban visszautasították ezt a megközelítést. Ebben van is valami igazság, 
hiszen a Restatements, bármennyire is kódex-szerű, attól számos jellegében különbözik:519 
Az alkotóknak szeme előtt nem az lebegett, hogy normagyűjteményüket a törvényalkotók520 
egyfajta mintának fogják tekinteni. Sokkal inkább függ a Restatements elismertsége és 
tekintélye az Intézettől, munkatársainak munkájától, azaz attól, hogy milyen minőségben és 
meggyőzőerővel sikerült a jogterületet feldolgozni, továbbá, hogy ezt hogyan értékelik az 
ezáltal közvetlenül érintett bírák, ügyvédek, sőt akár a jogtudomány képviselői is. 
Ez azt jelenti, hogy a kidolgozott joganyag nem kötelező, alapvetően mindenki szabadon 
dönthet, hogy kivonja magát az alkotók által a Restatements lényegévé emelni kívánt 
meggyőző erő hatása alól, és más álláspontra helyezkedik,521 vagy elfogadja a legkiválóbb 
szakemberek által ajánlott megoldásokat. 
Másodsorban a Restatements célja nem a reformálás, a létező jog megváltoztatása volt, 
hanem egy egységes jogi struktúra kialakítása, megállapítani, hogy milyen a jog 

                                                
515 Ezek a szerződések, tulajdonjog, szerződésen kívüli károkozás, ítéletek, képviselet, kollíziós jog, kártérítés 
és biztosítékok. 
516 Ún. „black letter rules.” 
517 Ana M. Lopez Rodriguez: Lex Mercatoria and Harmonization of the Contract Law in the EU, Koppenhága 
2003. 314. o.  
518 Az akaratra eddig még nem sikerült kifejezett szakairodalmi hivatkozást találni.  
519 Schindler: Die Restatements… 282. o. 
520 A törvényalkotók kifejezést természetesen az angolszász jogrend sajátosságinak figyelembevételével kell 
érteni.  
521 Godrich, (1932) „The Restatement does not attempt to make new law. It does not purport to have the force 
or character of enacted legislation. It depends for its validity entirely upon the sanction given it by the bench 
and bar. And this sanction comes solely because it presents the carefully considered and matured opinion of 
the foremost legal scholars in the country available for the task in the given field of law, aided, corrected, 
revised and completed with the assistance of the membership of the Institute and the Cooperating Committees 
of the State Bar Associations, composed of the ablest judges, lawyers and law teachers in the country”.  
Idézi: Schindler: Die Restatements … 282 o. Ahogy ebből a véleményből is látható, a gondosan kidolgozott 
szöveg célja nem az volt, hogy új jogot teremtsen, még csak nem is az, hogy írott törvényként működjön.  
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valójában.522 Ehhez képest a kodifikációs törekvésekre az jellemző, hogy újításokat, 
gyökeres változásokat közvetlenül és aktívan is érvényre juttat. 
Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy a polgári törvénykönyvekkel ellentétben, 
amelyek megalkotása alapvetően a jogtudományra támaszkodik, a Restatements esetében – 
jóllehet megjelenésében és struktúrájában rendkívül hasonlít a kontinentális 
törvénykönyvekhez,523 nem beszélhetünk az elmélet, a jogtudomány kizárólagosságáról. 
Sokkal inkább olyan magánjellegű kezdeményezések tevékenységek sorozata,524 mely, ha a 
jogalkotói párhuzamnál kívánunk maradni, egy jogalkotói bizottságra hasonlít. Ezzel 
kapcsolatban joggal vetődhet fel az az ellenérv, hogy míg a javaslatok kidolgozói, a 
jelentéstevők főként professzorok, jogtudósok voltak, már magukban a tanácsadó 
csoportokban is egyenlő arányban képviseltették magukat az elméleti szakemberek, a bírák 
és ügyvédek, a Tanács és az éves közgyűlés szintjén, ahol alapvetően a javaslatok 
elfogadásáról döntöttek, már jelentős túlerőben voltak a gyakorlati szakemberek. 
Ahhoz, hogy a szabályok a jogi valóságban alkalmazhatóak legyenek, természetesen 
gondoskodni kellett a folyamatos karbantartásukról, megújításukról is. Ennek megfelelően 
1948-ban kiadott az Intézet egy újabb, bizonyos szakaszokat módosító kötetet, azonban 
észre kellett venni, hogy csak egy nagyobb, átfogó munkával lehet a rohamosan változó kor 
kihívásainak megfelelő szabályanyagot teremteni. Így kezdődött meg 1952-ben a 
Restatements második sorozatának a kidolgozása, amely a nyolcvanas évek második felére 
nagyjából be is fejeződött.525 Az újabb gyűjtemény kissé változott struktúrájában, de a 
leglényegesebb és az alkotók számára nem kis eredmény, hogy már hozzácsatolhattak egy 
olyan esetgyűjteményt, amelyben a bíróságok ítéleteikben a Restatements-re hivatkoztak, 
így kölcsönözve neki a szükséges és az alkotók által belelátni szándékozott meggyőző erőt.  
A 70-es, 80-as évekre azonban a politika elérte az Intézetet és az ott folyó munkát is, amely 
addig teljesen politikamentesen tevékenykedett abban az értelemben, hogy a programban 
dolgozó jogászok kizárólag saját szakmai lelkiismeretük és belátásuk szerint igyekeztek a 
lehető legjobb szabályanyagot elkészíteni.526 A politikai befolyás és a különböző 
érdekcsoportok színrelépése527 kissé lelassította és megnehezítette a folyamatot, ennek 
ellenére a harmadik kiadás munkálatai már jelentős részben lezárultak. Az alábbi, a 
magánjog széles spektrumát felölelő területeken sikerült megalkotni a Restatements 
harmadik generációját:528 Nemzetközi Kapcsolatok Joga (1987), Trust (1992) 
Tisztességtelen verseny (1995), és Jótállás és Szavatosság (1996) Jelzálog (1997), 
Termékfelelősség (1998), Végrendelet és egyéb adományjellegű átruházás, (1999),Az 
ügyvédekre vonatkozó joganyag (2000), Szolgalom (2000), Felelősségmegosztás (2000). 
 
A Restatements azon szándékból kifolyólag jött létre, hogy egységesítse az amerikai 
magánjogot. Ebben a tekintetben hatása jelentős, jóval nagyobb, mint a szintén ezen a célon 
munkálkodó szakirodalomé. Azonban nem szabad azt gondolnunk, hogy a Restatements 
megjelenésével, minden általa szabályzott területen kialakult az egységes jogalkalmazás. 

                                                
522 The law as it is.  
523 A szabálygyűjtemény alapvetően a döntésekre, a szokásjogra épül, azonban egy kódex külső képét mutatja.  
524 Erre számos példa akad az egységes európai jog megteremtésére irányuló kezdeményezések 
vonatkozásában is. 
525 Érdekes módon, így is nevezték, mármint másodiknak. Pl. Restatement Second of Torts (1979) 
Restatement Second of Contracts (1981) stb.  
526 A. Rodriguez: The Lex Mercatoria… 313. o.  
527 Ez egyébiránt jelzi azt is, hogy a Restatements komoly rangot vívott ki magának az angolszász jogrendben, 
olyannyira, hogy nem volt mindegy, milyen szabályokat tartalmaz majd az újabb kiadás. 
528 Foreign Relations Law, Trusts 3d, Unfair Competition 3d, Suretyship and Guaranty 3d, The Law governing 
Lawyers 3d, Property 3d Wills and Other Donative Transfers, Property 3d Mortgages, Property 3d Servitudes, 
Torts 3d Apportionment of Liability, Torts 3d Products Liability. 
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Bizonyos területeken igen sikeres volt az egységesítésre irányuló célkitűzés, másokon 
kevésbe. Az európai folyamatoknál is hasonló eredmény várható, ezért érdemes talán 
kisebb jogterületet átfogni és azt komplex módon szabályozva elérni a kívánt eredményt, 
mint sokat markolni és keveset fogni.529 
Az USA-ban például a szerződésjog területén kivételesen sikeresnek bizonyult a 
Restatements,530 a bíróságok széles körben, szinte kivétel nélkül alkalmazzák. Más 
területeken, mint például a termékfelelősség kérdéseiben olyan nagymértékű volt a 
technikai fejlődés, hogy az egyes szabályokat tovább kellett fejleszteni, melyek így, 
anélkül, hogy általános érvényesülésre tarthattak volna igényt, szélesebb alkalmazást 
nyertek.531 
Végül vannak olyan területek, ahol a Restatements egyáltalán nem tudott maradandót 
alkotni. Összefoglalva azonban, lényeges, hogy a mai európaihoz hasonló helyzetben, 
kiutat, azaz megfelelő formát tudott mutatni a megoldási lehetőséget illetően.  
A továbblépéshez azonban több kellett, és az amerikai jogrendszer meg tudta hozni azokat 
az átalakulásokat, melyek folytán erősebb, koherensebb lett és jobban idomult a piac 
elvárásaihoz.  
Az amerikai és európai (értve ez alatt a kontinentális Európát) jog mindig is 
kölcsönhatásban állott egymással. Nem tartható fenn továbbra is azon álláspont, amely a 
jogcsaládok felosztása tekintetében szigorúan ragaszkodik az angolszász jog fundamentális 
egységéhez.532 Nem említve, de figyelembe véve azt az állandó kapcsolatot, amely az angol 
és a kontinentális jog között évszázadokon keresztül fennállott, ugyanilyen intenzitású 
tapasztalatcsere ment végbe az Öreg Kontinens és az Újvilág között a XVIII. század végétől 
kezdve. Manapság azonban a folyamat fordított előjellel figyelhető meg, mint régen, hiszen 
az Egyesült Államok világhatalommá válásával nemcsak fegyvereket, hamburgert és 
kultúrát exportál a világ számos országába, így, sőt főként, Európába is, de magát az 
amerikai jogot és sajátos jogi megoldásokat is. Tehát ma Amerika az adó és Európa a 
vevő.533 Elegendő csupán ebben az összefüggésben az amerikai egyetemeken tanuló 
számtalan európai diákra gondolni.534 Ellentétes irányú folyamatról azonban alig hallani, az 
amerikai jogászokat, tisztelet a kivételnek, csak alig érdekli idegen államok joga vagy 
éppen a jogösszehasonlítás.535 Ebben a formában tehát Amerika most lerója háláját az 
európai jogtudománynak, hogy akár közvetett formában is, hozzájárul az európai magánjog 
egységének megteremtéséhez, méghozzá úgy, hogy egy úgymond ’kodifikáció-idegen’ 
közegben megalkotott szabálygyűjtemény szolgáltatott alapot az európai folyamat 
elindításához. Mielőtt levonnánk a következtetéseket, úgy vélem, szükséges tennünk egy 
kisebb kitérőt egy másik kodifikációs instrumentum, az Egységes Kereskedelmi Kódex 
irányába.536 

                                                
529 Ebből az eszmefuttatásból is kitűnhet, hogy igaza lehet Lando-nak, mikor csupán a szerződésjog általános 
részének kimunkálását tűzte ki célul a csoportja elé. 
530 1994. májusáig mind az 50 állam legfelsőbb bíróságát beleértve 125.000 alkalommal hivatkoztak a 
Restatements szabályanyagára a bíróságok. 
531 Reimann: Amerikanisches Privatrecht… in: Amerikanische Rechtskultur 142. o.  
532 Ezen egység felbomlani látszik. Mint bővebben ki is fejtem, a kontinentális jog sokszor az angol, sokszor 
az amerikai más esetekben más, a Common Law jogrendszerhez tartozó államok jogával mutat 
hasonlóságokat, attól függően, hogy az adott területen milyen jellegű kölcsönhatások érvényesülnek. 
533 Zimmermann: Common Law und Civil Law, Amerika und Europa – in: Amerikanische Rechtskultur und 
Europäisches Privatrecht (Hrsg. Zimmermann) J.C.B. Mohr, Tübingen 1995 3. o.  
534 Találó párhuzamot von ezen kérdéssel kapcsolatban Zimmermann, az amerikai egyetemek népszerűségét 
és sajátos oktatási módszereit az európai diákok számára a középkori Észak-Itália egyetemeinek 
jelentőségéhez hasonlítja. 
535 Itt meg kell említeni, Schlesinger professzort, a Common Core Project atyját, aki alaposan rácáfol a fenti 
megállapításra. Ld ehhez 3.5 pont. 
536 Uniform Commercial Code, elfogadva 1962-ben. 
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Az Egyesült Államokban a Restatements – a fentebb kifejtettek kivételével – nem okozott 
olyan jelentős változás sem a jogtudományban, sem pedig a jogászok szemléletében, mint 
amely egy ilyen jelentős kodifikációs jellegű alkotástól elvárható lett volna. Sőt, bár szilárd 
meggyőződésem szerint igen lényeges tanulságokkal szolgálhat a kontinentális 
jogegységesítés tekintetében, az amerikaiak nem voltak különösebben elégedettek az 
eredménnyel.  
1940. tájékán az Intézet és a Biztosok Nemzeti Konferenciája537 számára világossá vált, 
hogy a Restatements és az egységes törvények útján nem lehet a kereskedelmi jogot olyan 
mértékben egységesíteni, amely a kereskedelmi ügyletek tekintetében a jogbiztonság és a 
kiszámíthatóság követelményeinek megfelelne, ezzel a hatalmas közös piacon 
megteremteni a jogügyletek általános biztonságát.538 A megoldás szükségességének 
kérdésében egyetértés alakult ki, amelynek eredménye nem lehetett más, mint a 
kereskedelmi jog kodifikációja. Így született meg 1962-ben egy egységes kereskedelmi jogi 
törvénykönyv, az Egyesült Államok Egységes Kereskedelmi Kódexe.  
A Kódex megalkotása tekintetében a vezető szerepet Karl N. Llewellyn539 töltötte be, 
akinek széles, részben kontinentális jogi alapú műveltsége megteremtette a hidat Common 
Law és a kodifikáció intézménye között. A kezdeményezés a legjobbkor jött, hiszen a 
Restatements ’soft-law’ jellege miatt nem volt teljesen alkalmas az egységes törvények és 
az esetjognak az egyes államokban tapasztalható elkülönült fejlődése következtében 
kialakult, lassan már a kaotikus jelzővel illethető állapotok felszámolását illetően. A Kódex 
sajátos módon, nevével ellentétben, nem csupán a klasszikus kereskedelmi jellegű 
viszonyokat szabályozza, de általában rendelkezéseket tartalmaz a kötelmi jogi 
jogviszonyokat tekintetében is.540 
Nagyon érdekes megfigyelni, és ezért is tartom fontosnak az amerikai jogfejlődés ezen 
periódusának kiemelt vizsgálatát, hogy a kodifikációt illetően hasonló érvek hangzottak el 
az Óceán túlsó partján, mint Európában a 90-es években és akár napjainkban is. Maga 
Llewellyn, egy 1952-ben, Tenessee államban, ügyvédek előtt tartott előadásában számba 
vette a töredezett, koordinálatlan jog okán kialakuló hátrányokat.541 
„Az üzleti társadalomra vonatkozó jog rendkívül töredezett, nem rendelkezik megfelelő 
identitással, a benne való kiigazodás rengeteg időt emészt fel az ügyvédek részéről, és 
ezáltal jelentős költséggel jár az üzletemberek számára. Költséges először is azért, mert 
bizonytalan. Vannak olyan esetek, amelyekben, ameddig a konkrét ügy nem kerül az adott 
állam Legfelsőbb Bírósága elé, senki nem tudja még csak hozzávetőleges bizonyossággal 
sem megjósolni, mi lesz a jog. Költséges másodszor azért, mert az átlagos üzletember 
távolinak, idegennek és veszélyesnek érzi, ezért amennyire lehetséges, megpróbál távol 
maradni tőle. A mai jog két okból tűnik furcsának. Egyrészt mert teljesen idegen és 
ismeretlen, másrészt pedig, mert jó része elavult.”542 

                                                
537 National Conference of Commissioners on Uniform Sate Laws (NCCUSL) ehhez többet: 
www.ali.org/ali/com_ucc.htm (2004.. október 10.). 
538 Itt meg kell jegyezni, hogy még ha sok tekintetben is hasonló a XX: század elejének-közepének amerikai 
állapota a mostani európai helyzethez, két nagy különbséget felfedezhetünk. Az egyik a jogok alapvetően 
egységes gyökere (kivéve ez alól Louisiana államot), a másik pedig a közös nyelv. Ezek alapján látható, hogy 
az amerikaiaknak sokkal kevesebb akadályt kellett leküzdeniük az egységes piac megfelelő működésének 
biztosítása érdekében, mint amennyivel nekünk, európaiaknak meg kell birkóznunk. 
539 Llewellyn-ről és az amerikai jogi realisták hatásáról az amerikai jogra ld: Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés 
a jogbölcseleti gondolkodás történetébe Miskolc, 1994. 87-92. o.  
540 Bánrévy: A Nemzetközi… 21. o.  
541 Shael Herman: Schicksal und Zukunft der Kodifikationsidee in Amerika in: Zimmermann: Common 
Law… 75. o.  
542 Karl Llewellyn: Why a Commercial Code? in: Tenessee Law Review 1953, 779. o.  
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Milyen furcsa, hogy 40-50 évvel később az európai kodifikáció hívei is szinte ugyanezeket 
az érveket alkalmazzák az egységes szerződésjog kialakításának szükségessége mellett 
érvelve. A költségfaktor, a jogbiztonság hiánya, az üzletembereknek a határokon átnyúló 
szerződések megkötésétől való ódzkodása, az egységes piac megfelelő működése. Ezek a 
legfontosabb érvek, amelyek, mint látható, egyáltalán nem újkeletűek. 
Azt a tényt, hogy a Kódex nélkül az amerikai kereskedelmi forgalom sokkal nehézkesebb, 
sőt, alig elképzelhető lenne, még a kodifikáció legádázabb ellenségei is elismerik. Az 
amerikai ügyvédek kereskedelmi jogviták felmerülése során épp annyira magától 
értetődően kezelik, mint európai kollégáik a törvénykönyveket. Nemrég jelent meg 
legfrissebb, átdolgozott és felfrissített 2004-es kiadása, mely valóban kazuisztikus jellegű, 
2152 oldalas.543 
A kodifikáció hibáira rátérve meg kell említeni, hogy az valójában egy kereskedelmi és nem 
polgári törvénykönyv. Európai értelemben tehát nem született átfogó kodifikáció a 
megalkotásával. Az instrumentum vonatkozásában inkább a ’kódex-szerű’ jelző áll meg,544 
hiszen az nyilvánvaló, hogy az alkotók törekedtek az európai kodifikációs technikák 
átvételére és alkalmazására. Bizonyos vonatkozásban azonban a Kódex még az európai 
kereskedelmi törvénykönyvekkel szemben fennálló követelményeknek sem felel meg. Erre 
lehet példa, hogy – a 2A cikk nem sokkal korábban történő bevezetését megelőzően – nem 
volt kifejezett rendelkezés például az ingó dolgok bérlete tekintetében545 (az ingatlanok 
egyébiránt a Kódex szabályozási körén kívül esnek). Ennek következtében bíróságok a 
konkrétan felmerülő kérdésekben vagy analógia alapján döntöttek, vagy sehogy – illetőleg 
ilyenkor visszanyúltak a régi jó Common Law-hoz.  
A Kódex stílusa jóval terjengősebb, mint egy európai törvénykönyvé, ám az amerikai 
jogászok szívesebben vállalkoznak titkai kikutatására, mintsem hogy az összefüggéstelen 
esetjog labirintusának folyosóin bolyongva a kivezető út megtalálásán kelljen fáradozniuk.  
A kodifikáció függetlenül annak módjától és mélységétől, annak az ígéretét hordozza 
magában, hogy mindenki egyazon könyvből fog dolgozni. Kisebb eltérésektől és 
nehézségektől eltekintve, általában minden jogász ugyanazokat a szakaszokat és 
paragrafusokat fogja felhasználni az adott probléma megoldásához. Mint a társadalmi 
szerződések egyéb eseteiben is, az egyén feladni kényszerül individualizmusa egy darabját 
egy olyan útmutatóért, térképért cserébe,546 amelyek segítséget nyújtanak ugyan a jogban 
való könnyebb eligazodáshoz, ám egyúttal bizonyos koordinátákat jelölnek ki, amelyekről 
ezentúl már nem lehet letérni. 547 
A kodifikáció alapvető funkciója tehát kettős, egyrészt maga a jog, másrészt jogforrás. Így 
kell tehát tekintenünk s leendő európai magánjogi-szerződésjogi törvénykönyvre is, amely 
segítséget nyújthat az egységes piac tengerén hajózóknak a megfelelő navigációhoz. 
 
Milyen tanulságokat szolgáltathat az európai jogegységesítési kísérletek számára az 
amerikai folyamat? 
Az európai jogegységesítés, mint látható lesz a következő fejezetben, részben rendeletek és 
irányelvek formájában, Brüsszelből, részben pedig a joggyakorlat kialakításával, 
Luxemburgból valósul meg. Tekinthető ez a folyamat tehát valamely felülről elhatározott, 

                                                
543 Uniform Commercial Code 2004 Edition, sales, leases, negotiable instruments, bank deposits and 
collections, funds transfers, letters of credit, bulk sales, documents of title, investment securities and secured 
transactions.  
544 Herman: Schicksal und Zukunft… 84. o.  
545 Herman: Schicksal und Zukunft… 84. o. 
546 Vö: a Common Core Project célkitűzésével, ti., hogy térképet biztosítsanak a jogi utazóknak, hogy ne 
tévedjenek el a különböző jogok dzsungelében. 
547 Herman: Schicksal und Zukunft… 85-86. o. 
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oktrojált motívumnak.548 Az USA-ban ezzel szemben a jogtudomány és a jogi oktatás 
gondoskodik az egységről. 
Abban egyet lehet érteni, hogy meglehetősen nehéz a Restatements amerikai magánjogra 
gyakorolt hatásának megítéléséhez szükséges kritériumrendszert felállítani. Ha szigorúan 
azokat a célokat vizsgáljuk, amelyeket az Intézet el kívánt érni, bizonyos értelemben 
csalódottak is lehetünk. Ha azonban figyelmünket azon tényre irányítjuk, hogy a 
Restatements szabályaira már közvetlenül a megjelenésük után ítéleteikben hivatkoztak a 
bíróságok, hogy egyes konkrét esetekben segítséget nyújtottak a jogvita megfelelő és 
igazságos lezárásához, és ezen túlmenően néhány, az ítéletekben kikristályosodott, a 
Restatements-re épülő újonnan megfogalmazott norma a jelenlegi Common Law integráns 
részévé vált, minden mást mondhatunk a vállalkozásra, csak azt nem, hogy haszontalan és 
felesleges volt.549  
Megfelelt azoknak a várakozásoknak, melyeket absztrakt jogszabályok átfogó 
gyűjteményével szemben egy hagyományosan esetjogi rendszerben reálisan támasztani 
lehetett. Mondhatjuk ezt akkor is, ha a koncepció többre hivatott és nagyobb hatású is 
lehetett volna, például egy olyan országban és olyan jogrendben, amely jobban kiigazodik, 
nagyobb tapasztalattal rendelkezik a kodifikáció kérdéseit illetően. Nem véletlenül 
választotta az ESZJB, amely az európai magánjogi jogegységesítés úttörője volt, kutatási 
eredményeinek megjelenési formájául a Restatements-et.550 
Az európai jogrendszerek tekintetében egy ilyen mű sokkal nagyobb hatást érhet el, 
jóllehet, itt éppen a meglévő kodifikációk okán más jellegű problémák jelentkezhetnek. 
Amerikában manapság sem zárták még ki teljesen a „nemzeti jog”551 megteremtésének 
esélyét, azonban a jogrendszerek és a történeti folyamatok ellenére a múlt század eleji 
amerikai és a jelenlegi európai helyzet viszonylatában számos analógia fedezhető fel. A 
legfontosabb, hogy az egységesülő piac egységes jogot kíván a maga számára ahhoz, hogy 
megfelelően működhessen és kifejthesse pozitív hatásait. Másrészt az egyes államok jogai 
nem tudják kellően szabályozni a határokon átnyúló szerződéseket, melynek folytán a 
befektetők és a vállalkozók elriadnak attól, hogy ilyen szerződéseket megkötve az egységes 
piacra lépjenek.  
Harmadrészt a szupranacionális (Amerikában a szövetségi) intézmények által kibocsátott 
szabályok nem maradhatnak meg a közjog falain belül, előbb-utóbb azt áttörve helyet 
követelnek maguknak a magánjogi kérdések tekintetében is. A folyamat feltartóztathatatlan, 
az amerikai Restatements és az Egységes Kereskedelmi Kódex megmutatta az utat, hogy 
egy jogilag idegen környezetben is viszonylag sikeres lehet a jogegységesítés. Semmi nem 
indokolja tehát, hogy Európában ily mértékben viszolyogjunk tőle.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
548 Jóllehet, a jogtudomány, ahogy a dolgozatban számos példáját láttuk ennek, gőzerővel dolgozik a 
különböző javaslatok kialakításán, tehát nem mondható, hogy a szakma mellőzésével kerülne sor a 
jogegységesítésre. 
549 H. Patrick Glenn: North America as a Medieval Legal Construction in The Common Core of European 
Private Law ed. by Bussani and Mattei 49-60. o.  
550 Reinhard Zimmermann: Konturen eines europäischen Vertragsrechts in: JZ 1995, 477. o. 
551 National Law. 
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4. Valóban lehetséges és szükséges az európai szerződésjog 
egységesítése? 
 
4.1 Alapvetés 
 

Az alábbi fejezetben az európai magánjogi és ezen belül kifejezetten a szerződésjogi 
jogegységesítés nehézségeit kívánom felvonultatni, nagy szerepet szánva itt a 
jogegységesítést kisebb-nagyobb kritikával illető véleményeknek és szerzőknek,552 azaz az 
ellentábornak. Azon véleményeknek szentelek figyelmet, amelyek hangosan és határozott 
álláspontot képviselnek az Európában mind nagyobb teret kapó jogegységesítés 
gondolatával szemben.  
Elöljáróban be kell vallanom, álláspontjuk, bár megértéssel fogadom, számomra idegen. 
Egy kutató számára azonban létfontosságú a kvázi semleges álláspont, a befogadó attitűd. 
Ezért ezen véleményeknek is olyan alapossággal járok utána, mint azt a jogegységesítést 
támogató személet vizsgálatánál tettem. 
A kritikákat alapvető jellegzetességeik alapján gyűjtöttem csoportokba, és ebben a 
rendszerben is tárgyalom őket. 
Az ellenvélemények sorában kiemelkedő fontossággal bír az éppen a folyamat 
szükségességnek igazolására oly sokszor alkalmazott érv, Európa két nagy jogrendszerének 
alapvető azonossága, illetőleg áthidalhatatlan különbözősége. 
Jelen fejezetben természetesen – többek között – az utóbbi képezi a vizsgálat tárgyát. 
A megválaszolandó kérdések különösen az alábbiak: 
 

• Helytállóak-e azon álláspontok, melyek szerint nincs szükség egységes európai 
szerződés- és azon túlmenően egységes európai magánjogra?  

• A kontinentális és az angolszász jogrendben valóban létező különbségek olyan 
mélyek és alapvetők-e, hogy áthidalásukra nincsen lehetőség?  

• A jog annyira beleágyazódik-e egy-egy nép kultúrájába, hagyományaiba, hogy az 
egységesítéssel onnan történő kiszakítása gyógyíthatatlan és később csak 
fekélyesedő sebeket ejthet?  

• A nemzeti jogászok, különösen a jogalkalmazó fórumok (bíróságok) jogszemlélete, 
jogi attitűdje553 valóban annyira eltérő, hogy az egységes jog alkalmazásának 
kényszere csak negatív hatásokkal járna?  

• Végezetül, amely a legfontosabb kérdés is lehet, mi az, ami alapvetően sürgeti az 
egységes jog kialakulását, miért nem maradhat meg a magánjog (szerződésjog) 
abban a formájában, amelyben eleddig lakozott, ahogy megismertük, és ahogy 
segítette eligazodásunkat a mindennapi életben? Másképpen feltéve a kérdést, a piac 
és a gazdaság valóban olyan lényeges tényezők a XXI. század elejének 
társadalmában, hogy pusztán racionálisabb működésük érdekében fel kell áldozni az 
eddig kialakult és jól működő nemzeti jogi szabályozást az Európai Unió 
tagállamaiban? 

                                                
552 A szerzők egy csoportjáról, többek között Duncan Kennedy, Pierre Legrand, Thomas Wilhelmsson, Ewan 
McKendrick vagy akár Cees Maris ld: Martijn Hesselink: Special Issue on Critical Legal Theory and 
European Private Law in: ERPL 2002 3-5. o.  
553 Ld. ehhez Legrand: The Return of the Depressed in: TLR 2001, 1045. o. A szerző leszögezi, hogy nem 
szabad elfeledkeznünk azon tényről, hogy a francia bíró francia, az angol pedig angol. Ennek megfelelően az a 
mód, amelynek alapján a francia és az angol bíró megközelíti az ügy legfontosabb szempontjait, 
természetszerűleg különbözni fog. És mi adja a bírák különböző ítéletének alapját? Alapvetően 
szocializációjuk, ami nem más, mint kulturális és jogi környezetük eredménye. 
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Mind érdekes és súlyos kérdés, mely alapos vizsgálatot igényel. Könnyen elintézhetnénk 
egy felületes igennel, esetleg megrándíthatnánk vállunkat, különös gáncsoskodást sejtve a 
háttérben, ám erre a vizsgálat tudományos igényessége és a téma kiemelkedő fontossága 
miatt nincs lehetőség. Nincs lehetőség már csak abból kiindulva sem, amit az előző 
fejezetben tapasztaltunk, azaz, hogy milyen nagy tekintélyű jogtudósok, milyen 
meggyőzően érvelnek az egységes európai szerződésjog mellett. Hasonló szaktekintélyek 
teszik most az ellenkezőjét, hol tudományos, hol érzelmi alapon. 
Ám a fenti kérdéseket hallva óhatatlan, hogy kétely férkőzzön szívünkbe, és őszintén várjuk 
a választ: valóban lehetséges és/vagy szükséges az európai szerződésjog egységesítése? 
Az alább idézendő szerzők válasza határozott nem! 
 
 
4.2 Az Európai Közösség hiányzó jogalkotási kompetenciája 
 

Az elsődleges kérdés, amely felmerül, hogy rendelkezik-e az az integrációs forma, 
nevezetesen az EU, amely most már úgy tűnik, igen határozottan kiáll a szerződésjog és 
ezen túlterjedően az egész magánjog harmonizációja mellett, nos rendelkezik-e megfelelő 
felhatalmazással, magyarán megteheti-e, hogy jogot formál az eleddig túlnyomórészt a 
tagállamok jogalkotási hatáskörébe tartozó magánjogi jogviszonyok rendezésére. Bár ezzel 
a kérdéssel foglalkozom a rendeleti jogalkotást tárgyaló fejezetben, itt is meg kell említeni, 
hiszen születhet bármely kidolgozott javaslat az egységes jog tekintetében, ha nincs kellő 
jogi megalapozottság az egységes jog elfogadását illetően, támogatottsága kérdőjeles 
marad.554 
Mint említettem feljebb, az európai magánjogi törvénykönyv megalkotásának 
szempontjából rendeletek, illetőleg irányelvek555 vonatkozásában a RSZ 95. és 308. 
cikkelyei, az államok közötti szerződések esetében a 293. cikk, és a Tanács rendelkezéseit 
illető különös eljárásokat illetően a 61. cikk alkalmazása jöhet számításba, amely részben a 
Maastrichti Szerződés Harmadik pilléréből fejlődött ki, azonban az Amszterdami Szerződés 
iktatta be az első pilléres együttműködés körében.  
A 95. cikk esetében meglehetősen vitatott, hogy az egységes polgári kódex elősegítené-e az 
Egységes Piac megvalósítását és hatékony működését,556 továbbá, hogy maga az Egységes 
Piac megvalósítása képezné-e az adott intézkedés tárgyát.557 
További nehézséget támaszt, hogy sokan a szubszidiaritás alapelvéből kiindulva támadják 
az elképzelést. Itt azonban alapvetően a teljes magánjog spektrumáról van szó, hiszen az 
olyan, vitathatatlanul magánjogi természetű jogterületek esetében, mint a családi jog vagy 
öröklési jog, rendkívül nehéz lenne közvetlen összefüggést kimutatni a piaci viszonyokkal, 
jóllehet, érveket fel lehet sorakoztatni ebben a tekintetben is. Ebben az esetben ugyanis a 
négy alapszabadság közül elsődlegesen a személyek szabad mozgása érintett558, azonban az 
áruk és szolgáltatások szabadsága egyáltalán nem. Ennek alapján a 95. cikk nem 
alkalmazható, hiszen (2) bekezdése kizárja a személyek szabad mozgására való hivatkozást.  
A 308. cikk alkalmazását azon indok alapján negligálják, mely szerint a magánjogi 
jogegységesítés nem lehet különösebb célja a Közösségnek. Ez azonban a legújabb 

                                                
554 Ehhez ld: Winfred Tillmann: The legal basis for a European Civil Code in: ERPL, 1997. 471-474. o.  
555 Kifejtett véleményemben személy szerint a rendeleti forma mellett tettem le a voksomat. 
556 Ld. 14. cikk. 
557 Van Gerven: Coherence of Community and national laws. Is there a legal basis for a European Civil Code? 
in: ERPL, 1997. 466-467. o.  
558 Hasonlóan a munkaszerződésekhez, melyek belefoglalása az egységes jogba, szintén megfontolandó, ld. 2. 
fejezet.  
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fejlemények alapján nem állítható teljes bizonyossággal,559 így szükség esetén, ha az 
alkalmasabbnak tűnő megoldások nem vezetnek eredményre, ezen cikk is alapul szolgálhat 
az egységes jog megteremtését célzó joganyag megalkotására.  
Az államközi szerződések, melyek bizonyos estetekben már keretéül szolgáltak a magánjog 
egységesítésére irányuló törekvéseknek,560 meglehetősen merev eszköznek bizonyulnak 
erre a feladatra. A megszövegezésükre jellemző körülményesség, az elfogadásukhoz 
kapcsolódó nehézségek és végül kikényszeríthetőségük hiánya is megkérdőjelezi ezen 
instrumentumok alkalmazhatóságát ebben a folyamatban. Sem a 293. cikk, sem pedig a 
viszonylag új 65. cikk nem tekinthető tartalmilag alkalmasnak arra, hogy a magánjogi 
törvénykönyv megalkotásának alappilléréül szolgáljanak. 
A kritikusok alapvető problémája ebben a kérdésben az, hogy – kissé ortodox módon – 
féltik a magánjogi jogalkotás tagállami jogosítványait, miután a közjogi törvényalkotás 
lehetőségének jó részét már elveszítették. 
Számomra ez a kétségbeesett próbálkozás inkább tűnik egy átgondolatlan és görcsös, a 
status quo-hoz való ragaszkodás hajtotta kísérletnek, mint egy tudományos érvekkel 
megvívott, csak a tényeknek és a közösségi jog megjavításának jelentőséget tulajdonító vita 
iránti szándéknak.  
Ahogy a közjogi kérdésekben is lépésről-lépésére haladtak elődeink és úgy értek el olyan 
fejlődést, amelyet az 50-es évek elején még elképzelhetetlennek tartottak, megjósolható, 
hogy a magánjog területén is hasonló folyamatnak lehetünk részesei. A kérdés csak az, 
hogy milyen felhatalmazás alapján? 
 
 
4.3 A szubszidiaritás alapelve: hogyan hat a jogegységesítésre? 
 

A fentieken túlmenően maga a szubszidiaritás alapelve is értelmezhető úgy, mint 
amely az európai magánjogi jogegységesítés ellen szól. Olyan esetekben, amikor a 
Közösség nem bír kizárólagos illetékességgel – és ilyen esetek a magánjogi 
törvénykönyvvel kapcsolatosan jócskán elképzelhetők – „csak akkor és abban a mértékben 
avatkozik be, ha a tervezett tevékenység célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért ezek a célkitűzések a tervezett tevékenység nagyságrendje vagy 
hatásai miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatóak”.561 A magánjogon belül számos 
olyan terület lehet, melyekkel kapcsolatosan a közösségi szinten való megfelelőbb 
megvalósítás igencsak kérdéses lehet.562 Alapvetően azonban, mivel egységes jog 
megteremtéséről van szó és egységes jogot a tagállamok nyilvánvalóan nem tudnak saját 
hatáskörükben alkotni, megfelelő érvek állnak rendelkezésre, hogy a szubszidiaritás ebben 
az esetben ne lehessen gátló tényezőként tekintetbe venni. A tevékenység nagyságrendje 
pedig egyértelműen alátámasztja a közösségi hatáskör meglétét. 
Ide tartozik még az a sokat hangoztatott kétség is, vajon milyen előnyöket hozhat a 
magánjog egységesítése a tagállamoknak vagy magának a Közösségnek. Mivel a 
jogegységesítés önmagában nem érték, aki ezt támogatja, megfelelő indokokat is kell 
szolgáltatnia, ami kellően alátámasztja, hogy az egységes jog megteremtése hasznos és 

                                                
559 Ld. az egységes piac megvalósításának célkitűzése mellett a politikai integráció végső célját, amely 
álláspontom szerint elképzelhetetlen hatékonyan működő egységes, belső piac nélkül.  
560 Ehhez ld. Vékás: Európai Magánjog in: Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi 
jogban Kjk Kerszöv. Bp, 2001. 27-28. o.  
561 RSZ 5. cikk 2. mondat. 
562 Ehhez bővebben: Lurger: Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts in der Europäischen 
Union, Springer, Wien-New York, 2002, 23-25. o.  
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üdvözlendő és emellett megfelelő ellentételezést563 ad a tagállamoknak, amiért lemondanak 
saját jogalkotásuk egy jelentős szeletéről.  
Az egységesítés ellenzői felróják, hogy nem készült még olyan átfogó hatástanulmány, 
amelyben aggálytalanul felsorakoztatták volna eme jelentős fordulat várható pozitív és 
negatív következményeit. Sokan pusztán az európai jog szempontjából állítják, hogy a 
magánjog egységes kialakítása sem a jogi, sem a gazdasági környezet viszonylatában nem 
időszerű. Alternatívaként inkább a polgári eljárásjog és a nemzetközi kollíziós magánjog 
kibővítését, elmélyítését és sallangmentésebbé tételét javasolják. Ezzel kapcsolatban 
jegyezte meg Taupitz: „Oly mértékű jogegységesítés kívánatos a kollíziós magánjog 
területén, amennyi csak lehetséges, és oly mértékű az anyagi jog területén amennyi 
feltétlenül szükséges.”564 
 
 
4.4 A hiányzó tudományos és oktatási alapok a tagállamokban 
 

A fent elhangzott érvek is igen fontosak, ám az ellenzők egyik legfontosabb 
argumentuma csak most következik. Hiszen a kompetenciákkal kapcsolatos vita teljesen 
felesleges addig, amíg az alapvető, jelenleg hiányzó, ám az egységes magánjog 
szempontjából elengedhetetlen feltételek nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy egyáltalán 
gondolni lehessen a magánjog területén végrehajtandó jogegységesítésre. Ezek a feltételek 
pedig az egységes európai jogtudomány és az egységes európai jogászképzés. Ha jobban 
belegondolunk, láthatjuk, hogy a fenti feltételeknek még csak a csírája sem alakult ki, ebből 
a szempontból jóval rosszabb a helyzet, mint a szerződésjog egységesítésével kapcsolatos 
magánjog kidolgozása terén. A jogtudomány egységesítése már talán megindult, hiszen a 
különböző munkacsoportokban a múlt század végének integrációjában részt vevő összes 
államból megtalálhatók voltak tudósok, akik az egyik feladat végeztével hozzá is láttak a 
másikhoz.565 Sőt, a különböző magánjogi folyóiratokban566 szintén találkozhatunk szinte az 
összes nemzet professzorainak publikációjával. Mégsem beszélhetünk a szónak abban az 
értelmében, amelyben a korábbi keretek között használtuk egységes európai 
jogtudományról. 
Pedig a jogtudomány szempontjából rendkívüli kihívást rejteget az egységes jog 
megalkotása, hiszen ki más vállalhatná ezt a feladatot, mint az egyes tagállamok 
legkiválóbb jogtudósai? 
A szkeptikusok már régen vitáznak a jogegységesítés mellett lándzsát törőkkel, hogy 
egyáltalában hogyan mehet végbe maga a folyamat. Felülről vagy alulról, azaz egy jogi 
aktussal, melyet el kell fogadnia mindenkinek, vagy pedig lassan, fokozatosan, az egyetemi 
oktatáson keresztül, hagyni, hogy az új jog mintegy „magától” foglalja el a helyét és 
szorítsa ki a nemzeti jogszabályokat. 

                                                
563 Ez az ellentételezés álláspontom szerint semmi más nem lehet, mint gazdasági előnyök felvillantása, 
melyek érdekében az államok szívesebben mondanak le szuverenitásuk egy darabjáról. Az egységes 
szerződésjog pedig nyilvánvalóan jelentős előnyökkel járna gazdasági szempontból, hiszen egységesebbé 
tenné a piacot, megkönnyítené a határokon átnyúló szerződések megkötését és lebonyolítását, növelné a 
forgalom volumenét, ennek hatására erősödne a növekedés, munkahelyek jönnének létre, nőne az adóbevétel, 
mely mind-mind zene az állam és az azt irányító politikusok füleinek. 
564 Soviel Kollisionsrechtsvereinheitlichung wie möglich und nur soviel Sachrechtsvereinheitlichung wie 
nötig! Taupitz: Privatrechtvereinheitlichung durch die EG: Sachrechts oder Kollisionsrechtsvereinheitlichung? 
in: JZ 1993, 539. o.  
565 ld. ehhez az UNIDROIT, az ESZJB és a Study Group tagjainak átfedését. 
566 A legismertebbek a European Private Law Review (ERPL) és a Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 
(ZEuP) 
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Ebben a kérdésben Lando véleményére támaszkodhatunk, aki két, a jogegységesítést 
támogató, azonban a gyakorlati megvalósítást már különbözőképpen látó csoportot különít 
el,567 ennek megfelelően beszélhetünk kodifikátorokról és jogművelőkről, akik 
beállítottságát mintegy fontolva haladókként lehetne aposztrofálni.568 Ezen kérdést csupán 
érintem ehelyütt, a kritikusokkal foglalkozó fejezetben, említésüket mégis az indokolja, 
hogy míg a kritikusok – de nevezhetnénk őket akár szkeptikusoknak is – a teljes 
jogegységesítés folyamatát kívülről, kétkedő hozzáállással szemlélik, ez az attitűd jellemzi 
a fenti két csoport tagjait is, azonban már a folyamaton belülről, azaz ők legalább abban 
egyetértenek, hogy szükséges a jogegységesítés megvalósítása.569 
A kérdés csak az, hogyan hajtható végre ez a hatalmas kihívást jelentő feladat.  
A kodifikátorok elképzelése szerint az egységesítés egy pillanatban, mégpedig törvények 
által kell, hogy megtörténjen, radikális fordulattal, azonnali változtatással. Ők a gyökeres 
változtatás élharcosai, csak arra várnak, hogy elkészüljön egy olyan tudományos igényű 
kodifikáció, mely alkalmas lenne arra, hogy az eddigi nemzeti törvényeket helyettesítse. 
A jogművelők véleménye ezzel szemben az, hogy az egységes magánjognak lassan és 
szervesen bele kell nőni jogrendszerekbe és az emberek tudatába. Az új joganyagot szakmai 
viták során kell kidolgozni, fokozatosan bevezetni, és időközben már oktatni az európai 
egyetemeken is, hogy a felnövekvő jogásznemzedék a kezdetektől megismerkedhessen 
vele. A vita eldöntése nem tartozik az ezen dolgozat megírását motiváló tényezők közé. 
Annyi mindenesetre megállapítható, hogy minél hamarabb sikerül megalkotni az egységes 
Kódexet, – függetlenül annak kötelező vagy választható voltától – annál hamarabb érhet 
véget ez az igen érdekes, ám mégis alapvetően technikai jellegű vita, annál hatékonyabb 
lesz az integrációs folyamat, és annál közelebb kerülnek egymáshoz Európa jogrendszerei 
és népei.  
Ide kapcsolódik bizonyos szempontból Wilhelmsson elmélete is, a töredezett 
európaizálásról.570 Véleménye szerint csakis az európai jogtudósok közreműködésével 
érhető el az egységes európai magánjog, azonban egyáltalán nem biztos benne, hogy ez 
kívánatos állapot lenne-e. Éspedig azért nem, mert az egész folyamatban nagy hangsúlyt 
kell fektetni a hagyományos értékekre, legyenek ezek akár jogi, akár kulturális értékek. Itt 
felteszi a kétségbeesett kérdést: De hát nincs mód, hogy úgy tárjuk szélesre az ajtónkat 
Európa előtt, hogy megfizetnénk annak az árát, hogy XIX. századi hagyományok által 
köttetjük gúzsba magunkat?571 
Az alábbiakban, bár a 6. fejezetben részletesen foglalkozom az európai jogi oktatás 
kérdéseivel, mégis szentelek néhány gondolatot a kérdésnek, hiszen az oktatás 
elválaszthatatlan a kultúrától és a tudománytól. 
A helyzet – a tudományhoz képest – rosszabb az oktatás szempontjából. A jogi oktatás 
különbözősége igazán az európai ius commune megszűnésével indult, és az azóta eltelt 3-
400 évben kiteljesedett.  
Az egységes jogot természetesen meg lehet alkotni, el is lehet fogadni, és mint egy pátenst, 
átadni Európa népeinek, azonban igazán csak akkor töltheti be szó szerint egységesítő 
funkcióját, ha szervesen belenő a közösség és a közösséget alkotó országok polgárainak 
jogtudatába.  

                                                
567 Lando: Optional …, 65. o. 
568 Codifiers vs. Cultivators 
569 Erről a kérdésről bővebben ld. 6. fejezet. 
570 Wilhelmsson: Private Law in the EU: Harmonized or Fragmented Europeanisation? in: ERPL, 2002. 77-94. 
o. A szerző álláspontja azért is érdekes, mert Finnország képviseletében maga is részt vett az ESZJB 
munkájában.  
571 Wilhelmsson: Private Law… 89. o.  
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Itt fontos felhívni a figyelmet a jogi oktatás egységesítésének jelentőségére.572 Már Kötz is 
hangsúlyozta, de Lando-nál is időről időre felmerül az uniformizált jogászképzés 
megvalósításának szükségessége, mint a magánjog egységesítésének és egyáltalán a 
folyamat sikerének záloga.573 Az európai magánjog nem kizárólag a jogalkotó jóvoltából, 
még csak nem is a jogtudósok jogfejlesztő tevékenysége folytán alkotható meg. Csak akkor 
válhat valósággá, ha a jövő fiatal jogászainak képzésével kapcsolatosan a nemzeti 
jogszabályok oktatása mellet megismertetik a hallgatókat az európai magánjoggal is. A 
harmonizált jogászképzés egyelőre távlati cél, legalább annyira távlati, mint a Lando által 
megjövendölt Európai Civiljogi Kódex, hiszen itt párhuzamosokról van szó melyek a 
szerzők határozott és ismételt véleménye alapján egymást segítve haladnak a megvalósulás 
felé. Ha van egységes jogászképzés, az jelentős mértékben elősegíti a Kódex megalkotását, 
ha pedig a Kódex valósul meg előbb, akkor a jogászképzés kap döntő impulzusokat, hiszen 
lesz mit oktatni az egységesülő Európa egyetemein. Az egységes jogászképzés tekintetében 
természetesen nem a korábban megismert erős központosításról van szó, hiszen a jogi 
oktatás évszázadokra visszanyúló története alapján nem lenne ésszerű, hogy minden 
államban azonos tananyagot oktassanak, azonos számonkérés mellett. Az alapelvek és a 
jellemző sajátosságok oktatása azonban elkerülhetetlen.574 Rendkívül fontos továbbá, hogy 
az egyes tagállamokban kialakult értékek ne sikkadjanak el az egységesítés folyamatában, 
éppen ellenkezőleg, a különbözőséget hangsúlyozva érjenek el egy olyan egységes szintet, 
mely kellő alapot nyújt a magánjogi harmonizációhoz. 
A kérdéskört taglalóan mindeddig kevés szakkönyv, helyesebben tankönyv áll 
rendelkezésre. Ezek közül kiemelkedő két olyan munka, mely a címüket tekintve azonos 
problémát vesz górcső alá, azonban kissé elmélyedve megállapítható, hogy tartalmilag alig 
fedezhető fel bennük közös vonás. Hein Kötz és Axel Flessner: Európai Szerződésjog című, 
1996-ban megjelent közös műve575 alapvetően az értékelő jogösszehasonlításon alapul, és 
csak elvétve utal nemzetközi egyezményekre és olyan jelentős jogforrásokra, mint például 
az Európai Unió jogalkotási tevékenységének eredményei. A másik jelentős mű, Stefan 
Grundmann: Európai kötelmi jog című munkája,576 az előzővel ellentétben kizárólag a 
közösségi magánjoggal, illetőleg annak a német jogba történő átültetésével kapcsolatos 
kérdéseket vizsgálja. Jogösszehasonlítással Grundmann munkája egyáltalán nem 
foglalkozik sem a jogközelítés megkezdése előtti kiindulási helyzet tekintetében, sem pedig 
az irányelveknek a nemzeti jogokba történő integrálásával kapcsolatosan.577 Mégis ezek 
azon első tankönyvkezdemények, melyek alapul szolgálhatnak a közös európai magánjog 
oktatásához.578 
A jogászképzés europaizálása tekintetében jelentős lépés a különböző egyetemek közötti 
átjárhatóság megteremtése. Ezt a Bologna-program irányozza elő, mely az ún. Bachelor és 
Master fokozatok beépítésével látja megvalósíthatónak azt, hogy Európa diákjai szabadon 
választhassák meg okulásuk helyszínét. A szervezeti és egyéb nehézségeket, melyeket a 
reform a magyar felsőoktatásban okozhat, nem célom és nem is tisztem tárgyalni. Azonban 

                                                
572 Az egységes európai jogászképzésről bővebben ld. a 6. fejezet. 
573 Lando: Optional …, 66-67. o. 
574 A Miskolci Egyetemen a 2004/2005-ös tanévtől az Európajog tantárgy keretében – noha még nagyon 
visszafogottan – már oktatunk európai magánjogot. 
575 Kötz-Flessner: Europäisches Vertragsrecht I. Tübingen 1996. 
576 Stefan Grundmann: Europäisches Schuldvertragsrecht. Das Europäische Recht der Unternehmensgeschäfte 
Berlin, 1999. 
577 Bővebben erről ld. Bibliothek – Jürgen Basedow: Rezension Stefan Grundmanns Europäisches 
Schuldvertragsrecht in: ZEuP 2000 741-743. o.  
578 További tankönyvek lehetnek: Filippo Ranieri: Europäisches Obligationsrecht Springer, Wien-New York, 
1999, esetleg: Hartkamp, Hesselink, Hondius, Joustra, Perron (Hrsg.) Towards a European Civil Code, 
Kluwer Law International, 1998. 
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annyit megjegyzek, hogy az oktatás kétlépcsőssé tétele még nem garanciája az 
átjárhatóságnak, hiszen a tananyag és a vizsgarendszer különbözősége sokkal fontosabb és 
kevésbé könnyen leküzdhető problémákat vet fel. 
Az ezen túlmenő, alapvető probléma azonban az, hogy a Magyarországon a jogi és orvosi 
képzésben – hosszú viták és pro-kontra zajló érdekérvényesítési kísérletek után – nem kerül 
bevezetésre a kétlépcsős rendszer. Mint minden intézkedésnek, ennek is vannak pozitív és 
negatív hatásai, melyeket ehelyütt nem veszek számba. Azt azonban lényeges látni, hogy a 
közös európai rendszer átvételének visszautasítása elsődlegesen a magyar diákok külföldi 
tanulmányainak folytatását, a tanulmányok elismerését, és az esetleges diplomaszerzést 
veszélyezteti. 
Míg a fenti projekt a külföldi diákok részvételét kívánja biztosítani a tagállamok 
egyetemein, ami egyik feltétele, de nem következménye az egységes európai 
jogászképzésnek, a fontosabb feladat a közel egységes tananyag megteremtése lenne. Az 
első esetben a törekvéseket gátolhatja és néhány évet eltöltve a hazai felsőoktatásban, úgy 
látom, hogy gátolni is fogja, a megfelelő nyelvismeret hiánya, amely csak elszánt és 
szisztematikus munkával pótolható, főként az általános iskola felső tagozatában és 
középiskolában. 
A második esetben a már említett tankönyvek, illetőleg egyéb, szintén jelentős munkák579 
kaphatnak szerepet, azonban lényegesnek mutatkozik, egy magyar európai magánjogi 
tankönyv elkészítése is.  
Az oktatásban – szilárd meggyőződésem szerint – fontos szerepet kell szánni a 
jogösszehasonlító tanulmányoknak, mert a közös jog, és ezt biztosra veszem, a 
jogösszehasonlító tanok alapján fog megvalósulni. A jogösszehasonlítás Európában 
hangsúlyosabb, mint Magyarországon, ezen a tényen mindenképpen változtatni kell, ha 
joghallgatóinknak versenyképes, európai színvonalú tudást kívánunk nyújtani. 
Látható tehát, mennyi nehézség, gond, baj és probléma áll az egységesebb európai 
jogászképzés megvalósítása útjában, azonban ez lehet a közös jog hatékony 
megteremtésének egyik záloga, és ezért meg kell hozni a szükséges áldozatokat. 
 
Az egységes jog víziójának megvalósítása az egységes jogtudomány és jogászképzés 
alapján valami olyasmi lenne, mint a jelenleg uralkodó jogösszehasonlítás funkcionális-
szociológiai megközelítésének megkoronázása a valóság által. A funkcionális 
jogösszehasonlítás ugyanis alapvetően az értéksemlegességből és a piaci viszonyokhoz 
közel álló magánjog politikai semlegességéből indul ki. Az egyes tagállamokban felmerülő 
problémák nagyon hasonlóak, csakúgy, mint fáradtságosan kidolgozott megoldásaik 
végeredménye. Ezt a talán meglepő állítást árnyalja azonban, hogy a nagyjából hasonló 
megoldásokra vezető módozatokat kínáló dogmatikai folyamatok rendkívül eltérőek 
lehetnek az egyes államokban. Ezért is olyan nehéz nem csak a jogtudományt, de a jogi 
oktatást és egyáltalán a más-más államokban szocializálódott jogászság attitűdjét 
egységesíteni, uniformizálni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz. A megoldás kulcsa 
sokak szerint – akik a fentiek alapján nyilvánvalóan a fontolva haladók táborához tartoznak 
– csakis a jogtudomány és a jogászképzés egységesítése lehet. A politikai megoldást, azaz a 
jogtudomány által kidolgozott normaszöveg elfogadását és bevezetését éppen emiatt nem 
tartják elfogadhatónak a jogegységesítés napjainkban uralkodó menetrendjét kritizáló 
véleményalkotók. 
 
 

                                                
579 Von Bar: Gemeineuropäisches Deliktrecht Band I. 1996 stb. 
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4.5 A jelenlegi európajogi paradigmák alkalmatlansága a magánjog 
kulcsterületeit illetően 
 

Az Európai Bíróság és a közösségi törvényhozás elsődlegesen a piacközpontúság 
alapján határozza meg a magánjog Közösségen belüli paradigmáját. Már említettem, hogy a 
magánjogi szabályozás alapját a fogyasztóvédelmi rendelkezések közösségi szintű 
meghatározása jelentette a 70-es évek közepén, azonban ezt követően is elsődlegesen azon 
magánjogi jellegű területeknek szenteltek figyelmet, amelyek valamely, inkább több mint 
kevesebb kapcsolatban álltak a piaci viszonyokkal. Az ettől eltérő esetek, mint például a 
környezetvédelem vagy adatvédelem szabályozása csak rendkívülinek számítanak és 
összességükben sem képesek arra, hogy a nemzeti jogalkotásban megtestesített érdekek és 
értékek teljes spektrumát lefedjék.  
A közösségi magánjog elsődleges terepe a fogyasztóvédelem mellett a 80-as évektől a 
versenyjog lett, ahol a Közösség teljes szabályozási primátusa érvényesül. A nemzeti 
versenyjogi megoldásokat reguláció és dereguláció útján felváltották a közösségi 
jogszabályok. A magánjogi viszonyokat elsődlegesen azonban két vagy több szerződő fél 
átfogó érdekkiegyenlítése jellemzi, azaz a felek olyan megállapodást kötnek egymással, 
amely gazdasági (és esetlegesen más) erőviszonyuknak megfelelő. A közösségi jog ilyen 
megközelítése azonban a kritikusok véleménye szerint nem alkalmas arra, hogy a két vagy 
több szerződő, illetőleg a jogviszonyuk által érintett harmadik érdekelt fél vagy felek 
érdekellentétét és az ebből adódó problémákat megfelelően szabályozza.580 Ehhez 
mindenképpen szükségesek mutatkozik egy olyan paradigma, amely átlép a mostani, 
szigorúan a piaci viszonyokkal kapcsolatos magánjogi jogterületeket érintő EK-
jogalkotáson.581 Ezen felfogás alapján tehát a közösségi jog jelenlegi állapotában nem érett 
még az egyes magánjogi jogterületek átfogó egységesítésére.582 
 
 
4.6 A tagállamok nemzeti kultúrájában és jogi hagyományokban 
gyökerező jog 
 

A jogegységesítés ellenzőinek egyik leggyakrabban hangoztatott és 
legmeggyőzőbbnek szánt érve úgy szól: a jog és főként a magánjog olyan mélyen 
gyökerezik az egyes tagállamok társadalmainak mélyrétegeiben, történelmi, politikai, de 
leginkább kulturális viszonylatában,583 hogy az onnan alig kiszakítható. Ez a megközelítés 
mereven szemben áll azzal az állásponttal, mely szerint a magánjog pusztán a piac, a piaci-
gazdasági folyamatok kiszolgálója lenne. A magánjog klasszikus értelemben többet tesz 
annál, mint hogy pusztán megteremtse a megfelelő jogi környezetet és szabályozást a piaci 
tranzakciók lebonyolításához, továbbá szabályozási köre is jóval túlterjed azon, hogy 
csupán bizonyos szakmai problémák lehető legjobb megoldását célozza.  

                                                
580 Duncan Kennedy: The Political Stakes in ”Merely Technical” Issues of Contract Law in: ERPL 2002 13. o.  
581 A kritikusokhoz: Christoph Jeloschek: Konferenzbericht:“Critical Legal Theory and European Private 
Law“ 15. Mai, Amsterdam in: ZEuP, 2001. 983-986. o. 
582 Ez azonban szilárd véleményem szerint nincs így a szerződésjog vonatkozásában. Ám mivel a szerződésjog 
elválaszthatatlan a magánjog egyéb területeitől, az átfogó látásmód és értékelés elengedhetetlen a téma 
taglalását illetően. 
583 A jog kulturális viszonylatairól ld: Hugh Collins: European Private Law and the Cultural Identity of States 
in: ERPL, 1995. 353-365. o.és Király Miklós: Gemeinsamer Europäischer Markt, Rechtsharmonisierung und 
Nationale Kultur in: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae Sectio 
iuridica 41-42. (2000/2001) 149-161. o. szociális szempontjairól pedig: Martijn W Hesselink: The Horizontal 
Effect of Social Rights in European Contract Law in: EDP, 2003. 1-18. o.  
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A jogegységesítés leghangosabb ellenzője, Legrand szerint a magánjog önmagában testesíti 
meg az individuumok szabadságát abban a tekintetben, hogy szerződéses viszonyba 
lépjenek egy másik, hozzájuk hasonló, a szerződés megkötését és annak tartalmi elemeit 
tekintve teljesen szabad jogalannyal, ezzel elősegítsék a rendelkezésre álló javak (talán nem 
naiv a feltételezés) igazságosabb újraelosztását. Államról államra eltérő értékkategóriákat és 
kultúrspecifikus mentalitást képez, amely nem a csak a jogászság, de a laikusok 
társadalomról alkotott képébe is alapvetően beleivódott. Annyira erős ez a kapcsolat, amely 
a jog és a társadalom között hosszú századok alatt kialakult, hogy az egyén a kulturális és 
történelmi hagyományok mellett leginkább ezzel tudja magát azonosítani és elhatárolni más 
államok, kultúrák polgáraitól. Ezért is sokkal nehezebb a magánjogi normákat funkcionális, 
célorientált szempontok alapján a határokon átjuttatni és megváltoztatni.584 
Ebből kifolyólag az EK-jog minden, kizárólag piacorientált alapon nyugvó beavatkozási 
kísérlete a nemzeti magánjogok kultúrát és identitást magukban rejtő rétegeibe, felsértheti a 
magánjog tradicionális, jogi, kulturális és történelmi alapjait és súlyos zavarokhoz 
vezethet.585  
Ezt emelte ki Teubner is, amikor a jóhiszeműség elvének az angol jogba való erőszakos 
beillesztése ellen emelt szót.586 Ezt a problémát egészen pontosan a tisztességtelen 
kikötéseknek a fogyasztói szerződésekben való korlátozásáról szóló irányelv587 okozta, 
amely természetszerűen meghatározza, hogy mikor tisztességtelen egy kikötés.588 A szerző 
azonban megemlíti, hogy a vírus már korábban bekerült a Common Law addig egészséges 
szervezetébe, méghozzá a UCC és a Restatements elfogadásával az Egyesült 
Államokban,589 hiszen mindkét joganyag említi, sőt egy angolszász jogász számára590 
hátborzongató módon megköveteli a jóhiszeműséget a szerződés teljesítésénél.591 
Az angolszász fórumok megpróbáltak ellenállni az ’idegen test’ jelentette problémának, ám 
az irányelv átültetése után nem volt más lehetőségük, meg kellett barátkozni az 
elfogadhatatlannal. Azonban ez még nem minden, hiszen az európai jogegységesítés 
keretében hasonló megpróbáltatások várhatnak a derék Common Law kollégákra.592 Ehhez 
elég csupán annyi, hogy az PECL 1.106 pontja is hivatkozik a jóhiszeműségre és a 
tisztességes eljárás követelményére.593 Ezzel azonban még nincs vége, hiszen a nemzetközi 
kereskedelemben és egyúttal az európai jogegységesítés alakulásában is kiemelkedő 

                                                
584 Legrand: The Impossibility of Legal Transplants in: M.J.Eur.Comp.L 1997. 111. o., 116. o.  
585 Collins: Good Faith in European Contract Law in: OxfJLS 1994. 233. o.  
586 Teubner: Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New Divergences 
in: MLR, 1998. 11. o. A jóhiszeműség egyéb kapcsolataira: Peter van Schilfgaarde: System, Good Faith and 
Equity in the New Dutch Civil Code in: ERPL, 1997. 1-10. o.  
587 93/13/EGK Tanácsi irányelv (1993. április 5.) a fogyasztói szerződésekben található tisztességetlen 
kikötésekről (OJ L95, 1993. április 21, 29). 
588 „Egy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel abban az esetben tekintendő tisztességtelen 
feltételnek, ha a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban 
kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó hátrányára.” Irányelv 3. cikk. 
589 Ezekről részletesen ld. 3. fejezet. 
590 Vö. ezzel a „szelíd” angolszász álláspontot: Hugh Beale: The Development of European Contract Law: 
Towards a European Civil Code Conference on Hungarian Civil Law in the Mainstream of the Development 
of European Law, Held on the 28-29th September 2001, on the University of Miskolc, Hugh Beale: Szerződési 
jog és európai integráció – Előadás a Magyar Tudományos Akadémián in: EJ, 2003. 3-10. o. 
591 Teubner: Legal Irritants …,11. o.  
592 Itt megjegyzem, hogy az angolszász jogászok számára sokkal nagyobb problémának tűnik az egységes jog 
elfogadása, mint az a kontinentális jogászok esetében megfigyelhető. Hogy ez miből adódik – természetesen a 
két jogrend sajátosságain kívül – ,talán az elszigeteltség, talán a hagyományok nagyobb szerepe, talán a 
büszkeség, nem tudom megítélni, egy önálló tanulmánynak azonban remek témáját képezné.  
593 1.106 cikk (1): Jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során mindkét fél jóhiszeműen és a 
tisztességes eljárás követelményeinek megfelelően köteles tevékenykedni. 
(2) Ezt a kötelezettséget a felek nem korlátozhatják és nem zárhatják ki.  
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szerepet játszó két jogi instrumentum, a CISG és az UNIDROIT Alapelvek is hivatkozik a 
jóhiszeműségre.594 
Ezek alapján látható, hogy az angolszász jog nem maradhat érintetlen a kontinentális 
hatásoktól és ez fordítva is igaz. Véleményem szerint ezekben a folyamatokban már 
elkezdődött a látens jogegységesítés, azaz a különböző jogrendszerek szabályainak egymás 
élő szövetébe való bevezetésével az eltérések kemény körvonalainak puhítása vette 
kezdetét, melynek eredménye az lehet, hogy a tényleges jogegységesítési folyamat 
elfogadásához előkészített terepen kevesebb akadály és ellenkezés várható.595 
A fenti megfontolásokat figyelembe véve, a legfőbb kritikusok szerint az alábbi megoldási 
lehetőségek kínálkoznak a magánjog egységesítése előtt, ha el akarjuk kerülni az imént 
ismertetett csapdákat: 
 
1, Az első álláspont egyik legismertebb képviselője a jogegységesítés szükségtelen, sőt 
káros voltának bebizonyítását zászlajára tűző mozgalom élharcosa, a fentebb már 
hivatkozott Pierre Legrand,596 francia-kanadai jogtudós. 
Számos, már a múlt század utolsó évtizedében is megjelent írását597 szentelte a szerinte 
káros folyamat elleni harcnak.  
Legrand meglátása szerint a mai folyamat alapja az európai integrációs eszmében 
keresendő, mikoris megszületett az alapvető célkitűzés, a gazdasági integráció 
megvalósítása. A gazdasági integráció, mint az európai nemzetek egymásra találásának 
egyik mozgatórugója nemcsak, hogy katalizálta a jogegységesítési folyamatokat, de egyben 
megfelelő alapot jelentett az integráció elmélyítését illetően. A tagállamok eleinte – és 
sokszor most is – kisebb fokú kényszer hatására mondtak le szuverenitásuk egy-egy 
szeletéről, melyben immáron nem ők az illetékesek.  
A közös távlati cél érdekében azonban megtették ezt, hiszen remélhették, hogy a 
megvalósuló vámunió majd az egyre szorosabb gazdasági integráció révén olyan – főként 
gazdasági jellegű – előnyökben részesülnek, amelyek kárpótolhatják őket a szuverenitásuk 
megnyirbálásáért. 
Így kialakult egy olyan, ún. „európai tulajdonságokkal” bíró jog, amelynek alapvető 
mozgatórugója a minél szorosabb és minél gyümölcsözőbb gazdasági együttműködés 
megvalósítása, lehetőség szerint a jogi környezet olyan jellegű és mértékű átformálásával, 
amely biztosítja a globalizáció és a gazdasági növekedés mindenek felett való 
érvényesülését.  
A javaslat tehát, amelyet Legrand képvisel nem más, hogy ha már mindenképpen szükséges 
a magánjogi – elsődlegesen természetesen a szerződésjogi – szabályok egységesítése, azt 
olyan módon kell megtenni, amely legkevésbé avatkozik be a tagállamok magánjogának 
organikus fejlődésébe. Szigorúan ellenez minden olyan próbálkozást,598 melynek 
végeredménye a már sokat emlegetett és számos jelentős jogtudós véleménye szerint 
                                                
594 UNIDROIT Alapelvek 1.7 cikk, CISG 7 (1) cikk. 
A két joganyag értékelése, elsősorban a jogrendszerek tekintetében kifejtett hatásukat illetően ld. a 3. fejezetet.  
595 Ehhez ld: Hugh Collins: Formalism and Efficiency: Designing European Commercial Contract Law in: 
ERPL, 2000. 211-235. o.  
596 Az összehasonlító jogi kultúra professzora a Tilburgi Egyetemen, meghívott előadó továbbá a Paris I és 
Paris II egyetemeken. 
597 Legrand: European Legal Systems are not Converging in: Int.Comp.L.Q. 1996, 52-81. o.  
Legrand: The Impossibility of Legal Transplants in: M.J.Eur.Comp.L. 1997, 111-124. o. 
Legrand: Against a European Civil Code in: MLR 1/1997 44-63. o.  
Legrand: The Return of the Repressed: Moving Comparative Legal Studies Beyond Pleasure in: TLR. 2001, 
1033-1051. o.  
Legrand: On the Unbearable Localness of the Law: Academic Fallacies and Unreasonable Observations in: 
ERPL , 2002, 61-76. o.  
598 Ld. ehhez többek között: Legrand: Against …, 44-63. 
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szükségszerű és elkerülhetetlen magánjogi kódex. Indokolás szerint, a magánjogban ma a 
tagállamok között meglévő különbözőségek értéket képviselnek, a sokszínűség ebben a 
tekintetben megőrzendő és támogatandó, hiszen ezekből Európa csak profitálhat. Ám, még 
ha meg is próbálkozna valaki a kódex megalkotásával, az Európán belül a Common Law és 
a Civil Law között fennálló különbségek olyan nagyok, hogy azt nem lehet áthidalni.599 
(érdekességként jegyzem meg, hogy a szintén nem a jogegységesítés feltétlen hívei közé 
tartozó Markenisis ezzel ellentétes álláspontra helyezkedik, amikor kijelenti, hogy az 
angolszász és a kontinentális jogrend konvergál egymáshoz.)600  
Legrand szilárd álláspontja szerint a kódex támogatói támadást intéznek az európai jogi 
pluralizmus ellen, és kísérletet tesznek a kulturális sokszínűség elnyomására az öreg 
kontinensen. De tovább is megy a jogegységesítés támogatóinak kritikájában. A 
kontinentális jogászokat, akik nézete szerint az egész, a jog, mint olyan elleni merénylet 
mögött állnak, meghaladott intellektualitással vádolja, szerinte a kontinens jogászsága már a 
kezdetektől fogva: „…megátalkodottan racionális, megrögzötten koncepcionalista és 
szégyentelenül formalista.”601 Ennek az a következménye, hogy csupán a törvényeket 
fogadják el jognak és nem hajlandóak jelentőséget tulajdonítani a környezet – ebbe 
beleértve a történelmi, gazdasági vagy politikai hatásokat – vizsgálatának. Ennek 
következtében kutatásaik felszínesek, eredményeik megalapozatlanok és egész 
tevékenységük ideológiailag motivált, mely számára elfogadhatatlan, szinte már bűn.602 
 
2, A második megoldási lehetőség már nem ennyire radikális. Célkitűzése és alapelve ennek 
megfelelően az, hogy sokkal ésszerűbb apró, ám megfontolt lépésekkel előrehaladni.603 
Nem fontos azonnal – erre egyébként nem is mutatkozik reális esély – a magánjog teljes 
spektrumában jelentős változásokat eszközölni, ezzel együtt nem is igazolható, hogy a 
jogegységesítés vagy csupán a jogközelítés is károkat okozna a nemzeti jogokban és 
kultúrákban. Így az olyan szabályokat, amelyek a nemzeti jogrendszerekben már elavultnak 
minősülnek,604 ezért megváltoztatásuk, megújításuk szükségesnek látszik, az ilyen 
szabályokat lehet – sőt kell is – friss szemmel és európai szívvel modernizálni. De nemcsak 
az egyes jogintézményeket illetően lehetne különösebb probléma nélkül előrehaladni, 
hanem pl. a szerződésjog olyan alapelvei tekintetében is, melyekkel kapcsolatban 
koncepcionálisan nincsenek nagy különbségek a tagállamok között.605 Ezekben a 
kérdésekben sokkal könnyebben és jelentősebb áldozatok nélkül lehetne számottevő 

                                                
599 A különbségek áthidalhatatlanságáról ld. a CISG és az UNIDROIT Alapelvek megalkotását, amelyek 
világviszonylatban is jól működnek. 
600 „… no doubt that convergence is taking place.” in: Markenisis(ed.) The Gradual Convergence: Foreign 
Ideas, Foreign Influences, and English Law on the Eve of the 21st Century 1994 30. o. ehhez még: 
Markesinis: Why a code is not the best way to advance the cause of European legal unity? in: ERPL, 1998. 
519-524. o.  
601 Legrand: On the Unbearable…, 64. o.  
602 De legalábbis rosszhiszemű eljárás, amely kritikát éppen Lando irányában fogalmazza meg: Legrand: On 
the Unbearable… 67. o. , de ugyanitt kijut a szemrehányásból Van Gervennek és Markenisinek is. 
603 Ehhez ld. a szintén kritikai álláspontot elfoglaló Jan Smits írásait: Smits: A European Private Law as a 
Mixed Legal System in: MLECL, 1998. 328-340. o. Smits: A Principled Approach to European Contract 
Law? (Editorial) in: MJECL, 2000. 221-223. o. Smits: Book Review: The Making of European Private Law 
in: ERPL, 2002. 853-854. o., Smits: Néhány kritikai észrevétel az európai szerződési jog alapelveinek 
használatával kapcsolatban in: EJ, 2001. 15-19. o.  
604 Ilyenek lehetnek például az angol jogban a consideration vagy a privity of contract, a francia imprevision, 
vagy a német Leistungsströrungsrechts túlzottan bonyolult szabályozása.  
605 Vö. ezzel a Common Core Project tudományos módszerét, amely éppen az államok között a mélyben 
megbúvó hasonlóságok kiaknázása útján, a jogösszehasonlítás segítségével kíván eredményeket elérni a 
jogegységesítés területén.  
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eredményeket elérni, jóllehet egy kódex kialakítása és megalkotása ezzel a módszerrel nem 
kecsegtetne gyors sikerrel.  
 
A hasonlóságok kapcsán szintén itt kell megemlíteni azt a véleményt, melyet – bár éppen az 
ellenkező oldalon áll – Lando képvisel, nevezetesen, hogy az európai államok 
jogászságában több a hasonlóság, mint az elválasztó tényező. Példákat hoz rá, hogy mind az 
ESZJB munkájában, mind pedig az Európai Bíróság döntéshozatali mechanizmusában,606 
az együttgondolkodás folyamán gyakran érték meglepetések a tagokat abban az értelemben, 
hogy nem várt közös álláspontot sikerült kialakítani olyan esetekben is, amelyek első 
ránézésre az angolszász és a kontinentális jogrendet elválasztó hasadék törésvonalán 
húzódtak.607  
Ha esetleg igazolásra van szükségünk eme tézist illetően – bár, mint mondtam, nem eme 
fejezet a legmegfelelőbb hely az itt eretneknek minősülő állítások bizonyítására – elegendő, 
ha a már sokszor hivatkozott CISG és UNIDROIT Alapelvek szabályanyagára gondolunk, 
melyeket világviszonylatban, a világ számára alkottak meg, és melyek esetében szintén 
pozitív tapasztalatokról számoltak be a közreműködő jogtudósok. 
Mindezen hasonlatosságoknak és közös gyökereknek Lando szerint lehetővé kell tenniük, 
hogy megalkossuk az Európai Kötelmi Jog új és egységes joganyagát. 
Az európai jogrendszerek hasonlóságának meglétében tehát nem olyan éles a nézetek 
ütközése a két tábor között, mint az egységes jog szükségességét illetően,608 
véleménykülönbség csak annyiban áll fenn, hogy milyen messze vezethet minket a 
hasonlóság, milyen felépítmény készülhet eme alapra, lassacskán egységesített, partikuláris 
szabályok összessége vagy egy magánjogi Kódex, amely egybefoglalja és újradefiniálja az 
európai magánjogot. 
A Lando megoldási javaslatait kizáró vélemények atyjai – akiket hívhatunk mérsékelt 
tagadóknak is – nem azt állítják, hogy a jogegységesítést örök időkre el kell felejteni és 
egyáltalán nincs rá lehetőség az európai integráció keretei között. Sokkal inkább felállítanak 
egy olyan kétlépcsős kritériumrendszert, amelynek, megvalósulásuk előtt meg kell feleltetni 
a tervezeteket. 
 
A, Először azokat a szakterületeket és kérdéseket kell feldolgozni, amelyek nincsenek 

egyértelmű, vagy legalábbis funkcionális kapcsolatban a jogrendszerekkel. Ebben az 
esetben természetesen a felszínen megjelenő szabályok a meghatározott szabályozási 
koncepcióhoz való kötődésük vagy a különböző, alapulfekvő szerződésjogi filozófiák 
folytán jelentősen megváltozva, másként jelenhetnek meg a gyakorlatban. Az egymástól 
is eltérő intézményi berendezkedés és szabályok esetében a mélyebben fekvő és 
azokban megtestesülő értékeket, előképzeteket, szociális és kulturális kapcsolatokat kell 
felszínre hozni és a későbbiekben alaposan megvizsgálni.609  

B, A második lépcsőben azt kell vizsgálni, hogy a fenti szabályok jogi-kulturális 
környezetét hogyan lehet közösségi szintű jogi szabályozással biztosítani. Itt konkrétan 
arról lenne szó, hogy hogyan lehet a magánjog, de minimálisan a szerződésjog általános 
és különös részének szabályait az egységes európai kulturális identitás megteremtésének 

                                                
606 Az Európai Unió Bíróságában egy-egy bíró foglal helyet minden országból. Ehhez képest néhány bíró 
hasonló tapasztalatokról számolt be. Gyakran egyetértés van köztük ugyanis az ügyek kimenetelét illetően, 
jóllehet a döntés okai és összefüggései nagyon sokszínűek lehetnek. in: Lando: Optional…, 63-64. o. 
607 Erről bővebben ld. 6. fejezet 
608 Kivétel ez alól természetesen Legrand, aki nagyon hevesen tagadja ezt a tételt. 
609 Beale: The Principles of European Contract Law and Harmonization of the Laws of Contracts in: Festskrift 
til Ole Lando 1997, 34. o.  
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feladatához kapcsolni.610 Ez a meglehetősen idealista felfogás azonban népszerű, mint 
látható olyan szerzők körében is, mint Basedow vagy Beale, akik Európa jogászságának 
élvonalához tartoznak. A szociális piacgazdaság és a felelős állam eszménye, 
mindenféle politikai felhangtól mentesen, valóban szép és támogatandó célkitűzés. A 
magánjogban benne foglalt jogi-kulturális kérdéseket össze kell kapcsolni az erkölcsi 
értékekkel, az igazságos társadalmi elosztással, az állam szerepével a 
jogérvényesítésben, az egyes piaci szereplők szabadsága és szociális felelőssége 
egyensúlyának megteremtésével, és mindezeket egy egységes európai koncepcióba kell 
foglalni.  

 
Ha mindez megvalósul, akkor van reális esélye a jogegységesítés ellenzői szerint a 
megvalósítandó új magánjog vagy legalábbis szerződésjog megalkotásának, és annak, hogy 
a politikusok, a piaci szereplők és a tagállamok elfogadása és támogatása mellett 
meggyökerezhessen a XXI. század modern európai közéletében.  
 
 
4.7 A kodifikáció elméletének meghaladottsága 
 

A jogegységesítés formája is időről-időre a fellángoló viták középpontjába kerül. A 
kódex támogatóit már ismerhetjük, hiszen akik alapelvgyűjteményt, egész normaszöveg 
tervezetet készítettek, nyilván azt remélik, hogy fáradtságos munkájuk gyümölcse az lesz, 
hogy az ő javaslataikat fogadják el a döntő pillanatban, amikor hosszú folyamat a végére ér. 
Azonban az ellentábor is jelentős erőket mozgósít, amikor az elképzelés tarthatatlanságáról 
kívánják meggyőzni a jogalkotókat és egyáltalán a diskurzus iránt érdeklődő közönséget. 
Melyek tehát azok az érvek, amelyek szilárdan alátámasztják, hogy ha lenne is magánjogi 
jogegységesítés, azt nem kódex formájában kell megvalósítani? Miért ez a heves tiltakozás 
a Kódex ellen? 
A kodifikáció olyan törvényhozási aktus, amely egy nagyobb jogterület vonatkozásában – 
amely jelen esetben a magánjog vagy éppenséggel a szerződésjog – szisztematikus 
egységbe foglalja az egyes normaszabályokat és alapelveket, és az általános alkalmazás 
igényével teremti meg koherens harmóniájukat.611 A kodifikáció Európában a XVIII-XIX. 
században rendkívül népszerű volt, ekkor szakítottak az európai népek a ius coummune 
örökségével és vették saját kezükbe a magánjog alakítását országukban. Ekkor született 
meg az ABGB, a Code Civil és a BGB, hogy csak a legnagyobbakat említsük. A 
kodifikáció, amely tehát rendkívül sikeres volt 2-300 évvel ezelőtt, a jogi humanizmusban, 
a felvilágosodás racionalizmusában és a természetjogban gyökerezett.612 Az a tény, hogy a 
kodifikáció a XVIII-XIX. században, sőt még a XX. században is613 remek szabályozási 
eszköznek tűnt fel nem zárja ki, hogy a társadalom elmúlt évtizedekben bekövetkezett 
rohamos változása és az ezzel kapcsolatosan a jogrend iránt kialakult új szemlélet és 
elvárások kissé átformálták a jogi környezetet, és ezáltal a szabályozási lehetőségek 
spektrumát.614 Számos szerző véleménye szerint a kodifikáció a múlt stabil értékrendjének 
koncepciójába fér be csupán.615 Manapság nem ez a helyzet. Egy kódex akkor fejti ki 

                                                
610 Ehhez: Basedow: Europäisches Vertragsrecht für europäische Märkte - Vorträge und Berichte Nr. 62., 
Bonn, 1996. 25. o. és Basedow: A Common Contract Law for the Common Market in: CMLR 1997, 1183. o.  
611 Zimmermann: Codification: History and present significance of an idea in: ERPL 1995, 98. o.  
612 Zimmermann: Codification…, 98. o.  
613 Ld. ehhez az olasz (Codice Civile) és a legutóbbi holland (Nieuwe Burgerlijk Wetboek) kodifikációt, de a 
magyar rekodifikáció is talán ebbe a vonulatba sorolható. 
614 Lurger: Grundfragen… 37-38. o.  
615 Markenisis: Why… 520-523. o.  
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legjobban hatását, ha az általa szabályzott kérdések lehetőség szerint nem változnak évek 
alatt, hanem évtizedek tekintetében is biztos támpontot nyújt az adott problémák 
tekintetében. Az 50 éves Ptk-t is szétfeszítik immáron a magánjog elmúlt másfél 
évtizedének forradalmi változásai, és nem lehet olyan kódexet alkotni, amely biztosítva 
lenne hasonló „merényletek” ellen.616 Miért gondoljuk, teszik fel a kérdést az 
elégedetlenkedők, hogy a hosszú és fáradtságos munkával megalkotandó európai kódex, 
amely rengeteg vitára, tárgyalásra és konszenzuskeresésre fordított energiát emészt fel, nem 
szorul-e átalakításra gyorsan változó világunk sodrásában? És ha igen, vajon hogyan tölti be 
kódex-jellegű funkcióját, azaz az állandóság és a stabilitás nagytekintélyű őrének szerepét, 
ha testét mindig toldozzák-foldozzák az éppen aktuális igényeknek és az azokból fakadó 
módosításoknak megfelelően? 
Ilyen sokszínű és (főként gazdaságilag) átalakulóban lévő világban nem várható el 
alapelvek átfogó gyűjteményétől, hogy általános alkalmazást nyerjenek.617 Társadalmunk és 
ezen belül is a piaci szereplők nagyfokú rugalmasságot és nyitottságot várnak el a 
törvényalkotótól a speciális kérdésekre való gyors reakciókat illetően.618 Mai pluralista 
társadalmunkban megfigyelhető, hogy a rendkívül széles skálán mozgó egyéni- és 
csoportérdekek különböző értékrendet és preferenciarendszert képviselnek, amelyeket 
szinte lehetetlen az általános kodifikáció egységes szabályozási megoldásaival kezelni.  
Természetesen azonnal kínálkozik a válasz, hogy állnak még a nagy Kódexek, a Code Civil 
immáron 200 éve és töretlenül hatályban van, a BGB sem került még a jogtörténet 
kizárólagos érdeklődési körébe, hiszen a mai napig a német jogászság büszkesége.619 A 
kódexek kora azonban minden bizonnyal lejárt. Ehhez elég csak a már említett holland 
példát alaposabban szemügyre venni. Az 1992-es elfogadást megelőzően 43 éven keresztül 
folytak a munkálatok a joganyag összeállítását illetően.620 Ez a már önmagában is 
rémisztően hosszú időtartam, mennyi javaslatnak lehetett végső nyugvóhelye, hányszor és 
hányszor kellett átdolgozni egy-egy tervet és elképzelést csak amiatt, mert meghaladta az 
idő. Ha még hozzávesszük, ehhez hogy a hollandoknál alapvetően konszenzus uralkodott a 
kódex szükségességét és megalkotásának metódusát illetően, végképp nem marad remény, 
hogy komolyan higgyünk az európai kodifikációban, ahol ugyan már évtizedek óta folyik a 
munka, azonban az egység, a konszenzus és a közös akarat még csak körvonalakban sem 
létezik.  
A folyamat, amely megfigyelhető manapság, éppen ezzel ellentétes. Ugyanis a 
szabályzandó témakörök nagysága és folyamatos változása folytán nem lehet minden 
alkalommal a kódexet módosítani, ha új rendelkezés mutatkozik szükségesnek. Ezeket 
külön törvényekben hajtják végre, melyek szépen lassan átveszik a dominanciát a magánjog 
szabályozásában, és mivel sokkal rugalmasabban kezelhetők, mint a régi tekintélyes 
kódexek, talán a jogalkotók számára is szimpatikusabbá válnak, noha a jogász közvélemény 
mindig is nagy tisztelettel tekintett ezekre az instrumentumokra és integráns, központi 
részévé váltak a jogról alkotott felfogásnak a századok folyamán.  
A legújabb kulcsszó tehát a dekodifikáció, amely hosszabb távon a kódexek kiüresedéséhez 
vezet!  

                                                
616 Ld. ehhez az Új Polgári Törvénykönyv Koncepciója és Tematikája, Magyar Közlöny, Különszám 2003. – 
Az új törvény kódexjellegével kapcsolatban 21. o.  
617 Vö: Legrand: Against … 44-63. o. Legrand-t bizonyos szerzők a XX. sz. Savigny-jának is nevezik fenti 
írása okán ld: Zeno-Zencovich: The European Civil Code, European legal tradition and neo-positivism in: 
ERPL, 1998. 351-352. o.  
618 Heribert Hirte: Wege zu einem europäischen Zivilrecht, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 1996 24. o.  
619 Azonban folyamatosan zajlik átdolgozása és a kor kihívásainak megfelelő újragondolása, erről többet ld.: 
Mátyás: A kötelmi jog reformja Németországban in: JK, 2003. 381-389. o. és Lando: Das neue Schuldrecht 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in: RabelsZ, 2003. 232-245. o.  
620 Markenisis: Why…519. o.  
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Újabb érv a kódex mellőzése mellett az angolszász jogfejlődés tapasztalata621. Ez azt 
mutatja, hogy a jogbiztonság, a jog átláthatósága és a joghoz való hozzáférés lehetősége az 
egyének számára kodifikáció nélkül is biztosítható. Sőt, az angolszász jogászok számára 
egyenesen riasztó a kodifikáció fenyegető réme,622 ami ebben az esetben megnehezíthet a 
konszenzus elérését a jogegységesítést illetően. 
De mennyire reális a kodifikáció az európai magánjog vonatkozásában? Ahhoz, hogy 
megvalósuljon, erős politikai akaratra és jelentős meggyőző erővel bíró politikai programra 
van szükség. Felvetődhet a kérdés, hogy miért annyira lényeges ez a probléma, vajon nem 
csupán egy jogalkotás-technikai megoldásról van-e itt szó? A válasz: nem.  
Egy kódex maga szimbólum. Az alkotók erején át kifejezi a magában foglalt jogterület 
jelentőségét, hangsúlyozva, hogy rendkívül fontos és a társadalom számára jelentős 
szabályozás készült, melynek tudományos igényességével talán csak művészi értéke 
vetekedhet.623 Ezért egy kódex csak rendkívüli alapossággal és körültekintéssel készülhet 
el. Ebben a tekintetben bírálják a jogegységesítés támogatói is. De nemcsak azon okból 
kifolyólag, mert a jogalkotók nem látnák el megfelelően ezzel kapcsolatos feladatukat, de 
azért is, mert félő, hogy nagyon elhúzódik a folyamat és ezáltal pont a megvalósítás legfőbb 
indoka, a gazdasági versenyképesség növelése és az Egységes Piac megfelelő működésének 
biztosítása szenved csorbát.  
Konklúzióként megállapítható: ha az európai magánjog egységesítése ésszerűségi okokból 
kiindulva csupán a legfontosabb területeken megy végbe, azaz a szerződésjog általános és 
különös része, illetve a szerződésen kívüli károkozás vonatkozásában, és a folyamat során 
mindvégig kiemelt figyelmet szentelnek a tartalmi jellegű ideológiai és politikai 
megalapozottság követelményének, talán kialakulhat egy olyan európai szintű politikai 
akarat, amelyhez a szakmai tényezők támogatása is társul és ezáltal megvalósulhat a régi 
álom. Szilárd meggyőződésem szerint egy kódex formájában. 
 
 
4.8 Az EK magánjogi jogalkotása és a demokratikus legitimáció 
 

Ezen pont keretében, bár a téma mutat némi átfedést a 4.1 és 4.2 pontokkal, 
alapvetően azzal foglalkozom, hogy mennyire tükrözi az EK jogalkotása Európa népeinek 
igényét és elvárásait, illetőleg mennyiben rendelkezik ez a fajta sajátos jogalkotás 
demokratikus legitimációval. Úgy gondolom, abban (majdnem) minden európajoggal 
foglalkozó szakértő egyetért, hogy az EK-jogalkotás, összehasonlítva a nemzeti jogalkotói 
tevékenységgel, jelentős demokratikus deficitet mutat.624 Ez a folyamat a magánjogi 
jogalkotás területén még inkább szembeötlő és elgondolkodtató. Ezért – így a szkeptikusok 
– a teljes magánjogot az EK irányelvekben és rendeletekben testet öltő jogalkotásának 
kiszolgáltatni nem lehet érdeke egyetlen, a diskurzusban részt vevő szereplőnek sem.625 

                                                
621 Ehhez többet: John Adams – Roger Brownsword: Understanding Contract Law, Glasgow, 1987 és Adams, 
John Adams – Roger Brownsword: Key Issues in Contract, Butterworths, London-Dublin-Edinburgh, 1995. 
622 Az, hogy minden viszonylagos, ismét látható, elegendő csak pillantást vetni a Restatements-ekkel 
foglalkozó fejezetre, ahol az amerikaiak tartották fontosnak a kodifikáció-jellegű jogalkotást.  
623 Vö.: Ius est ars boni et aequi. 
624 Ezzel a fogalommal először az Európai Parlament közvetett választásánál találkozhattunk, 1979. óta ebben 
a tekintetben megszűnt, illetőleg jelentősen csökkent. A további csökkentésre tett erőfeszítéseket a Közösség a 
jogalkotás területén Maastricht óta illetve az Európai Alkotmány megalkotásával és (kérdéses) elfogadásával 
napjainkban. Az integráció elmélyülése és a jogegységesítés kapcsolatához ld: Geoffrey Samuel: The impact 
of European integration on private law – a comment in: Leg. Stud., 1998. 167-176. o.  
625 Ehhez többet, illetve az irányelvek és rendeletek csatájának megvilágításához ld. 5. fejezetet. 
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Itt elsődlegesen azt kell figyelembe venni, hogy az EK-jogalkotás, akár rendeletek, akár 
irányelvek útján megy végbe,626 megfelelő együttműködést igényel egyrészről az EP, 
másrészről pedig a nemzeti parlamentek viszonylatában.627 Ezek a folyamatok intézményi 
szempontból még meglehetősen kidolgozatlanok és jelentős szabályozási igénnyel bírnak, 
azonban a klasszikus jogegységesítési módszerekkel, főképpen a nemzetközi 
szerződésekkel628 összehasonlítva megállapítható, hogy a demokratikus legitimáció 
szempontjából jelentős előnyt jelent a demokratikus részvételt illetően. Az Amszterdami 
Szerződés és azt követően a Nizzai Szerződés ugyan folyamatosan könnyített a hiányzó 
demokratikus legitimáció áthidalását kereső szakértők munkaterhén – elsődlegesen az EP 
hatásköreinek bővítése és a közösségi kereskedelem átláthatóságának növelése által, 
azonban az elért fejlettségi fok még mindig nem elegendő a magánjogi jogalkotás megfelelő 
megalapozottságához.  
Az ebben a pontban tárgyalt demokratikus legitimáció szempontjából az egyéb 
jogegységesítési javaslatok, mint például a jogtudomány elsődlegessége a folyamatban, 
illetve a római-kánonjogi jellegű ius commune-hez való közelítés, továbbá a piaci 
viszonyokra hagyatkozás alapján történő egységesítés lehetősége mind szélesebb és erősebb 
megalapozottsággal rendelkeznek, mint az EK jogalkotás. Az intézményi reformok mellett 
vannak olyan belső, tartalmi jellegű intézkedések, amelyek segítségével az egységes 
szerződésjog demokratikus legitimációjának szintjét növelni lehet. 
Jelentheti-e ezen eredmény azt, hogy nem születik ilyen jellegű jogforrás a közösség 
keretein belül? Úgy vélem, ez nem elképzelhető. 
 
 
4.9 A szerződésjog globalizációja 
 

A fenti ellenérveken túlmenően elszigetelten olyan vélemények is hallhatók, 
amelyek szerint a világgazdaság és ezzel együtt a szerződésjog megállíthatatlannak tűnő 
globalizációja mind rövid, mind pedig hosszútávon feleslegessé teszi a szerződésjog 
európai egységesítésére vonatkozó törekvéseket.629 A már megszületett és még várhatóan 
megalkotandó világméretű szabályozási rendszerek630 ezen érvek alapján nem indokolják 
azt, hogy Európa saját maga számára is készítsen egységes szerződésjogot, hiszen a 
felhasználás lehetősége biztosított az európai gyökerű piaci szereplők számára is, sőt, azzal 
a szándékkal alkották őket, hogy világméretekben egységes legyen a gazdaság, 
kereskedelem szempontjából alkalmazott jog.  
Ezen álláspont azonban, jóllehet nagymértékben leegyszerűsítené a jogalkotási folyamatot, 
és rövid úton elvágná a dolgozatban ismertetett, rendkívül szerteágazó vitát, nem minden 
tekintetben állja meg a helyét.  
A globális méretekben végrehajtott jogegységesítés, bármennyire is körültekintően és 
szakmailag megalapozottan kerül megalkotásra és végrehajtásra, nem válaszolhatja meg a 
sajátos európai jogi és gazdasági helyzet minden problematikáját.631 Rendszere önmagából 
                                                
626 A határozatokról (döntésekről) ebben az összefüggésben nem beszélek, hiszen sajátosságaiknál fogva 
kevéssé lennének alkalmasak a magánjogi jogegységesítés megvalósítására. 
627 Itt elsődlegesen arra gondolok, amikor az egyes EK-jogszabályok előkészítését információgyűjtés és 
tájékozódás előzi meg annak érdekében, hogy a lehető legjobb szabályozás kerüljön megalkotásra. 
628 A magánjog egységesítési folyamat is ilyen nemzetközi szerződésekkel kezdődött az EGK-ban, ld. 
Brüsszel I. Egyezmény vagy a Római Egyezmény. Ehhez többet ld. Vékás Európai Magánjog … 27. o 
629 Uwe Sandrock: Das Privatrecht am Ausgang des 20. Jahrhunderts. Deutschland – Europa - und die Welt. 
In: JZ, 1996. 1. o.  
630 Ide vonatkozik a CISG és az UNIDROIT Alapelvek szabályozása, mint globalizált kísérletek, amelyek 
alapul szolgál(hat)nak az európai jogegységesítés számára. 
631 Lurger: Grundfragen… 42. o.  



 

 137 

adódóan lazább, tárgyában pedig lényegesen korlátozottabb, mint az az európai jogalkotás 
szempontjából kívánatos lenne.  
Az egyöntetűen megállapítható, hogy a jelenlegi instrumentumok, bár igen nagy előrelépést 
jelentenek a korábbi állapotokhoz képest, valamint alkalmazásuk során nagy 
népszerűségnek örvendenek, jelenlegi formájukban nem alkalmasak arra, hogy megfelelő 
alternatívát nyújtsanak az európai szerződésjog egységesítésére. A további, e tekintetben 
várható progressziót pedig szintén megnehezíti a fent már ismertetett, a jogegységesítés 
útjában időről időre feltűnő politikai, gazdasági, nyelvi és kulturális akadályok sorozata. 
A szerződésjog világméretű egységesítése ennek alapján még csak fel sem merült mérvadó 
körökben. Az az érv tehát, hogy az európai jogegységesítést megelőzheti, illetőleg annak 
eredményeit egy utólagosan megvalósuló globális jogalkotási folyamat megkérdőjelezheti, 
nem bír nagy valószínűséggel. 
A globalizáció, mármint a jogi globalizáció az európai jogegységesítés ellenzői között is 
heves indulatokat vált ki.632 A már sokszor idézett Legrand határozottan állítja, hogy az 
állítólagos hasonlóságok megléte, mellyel az uniformitás-elméletet lenne szükséges 
alátámasztani, egyenesen irreális.633 Valójában az uniformitás, egységesség álláspontja 
csupán akkor tartható, ha képviselői készek annak színlelésére, hogy a problémák, amelyek 
jogi beavatkozást igényelnek és a megoldások, amelyeket a jog kínál feloldásukra, valamely 
oknál fogva nincsenek kapcsolatban azzal a kulturális környezettel, amelyből maguk a 
problémák és egyben a megoldások is keletkeznek. Más szavakkal, az egységesség és a 
globalizáció így arra kényszeríti a jogászokat, hogy úgy kezeljék a társadalmi problémákat 
és azok jogi megoldásait, mintha kulturális vákuumban keletkeztek volna, és így nem lenne 
semmi kapcsolatuk egy adott társadalom szociális, politikai és kulturális viszonyaival. Ezen 
gondolatmenetet folytatva, amely természetesen a jogegységesítés alapfeltételeinek 
meglétét tagadja, arra a megállapításra juthatunk, hogy csak akkor lehet kijelenteni, hogy a 
jogi problémák és azok kezelése földrajzi elhelyezkedésre tekintet nélkül szemlélhető, ha 
hajlandóak vagyunk elfogadni, hogy nem létezik a jog kulturális dimenziója.  
A fentiek alapján a jogegységesítés valószínűsége még a globalizált jogi helyzet alapján is 
legalább olyan csekély, mint a társadalmak uniformizálására tett kísérletek 
eredményessége.634 Mivel a ’jogi’ ugyanannyira ’kulturális’ is, az egységesség, uniformitás 
egy olyan ígéret, amelyet a jog ontológiailag nem képes valóra váltani. A globalizáció 
esetében, amely kilúgozott, neutralizált piacok gyökértelen világában érzi magát a 
legjobban, előfordul, hogy közös nevezőre hoz politikákat annak érdekében, hogy betöltse 
pozitívnak bemutatott szerepét. Alapvetően azonban a globalizáció ebben a tekintetben is 
káros. Legrand szerint ahhoz, hogy ezt felismerjük, két tényező szükségeltetik. Egyrészt 
meg kell érteni a különbözőséget, másrészt ellen kell állni annak a kísértésnek, hogy 
csökkentsük, netán megszüntessük.  
Ehhez csatlakozik a fentebb már szintén citált Teubner, aki vehemensen635 érvel az 
angolszász jog érintetlenségének megőrzése mellett, sőt ellenkező esetben új problémák 
sorozatos megjelenésének veszélyét festi le két rémes fogalom, a ’konvergencia636 elmélet’ 
és a ’funkcionális ekvivalencia’ bemutatásával.637 

                                                
632 Persze nem abban az értelemben, ahogy fentebb használtuk, sokkal inkább azt vizsgálva, vajon a jog lehet-
e egységes vagy csak hasonló az európai országokban. 
633 Legrand: The Return …, 1046. o.  
634 Legrand: The Return …, 1047. o.  
635 Jóllehet a folyamat egészének figyelembe vétele és az integráció történetének tanulmányozása alapján nem 
sok eredménnyel… 
636 Ehhez ld. Legrand: European…, 52-81. o. – ehhez képest a szerző azt írja, hogy természetesen 
megfigyelhetők hasonlatosságok a jogszabályok és intézmények szintjén, de a jog mélyebb rendszerei, a jogi 
kultúra, mentalitás, a jogi episztemológia és a jogi mitológiákban megjelenő tudatalatti jog történetileg 
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Alapvetően bírálja a ’nemzetköziesítés, globalizáció és europaizálás’638 folyamatát, 
melynek vélt és áhított eredménye az kell, hogy legyen, hogy a részes ipari államok (és 
melyik állam nem részes mai világunkban?) hasonló társadalmi-gazdasági struktúra 
kialakulása felé haladnak. Az uniformizálódás következő ésszerű és elvárt lépése a 
jogrendszerek egységesítése vagy legalább is közelítése egymáshoz, amely az első számú, 
egyszerre óhajtott és lehetségesnek tartott célja a folyamatnak. Az államok gazdasági és 
társadalmi rendje tehát – ezen elmélet szerint – folyamatosan konvergál, csak az nem 
jósolható meg, mi lesz a végső fázis. A funkcionális ekvivalencia szintén a jogrendszerek 
közötti különbözőségek felszámolásán alapszik. A helyzet sajátossága azonban az, hogy, 
jóllehet a nemzeti jogrendszerek még mindig alapvetően különböző doktrínális 
hagyományokon nyugszanak, a konvergáló világ jelentette kihívások okán hasonló 
strukturális problémákkal szembesülnek, melyeket meg kell oldaniuk. Ennek megfelelően 
azonban különböző doktrínális megoldásokat találnak majd a különböző problémákra, 
melyek ennek megfelelően funkcionálisan, tehát a célt tekintve azonosnak bizonyulnak, így 
segítve elő a konvergencia továbbgyűrűzését.639 
Teubner szerint azonban ez az elképzelés nem állja meg a helyét, mivel nem vesz tudomást 
a társadalomtudományokban jelenleg is folyó diskurzusokról, melyek megkérdőjelezik, 
hogy a globalizáció eredménye a jogrendszerek konvergenciája lenne. Éppen ellenkezőleg, 
maga a globalizáció produkál új különbségeket.  
A fenti fejtegetések azonban világméretekben értelmezhetők, regionális szinten, mint 
amilyen az európai aréna, kissé más a helyzet. A módszerek mások, hiszen Európában az 
egységesítés alapvetően jogi eszközökkel megy végbe, a végső konklúzió tekintetében 
azonban – érdekes módon – nem tehető különbség. Csakúgy, mint a globalizáció 
világviszonylatban, a nemzeti jogrendszerek európaizálására irányuló törekvések 
következménye – véleménye szerint – új és jelentősebb különbségek megjelenése lesz.640 
Látható tehát, hogy a jogi globalizáció, amely természetesen szoros kapcsolatban áll a 
gazdasági folyamatokkal, legalább olyan vitatott, mint a gazdaság vagy a kultúra terjesztése 
vagy akár a napjainkban annyira divatos ’demokrácia-export’. Hogy beszélhetünk-e ’jog-
exportról’?641 Helytálló-e ez a felvetés a jogegységesítés tekintetében? 
Véleményem szerint nem. Nem csak azért nem, mert a demokrácia-exporttal vont párhuzam 
alapvetően hibás, hiszen a demokrácia-export mai értelmében – bár furcsa ezt leírni – 
erőszakos folyamatot fed, hanem azért sem, mert úgy látom, hiányzik ezen folyamat egyik 
lényeges fogalmi eleme, méghozzá az, hogy az átvevő gazdasági vagy politikai, netán jogi 
értelemben jóval elmaradottabb legyen az átadónál. Európa esetében, jóllehet 
megfigyelhetők gazdasági – esetenként égbekiáltó – különbségek, mégsem beszélhetünk a 
jog, jogszabályok, jogintézmények exportjáról. 
Az a lassú folyamat, ami megfigyelhető korunkban, inkább hasonlít egy szimbiózishoz, 
amelyben a részes felek folyamatosan alakítják egymást, hatással vannak egymásra, 
melynek következtében mindegyikük (ebben az esetben jogrendszereik) fokozatosan 
átalakul. Ezt nevezem én látens jogegységesítésnek, amely – határozott véleményem szerint 
– előkészíti a talajt a jogalkotási, legiszlatív úton megvalósuló jogegységesítés számára. 

                                                                                                                                                
annyira egyedi, hogy a különbségek semmilyen módon nem hidalhatók át. vö: Schlesinger professzor és a 
Common Core Project alapvetését és kutatásának céljait – 3.5 pont. 
637 Teubner: Legal Irritants…, 12-13. o. A két fogalom: convergence thesis és functional equivalence. 
638 Internationalisation, Europeanisation and Globalisation. 
639 Ehhez bővebben ld. Zweigert-Kötz: Einführung … 30-31. o. és Peter de Cruz: Comparative Law in a 
Changing World Cavendish Limited Company, London, 1999. 15-25. o.  
640 Teubner: Legal Irritants… 13. o.  
641 A XX. században kézzelfogható jelenség volt az ún. ’jog-export’, hiszen a nagy kódexeket szívesen és 
sikerrel vették át fejlődő és önállósodó országok, beültetve a kvázi idegen jogrendből érkező jogszabályokat 
saját jogi kultúrájukba. Ehhez ld. Bánrévy: Nemzetközi… 20-21. o. . 
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5. Az Európai Közösségek szabályozási kompetenciája a 
magánjog és különösen a szerződésjog területén 
 
5.1 Alapvetés 
 

A dolgozat alapkérdése, azaz az európai magánjog egységesítésének lehetősége 
tárgyában, a tartalmi sajátosságok meghatározásán kívül a szabályozási kompetencia 
problémaköre jelenti a folyamatos viták táptalaját. Vajon rendelkezik-e az EU elegendő 
felhatalmazással ahhoz, hogy közösségi szabályozást fogadjon el a magánjog és – 
szűkítőleg értelmezve – a szerződésjog területén? Bár a különböző aspektusok vizsgálata 
alkalmával érintőlegesen már ejtettem szót a kérdésről, célszerűnek látom külön fejezetben, 
alapvetően európajogi nézőpontból elemezni a problémát. Döntő fontosságú kérdés, hogy 
amennyiben a legiszlatív eszközökkel végrehajtott jogegységesítés koncepciója kerekedik 
felül a diskurzusban, melyik jogforrás lesz az, amely, úgymond vivőanyagként alkalmasnak 
bizonyul a feladatra. Egyáltalán alátámasztja-e a RSZ valamely cikke a közösség 
hangsúlyos szerepvállalását a jogegységesítésben? Ha közösségi jogforrásban testesül meg 
az egységes magánjog, az csak megfelelő felhatalmazás alapján mehet végbe. Van-e ilyen? 
Ha igen, megfelelő-e? Ebben a fejezetben ezeket a döntő jelentőségű kérdéseket vizsgálom, 
külön figyelmet szentelve a szubszidiaritás elvének. 
Bár a kérdést, főképpen abból az aspektusból, hogy mennyire hátráltathatja a hiányzó 
jogalkotási kompetencia a közösségi szintű jogalkotást a magánjog területén, érintőlegesen 
górcső alá vontam már a 4. fejezetben is, részletes kifejtésére és elemzésére ehelyütt kerül 
sor. A vizsgálati szempont itt éppen az ellenkező: vajon azok a kompetenciák, melyek 
rendelkezésre állnak, lehetőséget biztosítanak-e a közösség számára az aggálymentes 
jogalkotás tekintetében. 
 
Mint fentebb kifejtésre került, a szerződésjog egységesítésének eszméje nem újkeletű. A 
folyamatos újító tevékenységet azonban csak egyetlen módon koronázhatja siker, ha a 
közösen megalkotott szerződésjog az európai jogrend részévé válik. Ez a kritérium 
azonmód felveti a kérdést, mely szerv és milyen tekintetben rendelkezik hatáskörrel és 
illetékességgel a kérdéses jogszabály(ok) megalkotását illetően. Ez azonban csak az egyik 
akadály, amely a közösségi szerződésjog megalkotása előtt tornyosul. Ide tartozik még a 
tagállamok társadalmi, kulturális és politikai berendezkedése, nyelvi sokszínűsége, a 
jogrendszerben fennálló alapvető eltérések és a nemzeti bíróságok szerepe a magánjogi 
egységesítés után, hiszen a közösségi jog értelmezésére kizárólag az EB jogosult. 
Az Európai Unióban a jogegységesítés illetve a jogharmonizáció alapvető eszköze az 
irányelv volt és ma is az. A Római Szerződés 259. cikkében található a jogforrások 
felsorolása642, melynek (3) bekezdése az irányelv tekintetében tartalmaz rendelkezéseket.643 
Az irányelv a fentieknek megfelelően két lépcsőben hajtja végre a harmonizációs feladatot, 
először Közösségi szinten, majd másodjára a nemzeti tagállamok szintjén, ahol a nemzeti 
jogalkotást összhangba kell hozni az irányelv rendelkezéseivel.644 

                                                
642 Az Európai Parlament a Tanáccsal közösen, valamint a Tanács és a Bizottság feladataik ellátása céljából és 
a jelen Szerződésben meghatározott feltételek mellett rendeleteket és irányelveket adnak ki, határozatokat 
hoznak és ajánlásokat vagy véleményeket fogalmaznak meg. 
643 RSZ 249. cikk (3) Az irányelv az elérendő célt tekintve valamennyi címzett tagállamot kötelez, de átengedi 
a nemzeti hatóságoknak a módszerek és eszközök megválasztásának hatáskörét. 
644 Basedow, Jürgen: EC Regulations In European Private Law in: Private Law in the International Arena – 
From National Conflict Rules towards Harmonisation and Unification – Liber Amicorum, Kurt Siehr, T.M.C. 
Asser Press, Den Haag, 2001. 17. o.  
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Az évek során ez a jogforrás megkülönböztetett figyelmet érdemelt ki, számos szerző 
foglalkozik vele a szakirodalomban és az esetjog is meglehetősen kiforrott.645 
Az irányelv a jogharmonizáció legfontosabb, sőt bizonyos vélemények szerint egyetlen 
eszköze,646 mely az idők során hol veszített jelentőségéből, hol visszanyerte azt, tekintettel 
az éppen követett jogharmonizációs politikára.647 Számos irányelv született magánjogi 
kérdések szabályozása tárgyában, elsődlegesen a fogyasztóvédelem tárgykörében, melyek 
azonban az államok sokszor a harmonizációt gátló magatartása és az átültetéssel 
kapcsolatos további problémák miatt nem válthatták be az egységes magánjog 
megteremtését illetően megfogalmazott reményt, miszerint az irányelvek a jogharmonizáció 
hatékony eszközei lehetnek.648 
Ilyen vélemény kevéssé fogalmazható meg a tulajdonképpen legfontosabb jogforrás, a 
rendelet tekintetében, hiszen működése és alkalmazása sokkal kevesebb problémát és 
kétséget, jogi bizonytalanságot vet fel. Ennek elsődleges oka a rendelet jogi természetében 
és általánosan kötelező voltában keresendő.649 
A jogalkotási hatáskör és ezzel együtt a felelősség sem megosztott a Közösség és a 
tagállamok között, kizárólagosan a közösségi szerveket illeti. A tagállamoknak egy-egy 
jogszabály elfogadása előtt lehetőségükben áll kifejteni véleményüket és esetleges 
ellenérveiket, azonban, ha egy rendelet megszületett, az minden tagállamban közvetlenül 
alkalmazandó lesz, akár a nemzeti jog rovására, sőt azzal teljes ellentétben is.650 Ezen 
tényben keresendő tehát a rendeket hatékony és kevésbe vitatott jellege valamint eddigi jogi 
pályafutásának sikeressége.  
A magánjog területén azonban ritkán találkozhatunk rendeletekkel, a jogalkotó kissé 
visszahúzódó magatartást tanúsított ebben a kérdésben.651 Jóllehet, közvetlen 
alkalmazhatósága következtében a jogegységesítés hatékony eszközévé válhatna, a 
közösségi szervek mégis az irányelvi formát részesítették eddig előnyben. 
A vélemények megoszlanak abban a kérdésben, hogy a rendelet megfelelő eszköz lenne-e a 
szerződésjog közösségi szintű egységesítését illetően652, továbbá eltérő tudományos 
álláspontot találunk abban a kérdésben is, vajon a rendelet eddig jelentőségéhez képest 
került-e alkalmazásra a magánjogi jogegységesítésben.653 

                                                
645 Ld. többek között: C-41/74, Van Duyn v. Home Office [1974] ECR 1337, C-148/78, Pubblico Ministero v. 
Tullio Ratti[1979] ECR 1629, C-324/87, Commission v. Italy [1989] ECR 1013, C 6; 9/90 Francovich [1991] 
ECR I-5357, C-235/91, Commission v. Ireland [1992] ECR I-5917, C-96/95, Commission v. Germany [1997] 
ECR I-1653. stb. 
646 Vö.: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról 190-191. o. a rendeleteken keresztül megvalósuló 
közösségi jogalkotás nem jogharmonizáció, hanem az egységes jog megteremtése irányuló tevékenység.  
647 A jogharmonizáció módszerei tekintetében megkülönböztetünk teljes, opcionális, részleges és maximum-
minimum, továbbá kölcsönös elismerési harmonizációt. Ehhez többet Várnay-Papp: Az Európai Unió Joga 
398-400. o. és Fazekas Judit: Az európai integráció története, az Európai Unió intézmény és jogrendszere 
Novotni Kiadó, Miskolc, 2004. 95-99.o.  
648 Ehhez többet: Peter Schlechtriem: EC Directives, Common Principles and Law Reforms, in: TLR, 2001. 
1177-1183. o.  
649 RSZ 249 (1) A rendelet általános hatályú. Minden elemében kötelező és valamennyi tagállamban 
közvetlenül alkalmazandó. 
650 Ld. a közösségi jog primátusa. 
651 Érdekes azonban, hogy a nemzetközi kollíziós magánjogi, illetve a nemzetközi joghatósággal (is) 
kapcsolatos lejárásjogi intézményeket rendeletekbe transzformálja az EU. (ld. ide Brüsszel I., II. + bis és a 
Róma I., II. Egyezményeket) Erről többet: Burián-Kecskés-Vörös: Nemzetközi…216-225. o., 236-237. o. 
Vékás: Európai: 27-28. o.  
652 A Bizottság és a Tanács is javasolt rendeleti jogalkotást. 
653 Ehhez lásd: Martiny:”Europäisches Privatrecht – greifbar oder unerreichbar?” in: Martiny–Witzlieb(hrsg.): 
Auf dem Weg zu einem Europäischen Zivilgesetzbuch Schriftenreihe der Juristischen Fakultät der Europa-
Universität Viadrina, Frankfurt/Oder Springer Verlag, 1999. 3. o. és Basedow: EC Regulation… 19-20. o.  
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Mindenek előtt leszögezhető: a Római Szerződés nem tartalmaz olyan általános 
felhatalmazást a közösségi szervek számára, amely alapján a magánjogi kérdéseket 
átfogóan rendezhetnék.654 Ennek következtében a magánjogi jogszabályok az egyes 
politikák keretében nyernek szabályozást.655 A politikák, alapvető célkitűzései közül 
néhányat vertikális politikáknak nevezünk, ezek szorosan kapcsolódnak a gazdaság egyes 
ágazataihoz. Az itt elérhető szabályozási kör, már csak a politikák elnevezéséből is 
kiindulva sokkal szűkebb annál, mint ami kívánatos lenne a gazdasági vonatkozású 
magánjogi normák egységesítése tekintetében. Egyéb politikák azonban, mint pl. a Közös 
Piac, később Egységes Piac létrehozása már sokkal átfogóbbak, azonban abban a körben 
sem lehet túllépni a szigorúan az Egységes Piac hatékony és zavartalan működésének 
megteremtésével kapcsolatos normák megalkotásán. 
Meg kell azonban állapítani, hogy a rendeleti jogalkotás folyamatos és működőképes, 
hatékonyságával kapcsolatban korántsem egységes az álláspont.656 
A közösségi magánjog illetőleg szerződésjog megteremtése mellett érvelő álláspontok 
alapja az Egységes Piac megteremtésének az Egységes Európai Okmányban (SEA) 
megfogalmazott kötelezettsége. Anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkoznék, le kell 
szögeznem, az Egységes Piacnak az Egyesült Államok-bélihez hasonló, egységes jogi 
infrastruktúrára van szüksége ahhoz, hogy a globalizált világkereskedelemben lépést tudjon 
tartani az amerikai gazdasággal, továbbá, hogy ne előzhessék meg olyan feltörekvő és 
hatalmas ütemben növekvő gazdasági potenciállal rendelkező országok, mint pl. Kína. A 
tagországok jelenleg fennálló jogi sokszínűsége, amellett, hogy támogatandó a tradíciók 
megőrzése és a kiforrott jogszabályok érintetlenül hagyása, olyan akadályozó tényezőt 
jelent, amely akár a verseny torzulásához is vezethet és semmiképpen nem 
összeegyeztethető az Európai Unió gazdasági alapelvét megtestesítő négy 
alapszabadsággal. Ezen túlmenően az országonként eltérő jogszabályok 
jogbizonytalanságot okozhatnak és hozzájárulnak a járulékos költségek emelkedéséhez, 
csakúgy, mint a jogviták számának növekedéséhez és a rendezés bonyolultabbá válásához. 
Ezek az érvek természetesen csak az egyik oldal, az egységesítés mellet lándzsát törő 
elméleti és egyetemi jogászság, gazdasági szakemberek, és a fogyasztók bizonyos 
csoportjainak a véleményét tükrözik.  
Az ellenzők azonban ugyanilyen vehemensen és meggyőzően érvelnek az egységesítés 
teljesen felesleges volta, illetőleg kisebb foka mellett. Egy érdekes érv ezek közül a 
költségtényező vizsgálata, amelyre már fentebb is akadt példa. Egyes vélemények szerint az 
egységes Kódex jelentette előnyök ugyanis nem állnak arányban azon magas „rendszerbe 
állítási” költségekkel, amelyek elkerülhetetlennek látszanak.657 Tehát a bevezetés előtt658 
kiemelt fontosságú egy empirikus adatokon alapuló hatástanulmány elkészítése.659 
Természetesen nagyon lényeges vizsgálatok lefolytatása azon kérdésben, mennyiben 
befolyásolja, változtatja meg pozitív vagy negatív irányban a piaci szereplők és bővítve a 
                                                
654 Schwartz: Perspektiven der Angleichung des Privatrechts in der Europäischen Gemeinschaft in: ZEuP, 
1994. 559. o.  
655 Pl. fogyasztóvédelem, verseny, mezőgazdaság stb. Kivétel ez alól Amszterdam után a 61-65. cikkek 
szerinti igazságügyi együttműködést polgári ügyekben. Ld. bővebben 5.4.2 pont. 
656 Bizonyos szerzők támogatják a rendeletek frekventáltabb alkalmazását. Pl: Basedow: A Common Contract 
Law for the Common Market in: CMLR 1996, 1169-1195. o., Drobnig: Private Law in the European Union, 
Forum Internationale, 1996. 20. o. és Europäisches Zivilgesetzbuch – Gründe und Grundgedanken in: 
Martiny–Witzlieb(hrsg.): Auf dem Weg zu einem Europäischen Zivilgesetzbuch 1999. 109. o., továbbá 
Remien, Müller-Graf stb. 
657 A költségfaktor tárgyában ld: Kötz: Rechtsvereincheitlichung – Nutzen, Kosten, Methoden, Ziele, in: 
RabelsZ. 1986, 1-5. o., Mattei: A transaction costs… 537-540. o., Oliver Remien: Illusion und Realität eines 
europäischen Privatrechts, in: JZ, 1992. 277-284. o.  
658 Természetesen inkább már a megalkotás előtt. 
659 Ld. ehhez Mattei A transaction costs …, 537. o.  
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kört a jogalanyok mindennapi életét egy ilyen gyökeres változást hozó új Kódex. Azonban 
az már most megállapítható, hogy a bevezetéssel járó költségek egy hosszútávú befektetés 
részét képezik, amelyek megtérülésére akár 30 vagy 50 év múltán is folyamatosan lehet 
számítani. Ilyen távolságra azonban a hihetetlen gyorsan változó gazdasági feltételek és 
technológiai fejlődés mellett nem lehet megbízható és empirikus vizsgálatot végrehajtani. 
A Kódex bevezetése azonban, amennyiben elkészül, vitathatatlanul jelentős költségvonzatot 
jelent majd. Ez azonban csak a legutolsó lépés lesz a folyamatban. Ezt megelőzően számos 
új jogszabályt kell elfogadtatni és hadrendbe állítani, amelyek formája és egyáltalán 
megalkotásuk alapja erősen vitatott a nemzetközi és európai jogi diskurzusban. 
Ezen alap lehet a Közös, illetőleg Egységes Piac vonatkozásában a 94. és 95. cikk, melyek 
gazdasági oldalról közelítve teremtenek kompetenciát a közösségi jogalkotás számára. 
 
 
5.2 A bűvös 95. cikk terjedelme 
 

A magánjogra kiterjedő közösségi jogalkotás kiindulási pontja tehát a Római 
Szerződés 94. és 95. cikke (korábban 100 és 100a) lehet, melyek a Közös Piac 
létrehozatalával és működésével kapcsolatos jogharmonizációs felhatalmazást 
tartalmazzák.660 A két jogszabályhely vonatkozásában célszerű kiemelni, hogy a 94. cikk 
képezi az általános felhatalmazást, a Közös Piac létrehozása és működése tekintetében 
közvetlen hatással bíró tagállami normák közelítése tekintetében, míg a 95. cikk már 
konkrétan az Egységes Piac létrehozatalához szükséges normák egységesítését célozza.  
Természetesen az ilyen módon megalapozandó kompetencia ötlete sem hozta közös 
nevezőre a jogászokat, mint minden újításnak, ezen elképzelésnek is számos ellenzője 
akad.661 Az azonban vitathatatlan, hogy a 95. cikk alapján legalábbis elvben elképzelhető a 
magánjog kérdéseiben végrehajtott közösségi jogalkotás igazolása. A magánjog különös 
jogterület, hiszen a gazdasági ügyletek lebonyolításához nélkülözhetetlen szabályanyagot 
tartalmazza, így az Egységes Piac tekintetében is kulcsfontosságú, hogy milyen normák 
érvényesülnek a mindennapi gazdasági kapcsolatokban. A magánjog fogalma ebben az 
összefüggésben a gazdasági jellegű szabályokat öleli fel, így az öröklési jog vagy a családi 
jog nem tartozik bele, de annál inkább a dologi jog illetőleg a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség – a szerződésjogon kívül. Az öröklési jog és a családi jog 
egységesítése azonban korántsem olyan létfontosságú, mint a többi magánjogi jogterület 
esetében, igaz, egységesítésük a néhol felhangzó sürgető hangok ellenére sincs napirenden. 
A 95. cikk azért is tűnhet megfelelőnek a magánjogi jogegységesítés alapja tekintetében, 
mert mind rendeleti, mind pedig irányelvi formában lehetőséget biztosít jogszabályok 
kibocsátására,662 valamint, hogy szemben a 94. cikkben előírt egyhangú döntéssel, a 251. 
cikkben szabályzott együttdöntési eljárás esetében alkalmazandó minősített többséggel való 
döntéshozatalt kívánja meg.663 
A 95. cikk egy negatív feltétellel indul, mely szerint csupán akkor kerülhet alkalmazásra, ha 
a Szerződés másként nem rendelkezik. Ez a kitétel azonban nem zárja ki alapvetően a 
vizsgált lehetőség megvalósítását, hiszen a Római Szerződésben nem található olyan 
                                                
660 A két cikk részletes összehasonlító elemzésétől ehelyütt helyhiány miatt eltekintek. 
661 Ld. a 4.fejezetben ismertetett szkeptikusokat, továbbá csak az ismertebbek: Sandrock: Das Privatrecht …7. 
o., Bangemann: Privatrechtsangleichung in der europäischen Union, in: ZEuP, 1994. 378. o., van Gerven: 
Coherence of … 465-470. o.  
662 Ez különösen fontos, hiszen a 94. cikk csak az irányelvet említi meg lehetséges eszközként. Az Európai 
Egységes Okmány az irányelv elsődlegességének hangsúlyozása mellett bevezette a nem kötelező 
jogforrásnak minősülő ajánlást is a jogharmonizációs eszközök sorába. Horváth: Kézikönyv…, 191. o.  
663 Várnay-Papp: Az Európai… 401-402. o. A másik jelentős eltérés, hogy a 94. cikk kizárólag az irányelvet 
említi, mint lehetséges jogharmonizációs eszközt. 
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rendelkezés, miszerint a 95. cikk nem alkalmazható az Európai Magánjogi Kódex 
megalkotásával kapcsolatban.664 
Az első pozitív rendelkezés, amelyet a 95. cikk tartalmaz, kimondja, hogy ezen cikkely 
alkalmazható a 14. cikkben665 megfogalmazott, kiemelt célok megvalósítása tekintetében is, 
az Egységes Piac közösségi eszközökkel való megteremtését illetően. Ennek megfelelően 
azonban a 95. cikk alapján kibocsátott jogszabályok célja nem lehet más, mint az Egységes 
Piac megteremtése és működésének biztosítása. A 14. és a 95 cikkben a közösségi szervek 
számára megfogalmazott feladatok nem csak abban állnak, hogy a négy alapszabadság 
értelmében a versenyt torzító vagy azt korlátozó, illetőleg az Egységes Piac rendeltetésszerű 
működését gátló, egymástól eltérő nemzeti jogszabályokat megtalálják, közelítsék 
egymáshoz vagy a jogrendből kivegyék, de ezen túlmenően kiterjed a jog minden olyan 
szegmensére, amelynek bármilyen kapcsolata van az Egységes Piaccal.666 
Ezt az elképzelést támasztja alá az EP jelentésében is szereplő Dohányreklám-ügy,667 
illetőleg az azzal kapcsolatos hatáskörvizsgálat, amelyet a Bíróság végzett és végezhet a 
továbbiakban is.668 Ebben az ügyben a közösségi szervek megfontolása, hogy felszámolják 
egyrészt a járművek és szolgáltatások reklámozásának szabad mozgása előtt álló 
akadályokat, másrészt megszüntessék a versenytorzító elemeket a piacon, nyilvánvalóan 
nem volt megfelelő az Egységes Piac rendeltetésszerű működésének elősegítését illetően. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a magánjogi jogegységesítés tárgyában is hasonló 
lenne a helyzet.669 
A fentieknek megfelelően az Egységes Piaccal fennálló kapcsolat vizsgálata meglehetősen 
nehéz és nagy körültekintést igényel,670 hiszen a 95. cikk alkalmazása csak akkor és 
annyiban megengedett, amikor és amennyiben az Egységes Piac rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges szabályok meghozataláról van szó 
Ezzel kapcsolatban a nemzetközi magánjogi szabályok egységesítése, a kizárólag kötelező 
normák harmonizációja, a minimum-harmonizáció vagy a lépésről-lépésre történő 

                                                
664 Tillmann: Artikel 100a EGV als Grundlage…   Festskrift til Ole Lando 351. o.  
665 14. cikk (1) A Közösség meghozza azokat az intézkedéseket, melyek célja, hogy a jelen cikk, a 15 és 26, 
valamint a 47. cikk (2) bekezdése,  továbbá a 49., 80., 93. és a 95. cikk rendelkezéseinek megfelelően és a jelen 
Szerződés egyéb rendelkezéseit fenntartva, 1992. december 31-ig fokozatosan megteremtse a belső piacot. 
(2) A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térséget foglal magában, amelyen belül az áruk, a személyek, 
a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása a jelen Szerződés rendelkezései szerint biztosított. 
(3) A Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel határozza meg azokat az irányvonalakat és 
feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy minden érintett ágazatban kiegyenlített fejlődést biztosítsanak. 
666 Ezt az álláspontot képviseli a jogegységesítés számos élharcosa, pl: Basedow, Lando, Tilmann vagy 
Drobnig. 
667 C-376/98-as eset, Németország kontra Európai Parlament és Tanács, ítélet: 2000. október 5.  
668 Ld. ehhez még a Keck/Mithouard ügyet, melynek fényében a Bíróság bizonyos különös esetekben a 
magánjog egyes részei tekintetében nem vizsgálja a négy alapszabadság teljes érvényesülését, azonban ez nem 
jelenti azt, hogy ezen jogterületek tekintetében nem lehet a 95. cikk alapján jogegységesítési tevékenységet 
kifejteni. Ehhez még: Engel: Ein europäisches Zivilgesetzbuch? Zukunftsperspektiven aus dem Blickwinkel 
der Gemeinschaftskompetenz, ZfR, 1999,121-124. o.  
669 Ld. ehhez a legújabb jogszabályt és kommentárt: Nikolas Görlitz: EU-Binnenmarktkompetenzen und 
Tabakwerbeverbote in: EuZW Heft 16/2003 485-490. o. továbbá Texte und Dokumente: Richtlinie 
2003/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 5. 2003. zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Werbung uns Sponsoring zu Gunsten von 
Tabakerzeugnissen in: EuZW Heft 16/2003 493-495. o.  
670 Ide tartozik még a vizsgált cikken kívül a Római Szerződés 3. cikk (1) A 2. cikkben kitűzött célok 
érdekében a Közösség tevékenysége a jelen Szerződésben előírt feltételekkel és időrendben az alábbiakat 
foglalja magában: 
 h: a tagállami jogszabályok közelítését a közös piac működéséhez szükséges mértékben 
és a 5 (3) cikke is: A tagállamok minden olyan intézkedéstől tartózkodnak, mely a jelen Szerződésben előírt 
célok megvalósítását veszélyeztetheti. 
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harmonizációs gyakorlat alapvetően kizárható, mint olyan, amely kevéssé alkalmas a 
jogszabályok eltérő voltának kiküszöbölésére.  
A 95. cikk második pozitív rendelkezése szoros összefüggésben áll az elsővel671. Ezek 
szerint a Tanács meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek tárgya az Egységes Piac 
létrehozása és működtetése. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az Egységes Piac fokozatos 
létrehozása672 a tagállamok jogszabályainak és közigazgatási előírásainak közelítésével 
történik meg, ezzel kapcsolatban pedig a 249. cikk eszköztárából mind a rendelet, mind 
pedig az irányelv igénybe vehető. 
Véleményem szerint és ezzel nem vagyok egyedül, a rendeleti jogalkotás eleddig 
igaztalanul háttérbe szorult a jogegységesítés spektrumában, holott minden olyan 
attribútummal rendelkezik, amely indokolná alkalmazását.  
Összefoglalva tehát a 95. cikk vizsgálatát elmondhatjuk, hogy megfelelő eszköznek tűnik az 
Egységes Piaccal összefüggő magánjogi kérdésekkel kapcsolatos jogalkotási feladatok 
megoldására, különösen akkor, ha a jogalkotó hatékony és egyben közvetlenül 
alkalmazandó formában, rendeleti úton kívánja megvalósítani a jogegységesítést.  
 
 
5.3 További, relevanciával bíró jogszabályhelyek 
 

Mint a fenti pontban sikerült kimutatni, a 95. cikk megfelelő felhatalmazást biztosít 
a magánjog egységesítését illetően, ám önkéntelenül felvetődik a kérdés, van-e még egyéb 
olyan rendelkezés, amire jogilag kifogásolhatatlanul alapozható lenne az egységes jog 
megteremtése. 
A válasz erre a kérdésre igen összetett, az alábbiakban bemutatom a magánjog 
egységesítése viszonylatában szóba jöhető egyéb jogszabályhelyeket. 
 
 
5.3.1 RSZ. 61. cikk: A szabadság, a biztonság és jog térségének megvalósítása673 
 

A 95. cikk alkalmazhatóságával kapcsolatos eszmefuttatás és diskurzus új 
megvilágításba került az Amszterdami Szerződésnek A szabadság, a biztonság és a jog 
térségének megvalósításáról szóló célkitűzései következtében. A 61. cikk ugyanis 
felhatalmazást ad a Tanács számára, hogy a Szabadság, Biztonság és Jog térségének 
fokozatos felépítése céljából meghozza – többek között – a 65. cikkben előírt, a polgári jog 
területén való igazságügyi együttműködés támogatását és erősítését szolgáló megfelelő 
intézkedéseket.674 A Tanács és a Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 65. 
cikkben lefektetett, polgári ügyekben történő jogi együttműködés megvalósításának 
szükségessége egyúttal közösségi hatáskört teremtett egységes jogszabályok kibocsátására a 
nemzetközi polgári eljárásjog és a nemzetközi magánjog területén.675 Az adott rendelkezés 
ugyan nem említi az anyagi magánjog szabályait, azonban nehezen lenne elképzelhető a 
benne foglalt célok megvalósítása az anyagi jogi normákra kiterjedő egységesítés nélkül. Ez 
                                                
671 Tudniillik a 14. cikkre való hivatkozással. 
672 14. cikk. 
673 Area of Freedom, Security and Justice. 
674 RSZ 61. cikk c) pont. 
675 Ld. 65. cikk Nemzetközi hatással rendelkező polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a 
belső piac kielégítő működéséhez szükséges, a 67. cikk szerint meghozott intézkedések többek között előírják: 
a) (…) 
- polgári és kereskedelmi peres és nem peres ügyekben hozott határozatok elismerésének és végrehajtásának 
javítását és egyszerűsítését. 
b) a kollízió és hatásköri összeütközés területén a tagállami szabályok harmonizálásának elősegítését; (…) 
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az értelmezés tűnik helytállónak azon okból kifolyólag is, mert a felsorolás előtt szerepel a 
’többek között’ kitétel, ami azt mutatja, hogy itt korántsem taxatív jelleggel történt a polgári 
jog területén kifejtendő szorosabb együttműködésbe bevonandó területek felsorolása. 
A 65. cikk tekintetében főként az alábbi megfontolások lehetnek mérvadóak: A 65. cikk 
nem fogja át a magánjog minden területét, hanem csak azokat, amelyek valamely 
kapcsolatban állnak a személyek szabad mozgásának megteremtésével az EU-ban. Ezt 
támasztja alá a RSZ 4. címének megfogalmazása is.676 Emellett szól továbbá az a tény is, 
hogy az RSZ rendelkezett már a tagállami jogszabályok egységesítésére vonatkozó 
kompetenciával az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának megvalósítása kérdésében, 
méghozzá a 95. cikkben, amelynek (2) bekezdése kifejezetten kizárja érvényesülését többek 
között a személyek szabad áramlása tekintetében. Ebből az eszmefuttatásból az követezik, 
hogy a 95. cikk a főszabály a magánjogi jogegységesítés tekintetében, azonban a 61. 
cikkben lefektetett és a 65. cikkben részletezett szabályok is érvényesülést kívánnak. Ezt 
támasztja alá azon tény is, hogy a 65. cikkben kifejezetten hivatkoznak az intézkedéseknek 
az egységes piac kielégítő működésével való kapcsolatára, azaz ezek az intézkedések 
szükségesek a kielégítő működés biztosításához. Álláspontom szerint az exemplifikatív 
felsorolás és az egységes piac kielégítő működésére való hivatkozás alapot adhat az anyagi 
magánjog szabályainak bizonyos fokú egységesítésére a 61. és a 65. cikk alapján. 
A fentiekből azonban az is kitűnik, hogy fenti két jogszabályhely rendelkezései, bár 
alapozható rájuk az anyagi magánjog szabályainak egységesítése, nem bírnak kifejezett 
relevanciával a szerződésjog területén. Ebben a viszonylatban tehát megállapítható, hogy, 
bár az átfogó magánjogi jogegységesítés szempontjából nem szabad figyelmen kívül hagyni 
a tárgyalt szabályokat, melyek bizonyos szegmensek tekintetében alapul szolgálhatnak 
egységes jog megalkotására, a dolgozat konkrét tárgya kérdésében azonban nem nyújtanak 
olyan megoldást, amely minden tekintetben aggálymentes lenne a szerződésjog 
egységesítésének jogi alapjainak meghatározását illetően.  
 
 
5.3.2 A 308. cikk 677 
 

Jelen cikk rendkívül érdekes rendelkezést tartalmaz, hiszen mintegy biankó csekket 
állított ki a Tanács számára, hogy abban az esetben is hozhasson rendelkezéseket, amikor az 
RSZ hallgat, azaz nem ad megfelelő felhatalmazást. Két megszorítás figyelhető meg a 
kérdésben: egyrészről csakis az Egységes Piacot érintő kérdések vonatkozásában lehet eme 
jogszabályhelyre támaszkodni, másrészről a Tanács – a Bizottság javaslatára és az EP-vel 
való konzultáció után678 – egyhangúan dönt, azaz minden tagállamnak szükséges a 
beleegyezése a kérdéses határozat megszületését illetően.  
A kérdésről bővebben az 5.4.6 pontban bocsátkozom fejtegetésbe. 
 
 
 
 
 

                                                
676 Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák 
677 Ha a Közösség fellépése szükségesnek mutatkozik ahhoz, hogy a közös piac működése körében a 
Közösség valamely célját megvalósítsa, és a jelen Szerződés nem írta elő az ennek érdekében megkívánt 
cselekvési jogosítványokat, akkor a Tanács – a Bizottság javaslatára és az Európai Parlamenttel való 
konzultáció után – egyhangúsággal hozza meg a megfelelő rendlelkezéseket.  
678 Ez az előírás szintén korlátozó jellegű, de, lássuk be, nem leküzdhetetlen akadály a Tanács előtt. 
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5.3.3 A 293. cikk679 
 

Végezetül, az általános kompetenciák vizsgálatánál nézzük meg, mit nyújthat a RSZ 
293. cikke. Alapvetően nem zárható ki, hogy ez a jogszabályhely a magánjogi és talán a 
szerződésjogi egységesítés alapjául szolgáljon 
Már a hőskorban, 1993-ban is tettek hasonló tartalmú nyilatkozatot, az akkor még 220. 
cikknek hívott norma vonatkozásában, hiszen egy kérdésre válaszolva, Bangemann, az 
akkori német biztos lehetőséget látott rá, hogy erre is alapozható legyen egy – akkor még 
nagyon távolinak tűnő – jogegységesítés a polgári jog és a polgári eljárásjog területén.680 
A 293. cikk megfogalmazása nem kifejezetten konkrét, nem is szól a magánjogi szabályok 
egységesítéséről, így meglehetősen széles analógiára kellene támaszkodni, ha ennek alapján 
kívánnánk megvalósítani az egységes magánjogot. A véleményem szerint leginkább 
használható kitétel az első gondolatjel után található, amely az állampolgárok jogainak 
érvényesülését hivatott biztosítani, olyan jogokat, amelyeket a tagállamok biztosítanak saját 
polgáraik számára. Itt tehát egy olyan felhatalmazásról van szó, amely a polgárokat 
legalább olyan jogi helyzetbe kívánja hozni, mint amelyben saját államukban vannak.681  
A szubszidiaritás alapelvéből következik, hogy a 95. cikk tekintetében nem valamely 
kizárólagos hatáskörről van szó, azaz más normák – így pl. a 293. cikk is – nem csak akkor 
nyerhetnek alkalmazást, ha a 95. cikk erre nem alkalmas, hanem éppen ellenkezőleg, az 
RSZ egy kiegészítő kötelezettséget ír elő a tagállamok számára, ha a kitűzött célok sem a 
már meglévő nemzeti jog, sem nemzetközi egyezmények, sem pedig a fennálló közösségi 
jogszabályok útján nem érhetők el. Itt nyerhet alkalmazást a 293. cikkben rejtező 
felhatalmazás, amely ugyan elsődlegesen a kollíziós jogi, jogsegéllyel kapcsolatos, illetve a 
bírói határozatok elismerését érintő problémákra vonatkozik, tehát nem mutatkozik 
kifejezetten alkalmasnak az anyagi jogi jogegységesítés tekintetében, azonban a fenti 
eszmefuttatás alapján, noha jóval megkérdőjelezhetőbb mértékben, mint a 95. cikk estében, 
mégis az egyik kompetencia alap lehet az egységes jog megteremtésére. 
 
A megfontolásra érdemes jogszabályhelyek vizsgálata után térjünk rá az alkalmas eszköz 
felkutatására, azaz – leegyszerűsítve a kérdést – irányelv vagy rendelet? 
Az irányelvekkel foglalkoztam már, felvázolva számosat közülük, melyek főként a 
fogyasztóvédelem területén járultak hozzá a magánjog egységesebb képének kialakításához, 
most az eddig kevéssé népszerű eszközt, a rendeletet veszem górcső alá. 
 
 
 
 
                                                
679 A tagállamok - szükség szerint – tárgyalásokat folytatnak egymás között annak érdekében, hogy 
állampolgáraik javára biztosítsák a következőket: 
- a személyek védelmét, valamint azoknak a jogoknak az érvényesülését és védelmét, amelyeket az egyes 
államok biztosítanak saját állampolgáraik számára,  
- a kettős adóztatás megszüntetését a Közösségen belül 
- a társaságoknak a 48. cikk (2) bek. értelmében vett kölcsönös elismerését, a jogi személyiség megtartását a 
székhelynek egyik államból a másikba történő áthelyezésekor, valamint a különböző tagállamok joga szerinti 
társaságok egyesítésének lehetőségét,  
- a bírósági határozatok és a választottbírói ítéletek kölcsönös elismerésére és végrehajtására vonatkozó 
alakszerűségek egyszerűsítését.  
680 EK hivatalos lapja1993. C 32/7.  
681 A 293. cikkre alapozva alkottak már jogot, többek között az azóta már hatályon kívül helyezett Brüsszel I. 
egyezményt, a jogi személyek és gazdasági társaságok kölcsönös elismeréséről (1986. február 29.) valamint a 
kettős adóztatás elkerüléséről (1990. június 23.). 
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5.4 Rendeleti jogalkotás a magánjog területén 
 

A rendeleti jogalkotás, mint a magánjogi jogközelítés eszköze, nem általánosan 
elfogadott. A közösségi szervek gyakrabban és szívesebben nyúlnak az irányelvhez, noha 
ez nem garantál egységes jogot, figyelemmel a tagállamok bizonyos fokban jogértelmezési, 
az átültetés tekintetében őket megillető szabadságára. Mint fentebb már említettem, ennek 
ellenére rendeletek is szép számmal szerepelnek a jogegységesítő instrumentumok között, 
számarányuk növelése azonban mindenképpen kívánatos lenne.  
Az alábbiakban a közösségi jog olyan szegmensét mutatom be, amely magánjogi tárgyú 
rendeletekkel operálva ért el meglehetősen nagyfokú jogegységesítést! 
Célszerű mindenekelőtt meghatározni, mely területeket érint ez a kérdés! 
A magánjogot is magába foglaló közösségi politikák a mezőgazdaság, az igazságügyi 
együttműködés polgári ügyekben, a fuvarozás a versenypolitika, az Egységes Piac és a 308. 
cikk szerinti kiegészítő, szubszidiárius hatáskörök. Tekintsük most át ezeket a területeket, 
mint olyan jellegű kezdeményezéseket, amelyek viszonylatában a magánjogi jogalkotás és 
jogegységesítés csírái megmutatkoztak. 
 
 
5.4.1 A mezőgazdaság 
 

A 37. cikk (2) és (3) bekezdése alapján a Tanács - a Bizottság javaslatára, az 
Európai Parlamenttel való konzultáció után minősített többséggel rendeleteket, irányelveket 
vagy határozatokat hoz, esetleges ajánlásait fenntartva. Ez a rendelkezés a hatásköri 
felhatalmazást illetően meglehetősen szűk, azonban széles mozgásteret biztosít a közösségi 
szervek számára, tekintve, hogy mindhárom kötelező másodlagos jogforrás rendelkezésükre 
áll. Jóllehet a rendeleti forma is alkalmazható lenne, a Bizottság nem kísérelte meg ilyen 
jellegű javaslat megtételét. Ennek ellenére vagy éppen ezért a Közösség több magánjogot 
érintő jogforrást is kibocsátott a 37. cikk felhatalmazása alapján.682 Az itt említett rendelet 
érvényessége illetve kibocsátásának jogi alapja vita tárgyát képezi, mely jól szemlélteti a 
magánjogi jogegységesítéssel kapcsolatos felhatalmazási683 nehézségeket. 
Egyrészről megalkotására kizárólag a 37. cikkre alapozva kerülhetett volna sor, amennyiben 
mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz, másodsorban, az 
élelmiszerek tekintetében a 94. vagy 95. cikk szolgáltathatott volna alapot meghozatalára.684 
A hivatkozott rendeletet több esetben is alkalmazták685, amely ismét bizonyította a nemzeti 
jogok jelentős eltérőségét.  
 
 
5.4.2 Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben 
 

Az Amszterdami Szerződés a 61. cikkben kifejezte a Szabadság, Biztonság és Jog 
térsége megalkotásának igényét, mint a Közösség egyik fő célját. Ezzel kapcsolatosan 
jelentős változások mentek végbe a Maastrichti szerződés által létrehozott 3 pillér 

                                                
682 Pl: 2081/92 EGK Rendelet 1992 július 14. a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi eredet-
megjelöléséről. 
683 Német szakszóval: Kompetenz. 
684 Basedow: EC Regulations   19. o.  
685 Többek között Angliában a Consorzio del Prosciutto di Parma v. Asda Foods Ltd. and Highgrade Foods 
Ltd. in: CMLR 1998 230. o.  
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szerkezetében, hiszen fontos feladatok kerültek át a harmadik pillérből az elsőbe.686 A 
magánjogi természetű igazságügyi együttműködés is profitált ezen, főképp közjogi, 
illetőleg rendészeti szabályokat magában foglaló átalakításból, hiszen olyan politikák is 
átkerültek az első pillérbe, melyek tekintetében magánjogi együttműködés szükséges. Az 
Amszterdami Szerződés módosításait megelőzően nem volt lehetőség különösebb 
együttműködésre ezen a téren, mivel a harmadik pillérben nem rendelkezik a Közösség 
különösebb kompetenciákkal, szemben az első pillérrel, ahol ezen felhatalmazás 
kizárólagos.687 
Ebben a kérdésben újabb jogszabályhellyel találkozhatunk, mely alapot adhat a magánjogi 
jogegységesítésre. Ez pedig nem más, mint a 61. szakasz c) pontja.688 A magánjog mely 
területeire vonatkozik valójában ezen felhatalmazás? Elsődlegesen bírói együttműködés 
tekintetében, dokumentumok határokon átnyúló szolgáltatása tárgyában, nagyon fontos 
tényező a polgári és kereskedelmi ügyekben született határozatok kölcsönös elismerése és 
kikényszeríthetősége. Hasonló jelentőséggel bír a nemzetközi magánjogot és joghatósági 
kérdéseket érintő, a tagállamok által alkalmazandó szabályok egységesítésének 
előmozdítása, továbbá a polgári eljárásjog megfelelő működésének útjában álló akadályok 
lebontása, és, ha szükséges, a polgári eljárásjogi szabályok egységes alkalmazásának 
elősegítése a tagállamokban.689 A fenti lista korántsem taxatív, ami azt jelenti, hogy a 
Közösség további területeket és témákat is bevonhat a magánjogi jellegű igazságügyi 
együttműködés keretei közé, amennyiben határokon átnyúló jelleget viselnek és a bővítés 
szükségesnek mutatkozik az Egységes Piac zavartalan működése szempontjából.690 
 
 
5.4.3 Fuvarozás 
 

A 71. cikk (1) bek. alapján a közös szállítmányozási politika keretén belül a 
Közösség jogosult megfelelő intézkedések691 meghozatalára. A Közösség hatásköre ebben 
az esetben minden eszköz, így a rendelet alkalmazására is kiterjed. Amint a 74. cikk 
rendelkezéseiből is kitűnik,692 a Közösség hatásköre érinti a fuvarozási szerződések 
létrehozatalára irányuló szabályokat is, azonban a 80. cikk (1) bek. alapján csupán a 
szárazföldi693 kereskedelem tekintetében. A megoldást a 80. cikk (2) bek. nyújtja, amely 
további széles diszkrecionális határköröket ruház a Közösségre a légi és vízi fuvarozással 
kapcsolatos szabályok meghozatalát illetően.694 
A közösségi jogalkotás alapjául szolgáló kompetenciák bemutatása rendkívül fontos, hiszen 
a magánjogi jogegységesítés területén csak úgy tudunk tovább lépni, ha a már elért 
eredményekre alapozva határozzuk meg az elkövetkező feladatokat és lépéseket. Ebben a 

                                                
686 Vízum, menedékügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgásával összefüggő egyéb politikák tartoznak 
ide. Ezen, részben magánjogi jellegű változások sajnos terjedelmi korlátok miatt nem ismertethetők 
részletesebben.  
687 Basedow: Die Harmonisierung des Kollisionsrechts nach dem Vertrag von Amsterdam in: EuZW 1997. 
609. o. 
688 61. cikk A szabadság, a biztonság és a jog térségének fokozatos felépítése céljából, a Tanács 
meghozza:…c)  a 65. cikkben előírt a polgárjogi együttműködésre vonatkozó igazságügyi 
együttműködést érintő intézkedéseket; 
689 Ehhez ld. Basedow: EC Regulations… 20-21. o.  
690 Elsődlegesen a Római Egyezmény és reformja (Róma I., II.) tekintetében várható. Ehhez: Peter 
Mankowski: Das Grünbuch zur Rom I.Verordnung in: ZEuP, 2003. 483-489. o. 
691 „Appropriate provisions.” 
692 78. cikk A fuvarozási díjak és feltételek területén a jelen szerződés keretében hozott minden intézkedésnél 
figyelembe kell venni a fuvarozók gazdasági helyzetét. 
693 Vasúti, közúti, belvízi. 
694 Basedow: EC Regulations… 22-23. o.  
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tekintetben kiemelt jelentőséggel bír a fuvarozás tárgykörén belül meghozott két olyan 
rendelet, melyek nagy hatást fejtettek ki a magánjogi kezdeményezésekre. Mindkettő az ún. 
cabotage transport695 jellegét viseli. A kabotázsra vonatkozó rendelkezések megengedik a 
hazai piacokon végzett fuvarozási tevékenységet, azaz megnyitják nemzeti piacot a külföldi 
fuvarozási vállalkozók előtt, azonban nagyon szigorúan lefektetik azokat a szabályokat, 
melyeknek megtartását és figyelembevételét határozattan elvárják. 
Az első ilyen jogforrás a fuvarozási szolgáltatásokról szóló 3118/93/EK tanácsi rendelet, 
mely a harmadik államból származó fuvarozók számára rögzíti a feltételeket az Egységes 
Piacon való megjelenést illetően. A rendelet a 6. cikkben kötelező jellegű előírást tartalmaz 
a fuvarozási szerződés tartalmi elemeivel kapcsolatosan.696 
Hasonló rendelkezés található a másik, a magánjogi jogegységesítés szempontjából 
figyelemreméltó jogszabályban, a Tanács 1991. december 16-i 3921/91/EGK rendeletében, 
mely a nem honos fuvarozók által valamely tagállam belvízi útjain történő árufuvarozás 
vagy személyszállítás feltételeinek megállapításáról szól. Itt a 3. szakaszban található 
előírás a szerződés tartalmi elemeit illetően,697 amely fontos tényező, hiszen ezáltal már 
megvalósult a szerződések jogának igen kisfokú ám előremutató egységesítése. 
A fent nevezett szabályok egyébiránt a nemzetközi kollíziós magánjogi normák sajátos 
jegyeit viselik magukon. Állítható ez elsősorban azért, mert a fuvarozási szerződések 
tekintetében megvalósuló jogválasztást szabályozzák, amennyiben kollízió jönne létre a 
Tagállamok nemzeti jogszabályai között. Miután a szolgáltatások nyújtásának szabadsága 
kiemelkedő fontossággal bír, alapos okkal feltételezhető, hogy a hogy a fenti rendeletekben 
megjelenő, jogválasztással kapcsolatos szabály csupán kötelező jelleggel bíró anyagi jogi 
rendelkezések esetében alkalmazandó, míg a diszpozitív szerződésjogi kollízió 
szabályozása tekintetében továbbra is a Szerződéses Kötelmekre alkalmazandó Római 
Egyezmény szabályai érvényesülnek. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a Római Egyezmény 
rendelkezései csakis akkor nyernek alkalmazást, amennyiben az Uniós tagállamok nemzeti 
jogai között merül fel kollízió. Harmadik államok jogával kapcsolatos kollízió tekintetében 
az Egyezmény szabályai nem érvényesülnek.698 
 
 
5.4.4 Versenyszabályok 
 

A legtöbb olyan rendelkezés, melynek magánjogi relevanciái vannak, a 83. szakasz, 
a versenyjogi szabályozás keretében született meg. Ebben a vonatkozásban négy különböző 
kategória állítható fel:699 
 
1, A jog alkalmazásával kapcsolatos rendelkezések, mint pl. a 17/1962/EGK rendelet700, 
amely a Bizottság és a Közösségi Hatóságok igazgatási eljárása és az általuk alkalmazandó 
                                                
695 Ez nem más, mint a nem a Tagállamokon belül alapított fuvarozási cégeknek az Egységes Piacon kifejtett 
fuvarozási tevékenysége, összefoglaló elnevezéssel. 
696 6 cikk 
1, A kabotázsfuvarozási tevékenység végzése – a közösségi szabályozás alkalmazására is figyelemmel – a 
befogadó tagállamban hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések hatálya alá tartozik az 
alábbi területeken:  
a) a fuvarozási szerződésre irányadó díjszabás és feltételek 
697 3. cikk: a kabotázstevékenység folytatására nézve a fogadó tagállamban hatályos törvényi, rendeleti és 
közigazgatási előírások az irányadóak a közösségi jogszabályok alkalmazásával a következő kérdések 
vonatkozásában  
a, díjszabás és fuvarozási szerződésekre, hajóbérlésre és üzemeltetésre vonatkozó feltételek 
698 Burián-Kecskés-Vörös: Nemzetközi Kollíziós Magánjog 234-239. o. 
699 Basedow: EC Regulations… 24. o.   
700 17/62 rendelet a Római Szerződés 85 és 86. cikkeinek alkalmazásáról 



 

 150 

szankciók tekintetében tartalmaznak rendelkezéseket, ezek nem foglalkoznak a magánjogi 
kérdésekkel. 
 
2, Hasonló mondható el az olyan Bizottsági rendeletek tekintetében is, melyek az előző 
csoportba tartozó eljárási rendeletekkel kapcsolatban tartalmaznak részletszabályokat a 
jelentkezés, értesítés és meghallgatás kapcsán.701 
 
3, A tanácsi rendeletek harmadik csoportja a Bizottságra ruház át bizonyos hatásköröket 
annak érdekében, hogy bizonyos megállapodási kategóriák tekintetében kivételeket 
állapíthasson meg a 81. szakasz (3) bek. alapján. Ezek a rendeletek azonban 
nélkülözhetetlen jogi hátteret nyújtanak az ún. csoportmentesítés702 tekintetében, így 
önmagukban nem módosítják a magánjogi jogviszonyokat. 
 
4, A harmadik csoportba tartozó rendeletek alapján elfogadott bizottsági 
csoportmentesítéseknek valójában közvetlen hatálya van a magánjogra. Az ebben a 
fejezetben lezajló vizsgálatnak ez a valódi tárgya, azonban a másik három kategória 
bemutatása nélkül nehezebben elérhetőnek mutatkozott a cél.  
A csoportmentesítések száma és ezzel együtt szerepe folyamatosan nő, hatásuk 
nyilvánvalóan érezhető az érintett szektor szerződési gyakorlatában. Ezen túlmenően 
figyelembe kell azonban venni, hogy a magánjogra gyakorolt említett hatás jellemzően az 
érvényesség kérdésre korlátozódik, hiszen elsősorban az adott szerződés vonatkozó 
szabályai alapján határozható meg a megállapodás kikényszeríthetősége és egyáltalán 
értelmezése. 
Amíg tehát a csoportmentesítések többsége meghatározza saját alkalmazási körét, az ilyen 
ábrázolás jelentősége meglehetősen alacsony.  
 
 
5.4.5 Az Egységes Piac 
 

Végezetül, az egyes politikák tekintetében megtett sétánk utolsó állomásaként 
tekintsük át az Egységes Piac létrehozásával kapcsolatos olyan szabályokat, melyek fontos 
szerephez juthatnak a magánjogi jogegységesítést illetően is. Ezen szabályok érintőleges 
elemzésével már találkoztunk a 5.1. pontban, akkor azonban egy másik oldalról, 
nevezetesen a 95. cikk magánjogi jogegységesítésre való alkalmasságának vizsgálatát 
illetően. Ehhez képest a jelen pontban vállalt vizsgálat az Egységes Piac létrehozatalával és 
rendeltetésszerű működésének biztosításával kapcsolatos feladatokat érintő jogalkotási 
tevékenységre fókuszál.703 
A Római Szerződés 95. cikk alapján a Tanács, a 14. cikkben meghatározott célok elérése 
érdekében704 meghozza a tagállamok nemzeti jogainak közelítését szolgáló intézkedéseket. 
A 94. cikktől eltérően, mely csupán irányelvek elfogadását teszi lehetővé, a 95. cikk, 
amelyet az Egységes Európai Okmány705 vezetett be, világos felhatalmazást ad 
atekintetben, hogy a Közösség az Egységes Piac megvalósítása érdekében egyéb 
jogforrásokat, úgy mint rendeleteket is felhasználhat.706 Érdekes megjegyezni, hogy a 
                                                
701 Ide tartozik pl. a 3385/94-es bizottsági rendelet, mely a 99/63/EGK rendelet alapján szabályozott 
jelentkezés és értesítés formai, tartalmi és egyéb követelményei tekintetében tartalmaz rendelkezéseket. 
702 Block exemptions. 
703 Ehhez: Joseph Lookofsky: The Harmonization of Private and Commercial Law: “Towards a European 
Civil Code in: SSL, 2000. International Aspects 111-121. o. 
704 Mint pl. a Belső Piac létrehozása. 
705 Single European Act, 1986. 
706 Ehhez bővebben 5.2 pont 
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párhuzamosan rendezett diplomáciai konferencián olyan állásfoglalás született, mely 
javasolta, hogy a Bizottság törvényalkotási javaslatai tekintetében az irányelvi formát 
részesítse előnyben, amennyiben az új jogszabály folytán változások lennének szükségesek 
egy vagy több tagállam jogrendjében. Jóllehet, igen meggyőzően lehetne amellett érvelni, 
hogy a jogforrási forma megválasztását inkább a 95. cikkben foglalt célok 
megvalósításának feltételrendszere indokolhatja, a Közösség meglehetősen kevéssé 
használja ki a 95. cikk biztosította lehetőséget a rendeleti jogalkotást illetően a magánjog 
területén.  
Ezen kevés jogszabály egyike a Tanács 1768/92/EGK rendelete a gyógyszerek kiegészítő 
oltalmi tanúsítványának bevezetéséről.707 Ez a rendelet az orvosi termékek piacán, a 
szabadalmi védelem tekintetében fennálló tényleges hiányt próbálja enyhíteni, mely azon 
tényből fakad, hogy miután egy szabadalmi kérelmet becsatoltak, a terméknek hosszú és 
időigényes adminisztratív eljáráson kell átesnie, mielőtt a piacra kerülhetne. A Közösség 
szándéka a védelem maximum öt évig terjedő meghosszabbításával az volt, hogy egyrészről 
közelítsen a piaci viszonyokhoz, másrészről pedig támogassa a kutatást és innovációt. 
Ebben az esetben az irányelvi formáról nem lehetett szó, hiszen az nagy valószínűséggel 
nem gátolná meg „a tagállami jogok heterogén fejlődését, amely a további különbségekhez 
és ezáltal az orvosi termékek szabad mozgásának akadályozásához vezetne a Közösségen 
belül, közvetlenül befolyásolva az Egységes Piac létrehozását és rendeltetésszerű 
működését.”708 Ennek alapján tehát csakis a rendelet volt az az eszköz, amely a fenti cél 
elérésében alkalmasnak mutatkozott.  
Érdekes megfigyelni, milyen viszolygás tapasztalható a rendeleti jogalkotás tekintetében 
magánjogi kérdésekben a tagállamok részéről. A miérten nem kell sokat törni a fejünket. 
Míg az irányelv esetében a tagállamok – bizonyos korlátok között – saját belátásuk, 
mérlegelésük és természetesen érdekeik alapján dönthetik el az adott jogszabály nemzeti 
jogrendbe való átültetésének módját, és ezzel kapcsolatban igen széles manőverezési 
lehetőségük van, addig a rendeletek kapcsán semmit nem tehetnek, ahogy azt Brüsszelben 
elfogadták, úgy képezi automatikusan a nemzeti jogrend részét. Persze nem véletlenül lepi 
el lobbisták serege a közösségi intézményeket, a tagállamoknak többnyire sikerül 
érdekeiknek megfelelő jogszabályok elfogadását kiharcolniuk, ha már a szupranacionális 
elven működő Bizottságban ennek a biztosítása nem is olyan egyszerű feladat, a tagállamok 
mégis valamely immanens politikai megfontolásból vagy egyszerűen csak óvatosság 
illetőleg kényelem okán jobban szeretik, ha bizonyos jogszabályok tekintetében ők 
mondhatják ki a döntő szót. 
Mindezt végiggondolva nagyon is érthető, hogy a jogforrások közül miért az irányelv a 
legnépszerűbb, ha jogegységesítési kérdésekről van szó.  
A fent említett rendelet esetében a jogforrás megválasztása összhangban van a hivatkozott 
diplomáciai konferencia ajánlásával, hiszen a jogszabály inkább megalkotott egy új 
intézményt, mintsem a már meglévő nemzeti jogok felülvizsgálatát szorgalmazta volna a 
jogközelítés-jogegységesítés céljából. Ezen túlmenően kétségesnek tűnik azon 
kezdeményezés értelme, mely szerint a Bizottságot korlátozni kellene a jogszabályi forma 
megválasztásának szabadsága tekintetében. Még inkább igaz lehet ezen megfontolás az 
RSZ nemrégiben megalkotott IV címe esetében,709 mivel a 65. cikk alapján, a polgári 
ügyekben megvalósuló igazságügyi együttműködés erősítése tárgyában elfogadott 
jogszabályoknak ugyanúgy az Egységes Piac rendeltetésszerű működését is szolgálniuk 
kell.  

                                                
707 1992. június 18. OJ (EC) 1992 L 182/1. 
708 A Tanács 1768/92/EGK rendelete 6. pont. 
709 Az amszterdami szerződés által beiktatott módosítás, mely a Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a 
személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák címet viseli, ld. 5.3.1 pont. 
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A fentiek tükrében nehezen érthető, a Bizottságnak miért kellene a 95. cikk rendelkezései 
szerint meghozott jogszabályok jogforrása tekintetében sokszor előnyben részesítnie az 
irányelvet, amikor egyrészről szabadon választhat a rendelet és az irányelv jogforrási formái 
között, másrészről a fentebb elemzett 65. cikkre támaszkodva – kissé korlátozottabb 
tartalommal – szintén megilleti a Bizottságot a választás lehetősége. 
Mint a fenti vizsgálatból is kiderült, nemcsak a magánjogi jogegységesítés tartalmi kérdései 
tárgyában folyik parázs vita a különböző Közösségi szervek, valamint a tagállamok és azok 
szervei között, de még magában a megvalósítás formájában illetve annak jogi 
megalapozottságában sem sikerült megállapodni, amely – véleményem szerint – sokkal 
inkább hátráltatja a valódi eredmény elérését. 
 
 
5.4.6 A kisegítő hatáskör vizsgálata 
 

Bár az előbbi pontban utaltam rá, hogy a magánjogi relevanciával bíró politikák 
terén folyó jogalkotást megalapozó hatáskörök és felhatalmazások közül az Egységes Piac 
létrehozásával és rendeltetésszerű működésével kapcsolatos vizsgálat lesz az utolsó ebben a 
sorban, most mégis felül kell vizsgálnom álláspontomat, hiszen egy lényeges, a Közösség 
magánjogi jogalkotását érintő hatáskörök szempontjából kiemelkedő cikket is be kell vonni 
a vizsgálat körébe. Ez a jogszabályhely nem más, mint a 308. cikk (volt 235. cikk)710, 
melyet a Közösség számos alkalommal fel is használt már, mint kisegítő hatáskört. Ez a 
cikk tehát feljogosítja a Közösséget, hogy az Egységes Piac működése tekintetében 
lényeges intézkedéseket meghozhassa. Az általános jogalkotási mechanizmushoz hasonlóan 
a Bizottság tesz javaslatot az intézkedésre, és a Tanács az EP véleményének kikérése után 
határoz – azonban ebben az esetben kizárólag egyhangúsággal. Vizsgáljuk meg, milyen 
esetekben fordulhat a Közösség a 308. cikkhez, és megfelelő alapot szolgáltat-e ezen 
hatáskör a magánjogi jogegységesítés tekintetében. 
Mint már említettem, a Közösség több esetben is alapozott jogi aktust a fenti cikkre. Erre 
példa az Európai Gazdasági Érdekcsoport (European Economic Interest Group) 
létrehozása,711 amely egy új típusú, non-profit szervezet volt, a Közösségi védjegy 
intézménye.712 vagy éppen az euro bevezetésével kapcsolatos bizonyos szabályokat magába 
foglaló rendelet.713 Az első két instrumentum sajátossága, hogy olyan új jogintézményeket 
hoztak létre, melyeket a közösségi polgárok igénybe vehetnek, ha akarják, tehát a szóban 
forgó rendeletek alkalmazása teljes mértékben a magánfelek szándékán nyugszik. 
Az euro bevezetésével kapcsolatos rendelet szabályai kissé eltérnek, hiszen a rendelet a 
legfontosabb magánjogi kérdésekkel foglalkozik, melyek abból erednek, hogy az euro 
felváltja a nemzeti fizetőeszközöket. A magánjog egységesítése és bizonyos értelemben a 
szerződésjog tekintetében is a legfontosabb rendelkezés a 3. szakaszban található: „…az 
euro bevezetése nem szolgálhat alapul valamely szerződés bármely feltételének 
megváltoztatására, illetőleg nem zárja ki vagy változtatja meg a szerződésben 
meghatározott teljesítéssel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá nem jogosítja fel a feleket, 

                                                
710 308. cikk: Ha a Közösség fellépése szükségesnek látszik ahhoz, hogy a Közös Piac működése körében a 
Közösség valamely célját megvalósítsa, és a jelen szerződés nem írta elő az ennek érdekében megkívánt 
cselekvési jogosítványokat, akkor a Tanács – a Bizottság javaslatára és az EP-vel való konzultáció után – 
egyhangúsággal hozza meg a szükséges rendelkezéseket. 
711 A Tanács 1985. július 25-i 2137/85/EGK Rendelete az Európai Gazdasági Egyesülésről OJ (EC) [1985] L 
199/1. 
712 A Tanács 1993. december 20-i 40/94/EK Rendelete a Közösségi Védjegyről OJ (EC) [1994] L 11/1 (azóta 
módosított). 
713 A Tanács 1997. június 17-i 1103/97/EK rendelete az euró bevezetésével kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről. OJ (EC) [1997] L 1162/1. 
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hogy egyoldalúan módosítsák vagy felmondják az ilyen szerződéseket. Ez a rendelkezés 
minden olyan megállapodásra vonatkozik, amelyet a felek jogszerűen megkötöttek.”714 
A fenti jogszabályhely olyan szerződésjogi rendelkezést tartalmaz, melynek diszpozitív 
jellege nem vitatható. A 1103/97-es rendeletben azonban nem található semmilyen utalás a 
3. szakasz alkalmazási körét illetően. A gyakorlatban tehát nem teljesen világos, hogy ez a 
rendelkezés a fizetőeszköz jogára715 vonatkozik-e, ami azt jelentené, hogy a 3. szakasz 
rendelkezése alapján kell elbírálni minden szerződéses igényt, ami a résztvevő tagállamok 
fizetőeszközeiben fejezhető ki, vagy éppenséggel a jogszabályhely úgy értelmezendő, mint 
egy szerződésjogi szabály, amely a szerződésjog részét képezi. Ebben az esetben a 3. 
szakasz szabálya csak akkor lenne kikényszeríthető, ha a szerződés joga716 egyben egy 
részes tagállam joga is – és így alkalmazása könnyen elkerülhető lenne egy megfelelő 
jogválasztás segítségével. 
Látható tehát, hogy nem könnyű még a már megszületett jogszabályok értelmezése sem és 
mégannyira nehéz meghatározni, hogy melyik kompetencia elégíti ki a kritériumokat a 
magánjogi jogegységesítés tekintetében. 
Az EB a fenti cikkel kapcsolatban egy Görögország v. Tanács esetben is kimondta, hogy 
valamely intézkedés jogi alapjaként az arra való hivatkozás, : „…csak abban az esetben 
szükséges, ha a Szerződés egyetlen más rendelkezése sem ruház a közösségi intézményekre 
szükséges hatáskört.”717 
Alkalmazást nyert a 308. cikk (illetőleg a korábbi számozás alapján a 235. cikk) ezen 
túlmenően a közismert PHARE-programról szóló tanácsi rendelet megalkotásához is 
Magyarország és Lengyelország reformfolyamatainak és gazdasági átalakulásának 
támogatását illetően.718  
Láttunk példát jogalkotásra magánjogi kérdésekben a 37 cikk (2) és (3) bekezdése, a 61. 
cikk c) pontja, a 71. cikk (1) bek., a 83. cikk, a 308. cikk és természetesen a 95. cikk 
alapján. 
Véleményem szerint a magánjogi jogegységesítés kitűzött céljait és a folyamat 
megvalósulását leginkább szolgáló megoldás a 95. cikkre támaszkodó jogegységesítési 
tevékenység lenne, azonban az Egységes Piac létrehozatalával és rendeltetésszerű 
működésének biztosításával való kapcsolat igazolása bizonyos esetekben nehézkes lehet. 
Mint a fentiekben bizonyítást nyert, a Magánjogi Kódex megalkotása – nagy vonalakban – 
alapozható a 95. cikk rendelkezéseire, hiszen a magánjog és főként a szerződésjog által 
szabályzott gazdasági forgalom szoros összefüggésben áll az Egységes Piaccal. Kifejezetten 
igazolhatónak látszik ezen tétel, tehát a szerződésjog vonatkozásában, elegendő utalnunk az 
Egységes Piac zászlóshajójának tekintett négy alapszabadság érvényesülésével kapcsolatos 
szerződésjogi részletekre.  
A 308. cikk is megfelelőnek mutatkozik a magánjog egységesítését illetően, azonban itt is 
találkozhatunk feltételekkel és korlátokkal. Ez a jogszabályhely csakis kivételes jelleggel 
érvényesülhet, továbbá szintén megkövetelt az Egységes Piac működésével való kapcsolat. 
Elgondolkodtató, nem lenne-e szükséges a közösségi jogszabályok oly módon való 
átdolgozása, amely világos és egyértelmű felhatalmazást adna a közösségi szerveknek a 
magánjogi jogegységesítés megvalósíthatóságát, anyagi és eljárásjogi feltételeit illetően. Ez 
az elképzelés, ismerve az Európai Unión belül zajló hatalmi harcokat, érdekérvényesítő- és 
lobbytevékenységet, kissé naivnak tűnik, azonban jelentősen megkönnyítené a tagállamok 

                                                
714 1103/97 Rendelet 3. cikk. 
715 Lex monetae. 
716 Lex contractus. 
717 C-62/88., Görögország v. Tanács [1990] ECR I-1527. 
718 A Tanács 3906/89/EGK rendelete a Magyar Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság számára nyújtandó 
gazdasági segítségről. 
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által is fontosnak tartott (bár egyáltalán nem a helyén kezelt) magánjogi és ebbe beleértve a 
szerződésjogi jogegységesítést. 
A jogi alap csak az egyik fontos (bár tulajdonképpen a legfontosabb) kérdése a 
folyamatnak,719 a másik lényeges és ismétlődően felvetődő probléma s jogforrási forma – 
azaz konkrétan: rendelet vagy irányelv? 
Az európai magánjogi jogalkotás meglehetősen töredékes és esetleges, leginkább úgy 
jellemezhetnénk, hogy számtalan kis, elszórt sziget a nemzeti jogok óceánjában.720 Ennek 
megfelelően a másodlagos jogforrások között a magánjogi célzatú rendeletek nemcsak hogy 
inkoherensek, de még csak az sem mondható el róluk, hogy egy összefüggő politika vagy az 
európai magánjog egységes koncepciója kirajzolódna a segítségükkel. Ez a megállapítás 
nem megrendítő erejű, hiszen részben már el is hangzott, részben pedig közismert a téma 
iránt érdeklődő jogászok számára. Ami miatt azonban mégis fontos a rendeletek szerepének 
hangsúlyozása, azok olyan újdonságok, melyeknek kiemelt szerepet kell szánni a magánjogi 
jogegységesítés során. 
Az újdonságok a rendelet közvetlen alkalmazandóságához kapcsolódnak, mely két 
problémakör tekintetében vet fel megoldandó kérdéseket. 
Az egyik kérdés a rendelet alkalmazási körének nem tagállamok jogával kapcsolatos 
problematikáját veti fel, mely a szakirodalomban „külső kollízió”721 néven ismert, míg a 
másik a rendeletekben található joghézagok kitöltésével kapcsolatos, ezek az ún. „belső 
kollíziós szabályok”722 melyek a tagállamok jogaira vonatkoznak. 
 
Mint a számos hivatkozott jogszabály alapján belátható, jónéhány rendelet tartalmaz külső 
kollíziót, melyek különböző kapcsolódási pontokon alapulnak, azonban az egyik 
legfontosabb jellemzőjük azonos: mind egyoldalúak. Amíg a szóban forgó EK rendelet 
alkalmazásának elősegítésén dolgoznak, nem szentelnek figyelmet harmadik államok 
vonatkozó jogszabályainak. A probléma megoldása a tagállamok nemzetközi kollíziós 
magánjogára marad, sikere azonban több mint kétséges. 
Míg a jellegében egyoldalú kollíziós jogalkotás teljességgel megfelelő a nemzetközi közjog 
területén, ahol a bíróságok alapvetően kizárják a külföldi jog érvényesíthetőségét, ez nem 
mondható el a nemzetközi kollíziós magánjog viszonylatában. Itt adott esetben előfordulhat, 
hogy a bíróságot saját, azaz a lex fori szerinti nemzetközi magánjoga indítja egy nem 
közösségi tagállam anyagi jogának használatára, míg – ezzel párhuzamosan – a közösségi 
rendelet is alkalmazást kíván nyerni valamilyen formában. 
A második fenti problémakör a közösségi jog alkalmazása nem tagállami bíróságok által, 
amely szinte teljes mértékben kapcsolódik az idegen jog alkalmazásának lehetőségéhez 
nemzetközi magánjogi ügyekben. Valójában, és ez lehet az igazság, a fent említett 
rendeletek megalkotóinak egyike sem gondolt arra, hogy a közösségi jogszabályokat valaha 
is valamely harmadik állam bírái fogják alkalmazni. Ebben az esetben azonban ki kell 
emelni azt a mégoly triviális, alapvető sajátosságot hogy a nemzetközi magánjog és 
nemzetközi közjog alkalmazása és kikényszeríthetősége nagymértékben eltér egymástól. 
Amíg a közjogi szabályok alkalmazása alapvetően az azokat meghozó állam eljáró 
fórumainak (hatóság, bíróság) felelőssége és egyben hatásköre, addig a magánjogi 
rendelkezéseket nem tekinthetjük olyannak, mint amelyek az egyes államok 
szuverenitásából következnének, sokkal inkább jelentenek választ a polgárok azon 
igényeire, hogy kereskedelmi tevékenységüket, letelepedésüket vagy magánjogi vitáik 
megoldását saját maguk irányíthassák. 

                                                
719 Továbbá a tartalom. 
720 Kötz: Rechtsvereincheitlichung – Nutzen …1-5. o.  
721 Outward conflict rules. 
722 Inward conflict rules. 
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Ilyen magáncélok esetében a harmadik állam magánjogának alkalmazása sokkal 
ésszerűbbnek tűnik, mint a lex fori-é, amennyiben a tényállás szorosabban kapcsolódik 
ehhez a harmadik államhoz, mint a fórumhoz. A magánjog esetében – és itt kapunk választ, 
miért is volt szükség eme hosszas kitérőre – a jogalkotónak mindig szem előtt kell tartania 
az idegen jog alkalmazásának lehetőségét, ezzel egyidejűleg azonban azt is, hogy az ő 
jogszabályát adott esetben harmadik állam bírósága fogja alkalmazni. 
Az előbbieken túlmenően felmerül azonban egy harmadik jelenség is, méghozzá a 
rendeletekben felmerülő joghézagok kitöltési lehetőségének problematikája. Néhány 
rendelet a belső kollízió segítségével oldja meg a kérdést úgy, hogy egy bizonyos tagállam 
jogára utal, más rendeletek nem tartalmaznak rendelkezést atekintetben, hogyan lennének a 
joghézagok kitölthetők. A jogtudomány legújabb723 fejlődési iránya rámutat azonban, hogy 
a nemzeti jogokhoz való visszanyúlás és segítségül hívásuk nem az egyetlen megoldási mód 
a joghézagok kitöltésével kapcsolatban. A varázsszó itt is a már jól ismert „alapelvek” 
kifejezés, melyről már sok szó esett ebben a dolgozatban.724 Ezen megoldás bizonyos 
tekintetben még sokkal hatékonyabb is lehet és ami ezzel szorosan együtt jár: elősegítheti a 
nagyobb mérvű jogbiztonság kialakulását, amely szorosan magával hozza a forgalom 
biztonságának növekedését és így az Egységes Piac hatékonyabb működését. Ezen 
mechanizmust bizonyos tekintetben már a közösségi jogalkotó szervek is felismerték, erről 
tanúskodik legalábbis a már említett 40/94-es rendelet is a közösségi védjegyről.725 A 
jogszabály hivatkozik ugyanis a „Tagállamokban általánosan elismert eljárásjogi 
alapelvekre”, amennyiben a rendeletben megfogalmazott eljárásjogi rendelkezések nem 
lennének kielégítőek. Meggyőződésem szerint az alapelvek megoldást jelenthetnek a már 
vizsgált jogalkotási dilemmák tekintetében is rugalmasságuk és széles bázisuk miatt. 
További elterjedésüket azonban mindeddig számos tényező gátolta, talán csak a 
szerződésjog területén találkozhatunk olyan kidolgozott és a kiforrottság közelében álló 
alapelvgyűjteményekkel, amelyek alapul szolgálhatnak az elkövetkezendő jogegységesítési 
instrumentumok számára.726  
A rendeletek szerepe a közösségi jogalkotásban domináns. A magánjoggal kapcsolatos 
jogegységesítési törekvések tekintetében, mint láttuk, mindeddig kevéssé sikerült 
kihasználni a rendeletek mélyén szunnyadó, dinamikus, a gátakat és akadályokat elemi 
erővel áttörő, ám mégis józan és nyugodt energiákat, melyek segítségével jelentősen 
felgyorsulhat a magánjog lépéshátrányba került egységesítése. Sokan a folyamatok 
szereplői közül tisztában vannak vele, milyen eredmény érhető el a rendeletek 
felhasználásával, éppen ezért tartanak tőle, attól félve, ha kiengedik a palackból a szellemet, 
már nem lesz mód visszazárni azt. Hogy mi az a várható konklúzió, amely sokakat 
rettegéssel tölt el, ha előrepillantanak? Nos nem más, mint a tagállamok szuverenitásának 
további csökkenése, azon előjogok elvesztése, melyek mind a mai napig garantálják, hogy a 
magánjog és annak legfontosabb részterülete, a szerződésjog területén önállóan, a nemzeti 
érdekeket figyelembe véve alkossanak jogot és alakítsák ki azt a jogszabályi környezetet, 
melyet a gazdaság szereplői számára a legjobbnak tartanak.  
Az ellenérvek és a nagyfokú idegenkedés vizsgálata alkalmával nem szabad 
megfeledkeznünk a politikáról sem, amely az uniós tagállamokban is számos alkalommal a 
legnagyobb mértékben befolyásolja a döntéshozókat és döntéseiket. Politika, lobbi, 
                                                
723 Ha ez a szó használható egyáltalán ebben a gyorsan változó világban. 
724 A legismertebb a Lando-Bizottság és az UNIDROIT keretében kidolgozott alapelvgyűjtemény, azonban a 
Bécsi Vételi Egyezmény esetében is megfigyelhető, hogy értelmezési kérdések esetében az alapelvekhez nyúl 
vissza. A három joganyag egybevetéséhez ld. Mátyás Imre: Az európai szerződésjog egységesítése a 
Modelltörvények tükrében in: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica tomus 
XXI/2. 2003. 635-647. o. 
725 Ld. 712. hivatkozás. 
726 Ehhez bővebben ld. 3. fejezet és Lando: Optional… 59-69. o.  
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érdekcsoportok, ez csak néhány elem azon nem szakmai ténycsokorból, melyet 
mindenképpen figyelembe kell vennünk a magánjogi jogegységesítésre irányuló kísérletek 
vizsgálatánál. Semmiképpen sem mondhatnám, hogy a szakmai kérdések (jogi 
megalapozottság, közösségi kompetencia, az Egységes Piac működése, hatékonysága) 
többet nyomnak a latba, de ez, mint már említettem, nem uniós sajátosság. Azonban 
mindenképen megfontolandó a tagállamok és főleg az azokat irányító politikai erők 
számára, hogy mit vállaltak csatlakozási szerződésük aláírásával. Azt vállalták-e, hogy 
összefog a kezdetben hat majd egyre növekvő számú és immáron 25 tagállam a béke, 
biztonság, szolidaritás és közös jólét megteremtése érdekében, illetőleg azt, hogy bizonyos 
szabályokat és közös döntéseket csak abban az esetben fogadnak el, ha az jobban szolgálja 
saját államuk érdekét, mint a többiét.727 
Még ha így is van, úgy látom, a fejlődés feltartóztathatatlan, csupán az üteme kérdéses. Ez 
azt jelenti, hogy belátható időn belül már a megvalósult európai magánjog, szerződésjog 
képezheti az elemzések tárgyát. 
 
 
5.5 Összegzés 
 

Az 5. fejezetben részletesen vizsgáltam a RSZ azon szabályait, melyekre alapozva 
elképzelhető lenne a magánjog egységesítése, másképpen fogalmazva melyek azok 
rendelkezések, amelyek kellő felhatalmazást, kompetenciát biztosítanak a közösségi 
intézményeknek, hogy ebben a fontos kérdésben jogszabályt alkossanak. A vizsgálat után 
megállapíthatónak tartom, hogy a 95. cikk a legalkalmasabb a magánjog és azon belül 
elsődlegesen a szerződésjog egységes szabályainak megalkotását illetően, nemcsak azért, 
mert kifejezetten az Egységes Piac létrehozatalával és működésével kapcsolatban ír elő 
jogközelítésre vonatkozó feladatokat a közösségi szervek számára, de azért is, mert nem 
jelöli ki pontosan a megalkotandó jogszabály formáját. 
Így el is érkeztünk a második fontos következtetéshez, amely ebből a fejezetből levonható, 
vagyis ahhoz, hogy az irányelv, mint régi és kipróbált jogharmonizációs eszköz és a 
rendelet, mint eddig főként a közjogi kérdések egységesítésének fő instrumentumaként volt 
ismert – nos ezek közül melyik az alkalmasabb a magánjogi jogegységesítés elérésére. 
Véleményem szerint tehát a fenti elemzések alapján és összehasonlítva az irányelvek által 
véghezvitt jogközelítés tapasztalataival, nincs más lehetőség, mint egy széles alapokra 
helyezett konszenzuson nyugvó kódex esetében a rendeletet választani a megvalósítás 
jogforrásaként.728 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
727 Ide tartozik többek között az euro bevezetésével kapcsolatos polémia, de a Schengeni-övezetben való 
részesség valamint a mezőgazdasági politika fenntarthatóságának kérdésköre is. 
728 Ld. ehhez von Bar és Swann javaslatát: Response to the Action Plan on European Contract Law: A More 
Coherent European Contract Law in: ERPL 2003. 621. o. 
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6. Hogyan történjen az európai magánjog egységesítése? 
 
6.1 Alapvetés  
 

A fentiekben megvitattuk, milyen lehetőségek indukálják és serkentik az európai 
magánjog egységesítését, megnéztük, milyen kezdeményezések ismertek Európában és 
világviszonylatban az egységes európai magánjog megteremtése vonatkozásában, 
megvizsgáltuk, mely tudósok vélik úgy, ki ilyen, ki olyan indok alapján, hogy a 
jogegységesítés, felesleges, elhamarkodott, sőt egyenesen káros folyamat lenne. 
Áttekintettük továbbá, hogy az európai integráció keretében milyen konkrét jogalkotási 
formák állnak rendelkezésre a nagy terv, az egységes európai magánjog, vagy legalább 
annak legfontosabb része, az európai szerződésjog megalkotását illetően. 
Ezen fejezetben azt a kérdéscsoportot kísérlem meg körüljárni és bemutatni, amely nem a 
jogszabályi formát, de a metódust, a módszert vizsgálja. Ki kell tehát emelni, hogy az itt 
elhangzó vélemények egytől-egyig támogatják az egységes szerződésjog megalkotását és 
bevezetését, nézetkülönbség csak abban a kérdésben áll fenn, milyen módon menjen végbe 
ezen nagyformátumú reform. 
Alapvetően két nagy elképzelés különböztethető meg az egységes jog bevezetését illetően. 
Az egyik a legiszlatív, jogalkotási úton történő jogegységesítés, amelyre ennél fogva 
fentről, egyetlen aktussal kerülne sor, a másik pedig a nem legiszlatív úton való 
egységesítés, amely módozatban lentről, lassan fokozatosan épülne be az új jog az európai 
nemzetek jogrendjeinek testébe. 
Mindkét megoldásban közös, hogy egyrészt elfogadja az egységes európai magánjog 
létének szükségességét, másrészt támogatja a jogrendszer ily módon való átgondolására tett 
kísérleteket. 
Leegyszerűsítve a kérdést, az EK előtt gyakorlatilag két lehetőség áll: vagy a lassú, 
kodifikálatlan harmonizáció mellett dönt, amelyet a jogtudósok és a bíróságok visznek 
véghez vagy a kodifikációt, tudniillik az Európai Polgári Törvénykönyv megalkotását 
célozza meg, amely folyamatban azonban a jogtudósok mellett már a politikusok is részt 
vesznek.729 
A harmadik lehetőség, amely nyilvánvalóan fennáll, más kérdés, hogy élnek-e vele, a 
folyamat negligálása, azaz arra irányuló döntés, hogy nem szükséges aktív cselekvés az 
európai magánjog egységesítését illetően.730  
Abban, kevés kivételtől eltekintve egyetértés mutatkozik a jogtudományban, hogy szükség 
van egységes európai magánjogra. 
Ami vitatott csupán az, hogy hogyan érjük el ezt az eredményt. 
Mint fentebb elhangzott, a közös európai jogalkotás szolgált már precedensekkel a 
magánjoghoz tartozó szabályok egységesítését illetően. Ilyen típusú egységes jogot 
találhatunk az Európai Unió rendeleteiben, illetve a tagállamok törvényeiben, melyek az 
irányelvek által előírt keretek között a hazai jogba ültetik át a szabályokat.  
A jogegységesítés azonban nem csak jogalkotás útján mehet végbe! Kötz szerint az európai 
magánjogi jogegységesítés túl fontos kérdés ahhoz, hogy jogalkotókra – azaz politikusokra 
– bízhatnánk azt.731 Ráadásul, ahogy hazai tapasztalatokból is kiviláglik, a jogalkotásban 
résztvevő laikusok – a képviselők – igen gyakran nem szakmai érvek mentén határoznak 

                                                
729 Wilhelmsson: Private Law…77-79. o.  
730 A legújabb politikai fejlemények tekintetében kockázat nélkül állíthatjuk, hogy a harmadik megoldás 
megvalósítására vajmi kevés esély mutatkozik. Azonban ebben az esetben sem lenne teljességgel kizárható a 
fokozatos, lépésről lépésre történő harmonizáció megvalósulása, amely lassan nőne bele az élő jog szöveteibe. 
731 Kötz-Flessner: Europäisches Vertragsrecht I. Tübingen 1996. V. o. 
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egy-egy törvénytervezet megszavazásáról, így úgymond kikapcsolásuk a jogegységesítési 
folyamatból – bármily furcsán hangzik is – alapvetően kívánatos. A jogalkotás útján történő 
jogegységesítés mellett kiemelt fontossága van azonban egy másik folyamatnak, melyet 
Kötz az azóta már meghonosodott szakkifejezéssel a jogtudomány, a jogirodalom és a jogi 
oktatás „európaizálásának” nevez, mely együtt járhat az egységes európai magánjog 
kialakulásával. Hogyan mehet végbe ez a folyamat?  
Ebben a kérdésben fontos szerep jut a jogtörténeti kutatások alapján a már említett Ius 
Commune újrafelfedezésének, mely, bár már jórészt feledésbe merült, egy olyan belső 
magot, egységet képez az európai magánjogokban, mely megfelelő alapot biztosíthat az 
egységes felépítmény megalkotására. Kötz szerint megkerülhetetlen a római jogi örökséget 
hordozó kontinentális jogrendszer és a Common Law jogok közötti úgynevezett árok 
áthidalása, mely, szintén a jogtörténeti kutatásokból kiindulva, sosem volt olyan mély és 
széles, mint sokáig hittük a XX. században.732 
A harmadik fontos összetevő a jogi gondolkodásnak és a jogtudománynak olyan 
nemzetközi dimenzióba való helyezése lehet, melyben a politika és a gazdaság immár 
évtizedek óta magától értetődően mozog. Ez meglehetősen nehéznek tűnik, hiszen a jog a 
kevés kivételtől733 eltekintve megmaradt a nemzetek szigorú belügyének, mind 
megalkotását, mind pedig az annak való érvényszerzést tekintve. Különösen igaz ez a 
magánjogra, mellyel kapcsolatban az államok nem szívesen adják át jogosultságaikat, 
helyesebben valamely igen vonzó ellentételezést kell felkínálni számukra ahhoz, hogy 
lemondjanak szuverenitásuk eme szeletéről.  
Azonban, mint az eddigi példák is bizonyítják, van remény, hogy az ügy legalábbis esélyes. 
Ha ezek a feltételek teljesülnek, a jogalkotás mellett egy olyan erős motivációs tényező 
keletkezhet a magánjog egységesítését illetően, mely szinte automatizáltan viheti előre a 
folyamatot egészen a végső határig.734 
A jogegységesítés tekintetében tehát alapvetően két lehetőségről beszélhetünk: legiszlatív 
illetőleg nem legiszlatív módon alakuljon-e ki az egységes jog. Az alábbiakban ezt a két 
változatot veszem górcső alá azzal, hogy bár a legiszlatív útnak több híve van, ezáltal 
megvalósításának esélye is nagyobb, nem szolgál a kutatás olyan hálás témájául, mint a 
másik mód, amely kissé vadregényesen hangzik, hiszen a jog, az új, egységes jog 
organikusan fejlődve, mintegy észrevétlenül váltaná fel mai töredezett szabályozásunkat.  
 
 
6.2 Legiszlatív módon történő jogegységesítés 
 

Hogyan képzelhető el a magánjogi jogegységesítés a gyakorlatban? 
Véleményem szerint elsődleges eszköz a már említett európai szintű jogalkotás, melynek a 
magánjogi területekre is ki kell terjednie. Van-e ennek akadálya?  
Leszögezhetjük, hogy – ha nem is az elégséges formában, de – létezik a magánjogra 
vonatkozó jogalkotás az Európai Unióban. Itt elsősorban az irányelvek útján folyó 
jogalkotás említhető. A teljesség igénye nélkül: a kulturális javak visszaszolgáltatásáról 

                                                
732 Kötz-Flessner: Europäisches Vertragsrecht… VI. o 
733 Ide sorolható a nemzetközi közjog és az európai jog. Előbbi kiforrott, kidolgozott jogág, ám 
kikényszeríthetősége tekintetében hagy kívánnivalót maga után, míg utóbbi úgymond villámkarriert futott be, 
jelentősége egyre nő és kikényszeríthetősége is megfelelő, azonban egyelőre főképpen a közjogi kérdések 
rendezésére koncentrál. Fenti kitételemet ezért célszerűbb lenne talán úgy átfogalmazni, mint az európai 
magánjog európai dimenzióba helyezésének szükségességére irányuló igény. 
734 A módszerek tekintetében ld. Kötz: How to achieve a Common European Private Law, New Perspectives 
on European Law, Universitätsverlag Freiburg, Schweiz, 1999, és Heinz Konzen: Vorlesung gehalten an der 
Tagung organisiert von der Universität Miskolc, am 29. 09. 2001, Johannes Gutenberg Universität, Mainz 
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szóló irányelv735, a fogyasztóvédelmi kérdésekben a kollektív keresethez fűződő jogról 
szóló irányelv736, a félrevezető reklámokról szóló irányelv737, a tisztességtelen szerződési 
feltételekről szóló irányelv738, az ingatlanok időben megosztott használati jogának 
megszerzésére irányuló szerződésekről szóló irányelv739, a fogyasztói árucikkek eladásáról 
szóló irányelv740 stb.  
A fenti szabályokat a Római Szerződés alapján minden tagállamnak a megfelelő határidőt 
figyelembe véve át kell ültetnie a belső jogba. Hogy hogyan teszik ezt meg, azaz hogyan 
harmonizálják a magánjogi szabályokat, ez a tagállamok kompetenciája. A legtöbb tagállam 
törvényi úton végzi az implementációt, közülük is kiemelkedő Olaszország és Hollandia, 
melyek a Polgári Törvénykönyvbe illesztik a magánjogi jogegységesítésre vonatkozó 
szabályokat.741 Az olyan országokban, ahol nincsen kodifikált jog, mint például Nagy-
Britannia vagy Írország ez természetesen nem lehetséges. De a kontinentális jogrenddel bíró 
országok közül Németországban vagy Portugáliában is megfigyelhető, hogy inkább külön 
törvényekkel tesznek eleget jogharmonizációs kötelezettségüknek. A holland/olasz 
megoldás előnye, hogy a polgári törvénykönyvbe foglalva hangsúlyozottabbá válik a 
harmonizáció magánjogi jellege. Természetesen hátránya is van ennek a megoldásnak, 
méghozzá az, hogy az átültetett szabályokból nem derül ki, hogy azok európai 
harmonizáció útján váltak a belső jogrend részévé. Feltehetjük a kérdést, melyik a 
fontosabb cél, a dogmatikailag korrekt és támadhatatlan elhelyezés illetőleg az európai 
eredet megállapíthatósága? A jogalkalmazás szempontjából mindenképpen az utóbbi 
mellett kell érvelnünk, hiszen értelmezési szempontok alapján rendkívül fontos, hogy 
különbséget tudjunk tenni a tisztán belső, nemzeti normák és az Európai Unió 
jogharmonizációs tevékenységéből adódóan a magánjogba integrált szabályok között. 
Hogy megértsük, mit jelent ez, elég csupán arra utalni, hogy az Európai Unió keretében 
végzett jogegységesítés alapján harmonizált szabályok esetén a történeti-jogalkotási 
értelmezésnek sokkal kisebb jelentősége lesz. Ezzel szemben a teleologikus értelmezés kap 
nagyobb szerepet. Természetesen ezen jogszabályokat mindig az adott irányelvvel 
összhangban kell értelmezni, kétség esetén az eredeti tartalom a döntő. 
A fenti gondolatmenet ellenére és a rendeleti jogalkotást bemutató fejezet alapján úgy 
gondolom, ha a jogalkotási megoldást választja az arra illetékes, tehát közösségi 
jogszabályokkal valósul meg a magánjog egységesítése, az alkalmasabb jogi forma 
mindenképpen a rendelet lehet. Jól ismerve az irányelv, mint jogforrás minden hiányosságát 
és gyengeségét, a megfelelő időben és módon történő átültetésért felelős államok 
hanyagságát és húzódozását742 egy ilyen nagyformátumú alkotást illetően, mint az egységes 
magánjog megalkotása, csakis a sokkal stabilabb, megbízhatóbb és az egységes jog 
megvalósulása tekintetében biztosítékkal szolgáló jogforrás, a rendelet lehet a garancia.  
Érveket nem különösebben szükséges ebben a kérdésben citálnom, hiszen az európai 
integráció történetéből és a jogforrások vizsgálata alapján egyértelműen kitűnik, hogy az 

                                                
735 93/7/EEC irányelv a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális értékek vonatkozásában. 
736 98/27/EC irányelv a fogyasztók érdekeinek védelméről. 
737 84/450/EEC irányelv a tagállamok jogközelítéséről a félrevezető hirdetések tekintetében. 
738 93/13/EEC irányelv a fogyasztói szerződések tisztességtelen kikötéseiről. 
739 94/47/EC irányelv az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló 
szerződésekről. 
740 99/44/EC irányelv a fogyasztói árucikkek eladásáról. 
741 Betlem-Hondius: European Private Law After the Treaty of Amsterdam in ERPL 2001/1 3-20. 6. o.  
742 Ehhez: Ewoud Hondius: Non-Implementation of the Directive on Unfair Contract Terms: the Dutch Case 
in: ERPL, 1997. 193-196. o., Javier Lete: The Non-Implementation of the EC Directive on Unfair Contract 
Terms in Spain in: ERPL, 1997, 205-212. o., Nikolas Görlitz: EU-Binnenmarktkompetenzen und 
Tabakwerbeverbote in: EuZW, 2003. 485-490. o., Peter Schlechtriem: EC Directives, Common Principles and 
Law Reforms in: TLR, 2001. 1177-1183. o.  
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irányelv, bár megfelelő forma a jogharmonizáció bizonyos szakaszaiban és területein, a 
legfontosabb alkalmakkor, azaz, ha egységes jog megalkotása a cél – főképpen a 
tagállamok hibájából743 – nem képes maradéktalanul betölteni feladatát. Ha európai szinten 
egységes jogot kívánunk létrehozni, nincs más lehetőség, mint az általánosan kötelező 
érvénnyel bíró rendelethez nyúlni.  
Korábban ugyan megfigyelhető volt bizonyos törekvés a Közösségen belül, hogy 
nemzetközi egyezményekkel hozzanak létre egységes jogot,744 azonban ez az elképzelés 
nem állta ki az idők próbáját, ehelyett az álláspontom szerint a magánjogi jogegységesítés 
legmegfelelőbb eszközének minősülő jogforrás, a rendelet az, amelyre Brüsszelben hosszú 
távon számítanak.745 
Összességében, ha sikerül dűlőre jutni a magánjog-szerződésjog egységesítésének 
szükségességét illetően, ebben mondhatom, biztos vagyok, a legcélszerűbb és egyben 
leghatékonyabb eszköznek az egységes joganyag megteremtését illetően kizárólag a kódex, 
törvénykönyv formáját látom kivitelezhetőnek, amelyben nem csupán a szerződésjog,746 de 
a magánjog minden, folyamatosan egységesülő területe helyet kaphatna. Ahogy már 
említették a különböző szerzők, a nem legiszlatív jogegységesítés olyan lassan és 
körülményesen menne végbe, hogy ezáltal nem nyernénk kielégítő választ azokra a 
kérdésekre, amelyek feszítő és aktuális volta olyan sürgőssé tette az egész problémakört, 
hogy az a napi politikai agenda rendszeres tárgyát képezi.747 
 
 
6.3 A nem legiszlatív módon történő jogegységesítés748 
 

Meg kell azonban vizsgálni a fentiekkel ellentétes álláspontot is, konkrétan azt, 
milyen egyéb módon lehet elérni, azt a szinte paradicsominak tűnő állapotot, amely esetén 
Európa országainak gazdasági szereplői egységes jog alapján köthetik meg szerződéseiket.  
A dolgozat által vizsgált legfeszítőbb kérdés adott volt 2004. május 1. előtt is. Vajon 15 
állam meg tud-e állapodni az egységes szerződésjogban? Azóta még inkább redőzhetik a 
jogászok és politikusok homlokát a kompromisszumképtelenség ráncai, hiszen amit tizenöt, 
politikai és gazdasági szempontból nagyjából749 koherens állam esetében sem ígérkezett 
problémamentes kísérletnek, az az új, sokkal heterogénebb, 25, majd 27 (28?) tagú 
Európában szinte reménytelen vállalkozásnak tűnik.  
Európa még mindig megosztott eltérő jogi nyelvezetek, módszerek és szabályok mentén. 
Európa kontinentális jogi berendezkedésű országainak és a Common Law uralma alá 
tartozó országoknak teljesen más a jogi nyelvezete, a joghoz való viszonya, de még magán 
a kontinensen is találhatunk jelentős eltéréseket, elég, ha csak a skandináv országokra 

                                                
743 A tagállamok mindazonáltal felelnek, ha nem sikerül a megadott határidőre és a megfelelő tartalommal a 
belső jog részévé tenni az egyes irányelveket. Ehhez többet: Várnay-Papp: Az Európai Unió Joga 160-163. o.  
744 Vékás: Európai Közösségi Jogi elemek… 27-28. o. Ilyenek pl. az – azóta már nem hatályos - 1968. évi 
Brüsszeli Egyezmény a joghatóságról valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírói ítéletek 
végrehajtásáról illetőleg az 1980. évi Római Egyezmény a szerződésekre irányadó jog meghatározásáról  
745 Ld. a Brüsszeli Egyezmény módosítása és kiegészítése (Brüsszel II.) is rendeleti úton valósult meg. 
746 Annyit mindenképpen le kell szögeznem, hogy a középtávoli jövőben megvalósuló jogegységesítés 
tekintetében egyedül a szerződésjognak van reális esélye. 
747 Érdemes párhuzamot vonni a legiszlatív - non-legiszlatív jogegységesítés és a Top-down - Bottom-up 
approach között, mely időről időre felbukkan az érvek sorában. Ehhez ld. az Európai Parlament 2001. 
november 15-ei határozata a Tagállamok magán- és kereskedelmi jogának közelítéséről A5-0384/2001, 2001. 
november 15. bővebben: 2.4.3. pont. 
748 A megközelítésről kimerítően: Hans-Joachim Mertens: Nicht-legislatorische Rechtsvereinheitlichung durch 
transnationales Wirtschaftsrecht und Rechtsbegriff in: RabelsZ. 1992, 219-242. o.  
749 Ez a jelző természetesen csupán az új csatlakozó államokkal való összehasonlításban állja meg a helyét. 
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vetjük tekintetünket.750 Ehhez képest – szinte megmagyarázhatatlan módon – az ESZJB 
tagjai, akik jelentős részben tudósok, azonos jogi értékekkel rendelkeznek, de ezen 
túlmenően a jogi értékekből levezetett megoldás és az egyes problémákra adott végső 
válasz is rendkívül hasonló volt. Markáns nézetazonosság alakult ki ugyanis például abban 
a kérdésben, hogy bizonyos esetek hogyan lennének megoldhatóak a hatályos nemzeti 
jogszabályok alapján. A hozzászólások során a résztvevők kifejtették, hogy saját országuk 
bírósága hogyan reagált vagy reagált volna az adott esetre.751 Ennek a munkának a 
folyamán az volt leszűrhető, hogy bár a jogszabályok eltérőek, a bíróságok ugyanarra az 
eredményre jutottak vagy jutottak volna. A konszenzus sokkal szembeötlőbb volt, mint az 
várható volt, különösen, ha megvizsgáljuk a számos ország eltérő jogrendszerét és 
jogtechnikai megoldásait.752 
Rendkívül érdekes eredményre vezet, ha a fenti gondolatokat megfontoljuk az Európai Unió 
Bírósága tekintetében. A grémiumban, mint tudjuk egy-egy bíró foglal helyet minden 
tagállam képviseletében. Ennek alapján, a fentieket figyelembe véve az lenne várható, hogy 
a Common Law jogrendszer képviselői teljesen eltérő álláspontra helyezkednek a 
kontinentális bírákkal, akik között szintén nem jön létre konszenzus, mert megosztottak 
észak és dél, kelet és nyugat viszonylatában. Ehhez képest néhány bíró hasonló 
tapasztalatokról számolt be az ügyek tárgyalása, esetek vizsgálata során. Gyakran alakult ki 
ugyanis egyetértés köztük az ügyek kimenetelét illetően, jóllehet a döntés okai és 
összefüggései nagyon sokszínűek lehetnek.753 
Párhuzamosan az EB bíráinak tapasztalatával, az ESZJB tagjainak is nagyon gyakran 
hasonló volt a véleményük tekintettel arra, hogy ők milyen jogot képzelnek el, illetve 
szeretnének. Természetesen véleménykülönbségek is adódtak, melyek közül néhányban 
főként a nemzeti jogról kialakított vélemények tükröződtek, ám nagyobb részükben azért a 
tagok személyes meggyőződése domborodott ki. Például néhányan azon a véleményen 
voltak, hogy a feleknek kiterjedt szerződési szabadságot kell biztosítani. Néhányan részletes 
szabályozást tartottak volna helyesnek, míg a tagok egy része az általános alapelvek mellett 
tette le a voksát, amely nagyobb diszkrecionális jogkört hagyna a bíróságoknak. 
Számos tényező lehet ennek a közös álláspontnak az oka. Az egyik a tagállamok hasonló 
politikai és gazdasági felépítése.754 A másik közös kulturális örökségük lehet. Minden 
európai ember sajátja a keresztény etika és épp így jelentős befolyással bírt a római jog és a 
nagy moralisták.755 Tényező lehet továbbá azon miliő, melyben mind a bírák, mind pedig a 
jogászprofesszorok nevelkedtek és éltek. Jogunk és igazságosságunk legtöbb gyámolítója és 
igehirdetője morális tradíciókban gazdag tehetős polgári otthonokban nőtt fel. Európában a 
morál és az erkölcs támasza a középosztály volt, így volt ez a bírák és professzorok 
szüleivel is. Az iskolákban és az egyetemeken a jogászok jó és aránylag erényes, 
szorgalmas diákok voltak, akiket erős kötődés fűzött az otthonukhoz. 
Így a jogászok európai közösségének jogi értékei nagyon hasonlóak. Továbbá bizonyított 
tény, hogy ugyanez a helyzet az olyan európai népek jogi értékeivel kapcsolatosan is, akik 
hasonló gazdasági és politikai rendszerekben élnek és hasonló erkölcsi értékekkel bírnak. 
Mindezen hasonlatosságoknak és közös gyökereknek756 lehetővé kell tenniük, hogy 
megalkossuk az Európai Kötelmi Jog új és egységes joganyagát. 

                                                
750 Ld. ehhez Legrand: European Legal Systems… 52-81. o.  
751 Mátyás: Néhány gondolat…in. Magyar Jog 2003. 565-571. o. 
752 Lando: Optional… in: ERPL 2000, 64-65. o.  
753 Ld. ehhez a funkcionális ekvivalencia tézisét 633. hivatkozás. 
754 Melynek magyarázata lehet esetlegesen a globalizáció melléktermékeként fellépő konvergencia? 
755 Lando: Optional… 65. o. ehhez képest az Európai Alkotmány Preambulumában nem lesz említés a 
keresztény gyökerekről – vajon mégsem ez szolgáltatja az alapot? 
756 Továbbá a feltárás alatt álló közös magnak, ehhez ld. Common Core Approach, 3.5 pont 
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Érdekes eredményre vezethet, ha megvizsgáljuk, melyik álláspont született meg hamarabb, 
a legiszlatív vagy nem-legiszlatív úton történő egységesítés tana kristályosodott ki először 
az elméletben. Nézetem szerint az egységes jog megalkotásának hagyományos eszköze a 
legiszlatív módszer, ez többnyire hatékonynak is bizonyul. Azonban adódhatnak olyan 
körülmények, melyek esetében társadalmi kulturális vagy esetleg gazdasági, netán politikai 
okból célszerűbb a nem-legiszlatív eszközökhöz fordulni. A vizsgálathoz érdekes adalékkal 
szolgál Kötz, mikor megemlíti, hogy a magánjogi kutatás fellegvárában, a hamburgi Max-
Planck Intézetben, 1985-ben „Jogegységesítés és jogközelítés” címmel757 rendezett 
konferencián egyetlen előadó vagy hozzászóló sem akadt, aki a jogalkotó által 
megteremtett, azaz legiszlatív jogegységesítést önmagában jónak és ezáltal olyannak ítélte 
volna, melynek megvalósítására törekedni kell Európa országainak.758 Azonban abban 
mindenki egyetértett, hogy mind a jogegységesítés, mind pedig a jogközelítés, bármelyik 
fogalmat illetve funkciót tesszük is magunkévá, szükséges. Mégpedig azon okból, 
hangsúlyozom, ez 1985-ben történt, mert enélkül Európa gazdasági és politikai integrációja 
elképzelhetetlen.  
Az indokok nem különösebben változtak közel 20 év alatt, és láthatjuk, hogy mint akkor, 
ma is a gazdasági érdekek jelentik a fő motivációt a jogegységesítés tekintetében. 
A legiszlatív módozatot illetően világos, hogy ki lenne a főszereplő, az aktuális kérdésben 
hatáskörrel bíró jogalkotó. Sokkal érdekesebb az a kérdés, vajon az ellentábor véleménye 
szerint hogyan jönne létre, alakulna ki nem jogalkotói eszközökkel az egységes jog. 
Természeten, mivel a folyamat sokkal inkább gazdasági, mint jogi indíttatású – érdekes 
módon azonban az első változatban jogászok és nem gazdasági szakemberek játsszák a 
főszerepet – itt olyan szereplők jöhetnek számításba, akik részt vesznek a gazdasági 
forgalomban. Ilyenek pl. a vállalkozók, ezek szövetségei és szervezetei, továbbá az általuk 
felhívott választott- és egyéb döntőbíróságok. Itt azonnal felmerül a kérdés, vajon nem 
kezdődött-e meg az állami jogrendszerek és az államok által alkotott egységes jogok mellett 
egy nemzetek feletti gazdasági jog kifejlődése?759 Kötz határozott igennel válaszol a fenti 
kérdésre, kiemelve, hogy ezen jog keletkezését tekintve saját szabályait követi és 
megjelenési formájában is teljesen különböző lehet: nemzetközi és szektorspecifikus 
általános szerződési feltételek és mintaszerződések, nemzetközi standardklauzulák, 
magatartási kódexek, általános alapelvek, a nemzetközi kereskedelmi választottbíróságok 
eljárási szabályai stb..760 A lényeg és a közös vonás bennük az, hogy minden esetben ún. 
„soft law”-ként funkcionálnak, azaz kikényszeríthetőségükhöz a felek megegyezése 
szükséges. A joganyag alapvető és lényeges tulajdonsága, hogy jelentős részben nem a 
jogalkotó ún. zöld asztalánál készül, hanem a valódi életviszonyok között, az utcán, a 
kikötőkben, a nemzetközi kereskedelmi forgalom helyszínein, ott, ahol valós igény 
mutatkozik egy-egy életviszony szabályozására. Érvényességük különböző okokból fakad, 
megsértésük különböző szankciókhoz vezethet, és elterjedtségük is gazdasági szektorról 
szektorra más és más.761 Pontosan ez a heterogenitás adja azonban az erejét is, és indokolja 
a kérdést: vajon egy ennyire szerteágazó, ilyen eltérő normarendszerből lehet-e valaha is 
olyan egységes jog, amelyre Európának napjainkban nyilvánvalóan szüksége lenne. Bár 
számos kiváló jogtudós sorakoztatott fel elsőrangú érveket az igen válasz mellett, személyes 
meggyőződésem és 5 éves kutatómunkám tapasztalata mégis határozott „nem” kimondására 
késztet. A mai gazdasági helyzetben nem rendelkezünk sem annyi idővel, sem akkora 

                                                
757 Rechtsvereinheitlichung und Rechtsangleichung. 
758 Kötz: Alternativen zur legislatorischen Rechtsvereinheitlichung in: RabelsZ 1992, 215. o.  
759 Vö: Lex Mercatoria, transnationales Wirtschaftsrecht. 
760 Kötz: Alternativen… 217. o.  
761 Kötz: Alternativen… 217. o.  



 

 163 

türelemmel, hogy kivárhatnánk a jog lassú, organikus, ám kétségkívül fájdalom- és 
feltűnésmentes fejlődésének eredményeit.  
Meg kell állapítanunk azonban, hogy a lassú jogművelési folyamat járhat előnyökkel is. 
Könnyebb a jogászokat hozzászoktatni egy lassabb reformhoz, mint hirtelen változásra 
kényszeríteni őket. Mindazonáltal az európaiasítás, a magánjog egységének ily módon való 
elérése, ahogy azt az Egyesült Királyságbeli tapasztalatok is mutatják, hosszú időt venne 
igénybe. Az angolok és a skótok majdnem 300 évig unióban éltek együtt. Alapvetően 
azonos kultúrájuk volt és azonos nyelvet beszéltek. Egységes joguk jelentős részét 
jogalkotás útján hozták létre, de mivel ezen jogalkotás nem érintette a magánjog máig 
íratlan alapvető elveit, mind a skótoknak, mind az angoloknak megvan a saját 
jogrendszerük. A ma Uniójában legalább 26 jogrendszer és 21 különböző nyelv található. 
Ha nem következik be semmilyen jogalkotási aktus, az Unió népeinek valószínűleg még 
évszázadokon keresztül eltérő szerződési szabályai lesznek. Ebből kifolyólag azok, akik az 
egységes Európai Szerződésjogot természetes jogfejlődés útján kívánják elérni, 
meglehetősen nagy türelemmel kell, hogy rendelkezzenek.762 
Azonban a nem-legiszlatív jogegységesítés tekintetében további tényezőkről is 
beszélhetünk, melyek nagymértékben meghatározzák az egész folyamatot. Ezek pedig a 
jogtudomány, a jogtudósok valamint a jogi oktatás.  
 
 
6.3.1 A közös európai jogászképzés763 
 

Felvetődik a kérdés, hogyan jön létre a kapcsolat a három fogalom és a tárgyalt 
megközelítési mód között. Nos, egyszerűen. A jogtudomány, bár a nem jogalkotás útján 
megvalósuló jogegységesítés tekintetében szerepe nem kifejezetten jelentős ebben a 
kérdésben is hallatja hangját. A tudományt tartalommal megtöltő szorgos személyek, akik a 
különböző javaslatokat kidolgozzák, a jogtudósok, akik tehát az egész folyamat lényegét 
adják. A jogi oktatás pedig még egyszerűbb módon kapcsolódik a fentiekhez, nevezetesen a 
tudományos tevékenységet kifejtő jogászok jelentős része oktatóként tevékenykedik az 
egyetemeken, így közvetlen és jelentős befolyása van az ott folyó munkára, a felnövekvő 
jogásznemzedék tudásának megalapozására és nézőpontjának kialakítására.764 
A tudósokat, főként a jogművelők táborába tartozókat765 már régóta foglalkoztatja az 
európai szinten megvalósított jogászképzés víziója, mint olyan alap, melyből kiindulva 
könnyebben megvalósítható a magánjogi jogegységesítés. 
Az elképzelés jogossága támadhatatlan, hiszen amint azt az Egyesült Államok-beli helyzet 
bemutatása alkalmával is láthattuk, a (közel) egységes amerikai jog egyik alapja az 
egységes jogászképzés. De történeti távlatokra visszatekintve a múltba, az európai Ius 
Commune példája is megmutatja, hogy egységes jog nem csupán egységes jogalkotási 
aktusokból fejlődhet, de éppen az egységes jogi oktatásból, képzésből és továbbképzésből, a 
közös jogi tudatból és nem utolsósorban a közös nyelvből, amely megkönnyíti a gondolatok 
cseréjét és az információáramlást.  
Visszatekintésünk azonban csupán nosztalgia vagy realitás? 
Megvalósítható-e Európában az egységes jogi oktatás, az egységesen oktatott tantárgyak 
egységes számonkérése és ezeken keresztül egy olyan egységes jogászréteg kialakítása, 
amely számára természetes lesz az egységes európai jog, ezen belül a magánjog megléte, 
alkalmazása és dominanciája. 

                                                
762 Lando: Optional… 68-69. o.  
763 Ehhez ld. 4.4 pont 
764 Kötz: Alternativen… 217-218. o.  
765 Ld. következő pont 
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A fenti kérdések számos szerzőt foglalkoztattak és indítottak véleménynyilvánításra az 
elmúlt évtizedben. Közülük egy az európai magánjogászok egyik legnagyobb tekintélye, a 
már sokszor idézett hamburgi professzor, Hein Kötz.766 
Az európai szintű jogászképzés ötletét alapvetően támogatólag fogadták minden szinten. 
Ám a megvalósítás korántsem egyszerű feladat. A nehézségek illusztrálására álljon itt egy 
példa:767  
Egy olasz állampolgárságú diáklány 1991-ben sikerrel zárta tanulmányait a paviai 
egyetemen. Ezt követően Bajorországba ment férjhez, ahol szerette volna az ügyvédként 
való praktizáláshoz szükséges vizsgákat letenni, ami Németországban a vonatkozó 
jogszabályok768 alapján a szakvizsgát769 jelenti. Ennek megfelelően kérelmezte az illetékes 
hatóságnál, hogy engedélyezzék gyakornoki (nálunk kb. ügyvédjelölti) tevékenységét. 
Mivel azonban nem rendelkezett német diplomával, azt is kérte a hatóságtól, hogy az olasz 
egyetemi diplomáját ismerjék el a német diplomával egyenértékűnek. Ezen kérését azonban 
elutasították. Fellebbezésében ismét kérte olaszországi vizsgáinak elismerését, azonban 
hajlandó lett volna néhány olyan vizsgát Németországban letenni, amelyeket a hatóságok 
elengedhetetlennek tartottak. Az ügy a közigazgatási bíróság elé került, amely elutasította 
az olasz és a német diploma egyenértékűként való elismerésének lehetőségét. A 
fellebbviteli fórumként eljáró szövetségi bíróság 1996. július 10-én kelt ítéletében 
helybenhagyta az elsőfokú döntést, majd a felülvizsgálati kérelem is hasonló eredménnyel 
járt. 
A fentiek alapján az olasz hölgy előtt két választás maradt. Vagy beiratkozik egy német 
egyetemre, és megszerzi a német diplomát (ebben az esetben lehetőség van néhány 
Olaszországban letett vizsgája beszámítására, de így is 2-3 év tanulás várna rá), majd a 
szükséges gyakorlati idő letöltése után leteheti a szakvizsgát, vagy pedig – házassága 
fennálltát és ezzel magánéletét kockára téve – gyakorlati idejét Olaszországban letöltve 
saját hazájában szerez jogosultságot az ügyvéd (avvocato) cím használatára. Utóbbi esetben 
már a munkaerő szabad áramlása alapján a Németországban előírt vizsgák után szabadon 
gyakorolhatja hivatását. Más kérdés, hogy amíg mindezen akadályokon keresztülverekszi 
magát, lesz-e még indíttatása és életkora alapján esélye az ügyvédi hivatás megkezdésére.  
A fenti konkrét példa csak egy volt azon indokok közül, melyek sürgetik az egységes 
európai jogászképzés, illetve az egyetemek átjárhatóságának megteremtését. Hogyan 
lehetne azonban egységes jogászképzésről beszélni, ha minden állam szigorúan ragaszkodik 
saját oktatási hagyományaihoz és módszertanához? Vajon az egységes képzés azonos 
tárgyak oktatását jelent-e, vagy azonos vizsgafolyamatokat netán a különböző országokban 
szerzett diplomák egyenértékűként való elismerését?  
Véleményem szerint különbséget kell tenni az egyetemek átjárhatósága, a diplomák 
ekvivalenciája és az egységes jogászképzés között. Tudomásul kell venni, lesznek olyan 
jogászok (és ilyen az egyes államok jogászrétegének 75-80%-a), akik soha életükben nem 
fognak jogösszehasonlítással foglalkozni illetőleg határokon átnyúló tényállással találkozni, 
egyrészről, mert ilyen a munkájuk, másrészről pedig azért sem, mert ehhez a 
tevékenységhez nincs meg a szükséges nyelvtudásuk.770  

                                                
766 „Aki ma európai jogegységről beszél, elsődlegesen jogalkotási aktusokra gondol” – nem így a szerző, aki a 
nem-legiszlatív jogegységesítés egyik legnagyobb szószólója Kötz: Europäische …, 268. o.  
767 Hans-Jürgen Sonnenberger, Jean Bernard Balise, Michel Pedamon: Europäische Juristen und nationale 
Juristenausbildung in. ZEuP 1998, 1019. o.  
768 Bundesrechtsanwaltordnung (BRAO), Deutsches Richtergesetz (DRiG). 
769 Zweites juristisches Staatsexamen.  
770 Sajnálattal kell megjegyeznem, hogy Magyarországon ez az arány – bár empirikus kutatásokat nem 
végeztem ebben a kérdésben – közel lehet a 90%-hoz.  
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Ettől eltekintve azonban a csak „nemzeti” joggal771 foglalkozó jogászság számára is 
nélkülözhetetlen az európai jellegű és szintű oktatás, nem csupán azért, mert egy 
megfelelően képzett jogásztól elvárható, hogy széles látókörű szakember legyen, de azon 
okból kifolyólag is, mert nem szükséges határon átnyúló tényállást vizsgálni ahhoz, hogy 
beleütközzünk az európai jogszabályok alkalmazásának szükségességébe.772  
Az egyik elmélet szerint az európai ügyek iránt érdeklődő jogászokat nem 
tömegméretekben kell képezni. Ezen elvárás első elemének, tehát, hogy csupán szűk réteg 
vegyen benne részt, még nagyjából megfelel a felsőoktatás,773 hiszen az érdeklődő és 
tehetséges hallgatók különféle alternatív (tehát nem kötelező) tantárgyak keretében 
ismerkedhetnek meg a témával. Azonban ez a képzési forma, bár kezdetnek megfelelő, 
önmagában nem képes széleskörű és mélyreható ismeretátadás megvalósítására.  
A gondolat másik nagy veszélye az elitképzés, amellyel kapcsolatban időről időre 
bebizonyítják ugyan, hogy szükség van rá, számomra nem szimpatikus. Úgy gondolom, 
hogy minden olyan diáknak, aki megfelelő adottságokkal és érdeklődéssel rendelkezik, 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy az elérhető tudás maximumát megszerezze. Az 
elitiskolák létjogosultságának elismerésével számos tehetséges, ám az adott lehetőséggel 
élni nem képes diákot zárnánk el a versenyképes tudás megszerzésétől, akik így jelentős 
hátránnyal indulnának a munkaerőpiacon képzettebb vetélytársaikkal szemben. Bár 
Európában vannak ilyen intézmények, nem ez a tény jelenti az egységes jogászképzés 
megvalósításának fő akadályát. 
Melyek tehát az európai jogi oktatás hibái? 
Mielőtt megválaszolnánk ezt a jogegységesítés szempontjából is nagy relevanciával bíró 
kérdést, vessünk egy pillantást a francia és a német helyzetre! A vizsgálatot, mely az egész 
európai jogi oktatásra vonatkozik két szempont alapján tartom célszerűnek lefolyatatni. Az 
egyik az átjárhatóság kérdése, azaz mennyiben lehetséges az egyik tagállamban megkezdett 
stúdiumot a másikban vagy esetleg egy harmadikban folytatni anélkül, hogy a hallgatót 
jelentősen megterhelő különbözeti vizsgák sokaságát írná elő a szabályozás. A másik az 
európai magánjog oktatásának kérdése, alapvetően összehasonlító jogi stúdiumok majd erre 
épülve a magánjogi jogegységesítés folyamatát és eredményeit ismertető kurzusok révén.  
Az első szempont alapján megállapítható, hogy a francia jogi felsőoktatás átjárhatósága 
biztosított, azaz külföldi – főleg német – diákok nagyobb nehézségek nélkül folytathatnak 
jogi tanulmányokat Franciaországban.774 Ez három dolognak köszönhető: Egyrészt a francia 
jogi oktatás horizontális felépítésének, amely két, egyenként kétéves részre oszlik, éves 
illetve féléves ritmusú számonkérésekkel. A másik fontos tényező a külföldön letett 
egyetemi vizsgák egyenértékűként való elismerése, harmadrészt pedig a harmadik évben 
egy úgynevezett felvételi vizsga teljesítésével lehetőség adódik a tanulmányokba való 
bekapcsolódásra.  
Ezzel ellentétben a német oktatási rendszer, a vertikális felépítés okán sokkal merevebb, így 
külföldi diákok csak hosszas előkészítés után kezdhetik meg tanulmányaikat 
Németországban. A vertikális rendszer magyarázata, hogy a német jogászképzés, hasonlóan 
a magyarhoz, de eltérően a franciától egy átfogó záróvizsgával ér véget, amely számonkérés 
a jogi tanulmányok teljes idejére, és majdnem minden jogterületre kiterjed.775 A 
kölcsönösség megteremtése valóban fontos feladat lenne a jogi oktatás területén, azonban itt 
                                                
771 A kifejezés „nemzeti” jog véleményem szerint egyre inkább elenyészik. Ma még ugyan nem mérhető fel 
pontosan, mennyiben alakítja át pl. hazánk jogrendszerét az EU joganyaga, de szilárd meggyőződésem, hogy a 
folyamat egyirányú, azaz a jogrendszer egyre inkább „europaizálódik”, egyre több és több harmonizált szabály 
alkotja majd, így a hazai jogi tudás szinte automatikusan (ld. jogművelők) válik európaivá.  
772 Axel Flessner: Rechtsvereinheitlichung …252. o.  
773 A magyar felsőoktatás is ilyen. 
774 Sonnenberger-Balise-Pedamon: Europäische… 1025. o.  
775 Sonnenberger-Balise-Pedamon: Europäische… 1025. o. 
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szintén beleütközünk a tradíciók és a nemes hagyományok emelte falakba. Ahogy a 
franciák nem mondanának le szívesen a Code Civil-ről, a németek sem dobnák sutba önként 
a BGB-t, úgy válnak meg nehezen a hosszú idők alatt kialakult oktatási és számonkérési 
rendszertől.776 Határozott véleményem, bármennyire is szimpatikus és jól bevált a német – 
és ezzel együtt a magyar jogászképzés – rendszere, hogy az előrelépés és az átjárhatóság 
megteremtése érdekében a francia, azaz a többszintű vizsgával kombinált, horizontális 
felépítés a jövő útja.777 
Az európai magánjog oktatásának a kérdése talán még ennél is problematikusabb terület  
Bár a fent említett kölcsönösség megvalósítása érdekében számos kezdeményezés indult, 
amely vegyes, német-francia oktatást nyújt a résztvevők számára,778 ezekben a képzési 
formákban sem valósul meg a másik nemzet jogának oly mélységű oktatása, ahogy az a 
hazai jog tekintetében zajlik.  
Elsődlegesen leszögezhető, hogy a tömegképzésben részt vevő egyetemek szerte Európában 
annak az államnak a jogát oktatják, ahol találhatók.779 Ebben alapvetően nincs is 
kivetnivaló, hiszen a jogászok nagy többsége csupán saját – többnyire anyanyelvének 
megfelelő – államában kíván tevékenykedni, Azonban ily módon az egyre inkább 
összenövő, integrálódó Európa támasztotta kihívásoknak, a fentiekben kifejtett 
gondolatmenet okán is, nem lehet megfelelni.  
A helyzet az előbbiekben vizsgált két országban sem jobb. Bár Németországban nagy 
hagyománya van az összehasonlító jogirodalomnak és ezzel összefüggésben a kapcsolódó 
stúdiumoknak, nem mondhatjuk el, hogy kialakult volna az európai magánjog olyan szintű 
oktatása, amely által pontos és átfogó tudásra tehetne szert az elkövetkezendő 
jogásznemzedék. Kötz szerint elsődlegesen a nemzeti jogrendektől jól megkülönböztethető, 
jól elkülönült európai rendszerre és európai fogalomtárra van szükség. Ha ez megvan, akkor 
nélkülözhetetlen a tankönyv,780 amely nélkül a joganyag nem rendszerezhető, nem 
elsajátítható és nem megtanulható.781 Érdekes módon előbb született meg a tankönyv, mint 
a közös európai fogalomtár, amit a Bizottság is sürgetett már. A legnagyobb problémát 
ebben a tekintetben ismét csak Európa sokszínűségében látom. Az évszázadok során 
kialakult kultúra, a még régebbre visszavezethető nyelv mind olyan akadályok, amelyek 
gátolják az egységes európai magánjog és az egységes európai jogászképzés kialakítását. 
Akadályok, ugyanakkor becses akadályok, amelyeket nem lehet egyetlen adminisztratív 
intézkedéssel félresöpörni, mert értéket képviselnek. Mennyivel könnyebb dolguk volt az 
amerikaiaknak, mikor az egységes magánjog megteremtésén fáradoztak… 
A magánjogi jogegységesítésnek Európában széles irodalma van. Emellett megszülettek az 
első normagyűjtemények is, melyek remek kiindulópontot képezhetnének az oktatás 

                                                
776 A monetáris unió bevezetése előtt felvetődött, hogy milyen érzés lesz az egyes államoknak megválni addigi 
fizetőeszközeiktől. A németek az erős márkát sajnálták, a franciák a régi frankot, azonban a legnagyobb 
szimpátia mégis Európa egyik leggyengébb, ám legrégebbi fizetőeszközét, a görög drachmát övezte, amely 
több, mint 2500 éven át volt forgalomban, míg „áldozatul esett” az egységesítésnek. 
777 Ehelyütt nem kívánok véleményt alkotni a Bologna-folyamatról, valamint annak a magyar felsőoktatásban 
kiváltott és kiváltandó hatásairól, azonban fenti nézetemmel együtt is úgy vélem, hogy az egységesítésnek 
mindig a nemzeti sajátosságok figyelembevételével kell végbemennie, oly módon, hogy a leghasznosabb 
hatást érje el mind nemzeti, mind pedig közösségi szinten. 
778 Ilyen a Paris II – München és a Paris I – Köln kezdeményezés, azonban korántsem elégséges eredménnyel, 
hiszen míg a diákok az első esetben a francia licence en droit, a második esetben pedig a maitrise en droit 
végzettséget kapják, addig mind Münchenben, mind pedig Kölnben a Magister Legum fokozattal 
gazdagodnak, amely csupán egy egyetemi diploma, mely önmagában nem nyújt szakmai perspektívát. 
779 Kötz: Europäische… 271. o.  
780 Ezt meg is írta, ld. fentebb, továbbá alkalmas tankönyv lehet: Filippo Ranieri: Europäisches 
Obligationsrecht. 
Springer, Wien-New York, 1999. 
781 Idézi Flessner: Rechtsvereinheitlichung… 255. o.  



 

 167 

szempontjából. Sürgető és rendkívül aktuális, hogy az egyetemeken, a graduális oktatás 
keretében a hallgatók megismerkedjenek ezen instrumentumokkal és a példátlanul széles 
alapokon zajló vitában felhasznált érvekkel.782 
Magyarországon eddig szintén nem fordítottak nagy figyelmet az európai jogegységesítés 
kérdéskörének, hozzávetőleg fél tucat szerző publikációi olvashatók a témában. Ami 
örvendetes tény azonban, és a gyér érdeklődés mellett kevéssé érthető, hogy a hallgatók 
figyelme az utóbbi időben érezhetően megélénkült a problémakör iránt. A legutóbbi 
OTDK-n két dolgozat is foglalkozott vele, és szakdolgozat tárgyául is egyre többen 
választják a magánjogi jogegységesítés kérdéskörét. Az oktatásban elfoglalt helye, az 
európai jogi diskurzusban betöltött szerepéhez viszonyítva azonban még mindig méltatlan.  
A Miskolci Egyetemen a 2004/2005-ös tanévben első alkalommal ismerkedhetnek a 
graduális hallgatók a jelenséggel előadás keretében, és indul egy kiscsoportos, az érdeklődő 
hallgatók számára tervezett foglalkozás is, mely két féléven keresztül tárgyalja a magánjog 
egységesítésének európai kérdéseit.  
Közösségi szinten is lépéseket kell tenni azonban az európai jogászképzés sikere érdekében, 
ezt egyrészről az iskolák átjárhatóságának biztosításával, másrészről pedig európai 
gondolkodásmódot tükröző tankönyvek, jegyzetek megalkotásával és kiadásával lehet 
elérni. 
Végezetül nem győzöm hangsúlyozni a nyelvtudás fontosságát, amely nem csak a kutatók 
vagy az európai joggal foglalkozó gyakorló jogászok számára nélkülözhetetlen, de a 
minden, diplomát szerző értelmiségi (jogász) esetében létfontosságú! Európában ebben a 
tekintetben nincs szükség aggodalomra, hiszen majdnem minden országban megfelelő 
szintű a nyelvoktatás és a diákok hajlandósága a tanulásra. Az élen a skandináv államok, 
Németország és Hollandia áll, ahol egészen kimagasló arányban és szinten beszélnek 
idegen nyelveket a hallgatók, más államokban, így Angliában vagy Franciaországban és a 
dél-európai régióban nem ennyire egyöntetű a kép, azonban még ezen államok is messze 
Magyarország előtt járnak. Ahhoz, hogy hazánk be tudjon kapcsolódni a jogászok európai 
közösségébe, feltétlenül javítani kell a nyelvoktatás színvonalán, és drasztikusan növelni 
kell az azt igénybe vevők számát. Erre alapvetően általános- és középiskolában kell, hogy 
sor kerüljön, azonban még az egyetemi évek alatt sem késő! Csakis így lehet a magyar 
jogász versenyképes, és ily módon tudja kibontakoztatni az egyébként igen színvonalas 
oktatás során szerzett tudását.  
Az egységesülő Európa egyik legnagyobb kihívása az eltérő nyelvek sora, mely 
különbözőség elsősorban a kis államokat sújtja. Megfelelő képzési rendszer kidolgozásával 
tehetünk ellene, hogy Magyarország ebben a kérdésben ne a vesztes oldalon álljon. 
Összegezve a fentieket, szilárd meggyőződésem, hogy az egységes jogászképzés az 
egységes európai magánjog egyik alapeleme, akár legiszlatív, akár non-legiszlatív módon 
valósul meg az egységes jog megteremtése. Az egységes oktatást illetően különbséget kell 
tenni a különböző nemzeti egyetemek átjárhatósága és az egységes európai (magán)jog 
oktatása között. 
Akármelyik feltételt szemléljük is, megállapítható, hogy az egységes képzésnek sok 
akadálya áll még fenn. Az átjárhatóság tekintetében történtek lépések, azonban a 
hagyományosan kialakult oktatási rendszert igen nehéz megváltoztatni.  
Az egységesülő joganyag, az európai fogalomtár szempontjából szintén pozitív 
fejleményekről lehet beszámolni, születtek tankönyvek, azonban ezeket még kevéssé 
vonják be az oktatásba, melynek egyik oka a nyelvi probléma.783 

                                                
782 Sürgetően képviseli ezt az álláspontot: Berger: The Principles… 29-30. o.  
783 Ehhez: Anthony Chamboredon: Form v. Substance? An Ideological Venture Beyond the Dichotomy in 
European Law of Contract in: ERPL, 2000. 237-247. o. és Rodolfo Sacco: Contract / Dictionary in: ERPL, 
1999. 237-240. o. 
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A tudományban és az oktatásban tevékenykedők közös feladata, mellyel hozzájárulhatnak 
az egységes európai magánjog mielőbbi megteremtéséhez, hogy minden erejükkel segítsék 
a közös európai magánjog oktatását és tudásukat, tapasztalataikat adják át az érdeklődő 
hallgatók számára, akik, reményeim szerint, már a gyakorlatban is használni fogják az új 
Európai Magánjogi Kódexet. 
 
 
6.4 Alternatív megközelítés: A támogatók két tábora, a jogművelők és a 
kodifikátorok784 
 

Az európai jogásztársadalom már a múlt század második felében felismerte az 
Európai Szerződésjog egységesítésének jelentőségét és szükségességét.785 Ennek 
kivitelezését illetően azonban két álláspont figyelhető meg: két iskola, melyeket a 
kodifikátoroknak és a jogművelőknek786 lehet nevezni. (Rendkívül érdekes, hogy Lando, 
aki számos helyen használja ezen fogalmakat a két véleményt képviselő tábor 
megkülönböztetésére, egyéb írásában más, kissé költői elnevezést is használ: konkrétan a 
feleket „Thibaut-isták” és „Savigny787-sták”-nak nevezi.788 Előbbiek a kodifikáció mellett, 
utóbbiak az ellen foglalnak állást. Ami megosztja őket, az éppen az a kérdés, hogy vajon az 
egységes jog bevezetésének legcélszerűbb módja Európa népei számára a kodifikáció, vagy 
esetleg egy szelíd folyamat nyomán, meggyőzéssel és jogműveléssel érhető-e el a kívánt 
eredmény.789  
Mielőtt két szekértáborra osztanánk Európa jogásztársadalmát, meg kell fontolnunk Kötz 
figyelmeztetését. Szerinte nagy hiba lenne, ha az egységes európai magánjog hívei Thibaut 
neve, míg az ellenfelek Savigny zászlaja alatt gyülekeznének, és egyfajta modern 
vallásháborút folytatnának egymás ellen.790 A nézetek azonban alapvetően különböznek. 
A jogművelők álláspontjának megfelelően az európai szerződésjognak lassan és szervesen 
bele kell nőni az emberek és főleg a jogásztársadalom tudatába olyan akadémikusok, 
professzorok segítségével, akik tudományos munkáikban bemutatják, kimunkálják, és 
ezáltal megalapozzák ezt a jogot. A professzorok számára nemzetközi kereskedelmi 
társaságoknak kell segítséget nyújtaniuk, amelyek pedig szintén meghatározzák, hogy mit 
értenek közös szokásokon és gyakorlaton. Ezen új európai jogot kell majd oktatni a 
joghallgatóknak, akik, miután bírák vagy egyéb fórumok döntéshozói lesznek, döntéseikben 
természetszerűleg fognak rá hivatkozni. A jogművelők a római jog büszke hagyományaira 
tekintenek, mely a XII. századtól kezdve a glosszátorok791 munkája által terjedt el 
Európában, és amely egészen a XIX. századig, mikoris a kodifikációk vették át a szerepét 
egyeduralkodó volt a kontinensen. A jogművelők az egyetemeket tekintik a jövő európai 
                                                
784 Cultivators vs. Codifiers - eredetiben Lando.: Optional… 56. o.  
785 Ld. ehhez: Lando: European Contract Law  in: Am. J. Comp. L. 1983. 653-659. o., Lando: European 
Private International Law of Obligations J. C. B. Mohr. Tübingen, 1975, Lando: The Conflict of Laws of 
Contracts – General Principles Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1985, Capelletti, 
Mauro (ed.): New Perspectives for a Common Law of Europe Sijthoff, Leyden-London-Boston, 1978,  
786 Ezek az ún. fontolva haladók, akik lassú, ám körültekintő folyamat alapján kívánják elérni a célt.  
787 Ehhez többet: Reinhard Zimmermann. Savigny’s Legacy in: QLR  1996, 576-605. o.  
788 ’Thibauts’ – Anton Friedrich Thibaut, a jól ismert heidelbergi és ’Savignys’ – Friedrich Carl von Savigny, a 
híres berlini professzor után. Lando: Why Codify the European Law of Contract? In ERPL 1997, 525. o. a két 
professzor vitájáról ld. alább. 
789 Kötz: Gemeineuropäisches Zivilrecht in Festschrift für Konrad Zweigert, Mohr, Tübingen, 1981. Számos 
találkozón Kötz ezt az álláspontot képviselte, melyben sok, főleg német jogász támogatta. Az egyéb helyeken 
megtalálható Kötz idézetekből leszűrhető, hogy az európai magánjog egyik legnagyobb tekintélye az 
egységesítés mellett, ám a kodifikáció ellenében foglal állást.  
790 Kötz: Savigny v. Thibaut und das gemeineuropäische Zivilrecht in: ZEuP 2002, 434. o.  
791 Ld. ehhez: Burián-Kecskés-Vörös: Magyar Nemzetközi… 67-68. o. 
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magánjogáról szóló viták fő színtereinek. Úgy vélik, hogy a képzett professzorok írásai és 
az akadémia pálmái alatt zajló szókratészi szemináriumok megérlelik, kiadják az ultima 
ratio-t és megalapozzák az európai szerződésjogot. 
Az elmúlt évtizedekben az EGK és az EK közösségi szinten olyan jogászok – főleg 
professzorok – európai összefogását támogatta, akik fő mozgástere már nem saját 
országukban de sokkal inkább a közös, egyre inkább összenövő Európában található, és 
akik munkái és vitái a jövő európai jogával foglalkoznak. Ezen összefogás alapozta meg és 
mozdította elő többek között a joghallgatók cseréjét, valamint folyóiratok, szakkönyvek 
kölcsönös áramoltatását is, mint amilyen például Kötz és Flessner: Európai Szerződésjog 
című munkája.792 
A jogászok ezen összefogása szintén fontos a kodifikátorok számára is, akik tudniillik egy 
Európai Szerződésjogi Törvénykönyvet szeretnének.793 Továbbmenve, ezen iskola 
képviselői igencsak szükségesnek ítélik a professzorok által megvitatandó európai 
tankönyveket és szakcikkeket, valamint azt, hogy az európai szerződésjogot mind 
kodifikálása előtt, mind pedig utána oktassák az egyetemeken. Ez létfontosságú, hiszen ha 
elkészül a kódex, csak akkor lehet életképes és elfogadott jog, akkor válhat az emberek, az 
európai polgárok mindennapi jogtudatának részévé, ha alkalmazzák, foglalkoznak vele, 
oktatják és hivatkoznak rá.  
A jogművelők táborába számos európai, főként német professzor tartozik, akik azt 
szeretnék, hogy az európai szerződésjog az enyhébb, kevésbé drasztikus módon fejlődjék. 
Fő érvük e tekintetben az, hogy a CISG, az UNIDROIT, valamint az Európai Szerződésjogi 
Alapelvek számos fontos kérdésben közös nevezőre jutottak már és ezen dokumentumok 
teljes joggal képezhetnék egy európai, hacsak nem egy világméretű közös jog794 részét. 
Joggal vetődhet fel az a kérdés, vajon a professzorok munkáin és a témáról folyó vitákon 
keresztül végbe mehet-e a szerződésjog európaiasítása? Vajon a bírák figyelmen kívül 
hagyják-e adott esetben saját nemzeti jogszabályuk rendelkezéseit illetve megváltoztatják-e 
országuk jól bevált esetjogát annak érdekében, hogy a már sokat emlegetett ún. Közös 
Maggal összhangban legyen? Vajon elfogadja-e az angol bíróság a jóhiszeműség tételét, 
mint a szerződésjog általános alapelvét? 795 
A bíróságok jogértelmezésétől függetlenül, illetve azon túlmenően a jog számos tényezőtől 
függ. Néhány országban a bíróságok részben a hagyományok tisztelete, részben a hatalmi 
harcok eredményeképpen nagyobb szabadságot élveznek a jog fejlesztését illetően, mint 
más országokban. A német és holland fellebbviteli bíróságok nagyobb bátorságot mutattak 
ebben a kérdésben, mint más európai országok bíróságai, melyek kevéssé bizonyultak 
kreatívnak a jognak az új európai ’ius commune’-val való összehangolása tekintetében.796 
Azonban még Németországban és Hollandiában is eltér a bírák vérmérséklete. Néhányan 
társadalmi mérnököknek797 tekintik magukat, mások ezzel szemben a törvény vagy 
precedens engedelmes követői inkább.  
Ha a fenti törésvonal mentén próbáljuk vizsgálni, hogy a magánjog egységesítésén fáradozó 
csoportok hol foglalnak helyet, inkább jogművelők-e, mint kodifikátorok vagy éppenséggel 
fordítva, a kötelező érvénnyel bíró törvényszöveget tartják-e fontosabbnak, 

                                                
792 Ezen könyv első kötete H. Kötz és A. Flessner: Europäisches Vertragsrecht, I, Mohr, Tübingen, 1996. - a 
szerződés létrehozását, érvényességét, tartalmát, valamint a szerződés és harmadik felek viszonyát tárgyalja.  
793 Az indokok tekintetében ld. Lando: Why Codify … 525-536. o. Itt a dán professzor széleskörűen bemutatja 
a kodifikációt támogató érvrendszerét. 
794 Gemeines Recht. 
795 Lando: Optional… 66-67. o.  
796 Az ilyen, a nemzeti jog interpretáció útján történő rejtett változásai által okozott problémákra lásd Klauer: 
Die Europäisierung des Privatrechts, Nomos, Baden-Baden, 1997 51. o.  
797 Vö: Roscoe Pound, a social engineering, a társadalmi mérnökösködés elmélete in: Szabó Miklós (szerk.) 
Bevezetés a jogbölcseleti…85-86. o.  
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megállapíthatjuk, hogy a kodifikátorok vannak többségben.798 Gandolfi Pavia-csoportja, a 
Study Group és az ESZJB, mint az nyilván már korábban is kiderült, a kodifikátorok közé 
tartozik, hiszen miért is készítettek volna átfogó és kimunkált javaslatokat, ha munkájuk 
gyümölcsét nem akarnák viszontlátni (lehetőség szerint) kötelező erejű799 törvény 
formájában.  
Ezzel ellentétben a Trento Common Core kutatás és a hozzá hasonló kezdeményezések az 
európai magánjog fokozatos fejlődését tartják kívánatosnak és ezért dolgoznak. 
Mindazonáltal megállapítható, hogy mindkét tábor szükségesnek és időszerűnek tartja a 
magánjog egységesítését800, csupán a megvalósítás eszközét és módszerét illetően 
fedezhetők fel, néha nem is elhanyagolható véleménykülönbségek közöttük.  
Érdemes megvizsgálni egy újabb megközelítést, amely egy egészen sajátos fogalmat, a 
„lappangó kodifikációt”801 vezeti be a diskurzusba.  
Az írott, egységes jog híve Klaus Peter Berger, óvatosságra int. Ő inkább a megvalósítás 
kérdését helyezi előtérbe. A jelenlegi, főként magánkezdeményezésre indult egységesítési 
folyamat jellemzésére megalkotta a „creeping codification” fogalmat, mely szerinte a cél 
elérése szempontjából sokkal alkalmasabb az eddigieknél. Az alapelvek kidolgozásának 
nagy jelentőséget tulajdonít, hiszen ez egy alulról jött kezdeményezés volt, és amely képes 
utat nyitni egy átfogó kodifikáció előtt.802 
A lappangó kodifikációs elméletének a lényege nem más, mint egy informális folyamat, 
mely mind a tagállami, mind a közösségi törvényhozástól elkülönül. Tekinthetjük ezt a 
hagyományos törvényhozási folyamat ellentéteként is, hiányoznak a nemzeti 
jogrendszerekre jellemző előterjesztések, garanciák, ismert procedúrák, az új jog kizárólag 
elméleti és gyakorlati szakemberek tudományos munkájának eredménye. Ez nem más, mint 
a már szintén említett „bottom-up approach” felől történő megközelítés. Természetesen 
csak egy hosszú és tartós folyamat eredményezheti a végső célkitűzés elérését, melynek 
során a pragmatikus szabályok felé haladnának és a Kódex, mely bár biztonságot adna, 
elvetné a fejlődés rugalmasságának előnyeit csupán statikus elemként jelenne meg. Berger 
elméletének célja, hogy új és progresszív eszközöket nyújtson, melyek elvezetnének egy 
közös kódexhez, de amely egyben képes a formális kodifikáció hátrányit kiküszöbölni, s 
nem kényszeríti a nemzeti törvényhozókat hagyományos jogi koncepcióik feladására. 
Ezáltal Berger egy új és igazán globális európai kultúrát lát kiemelkedni. A konfliktusokat, 
pedig szerinte nem szabad eltúlozni, hiszen ezek kölcsönösen kiegészítik egymást és segítik 
egymás alkalmazását. Szerinte fontos hogy ne fűzzünk hiú reményeket a gyors 
megvalósítás sikeréhez, gondolván Thibaut szavaira, aki szerint a BGB megalkotása 2-3 
évet vesz majd igénybe, valójában 25 évbe telt. (a hollandoknak mindez több mint 40 évet 
vett igénybe).803 
 
 
 
 
 
 
                                                
798 Rodriguez: Lex Mercatoria… 305. o. 
799 Ehhez hozzá kell tenni, hogy az európai alapelvek nem kötelező, éppenséggel választható szabályanyagot 
képeznek, azonban Lando erre alapozva kívánja megalkotni az európai szerződésjogi kódexet. 
800 Lando: Why Codify… 531. o.  
801 Creeping Codification - Klaus Peter Berger: The Principles …21-34. o.  
802 Hogy mennyire, az a KHK favorizálásával egyre kérdésesebb. 
803 Berger: The Principles … 21-22. o. bővebben: Klaus-Peter Berger: The Creeping Codification of the Lex 
Mercatoria Kluwer Law International The Hague/London/Boston, 1999. 
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6.5 Megoldási lehetőségek 
 

Mint a fentiekből talán már kiderült, jómagam, a kodifikátorok álláspontját osztva, a 
Kódex egységes bevezetése mellett foglalok állást.  
Jóllehet, az utóbbi évtizedekben némi közeledés volt megfigyelhető a jogalkotók és a 
nemzeti (főként fellebbviteli) bíróságok viszonyában, erősen kétséges, milyen messze 
akarnak és tudnak jutni a bíróságok a nemzeti törvényhozások bármilyen felhatalmazása 
nélkül. Alkalmaznák-e az újonnan kialakult jogot, ha nem törvényben kerül elébük? A 
jogművelők elképzelésével szembeni legnagyobb kifogás ennek megfelelően tehát az, hogy 
az Új Szabályozás804 szabályanyagát a bíróságok nem fogadnák el abban a formában, ahogy 
azt a jogművelők gondolják. Ma a bíróságok sem a kontinensen, sem pedig a Brit-
szigeteken nem fogják vagy nem tudják megszabadítani magukat a nemzeti kódexekben, 
törvényekben vagy precedensekben meghatározott jog bilincseitől. Az egységes jog csak 
akkor alkalmazható az európai bíróságok által, ha a törvényhozó kötelezően kimondja ezt. 
Az Európai Polgári Törvénykönyvet elő kell készíteni, el kell fogadni, illetőleg ki kell 
hirdetni.805 
A professzoroknak a gyakorló ügyvédek, és bírák segítségével kell az alapelveket 
kidolgozniuk, azonban még el is kell azokat fogadtatni egyrészről a tagországok 
törvényhozásaival, másrészt az Európai Unió Tanácsával és Parlamentjével, amely, mint a 
2. fejezetben részletesen ki is fejtettem, már két ízben, 1989-ben és 1994-ben is felhívta a 
Bizottságot és a Tanácsot az Európai Polgári Törvénykönyv elkészítésére.806 
Egy másik, kizárólag a jogtudósok munkája alapján véghezvitt úgynevezett ’lágy’ 
egységesítés ellen felhozható kifogás az lehet, hogy ily módon meglehetősen nehéz lenne 
egyszerű és világos szabályokat alkotni. Egyáltalán nem könnyű az egységes jogot 
akadémiai vitákra alapozni. Az európai jogászság még mindig megosztott a különböző jogi 
nyelvezetek és módozatok mentén. Az európai professzorok felsőoktatási hátterének 
különbözőségénél azt is meg kell jegyezni, hogy mindegyikőjük markáns egyéniséget 
képviselő személy. Az UNIDROIT Alapelvekben és az Európai Szerződésjogi 
Alapelvekben javasolt szabályok nagy része hasonló, de vannak eltérések is, melyeket 
azonban nem lehet azzal magyarázni, hogy az UNIDROIT Alapelvek világviszonylatban 
igényelnek alkalmazást, míg az Európai Alapelvek Európában kívánnak érvényesülni. A 
különbség oka sokkal inkább az lehet, hogy a bizottságok tagjai eltérő célokat, eltérő 
módon kívántak megvalósítani, állítom ezt akkor is, ha tudjuk, hogy számos professzor 
mindkét csoport munkájában részt vett.  
A kodifikátorok és jogművelők vitája tehát számos tudós emlékezetében idézi fel Thibaut és 
Savigny igen éles pengeváltását a XIX. sz. elején, melynek témája, szinte kísértetiesen 
leképezve korunk európai problémáját, a magánjog németországi kodifikálásának 
szükségessége volt. Thibaut már a maga korában felhívta a figyelmet az olyan jog 
veszélyeire, amely – mint a római jog – a tudós társadalom doktrínáján alapszik: „Semmi 
sincsen, amit mi, jó jogászok jobban szeretnénk, mint hogy mások véleményét ne tartsuk 
követendőnek, sőt elvessük azon egyszerű okból kiindulva, hogy az mások véleménye.”807 
                                                
804 Vö: New Restatement. 
805 Támogató álláspontot foglal el: Ulrich Drobnig: Scope and General Rules of a European Civil Code in: 
ERPL, 1997. 489-496. o. Stefan Grundmann: The Structure of European Contract Law in: ERPL, 2001. 505-
528. o. Lando: Principles of European Contract Law: An Alternative to or a Precursor of European Legislation 
in: Am J. Comp. L. 1992. 573-585. o. 
806 Ld. 2.4.1 pont. 
807 Idézi Lando: Optional… 68. o.  
Ahogy Thibaut mondta: ’Nem vonható kétségbe, hogy a római jog előmozdítólag hatott tudós 
erőfeszítéseinkre, főleg a filozófia és a történelemtudomány területén, valamint hogy hatalmas titokzatos 
tömege élezte a jogászok kombinációs készségét és bőven biztosított lehetőséget a gyakorlatra és az 
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Amikor a római jog volt Európában az irányadó, sok és ellentmondásos forrása nagy 
bizonytalanságot okozott 808 
A Thibaut által leírt zűrzavar bizonyos fokig oldódni látszott, amikor számos európai 
országban bevezették a francia Code Civil-t. Az azt megelőző jogokkal összehasonlítva a 
Code világos, szabatos volt, nyelvezetében erélyes és mentes a terjedelmes 
megfogalmazásoktól. Ez a legfontosabb cél tehát, nem kell kazuisztikus, minden 
elképzelhető életviszonyt expressis verbis szabályozó normarendszert alkotni, de 
teljességgel elegendő egy olyan, a jog általános maximáit, az alapelveket lefektető 
szabályanyag, amely azután megfelelően útba tudja igazítani épp úgy a jogalkalmazó 
hatóságokat, mint a jogkereső közönséget. Épp úgy, mint a francia Code Civil-nek, az 
Európai Kódexnek is az egyszerűségre, szabatosságra kell törekednie. Az ESZJB 
munkássága is a fenti törekvést mutatja, hiszen az alapelvek tervezete kapcsán a francia 
Code Civil alkotóinak nyomdokain, az ő példájukat követve próbált haladni.809  
Érdekesség és találó jelen helyzetünkre, amint a XVIII. sz. közepén Voltaire panaszkodott 
utazásai során arra a bosszantó körülményre, hogy az akkori Franciaországban az ember 
többször kerül más és más joghatóság alá, mint ahány alkalommal lovat vált.810 Fél 
évszázaddal később okafogyottá vált panasza, hiszen megváltozott a helyzet, bevezették a 
Code Civilt. Mai világunkban már nem lovakat használunk közlekedési eszköz gyanánt, 
azonban vonattal utazva elmélkedhetünk Voltaire szavain, hiszen manapság ugyanúgy 
többször kerülünk más joghatóság alá, mint amennyiszer át kéne szállni vonatunkról. Lehet 
ez másként 50 év múlva?  
Ez a kérdés jelenti a dolgozat és az egész kutatás lényegét. Vajon kijelenthetjük-e, hogy 20-
30 vagy esetleg 50 év múlva az Egységes európai Kódexből fogunk tájékozódni? A választ 
megtaláljuk mindkét oldalról. Kötz, aki nem lelkes híve a legiszlatív jogegységesítésnek, 
ám annak szükségességét elismeri, úgy véli, hogy a 30 éves intervallum reálisnak tűnhet a 
kódex megvalósítását illetően.811 Ehhez képest a másik hamburgi szaktekintély, Basedow, 
aki a kodifikáció, sőt a rendeleti úton történő szabályozás hívének számít, sem becsüli a 
várható és kézzelfogható eredményt 20-30 évnél korábbi időpontra.812 Láthatjuk tehát, hogy 
a megvalósítás kérdésében egymással ádáz csatát vívó felek nagyjából ugyanannyi időt 
adnak az eredmények elérésére.  
A fenti kérdésre tehát, bár látjuk, hogy mennyi bizonytalanság és ellentmondás övezi még a 
végleges választ, bátran felelhetünk igennel! 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                
öndicsőítésre is. Az állampolgár mindenesetre joggal panaszolhatta, hogy ő nem a jogászok számára 
született…Az állampolgár boldogsága nem igényli a tanult tanácsot, és őszintén megköszönnénk az égnek, ha 
az egyszerűbb jog révén elérhetővé válnék, hogy a jogászokat lebeszéljék a tudományukról’… Lando: Why 
Codify… 533. o.  
808 Thibaut: Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerliches rechts in Deutschland. :  idézi Rodriguez: 
Lex Mercatoria 305. o.  
809 Ugyanez elmondható az UNIDROIT Alapelvekről, de akár a Study Group vagy a Gandolfi-javaslat 
tekintetében is. 
810 René de Groot: Euroepan Private Law… 4. o.  
811 Kötz: Savigny… 434. o.  
812 Basedow: Codification of the Private Law … 35. o.  
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7. A jogegységesítés tanulságai a magyar rekodifikáció 
szempontjából az ÁSZF és a tisztességtelen feltételek 
szabályozásának tükrében 
 
7.1 Alapvetés 
 

A dolgozat nem érné el a célját, ha nem kísérelném meg levonni a fentebb elemzett 
jogegységesítési folyamatok és törekvések konzekvenciáit a magyar jog aktuális 
vállalkozása, a Ptk. rekodifikációja tekintetében.  
A magyar Polgári Törvénykönyv 1959-ben készült, így, bár ezen dátum óta folyamatosan 
javítgattak állagán, kiegészítették a gyorsan változó kor igényeinek megfelelően, alapvető 
konszenzus uralkodik a magyar jogászság köreiben, hogy átfogó reformra szorul. Nem csak 
azért, mert a rendszerváltozás alapvetően megváltoztatta a gazdasági és politikai 
környezetet, vagy mert az eltelt fél évszázadban olyan jogintézmények alakultak ki, 
amelyek kódex-szintű tárgyalása elsődleges fontosságú, de azért is, mert egy kódex testesíti 
meg egy állam, egy jogrendszer zászlóshajóját, különös, már-már misztifikált társadalmi 
tisztelet övezi, nagyon fontos, hogy milyen állapotban van és hogy milyen szabályozási 
képességgel bír a vagyoni jogviszonyok tekintetében.  
A magyar Ptk. szabályozási képessége a toldozgatások ellenére is megkopott az utóbbi 
évtizedekben, modernizálása, megreformálása, átalakítása elkerülhetetlen.  
Azonban – és itt elég a holland rekodifikáció nehézségeire, vagy a BGB-reform813 
útvesztőire utalnom – ez nagyon nehéz feladat, hatalmas kihívás és még nagyobb 
felelősség. Hogyan vihető végbe Magyarországon a rekodifikáció és mennyiben lehet ezzel 
kapcsolatban felhasználni az európai tapasztalatokat? Egyáltalán, ha már ilyen – 
véleményem szerint korántsem véletlen – egybeesés figyelhető meg az európai és a magyar 
magánjogi kódex kapcsán, nem kellene-e kiemelt figyelmet szentelni az európai 
fejleményeknek?814 Ez nem saját találmány, hiszen maga az „Új Polgári Törvénykönyv 
Koncepciója és Tematikája” általános kérdéseinél is szerepel, hogy:…”A nemzeti kódexeken 
kívül a Ptk. reformja merít a nemzetközi jogalkotás eredményeiből is. Ezek közül 
mindenekelőtt a Bécsi Vételi Egyezmény815 kínál követhető példákat; rajta kívül a 
szerződési jogi fejezetek számos helyen támaszkodhatnak az UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts (1994),816 továbbá a The Principles of European 
Contract Law (I-II: 1999, III: 2002) elveire. Ez utóbbi minta-törvénytervezetek világszerte 
nagy szakmai elismerést vívtak ki, és széles körben hatnak a jogalkotásra és a 
joggyakorlatra.”817 
                                                
813 Ehhez: Menyhárd Attila: A BGB reformjáról in: PJK, 2001. 25-26. o., Csizmazia Norbert: A fogyasztói 
vételről szóló 1999/44/EK Irányelv és a német kötelmi jog reformja in: MJ, 2002. 429-442. o., Mátyás Imre: 
A kötelmi jog reformja Németországban in: JK, 2003. 381-389. o. 
814 Új Polgári Törvénykönyv Koncepciója és Tematikája in: Magyar Közlöny különszám, 2003. 7. o. 
(továbbiakban: Koncepció). 
815 Ez „csupán” az adás-vételi szerződés tekintetében, ott azonban kimerítően, bár érdekes, mivel a joganyag 
alapvetően az angolszász és kontinentális jogokból lett összegyúrva, vajon a magyar kódex alkalmazna-e 
angolszász gyökerű jogelvet illetve szabályt… 
816 Ld. ehhez: Burián László: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts as a Possible 
Pattern in the Process of the Recodification of the Hungarian Civil Law in: Sectio Iuridica et Politica, 
Miskolc, Tomus XVII. (2000) 47-54. o. 
817 A két mintatörvény, a CISG-vel együtt vitathatatlanul a legnagyobb hatású. Ám nem kizárólagos joganyag 
a kérdésben, ld. ehhez a 3. fejezetet. 
További érdekes kérdés, vajon a Ptk. tervezete csupán a szerződésjog vonatkozásában kíván-e az európai 
megoldásokra támaszkodni, vagy annak rokonterületein is (dologi jog, felelősségi kérdések), illetőleg a 
magánjog egyéb területein, személyek, családi jog, öröklési jog stb. 
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Elöljáróban az új Ptk.-ról. 
Abban alapvetően mindenki egyetért, hogy szükséges és helyes dolog megreformálni a 
Ptk.-t, hozzáigazítani az új kor kihívásaihoz és egy olyan, modern kódexet alkotni, amely 
kielégítő szabályozást biztosít mind a gazdasági élet kereteinek kijelölése, mind pedig a 
jogalanyok jogainak és érdekeinek védelme szempontjából. 
Gyorsan változó világunkban, amikor szinte lehetetlen megjósolni, hogyan és mennyiben 
alakulnak át a jogi környezetet alapvetően meghatározó társadalmi-gazdasági körülmények, 
van-e realitása a kódex-jellegű szabályozásnak? Határozott véleményem szerint igen, hiszen 
a töredezett normaszövegek ugyan könnyebben módosíthatók az esetleges változások 
alkalmával, azonban jelentősen megnehezítik mind a jogalkalmazó, mind pedig a jogkereső 
közönség eligazodását a joganyagban, aláásva ezzel a gazdaság egyik legfontosabb 
tartópillérének, a jogbiztonságnak a létét. A kódexet ennek megfelelően úgy kell 
megalkotni, hogy kielégítse a változó jogi-gazdasági környezet támasztotta igényeket, 
megfelelően rugalmas és absztrakt legyen olyan generálklauzulák alkalmazásával, 
amelyeket a jogalkalmazó tölthet ki tartalommal.818 
Az alábbiakban összehasonlítom a Ptk. koncepciót a szerződésjog egyik legkritikusabb 
részének, az általános szerződési feltételeknek819 a mintatörvényekben található 
szabályozásával és konkrét javaslatokat teszek a jogalkotási törekvések tekintetében. 
 
A hatályos Ptk. szabályozásán látszik, hogy a kérdés folyamatos változásban áll, hiszen az 
eredeti normaszöveget számos törvény és kormányrendelet módosította immáron.820 A 

                                                
818 Ld erről: Menyhárd Attila: Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései in. MJ 2001, 
764-768. o.  
819 Az ÁSZF európai szabályozásáról ld: Mátyás Imre: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in 
Europa in: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XXII: 2004. 405-421. 
o., továbbá Basedow: Kommentierung der §§ 1 – 12 und 21 - 30 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz) Band I des Münchener Kommentars zum BGB, 4. 
Auflage, München 2001, Dirk Bormann: Sicherheit bei Verträgen in Europa – Risiken grenzüberschreitende 
Rechtsgeschäfte kennen und vermeiden Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1999, Katrin Bruckhardt: 
Das AGB-Gesetz unter dem Einfluss EG-Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 
Mit vergleichender Betrachtung des französischen Rechts Nomos Universitätsschriften Recht, Band 340, 
Berlin, 2000, Neues Europäisches Vertragsrecht und Verbraucherschutz Band 25 der Europäischen 
Rechtsakademie Trier ed: Hans Schulte-Nölke/Reiner Schulze Bundesanzeiger 1998, Johannes Maidl: 
Ausländische AGB im deutschen Recht in: Europäisches Wirtschaftrecht, Schriftenreihe, Band 20 Verlag C. 
H. Beck, München, 2000. 
820 1959. évi IV. törvény Általános szerződési feltételek: 
209. § (1) Ha az általános szerződési feltétel tisztességtelen, a kikötést a sérelmet szenvedő fél megtámadhatja. 
(2) Ha gazdálkodó szervezet használ szerződéskötéskor tisztességtelen általános szerződési feltételt, a 
sérelmes kikötést a külön jogszabályban meghatározott szervezet is megtámadhatja a bíróság előtt. 
(3) A bíróság a (2) bekezdés szerinti megtámadás alapossága esetén a tisztességtelen kikötés érvénytelenségét 
- a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal - megállapítja. Az érvénytelenség 
megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig már teljesítettek. 
209/A. § A fogyasztói szerződés tisztességtelen kikötését a fogyasztó megtámadhatja akkor is, ha az nem 
minősül általános szerződési feltételnek. 
209/B. § (1) Tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a gazdálkodó szervezet és a fogyasztó 
közötti szerződés kikötése, ha a jóhiszeműség követelményének megsértésével a feleknek a szerződésből eredő 
jogosultságait és kötelezettségeit egyoldalúan és indokolatlanul az egyik fél hátrányára állapítja meg. 
(2) Egyoldalúan és indokolatlanul hátrányos a jogosultságok és kötelezettségek meghatározása különösen, ha 
a) a szerződésre irányadó lényeges rendelkezéstől jelentősen eltér; vagy 
b) összeegyeztethetetlen a szerződés tárgyával, illetve rendeltetésével. 
(3) A feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor vizsgálni kell a szerződéskötéskor fennálló minden 
olyan körülményt, amely a szerződés megkötésére vezetett, továbbá a kikötött szolgáltatás természetét, az 
érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolatát. 
(4) Külön jogszabály meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek a fogyasztóval kötött szerződésben 
tisztességtelennek minősülnek, vagy amelyeket az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni. 
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legújabb módosítást, ezen szűkebb témakört illetően a 2002. évi XXXVI. tv. iktatta be, 
amely bevezette a fogyasztó és a fogyasztói szerződés fogalmát a szabályozásba.821 Ennek 
megfelelően fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból 
szerződést kötő személy.822 
 
A problémát részletesen, mintegy három oldalon keresztül ismerteti a már idézett Ptk. 
koncepció is. A kiindulási alap a fentebb számos alkalommal hivatkozott 93/13/EGK 
irányelv823 a fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztességtelen kikötésekről, amelyet a 
magyar állam alapvetően az 1997. évi CXLIX. tv-nyel implementált824 a magyar jogba.825  
Azonban a magyar szabályozás túlterjeszkedik a fogyasztói szerződések körén, annál 
nagyobb területet kíván szabályozni, lévén tisztességtelen feltételek nem csupán fogyasztói 
szerződésekben fordulhatnak elő. Ez a megközelítés alapvetően helyes, hiszen a Ptk.-nak, 
kódex jellegéből is adódóan szélesebb a szabályozási igénye és egyben kötelessége is A 
fenti irányelv implementálása során azonban történtek olyan hibák, amelyek eme 
kettősségre figyelemmel mindenképpen kiküszöbölendők. Ezek vizsgálatára a 
mintatörvények rendelkezéseinek vizsgálata után kerítek sort.  

                                                                                                                                                
(5) A tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a szolgáltatást és 
ellenszolgáltatást meghatározó szerződési kikötésre, ha annak szövegezése egyértelmű és mindkét fél számára 
érthető. 
(6) Nem minősülhet tisztességtelennek a szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg vagy jogszabály 
előírásának megfelelően határozzák meg. 
209/C. § Általános szerződési feltételnek minősül az a feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése 
céljából egyoldalúan, előre meghatároz, és amelynek meghatározásában a másik fél nem működhetett közre. 
209/D. § Az általános szerződési feltételt használó felet terheli annak bizonyítása, hogy a feltétel 
meghatározásában a másik fél közreműködött. 
821 Ld. ehhez a 93/13 EGK irányelvet a fogyasztó tekintetében, továbbá Ptk. 685. § e) fogyasztói szerződés: az 
a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy 
szakmai tevékenysége körében köti; a törvény jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályai 
alkalmazásában az a szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog, kivéve a 
villamos energiát, a - tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott 
űrtartalommal ki nem szerelt - vizet és gázt, továbbá a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés 
folytán eladott dolgot, valamint az olyan árverésen eladott használt dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen 
részt vehet (fogyasztási cikk). 
822 A fogyasztó és a fogyasztói szerződés fogalma is revideálásra szorul, ezzel kapcsolatosan ld. a Koncepció 
javaslatát. 79. o.  
823 Az irányelvvel kapcsolatos bőséges irodalomból:  
Fazekas Judit: A fogyasztói szerződések tisztességtelen szerződési feltételeit szabályozó új európai Uniós 
irányelv és a magyar jog in: MJ, 1995. 660-667. o., Fazekas Judit: Approximation of Hungarian Consumer 
Law – The implementation of the EC Directive on Unfair contract terms into Hungarian Law in: Consumer 
Law Journal 2000. 161-175. o., Király Miklós: A fogyasztóvédelmi irányelvek értelmezése az Európai 
Bíróság joggyakorlatában in: Mádl Ferenc ünnepi kötet, 2001. 135-149. o. Bert Lehrberg: Renegotiation 
Clauses, the Doctrine of Assumption and Unfair Contract Terms in: ERPL, 1998. 265-283. o., Hans W 
Micklitz: AGB-Gesetz und die EG-Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln in Verbraucherverträgen 
in: ZEuP, 1993. 522-535. o., Oliver Remien: AGB-Gesetz und Richtlinie über missbräuchliche 
Verbrauchervertragsklauseln in ihrem europäischen Umfeld in: ZEuP, 1994. 34-66. o., Irene Tilmann: Die 
Kontrolle missbräuchlicher Klauseln bei der Erbringung von services publics in: ZEuP, 2003. 128-140. o., 
Vékás Lajos: A fogyasztói adásvételről szóló EK-irányelv átültetése a magyar polgári jogba in: MJ, 2000. 
646-660. o., Claude Witz-Gerhard Wolter: Missbräuchliche Klauseln auf dem Prüfstand der französischen 
Gerichte in: ZEuP, 1993. 361-364. o. Menyhárd Attila: A tisztességtelen szerződési kikötések kontrollja az 
EK-jogában – ELTE Jogi Tanulmányok, 1996. 61-84. o. 
824 Az átültetés nehézségeiről ld. többek között: Hans W. Micklitz – Francesca Brunetta: Die Umsetzung der 
Richtlinie 93/13 in das italienische Recht in: ZEuP, 1998. 104-117. o., Jack Beatson: The Incorporation of the 
EC Directive on Unfair Consumer Contracts into English Law in: ZEuP, 1998. 957-968. o. és ERPL, 1997. 
121-236. o. amely kimerítően ismerteti az irányelvvel kapcsolatos problémákat a tagországokban. 
825 Vékás Lajos: Javaslat az általános szerződési feltételek Ptk.-beli szabályozásának kijavítására. in: JK 2000, 
485. o.  
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Hogyan szabályozzák tehát a kérdést a mintatörvények?826 
 
 
7.2 Az Európai Alapelvek 
 

Az Európai Szerződésjogi Alapelvek a következő álláspontot foglalja el a 
tisztességtelen szerződési feltételek vonatkozásában:  
A normaszöveg kérdést a második fejezetben, a szerződés létrehozásánál tárgyalja „a felek 
által egyedileg ki nem alkudott szerződési feltételek”827 címszóval.828  
 
2: 104: (1) A felek által egyedileg ki nem alkudott szerződési feltételekre csak akkor lehet 
egy olyan féllel szemben hivatkozni, aki nem tudott róluk, ha az azokra hivatkozó fél ésszerű 
lépéseket tett annak érdekében, hogy a szerződés megkötése alkalmával vagy azt 
megelőzően a másik felet ezekről tájékoztassa.  
(2) Nem tekinthető a másik fél megfelelő tájékoztatásának az ilyen feltételekre történő 
puszta hivatkozás a szerződésben még akkor sem, ha a másik fél aláírta a szerződést. 
 
Látható, hogy az Európai Alapelvek nem az ÁSZF felől közelíti meg a kérdést, hanem 
olyan feltételekre vonatkozik, amelyek kidolgozásában nem vett részt mindkét fél. Ebbe a 
körbe véleményem szerint beletartozik az ÁSZF is, hiszen tipikusan ott sincs lehetősége a 
másik félnek olyan igénnyel fellépni az ilyen feltételeket alkalmazó féllel szemben, hogy 
szeretne módosítani az ÁSZF-en. 
Érdekes megfigyelni, hogy a szövegben nincsen szó fogyasztóról, tehát a fenti norma 
alkalmazható mind a fogyasztói, mind pedig az egyéb, ÁSZF-et alkalmazó szerződésekre, 
feltéve, ha az egyes feltételeket nem tárgyalták meg a felek egyedileg.  
Érintőlegesen a kérdéshez tartozik még a 2:105 cikk rendelkezése is a beolvasztási 
záradékról,829 azonban nem oly mértékben, hogy részletezését ehelyütt indokoltnak látnám. 
Nem szabad azonban kihagyni a B2B830 típusú ügyletekben előforduló problémát, a 
blanketták csatáját, azaz két, nem fogyasztóként eljáró piaci szereplő ÁSZF-ének ütközését. 
2:209: Általános feltételek ütközése831 
Ha a felek az ajánlat és elfogadás tekintetében érvényesülni kívánó általános feltételeken 
kívül egyezségre jutottak, a szerződés létrejöttnek tekintendő. Az általános feltételek 
annyiban képezik a szerződés részét, amennyiben alapvetően megegyeznek. 
A szerződés azonban nem jön létre, ha az egyik fél:  
- előre, kimondottan, nem általános feltételek útján jelezte, hogy nem szándékszik az 1. 
mondat alapján megkötött szerződést magára kötelezőnek elismerni, vagy 
- késedelem nélkül értesíti a másik felet, hogy nem ismeri el az ilyen szerződést. 
Az általános feltételek olyan feltételek, amelyeket előre, korlátlan számú, meghatározott 
tartalmú szerződésben való alkalmazásra készítenek, és amelyeket a felek a szerződéskötés 
folyamán nem tárgyalnak meg egyedileg. 
 
                                                
826 Nem teljesen témába vágóan, de érdekes kérdést boncolgatva az ÁSZF és a Római Egyezmény 
jogválasztási szabályait illetően egy kiváló tanulmány: Helmut Heiss: Inhaltskontrolle von Rechtsklauseln in 
AGB nach europäischem internationalem Privatrecht in: RabelsZ. 2001, 634-653. o. 
827 ’Terms not individually negotiated’. 
828 Vékás szóhasználatával: ld Javaslat… 486. o. , fordítható még egyedileg meg nem tárgyalt feltételeknek is, 
hasonló jelentéssel. 
829 Merger Clause. 
830 Business to Business – azaz üzleti felek között zajló, ennek ellentéte a Business to Consumer (B2C) – az 
üzleti fél és fogyasztó között zajló forgalom. 
831 Conflicting General Conditions. 
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A fenti szabályozásnak rendkívüli jelentősége van, hiszen napjainkban szinte minden, 
üzletszerűen eljáró piaci szereplő rendelkezik ÁSZF-fel, blankettával, melyeket nem csupán 
a fogyasztóval kötött szerződései esetén alkalmaz, de szeretne érvényt szerezni más, hozzá 
hasonló gazdasági társasággal kötött szerződés esetén is. Ilyen esetekben az (1) bek. alapján 
a blanketták csak annyiban érvényesülhetnek, amennyiben nem oltják ki egymást,832 azaz 
nem tartalmaznak egymásnak ellentmondó rendelkezéseket.  
A (3) bek. pontosan meghatározza az általános szerződési feltétel definícióját, mely 
ismerősnek tűnhet, hiszen majdnem teljesen megegyezik a hatályos Ptk. meghatározásával. 
A definíció egyik lényeges eleme a feltételek egyedileg meg nem tárgyalt volta. Ebben a 
tekintetben tehát tartalmaz közös elemet az irányelv definíciójával, jóllehet az kizárólag a 
tisztességtelen szerződésekre vonatkozik. 
 
A szabályanyag tartalmaz még egy rendelkezést az üzleti jellegű gazdasági szereplők 
szerződéseit illetően a 2:210 pontban, üzleti szereplők írásbeli megerősítése címmel.  
Ha üzleti szereplők szerződést kötnek, ám ezt nem foglalták végső dokumentumba, és az 
egyik késedelem nélkül a szerződésnek egy olyan írásbeli megerősítését küldi a másik 
félnek, amely további vagy eltérő feltételeket tartalmaz, az ilyen feltételek a szerződés részét 
fogják képezni, hacsak: 
- Az új feltételek alapvetően befolyásolják a szerződést vagy  
- A címzett késedelem nélkül visszautasítja a feltételeket. 
 
A fenti szabály célja az, szintén az üzletszerűen eljáró piaci szereplők esetén, hogy a 
szerződés megkötése során fellépő esetleges félreértéseket és problémákat minimalizálja, 
ám egyúttal szabad utat engedjen a szerződési szabadság érvényesülésének és a felek által 
kialkudott feltételek alkalmazásának. Főszabályként az új feltételt elfogadja a szerződés 
tartalmi elemeként, azonban csak bizonyos feltételek esetén, tudniillik, ha az nem 
befolyásolja alapvetően a szerződést, illetve ha a címzett késedelem nélkül visszautasítja 
azt.  
Véleményem szerint ez a szabály megfelelően rugalmas az üzleti élet sajátosságai 
szempontjából, a szerződés létére fektet hangsúlyt, azonban megfelelő garanciákról is 
gondoskodik a jogbiztonság érdekében.  
 
Ehhez a kérdéshez tartozik még a 4. fejezet egyik rendelkezése, amely az egyedileg meg 
nem tárgyalt tisztességtelen feltételeket szabályozza a szerződéses kikötések 
érvényességének körében.  
4:110 (1) A fél hivatkozhat az olyan, egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel 
érvénytelenségére, amely a jóhiszeműség és a tisztességes eljárás követelményeivel 
ellentétesen jelentős aránytalanságot okoz a felek szerződésből folyó jogai és kötelezettségei 
tekintetében a sértett fél hátrányára, figyelembe véve az esedékes teljesítés természetét, 
valamennyi szerződési feltételt és a szerződés megkötésének időpontjában fennálló 
körülményeket.  
(2) ezen cikk nem alkalmazható  
- olyan feltételre, amely a szerződés központi elemét határozza meg, feltéve, ha a feltételt 
világos és érthető nyelven fogalmazták; vagy 
- a felek kötelezettségei értékének egymással való összehasonlítására. 

                                                
832 A jogirodalomban „knock-out rule”-ként honosodott meg a kifejezés, ha az ellentétes irányú klauzulák 
kioltják egymást. További elméletek az utolsó lövés elmélete (The last shot theory), az első lövés szabály (the 
first shot rule), továbbá néhány országban a jog határozatlanságot mutat a kérdésben (pl: Spanyolország, 
Portugália, Svédország). 
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Ez a rendelkezés a fentebb már említett 93/13/EGK irányelv mintájára készült, azonban 
annál jóval szélesebb az alkalmazási köre, hiszen magánszemélyek közötti és kereskedelmi 
szerződések tekintetében is irányadó lehet. Ez rendkívül lényeges szempont, hiszen kibővíti 
a tisztességtelen feltételek alkalmazása miatti jogorvoslat lehetőségét minden olyan 
szerződésre, ahol az egyik fél szabványszerződést alkalmazott és a konkrét feltételt nem 
tárgyalták meg egyedileg.833 
További eltérés az irányelv rendelkezéseitől, hogy a fenti normaszöveghez nem kapcsolódik 
ún. fekete lista, amely az automatikusan tisztességtelennek tekintendő feltételeket 
tartalmazza. A kommentár szerint üzletszerűen szerződő felek esetében a kereskedelmi 
szerződések sokszínűsége folytán szinte lehetetlen lenne egy ilyen lista megszövegezése.834 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bíróságok és egyéb fórumok nem meríthetnének az 
irányelv fekete listájának szövegéből az Európai Alapelvek szabályait alkalmazva.  
 
 
7.3 UNIDROIT Alapelvek  
 

A világméretű jogegységesítési instrumentum szintén a 2. fejezetben, a szerződés 
megkötése tárgyában szabályozza az ÁSZF-et, azonban sokkal részletesebben, mint az 
Európai Alapelvek. A 2.19 pont a Szerződéskötés általános feltételek szerint címet viseli, a 
2.20 a Meglepő feltételek, a 2.21 Az általános feltételek és a nem általános feltételek közötti 
összeütközés, végül a 2.22 Az általános feltételek harca kérdéseivel foglalkozik.  
 
(1) Amikor az egyik fél vagy mindkét fél általános feltételeket alkalmaz a szerződés 
megkötése során, a szerződés létrejöttének általános szabályait kell alkalmazni a 2.20-2.22 
Cikkekben foglaltak fenntartásával.  
(2) Az általános feltételek olyan rendelkezések, amelyeket az egyik fél előzetesen készít el 
általános és ismételt használat céljából és amelyeket a másik féllel való megtárgyalás 
nélkül ténylegesen használnak. 
 
A fenti szöveg alaposabb és átfogóbb szabályozást nyújt, meghatározza az általános feltétel 
fogalmát, sőt mi több, ezt a terminológiát használja, azonban ezen fogalomnak része a 
másik féllel való meg nem tárgyalás, ami az előző normaszöveg lényegét adja 
A feltételek hatályosulása tekintetében a 2.20 cikk ad eligazítást: 
 
(1) Az általános feltételekben foglalt feltételek közül nem hatályos az, amelyik olyan jellegű, 
hogy a másik fél ésszerűen arra nem számíthatott, kivéve ha azt ez a fél kifejezetten 
elfogadta.  
(2) Annak meghatározásakor, hogy a feltétel ilyen jellegű-e, figyelembe kell venni annak 
tartalmát, nyelvezetét, és megjelenési módját. 
 
Nem hatályos tehát az olyan feltétel, amely a másik felet meglepetésszerűen éri. Itt 
megjegyzendő, hogy nyilván csak akkor érheti meglepetésszerűen, ha nem tárgyalták meg 
előre, ha igen, akkor nem lehet szó meglepetésről, hiszen a tárgyalások során szót 
emelhetett volna ellene. A szabályozásban itt kisebb ellentmondást vélek felfedezni a fenti 
gondolatmenet mentén, hiszen a 2.20 (1) fogalmazásából kiindulva mégis hatályos és 
alkalmazható a feltétel, még ha olyan jellegű is, hogy arra a fél ésszerűen nem számíthatott, 

                                                
833 Ld. ehhez: Lando: Az Európai Szerződésjog Alapelvei in: Európai Jog 2002/1. 7-8. o.  
834 Lando-Beale (eds.): Principles of European Contract Law Part I and II Kluwer Law International, 2000, 
266. o.  
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ha azt kifejezetten elfogadta. Ha viszont kifejezetten elfogadta, akkor nagy valószínűséggel 
megismerte, elolvasta, így a feltétel már nem lehet olyan, amelyre a fél ésszerűen nem 
számíthatott. Úgy látom, a szabályozás itt kissé körülményes, illetve pontatlanul fogalmaz. 
Érdekes viszont a 2.21 cikk szövege, amely a két feltételrendszer összeütközését 
szabályozza: 
 
Általános feltétel és nem általános feltétel közötti összeütközés esetén az utóbbi irányadó. 
 
Fontos és lényeges szabály, amely az egyedileg meghatározott feltételek számára biztosít 
prioritást az ésszerűség követelményének megfelelően. A felek azonban nem minden 
alkalommal foglalják egyetlen dokumentumba a szerződésüket, ilyen esetben problémát 
jelenthet megállapítani, hogy mely feltételek egyedileg meghatározottak és melyeket nem 
tárgyaltak meg. Ebben az esetben nagy jelentőséggel bír a felek addigi szerződéses 
kapcsolata, továbbá minden a szerződéskötési tárgyalások idején született dokumentum, 
írásos feljegyzés. Mivel az UNIDROIT Alapelvek kereskedelmi szerződések megkötését 
célozza, ezért szinte kizárólag ilyen körben üzletszerűen eljáró felek jogviszonyát fogja 
kormányozni. Ezen felek esetében pedig az az életszerű, ha mindketten rendelkeznek előre 
megszerkesztett általános feltételekkel, melyek számára természetesen a maximális 
érvényesülést kívánják. Ez a jelenség az ún. blanketták csatája,835 mikor a gazdasági 
szereplők és blankettáik küzdenek meg egymással836: 
 
2.22. Cikk: Ha mindkét fél általános szerződési feltételeket használ és ezeket kivéve 
megállapodásra jut, a szerződés a kölcsönösen megállapított feltételek és a lényegükben 
közös általános feltételek alapján létrejön, kivéve ha az egyik fél előzetesen vagy később 
indokolatlan késedelem nélkül, világosan tájékoztatja a másik felet arról, hogy nem 
szándékozik kötelezni magát ilyen szerződés által.  
 
A legfontosabb kérdés ezen a ponton, vajon létrejön-e a szerződés és ha igen, milyen 
tartalommal? A kereskedelmi gyakorlat, a szerződések rugalmassága és az UNIDROIT 
Alapelvek alkalmazásának elősegítése megkívánja, hogy olyan, általánosan elfogadott 
szabályozás szülessen, amely tekintettel van a fenti szempontokra. Így a „knock-out rule” 
érvényesül, mely szerint a szerződés létrejön akkor is, ha mindkét fél saját ÁSZF-jére 
hivatkozik, azonban csak annyiban, amennyiben a feltételek nem ütköznek egymással, azaz 
nem ellentétes tartalommal rendeznek bizonyos kérdéseket. A fél természetesen kizárhatja 
ezt az értelmezési módot, ha egyértelműen előre jelzi vagy később késedelem nélkül közli a 
másik féllel, hogy azt a szerződést nem tekinti magára nézve kötelezőnek, amely nem az ő 
ÁSZF-jén alapszik.837 Ebben az esetben a felek között további tárgyalásokra van szükség a 
szerződés létrejöttét illetően.  
 
 
7.4. A Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) szabályai 
 

A CISG, egy specifikus szerződés, az adás-vételi szerződés tekintetében tartalmaz 
rendelkezéseket, ám nem szabályozza kifejezetten az ÁSZF problémakörét. Azonban a 
szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezések tekintetében – mivel különösen nem 
szerepel az ÁSZF-re való hivatkozás vagy a blanketták csatája – véleményem szerint ebben 

                                                
835 Battle of forms; ld. ehhez Lando: Optional… 64. o.  
836 Az UNIDROIT fordítás szerint az általános feltételek harca ld. ehhez PECL 2:209. 
837 UNIDROIT – Nemzetközi… 76. o.  
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a kérdésben lehet hivatkozni a fent elemzett két mintatörvény bármelyikének 
szabályozására. 
 
 
7.5 A Codice Gandolfi rendelkezései az ÁSZF tekintetében 
 

A Pavia-csoport Európai Szerződésjogi Törvénykönyvre vonatkozó javaslatai838 
szintén kedvező fogadtatásra találtak az európai jogászság körében. 
A javaslat ÁSZF szabályozása három különböző helyen található, ebből kettő a III. cím, a 
szerződés tartalmi elemeinek meghatározása körében. 
Az első fontos rendelkezés a Megengedett és nem a jó erkölcsbe ütköző szerződési tartalom 
című 30. cikk 4. és 5. pontjában olvasható. Itt megtudhatjuk, hogy konkrétan mely 
kikötések hatálytalanok. Érdekessége a szabályozásnak, hogy mivel nincsen felsorolásra 
utaló (stb., többek között, különösen) kitétel a szövegben, könnyen gondolhatjuk, hogy a 
tisztességtelen feltételek taxatív felsorolásával találkozunk. Véleményem szerint ez az 
értelmezés nem állja meg a helyét, hiszen számos egyéb feltétel is lehet méltánytalan és 
különösen hátrányos a gazdaságilag gyengébb pozícióban lévő fél számára, így a felsorolást 
exemplifikatív, példálózó jellegű szabályozásnak kell tekinteni. 
 
30. cikk 4. bek.: A 33. cikk szerinti ÁSZF feltételek nem hatályosak, ha az azokat alkalmazó 
előnyére korlátozott felelősséget, elállási jogot, vagy a szerződés teljesítése 
megtagadásának lehetőségét alapozzák meg, vagy a másik fél hátrányára esedékességi okok 
megállapítását, ellentmondási, kifogásolási jogainak és harmadik személyekkel való 
szerződéskötési lehetőségének korlátozását, a szerződés hallgatólagos meghosszabbítását 
vagy megújítását, az eljáró fórum illetékességének feltételhez kötését vagy a joghatósági 
klauzula egyéb korlátozását célozzák. A fentiek nem érvényesülnek, ha a másik fél a 
feltételeket kifejezettem, írásban elfogadta. 
 
Ehhez kapcsolódik még az 5. bek. is, amely kimondja, hogy a közösségi jog eltérő 
rendelkezése híján fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések egyedileg meg nem 
tárgyalt általános szerződési feltételei hatálytalanok, amennyiben a szerződésből folyó 
jogok és kötelezettségek tekintetében a fogyasztó hátrányára egyensúlyeltolódást okoz még 
akkor is, ha a vállalkozó jóhiszemű volt. 
Itt ugyancsak a közösségi irányelv hatását vélhetjük felfedezni, hiszen külön pont 
gondoskodik a fogyasztói szerződésekben esetlegesen kialakuló egyensúly-eltolódásról, 
azonban eltérően az irányelvtől, nem határozza meg a tisztességtelen feltétel fogalmát, a 
tervezet következetesen ÁSZF-ről beszél.  
A világos felépítésű javaslat III. címében, a szerződés tartalmi elmeinek meghatározása 
körében, a 33. cikk szabályozza az általános szerződési feltételeket, ez tulajdonképpen a 
szabályozás kemény magja: 
 
33. cikk Az általános szerződési feltételek, melyeket az egyik fél olyan szándékkal készít, 
hogy azokat változatlan formában több szerződéses kapcsolatban használja, hatályosak 
lesznek a másik fél vonatkozásában, amennyiben ez utóbbi a feltételekről tudomással bírt 
vagy megfelelő gondossággal eljárva tudomással bírhatott volna. A fenti szabály nem 
érvényesül, amennyiben a felek megállapodnak, hogy az általános feltételeket vagy azok egy 
részét nem alkalmazzák vagy nem helyettesítik illetőleg, ha az adott feltételek ezen 
törvénykönyv, a közösségi jog vagy a nemzeti jogok alapján tisztességtelennek minősülnek. 

                                                
838 Ld. 3.6 pont. 
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A Gandolfi-Kódex ezen szabályozása kissé elnagyoltnak tűnik, jóllehet a tervezet 
megalkotóinak egyensúlyozni kellett a pontos szabályozás és a rövid, tömör megfogalmazás 
szükségessége behatárolta ösvényen. A norma meghatározza az ÁSZF fogalmát, azonban 
nem utal a tisztességtelenség mikéntjére, annak meghatározását a saját törvényszövege, a 
közösségi jog és a nemzeti jogok szabályaira bízza. Érdekes ebben a kérdésben megfigyelni 
a sorrendet. Azt árulja el, hogy a tervezet még tartalmaz rendelkezéseket úgy a 
blankettaszerződések, mint a tisztességtelen feltételek vonatkozásában.  
Erre a 4. címben, a szerződés formájának meghatározásánál kerül sor. A 38. cikk a 
blankettaszerződéseket szabályozza.839 
 
38. cikk: 1. A blanketták vagy előnyomtatott feltételek aláírásával megkötött szerződések 
esetében, amelyek azt a célt szolgálják, hogy több szerződéses kapcsolatot azonos módon 
szabályozzanak, a blankettához fűzött kiegészítő feltételek akkor is előnyt élveznek a 
blankettával szemben, ha a blanketta rendelkezéseivel ellentétesek és ezek nem kerültek 
törlésre. 840 
Egyebekben a 30. cikk 4. pontjának rendelkezései alkalmazandók.841 
 
Ebben a pontban az előzetesen megalkotott feltételek és az ezeknek ellentmondó egyedileg 
megtárgyalt feltételek ütközését írja le a javaslat, amely természetesen a második típusú 
feltételeknek biztosít elsőbbséget. A szabályanyagból hiányzik a blanketták csatájának 
szabályozása, így nem fedett az ÁSZF alkalmazásának teljes spektruma, hiszen – ha már 
ÁSZF-ként aposztrofálja a jelenséget, életszerű az a helyzet, hogy két vállalat ÁSZF-je 
ütközik, és lényeges, hogy ez a kollízió szabályozásra és ezáltal feloldásra kerüljön.  
A fentiekből kiindulva kisebb ellentmondást fedezek fel a javaslatban, hiszen az európai 
szerződésjog szabályozásának célját kitűzve a definíciók tekintetében a kereskedelmi 
szerződések vizeire evez, majd onnan az irányelv indíttatására visszatér a fogyasztói 
szerződésekhez, kisebb űrt hagyva maga után mindkét kérdésben. 
Összességében a tervezet szabályozása nem éri el azt a színvonalat, amelyet akár az Európai 
Alapelvek, akár az UNIDROIT Alapelvek képvisel, az egyes nemzeti kódexek 
szabályozásától pedig rendkívül sokban elmarad, azonban ez egyrészt mintatörvény-
jellegével magyarázható, másrészt pedig a szabályozás kiindulási alapnak, úgymond 
vitaindító anyagnak kiváló. 
 
 
7.6 A tisztességtelen feltételekkel kapcsolatos európai adatbank 
 

A 93/13-as irányelv rendelkezéseinek pontos megvalósítása érdekében egy sajátos 
kezdeményezés indult útnak. Az irányelv 9. cikkében foglalt rendelkezés szerint842 a 
Bizottságnak 1999. december 31-ig be kell számolnia az irányelv alkalmazásának 
tapasztalatairól. Ezáltal a Bizottság felhatalmazást nyert, hogy betekintést nyerjen a 
tagállamok joggyakorlatába. A valódi szándék azonban már az irányelv megalkotásakor 
megfogalmazódott: egy olyan európai adatbank létrehozása szükséges, amely a lehető 
legtöbb tisztességtelen feltételt, visszaélésszerű kikötést tartalmazza. Ez lett a CLAB 

                                                
839 Német eredetiben: Formularverträge. 
840 Ld. ehhez a hatályos Ptk. 205 § (6). bek. 
841 Ez a pont szerződés tartalmi elmeinek meghatározásánál szintén az ÁSZF-re vonatkozik, azonban érdekes 
módon előreutal a 33. cikkre. 
842 Irányelv 9. §: A Bizottság ennek az irányelvnek az alkalmazásáról legkésőbb a 10. cikk (1) bekezdésében 
említett időponttól [1994. december 31.] számított öt éven belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak.  
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Europa843 – amely azonban jóval több, mint egyszerű, fekete vagy szürke listát tartalmazó 
adatbank. Benne foglaltatik a tagállamok joggyakorlatának minden szelete, legyen az bírói 
ítélet, közigazgatási határozat, önkéntes megállapodás vagy akár választottbírósági döntés. 
Az első benyomás ellenére az adatbankban messze nem csupán a csakugyan 
tisztességtelennek minősülő szerződési feltételek találhatók, de nagy számban olyanok is, 
amelyek esetében a tisztességtelenség vizsgálata egyáltalán felmerülhet.844 A teljes 
adatbank – egyelőre ingyenesen – hozzáférhető az interneten is.845 
Az adatbank összeállítását természetesen befolyásolta az irányelv hatálya. Ennek 
megfelelően csak fogyasztók, illetőleg magánszemély végfelhasználók szerződéseivel 
kapcsolatos tisztességtelen feltételek kerülhettek be, nem úgy a vállalkozások, üzleti 
szereplők szerződéseiben előforduló klauzulák. Az irányelv ilyen jellegű korlátai máig 
érezhetők és bizonyos szempontból károsak is. Az európai magánjog szempontjából 
hasznos lehetett volna, ha az irányelv átfogóbb tartalommal jelenik meg, azaz az 
vállalkozások, üzleti szereplők által használt ÁSZF-ekkel kapcsolatos rendelkezéseket is 
magába foglalja és nem csupán a fogyasztói szerződésekre koncentrál.846 
Anélkül, hogy részletesen ismertetném az adatbankot, csupán felvázolom megalkotásának 
elveit és gyakorlati hasznát. Maga a tevékenység egy munkacsoportban folyt, melyet a 
bizottság állított össze. Az alapvető kérdés az volt, hogy milyen elvek mentén tipizálják a 
klauzulákat. Ez döntő jelentőségű volt, hiszen a teljes adatbázis használhatósága, a munka 
eredménye függött tőle. Végezetül olyan döntés született, amely a szerződés létszakai 
alapján határozta meg és tipizálta a feltételeket. Ez lényegében egy kompromisszum volt, 
hiszen a két nagy kontinentális tagállam, Németország és Franciaország a tisztességetlen 
feltételek eltérő szabályozásának okán nem tudott egységes tartalmi rendszerben 
megállapodni, ennél kisebb közös nevezőre jutni a kérdésben. Ez a megközelítés idővel egy 
olyan egységes szerződés-felfogáshoz vezet el, amely jótékony hatással lesz a sokszínű 
fogyasztói-irányelvekre is, és amelynek igénye a Bizottság Közleményében is 
megmutatkozott. 
Az adatbank ennek megfelelően hatással lehet az egységes szerződésjog kialakulására is.  
Az adatbank felépítése világos és áttekinthető. A formulákat 20 kategóriába osztották be, 
melynek többsége több alrészből áll. Ezek közül az első ötöt ismertetem részletesebben. Az 
egyes adatok azonosítószámot kapnak, és az ország ismertetőjegyével is ellátják. Egy 
konkrét formula egyidejűleg több adat alapjául is szolgálhat, ha különböző bíróságokon 
(egymástól függetlenül) bírálták el vagy ha jogilag különböző szempontok alapján kell 
figyelembe venni. Az adat harmadik jellemzője (3. kategória) a szerződés természete, 
amelynek alkotóeleme az adott feltétel. Az adatbank elsődlegesen az irányelv 2. cikk b. 
pontjának megfelelő fogyasztói szerződéseket tartalmazza, azonban a nemzeti jogok alapján 
szélesebb értelemben vett fogyasztói szerződések, illetve ezek klauzulái is bekerülhetnek. 
Maga a feltétel, a klauzula ezután következik, (4. kategória) lehetőség szerint szó szerint, 
amennyiben a forrás ezt lehetővé teszi. Az eredeti nyelv mellett angol és francia fordítás is 
rendelkezésre áll. Itt kerül feltüntetésre, hogy a bíróság az adott formulát tisztességtelennek 
illetve jogszerűnek találta-e. 
Az 5. kategória a bírói döntést szintetizálja. Feltünteti a tényállást, a fórum döntése alapjául 
szolgáló tényeket és az ítélet gyakorlati jelentőségét, a jogfejlődésre gyakorolt hatását is. Itt 
lényeges a nyelvi egyszerűségre törekedni abból az okból, hogy az angol és francia fordítás 

                                                
843 CLAB = Clauses Abusives – tisztességtelen, visszaélésszerű feltételek. 
844 Hans W. Micklitz: CLAB Europa: Die europäische Datenbank missbräuchlicher Klauseln In 
Verbraucherverträgen in: ZEuP, 2003, 85. o. 
845 http://europa.eu.int/clab/index.htm (2004. 12. 12.). 
846 Micklitz: CLAB Europa…, 86. o.  
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a lehető legjobb, azaz világos és változatlan legyen, hogy a legkönnyebb hozzáférést 
biztosítsák az információkhoz.847 
A további 15 kategória szintén fontos jellemzőket kapcsol az adott feltételhez, azonban 
mélyebb ismertetésüktől ehelyütt eltekintek.  
A CLAB Europa adatbank rendkívüli fontosságú kezdeményezés, jelentőségét talán csak a 
KHK-hoz lehet hasonlítani. Fontos megjegyezni, hogy egyre inkább körvonalazódik egy 
olyan átfogó, európai jogi egység, mely középtávon elvezethet az egységes európai 
magánjoghoz. Személy szerint biztosra veszem, hogy a CLAB Europa egyre ismertebb lesz 
és használata Magyarországon is sok gyakorló jogásznak nyújt majd értékes segítséget.  
 
 
7.7 Az Európai Bíróság joggyakorlata az ÁSZF és a fogyasztói 
szerződések tisztességtelen kikötései tekintetében.848 
 

A 93/13-as irányelv átültetése, jóllehet csupán minimum és nem totális 
harmonizációt célzott,849 számos országban850 jelentős problémákat okozott. Ez jórészt 
annak tudható be, hogy a jogszabály igen kiterjedt és széleskörű jogokat biztosított a 
fogyasztóknak, elsődlegesen azáltal, hogy a fogyasztói szerződésekbe beépített 
tisztességtelen feltételeket nem alkalmazhatónak, azaz semmisnek nyilvánította.  
A minimum harmonizáció sajátossága, hogy meghagyja a lehetőséget a tagállamok 
számára, hogy fogyasztóikat szélesebb körű védelemmel lássák el. A legtöbb tagállam élt is 
ezzel az opcióval, kiterjesztették pl. a védelem hatókörét a nem fogyasztónak minősülő 
magánszemélyekre is,851 az északi országok pedig a szerződés magjának852 vizsgálatát is 
lehetővé tették a bíróságok számára. 
Az elsődleges probléma azonban a tagállamok különböző jogi megközelítéséből adódott. 
Ehelyütt elég csak a fogyasztóvédelemnek a magánjogban elfoglalt helyére gondolni, amely 
Németországban azon kérdés formájában csapódott le, hogy külön törvény formájában kell-

                                                
847 Micklitz: CLAB Europa…, 88-89. o.  
848 Az EB szerződésekkel kapcsolatos álláspontjáról kiváló tanulmány: Konstantinos Kerameus: Vertrag und 
Delikt in der Rechtssprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften - Ludwig Boltzmann 
Institut für Europarecht Heft 7, Wien 2000. 
849 Ld. ehhez Hondius: Unfair Contract Terms: Towards a European Law Introduction in: ERPL 1997, 125. o.  
850 A különböző államok átültetési nehézségeivel kapcsolatban ld: Willibald Posch: The Implementation of the 
EC Directive on Unfair Contract Terms into Austrian Law in: ERPL, 1997. 135-142. o., Thomas Wilhelmsson 
The Implementation of the EC Directive on Unfair Contract Terms in Finland in: ERPL, 1997. 151-156. o., 
Norbert Reich: The Implementation of Directive 93/13/EC on Unfair Terms in Consumer Contracts in 
Germany in: ERPL, 1997. 165-172. o. Elisa Alexandridou: The Implementation of the EC Directive on Unfair 
Contract Terms in Greece in: ERPL, 1997. 173-180. o. Guido Alpa: The Implementation of the EC Directive 
on Unfair Contract Terms in Italy in: ERPL, 1997. 181-184. o. Ewoud Hondius: Non-Implementation of the 
Directive on Unfair Contract Terms: the Dutch Case in: ERPL, 1997. 193-196. o. Javier Lete: The Non-
Implementation of the EC Directive on Unfair Contract Terms in Spain in: ERPL, 1997. 205-212. o. Ulf 
Bernitz: Swedish Standard Contracts Law and the EEC Directive on Contract Terms in: ERPL, 1997. 213-
222. o. Chris Willett: The Directive on Unfair Contract Terms in Consumer Contracts and its Implementation 
in the United Kingdom in: ERPL, 1997. 223-236. o. továbbá Hans W. Micklitz – Francesca Brunetta: Die 
Umsetzung der Richtlinie 93/13 in das italienische Recht in: ZEuP, 1998. 104-117. o., Girgio Cian: Auslegung 
und Transparenzgebot in der Regelung der AGB und der Verbraucherverträge nach italienischem und 
deutschem Recht in: ZEuP, 1998. 586-593. o., Jack Beatson: The Incorporation of the EC Directive on Unfair 
Consumer Contracts into English Law in: ZEuP 1998, 957-968. o. 
851 Így járt el Ausztria, Németország, Hollandia és Portugália is. 
852 Vö. ezzel az irányelv 4. cikk (2). bek-ét: A feltételek tisztességtelen jellegének megítélése nem vonatkozik 
sem a szerződés elsődleges tárgyának meghatározására, sem pedig az ár vagy a díjazás megfelelésére az 
ellenértékként szállított áruval vagy nyújtott szolgáltatással, amennyiben ezek a feltételek világosak és 
érthetőek.  
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e átültetni az irányelvet a német jogba, vagy elegendő-e az akkori ÁSZF-törvénybe iktatni a 
változásokat, amennyiben megfelelő az irányelv szempontjából?853 A vita az utóbbi 
irányban dőlt el, azaz a meglévő jogszabályt módosították.  
A német jogalkotó alapvető célja az volt, hogy a lehető legkevesebb változással érje el a 
már meglévő törvény eurokonform állapotát. Ezt a célt mindössze két szakasz 
módosításával sikerült is megvalósítani.854 Az egyik ezek közül a lényeges nemzetközi 
elemet tartalmazó szerződések esetében annak kizárása volt, hogy a felek (illetőleg nyilván 
az egyik fél jogválasztása, és a másik – bizonyos okból történő – beleegyezése miatt 
létrejövő konszenzuson alapuló) jogválasztása ne irányulhasson egy Közösségen kívüli 
harmadik állam jogára, amivel elkerülhető lenne az irányelvből folyó szabályok 
alkalmazásának kötelezettsége.855 
Az Oceano-eset856 fényében érdekesnek tűnhet egy holland klauzula, amely kompletten 
kizárta a háztető javításáért való felelősséget.857 A holland Hoge Raad 1986-os ítélete 
megerősítette egy alsóbíróság döntését, amely ezt a feltételt nem utasította el, mivel a 
felperesnek kellett volna bizonyítani, hogy az ellentétes a jóhiszeműség és a tisztességes 
eljárás követelményével. Természetesen ez az eset az irányelv rendelkezéseivel is 
teljességgel összeegyeztethetetlen.  
Mivel az irányelv meglehetősen tágan fogalmazza meg a tisztességtelenség definícióját, 
lényeges, hogy az EB is véleményt nyilvánítson a kérdésben, azaz iránymutatást nyújtson 
abban a tekintetben, hogy az egyes tisztességtelennek tűnő klauzulák közül melyik valóban 
az és melyik súrolja csak a gazdasági erőfölénnyel és egyéb domináns pozícióval való 
visszaélés tényállását. Ebben a kérdésben azon tényező játszhat döntő szerepet, hogy az EB 
milyen fogyasztói típust vesz majd zsinórmértéke alapjául.858 Az öntudatos, felvilágosult, 
jogaival és lehetőségeivel tisztában lévőt-e, aki hideg fejjel el tud igazodni a reklámok és 
harsogó ajánlatok dzsungelében vagy az inkább együgyű, meggyőzhető típust, aki nevéből 
is adódóan szeret fogyasztani és nem különösebben hatnak rá  a fogyasztóvédelem szirénái.  
A fenti típusok alapján két védelmi mérce, kategória állítható fel. Az első esetben nem 
szükséges magasra helyezni a védelmi szintet, hiszen a felvilágosult fogyasztó úgymond 
önmaga is el tud tájékozódni a megtévesztő ajánlatok és a talmi csillogással hívogató 
kirakatok erdejében, a második esetben azonban a védelem magasabb fokozata szükséges, a 
kevéssé tájékozott, hiszékeny fogyasztó vonatkozásában. 
Az EB eddig maga sem döntötte el, hol húzza meg a határvonalat. Az utóbbi idők 
döntéseiben láthattunk több és kevesebb védelmet biztosító megoldásokat is. 
Az elsőre példa a Gut Springheide v. Oberkreisdirektion eset,859 ahol az átlagos fogyasztó 
képét vázolta fel, és ennek megfelelően átlagos, azaz a felvilágosult fogyasztóhoz képest 
széleskörű védelemmel látta el. Egy másik esetben, a GB-INNO-BN ügyben860 
felvilágosult, európai fogyasztónak tekintette a jogalanyokat, és úgy ítélte meg, hogy ehhez 
a felvilágosult attitűdhöz kapcsolja a védelem mértékét. Ennek szellemében a fogyasztótól, 

                                                
853 Ma már kissé idejétmúlt a kérdés, hiszen az AGBG-t integrálták a BGB testébe. Erről részletesen ld. 
Mátyás: A kötelmi jog reformja Németországban in: JK, 2003, 381-389. o. 
854 Reich: The Implementation…167. o.  
855 Vö: ezzel az egységes jogterület koncepcióját, melyet az EB is megerősített - C-308/92, (1994) ECR I-467. 
856 C-244/98, (2000) ECR I-4941. 
857 Micklitz: CLAB Europa…, 103. o.  
858 Ehhez ld. Klauer: General Clauses in European Private Law and ‘Stricter’ National Standards: The Unfair 
Terms Directive in: ERPL 2000, 199-201. o. és Eva-Maria Kieninger: Die Kontrolle von 
leistungsbeschreibenden Versicherungsbedingungen nach der AGB-Richtlinie – Fortschritt oder Rückschritt? 
in: ZEuP, 1994. 277-283. o. ill. Kieninger: Die Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im 
kaufmännnischen Verkehr in: ZEuP, 1996. 469-483. o. 
859 Gut Springheide v Oberkreisdirektor des Kreises Stenfurt [1998] 210/96. 
860 EB [1990] ECR I-667, 362/88. 
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amennyiben elegendő információval látták el, megkívánja az EB, hogy olvassa el és értse 
meg ezen információk tartalmát és mondanivalóját. Az európai fogyasztónak – és ez talán 
egy új zsinórmérték megjelenése – nem szabad korábbi nemzeti fogyasztási szokásaira 
hagyatkozni, mert ebben az esetben könnyen megtévesztheti az áruk mérete, külseje vagy 
csomagolása. Ha így jár, nem támaszthat igényt amiatt, hogy az áru nem felelt meg azon 
prekoncepciójának, amelyet korábbi fogyasztói szokása okán támasztott azzal szemben.861  
Ezt a gondolatmenetet támasztja alá a Mars ügyben862 hozott döntés is, amikor az EB nem 
látott veszélyt a fogyasztókra nézve abban a piaci „praktikában”, hogy a +10 %-ot hirdető 
felület a valóságban nagyobb volt a teljes szelet 10 %-ánál, azonban a 10 %-os többletet 
ténylegesen és ingyenesen biztosították a fogyasztók számára. Az EB itt megállapította, 
hogy: „…egy ésszerűen gondolkodó fogyasztótól elvárható, hogy felismerje, nincs 
szükségszerű összefüggés a termék mennyiségének növelését hirdető reklámfelület és a 
tényleges növekedés között.” 
Ezekben az esetekben is világossá vált, hogy az irányelvből folyó védelem milyensége a 
fogyasztók megítélésétől is függ. Véleményem szerint, amely empirikus tapasztalatokon 
alapszik, célszerűbb egy magasabb fokú, alacsonyabb intelligenciával és átlagos 
információkkal rendelkező fogyasztóhoz igazított védelmi szintet biztosítani, hiszen – és ez 
Magyarországon különösen igaz – a fogyasztók rendkívül alulinformáltak és ennek 
következtében befolyásolhatók. 
Az EB jogértelmezési tevékenysége mindazonáltal jelentős segítséget nyújt az irányelv 
szabályainak konkretizálásában,863 egyúttal a tisztességtelen feltételek tartalmának 
meghatározásában, amely közvetlen kapcsolatban áll az egységes szerződésjog 
kialakításával kapcsolatos erőfeszítésekkel. 
 
 
7.8 Összehasonlítás – de lege ferenda javaslatok 
 

A Ptk. rekodifikációja remekül illeszkedik az európai magánjog 
megalkotását/egységesítését célzó kezdeményezések folyamatába. Első hallásra kicsit 
furcsának tűnhet ez a felvetés, azonban ha figyelembe vesszük, hogy a rekodifikáció 
folyamán mindvégig szigorúan követték az európai fejleményeket, nem lehet kétségünk 
afelől, hogy az újjászületendő Ptk. a lehető legnagyobb mértékben harmonizálni fog az 
európai magánjog legújabb eredményeivel. 
Önkéntelenül felvetődik a kérdés, szükség van-e éppen most a rekodifikációra, nem kellett 
volna-e hamarabb megalkotni, mi lesz, ha mégis elkészül az Európai Magánjogi Kódex és 
kötelező jelleggel készül el, ami az önálló magyar szabályozás végét jelentené? 
A kérdések és kétségek jogosak és megalapozottak. Annyit azonban el kell mondani, hogy 
– csakúgy, mint a rekodifikáció, amely már évek óta, lassan egy évtizede zajlik – a 
kodifikáció sem egyszerű feladat. Elég csak a legújabb átfogó európai instrumentumra, a 
holland magánjogi törvénykönyvre utalni, amely több évtized munkájának gyümölcse.864 
Az európai magánjogi törvénykönyv, mivel megalkotásának bonyolultsága és a fenti 
fejezetekben vázolt kétségek eloszlatása hosszabb időszakot indokol, a legoptimistább 

                                                
861 Klauer: General… 200. o.  
862 Vereinigung gegen das Unwesen in Handel und Gewerbe Köln v. Mars [1995] ECR I-1923, 384/93  
863 Ld. még az alábbi fontosabb ügyeket: Joined Cases C-240/98 to C-244/98 Océano Grupo v Roció 
Murciano Quintero [2000] ECR I-4941, [2002] 1 CMLR 43 (judgment of 27 June 2000) Case C-144/99 
Commission v Netherlands [2001] ECR I-3541 (Re Unfair Contract Terms Directive), Case C-167/00 Verein 
für Konsumenteninformation v Henkel [2002] ECR I-8111; [2003]  
864 A holland kódexről kimerítően: Hesselink: The New Dutch Code: An Example for a European Civil Code? 
In: The New European Private Law Kluwer, 2002, 151-160. o. és Lurger: Grundfragen… 15. o. 
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becslések alapján sem készül el 20-25 éven belül. Addig azonban szükségesnek mutatkozik 
a megújított, piacgazdasági viszonyokhoz igazított magyar kódex, melynek szempontjából 
elengedhetetlen ismérv, hogy tükrözze az európai magánjog területén az elmúlt évtizedben 
végbement változásokat. 
A Kódex egyik célja, mint azt az 1003/2003. (I. 25.) Korm. határozat is kimondja, a felek 
magánautonómiájának bővítése, az állami beavatkozási lehetőségének visszaszorítása. 
„Ilyen beavatkozásra kivételesen és csak ott van szükség, ahol a szerződő felek jogi 
egyenjogúsága és mellérendeltsége mögött – a szerződési feltételek meghatározására is 
döntő módon kiható – gazdasági (szakismereti stb.) egyensúlytalanság állapítható meg. 
Ezeket a kivételes beavatkozási szituációkat, az ún. "gyengébb fél" védelmének eseteit az új 
törvénynek kifejezetten meg kell határoznia. Ilyen helyzetek tipikus előfordulásáról 
beszélünk általában a fogyasztói jogviszonyokban, a munkaviszonyokban, az általános 
szerződési feltételekkel kötött ügyletekben.”865 
Mivel az ÁSZF alkalmazása tipikusan gazdaságilag kiegyensúlyozatlan helyzetben jöhet 
szóba, azaz az egyik fél domináns, míg a másik (vagy a többi) alárendelt pozícióban van, 
kiemelt fontossággal bír ezen feltételek alkalmazása pontos jogi hátterének rögzítése, mind 
magyar mind európai szempontból.  
Többek között ezért is tartottam elkerülhetetlennek a szerződésjog általános része egyik 
szegmensének, az általános szerződési feltételek, illetőleg a tisztességtelen szerződési 
feltételek alkalmazásának részletes elemzését a dolgozat végén. 
 
A Ptk. koncepció alapvetően a már átültetett, többször hivatkozott 93/13/EGK irányelv 
alapján definiálja a tisztességtelen feltételeket, így jelentős változás ebben a körben nem 
várható. Alapvető hiba viszont, ami az implementálásnál elkerülte a jogalkotó figyelmét, 
hogy az irányelv a fogyasztói szerződésekre vonatkozik, míg a Ptk., ésszerűen az ezen túli, 
ÁSZF-et érintő szerződéses kapcsolatokat is szabályozási körébe kívánja vonni. Ezért az új 
Ptk. – mint ahogy tette ezt eddig is – túlterjeszkedik az irányelv rendelkezésein. 
Célszerűnek tartanám, a pontos dogmatikai besorolás és tiszta felépítés érdekében, hogy a 
kódex külön pontban szabályozza a fogyasztói szerződéseket és külön az ezen kívüli, 
ÁSZF-et tartalmazó szerződéseket. Ebbe a pontba lehetne beépíteni az üzletszerűen 
szerződéseket kötő piaci szereplők ÁSZF-ei ütközésének kérdését, az ún. blanketták 
csatáját, mely mind az UNIDROIT Alapelvek, mind pedig az Európai Alapelvek 
normaszövegének része.866 
Hasonlóan vélekedik az új szabályozás felépítéséről a Koncepció, amikor kimondja,867 hogy 
először az általános szerződési feltételek alkalmazásával kötött szerződések közös 
szabályait célszerű meghatározni, beleértve ebbe minden, előre ki nem alkudott feltétellel 
megkötött jogügyletet, tekintet nélkül annak alanyaira. Ezután nyerne szabályozást a 
fogyasztói szerződések speciális szabályanyaga, a régi római jogelv, a lex specialis derogat 
lex generalis alapján. Ezen túlmenően, ezeket a különös rendelkezéseket kiterjesztendőnek 
látja a Koncepció az egyedi fogyasztói szerződések ki nem alkudott tisztességtelen 
kikötéseire is. Ez utóbbi elképzeléssel nem értek egyet, hiszen a fogyasztói szerződések 
tekintetében nincs jelentősége, hogy a tisztességtelen feltétel ÁSZF vagy nem ÁSZF, azaz 
egyedileg ki nem alkudott tisztességtelen kikötés formájában ölt testet, az mindenképpen a 
gazdaságilag gyengébb pozícióban lévő felet sújtja, így alkalmazása nem megengedett, az 
ilyen feltétel semmis. 
A Ptk. alapvető célja, hogy átfogóan szabályozza a gazdasági élet keretében megkötött 
szerződéseket, vigyázza és felügyelje a szerződések tisztességét és jóhiszemű megkötését, 
                                                
865 1003/2003. (I. 25.) Korm. határozat V. 4. pont 
866 Ld. UNIDROIT Alapelvek 2.22. és Európai Alapelvek 2.110 
867 Koncepció 89. o.  
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ezen feladata körében tartalmi kontrollt gyakoroljon az egyes szerződési feltételek felett, ám 
ezt a felek alapvető jogainak, szerződési szabadságának, magánautonómiájának tiszteletben 
tartásával tegye, azaz a feleket csak oly mértékben korlátozza szerződéses viszonyaikban, 
amennyire ez a gazdasági élet rendeltetésszerű és igazságos működésének biztosításához 
elengedhetetlenül szükséges.  
Ennek érdekében tehát be kell avatkoznia mind a vállalatok egymás közötti (B2B), a 
vállalatok és fogyasztók közötti (B2C) valamint a vállalatok és a fogyasztónak nem 
minősülő magánszemélyek, illetve ez utóbbiak között létrejövő szerződésekbe, amennyiben 
az ott alkalmazott ÁSZF vagy egyedileg meg nem tárgyalt egyéb kikötés jelentősen 
megváltoztatná a szerződésre egyébként jellemző, a mellérendelt pozícióból fakadó 
egyensúlyi helyzetet. 
Jogszabálytechnikailag is szükséges kisebb átalakítás a számozás tekintetében, hiszen a 
jelenlegi toldozott-foldozott megoldás nem egy elegáns és áttekinthető Kódex képét 
mutatja. Javaslatom szerint – maradva a jól bevált 209. szakasznál – célszerű lenne 
bekezdésekre bontani azt. Így ugyan egy meglehetősen hosszú szakaszt kapunk, ám az 
egyes bekezdések és azok pontjai alapján igényesebb megoldás születne a mostani 
állapotnál. Ez az okfejtés csak akkor állja meg a helyét, ha a Ptk., kiegészülve a családi jogi 
szabályozással, megőrzi jelenlegi számrendszerét. Erre mindazonáltal nem látok 
különösebb esélyt, hiszen számos új rendelkezés számára kell helyet biztosítani. 
Amennyiben azonban a jogalkotó valamely jogalkotástechnikai bravúrral mégis képes lesz 
megőrizni a jelenlegi jogszabályhelyek sorrendjét és főképpen számozását,– gondolva itt 
elsődlegesen a jogalkalmazók irányába tett szívességre – fenti gondolatmenet újraéled és 
alkalmazási igénnyel bírhat.  
Bár a Ptk. meglehetősen széles szabályozási igénnyel rendelkezik a kérdésben, a konkrét 
rendelkezések száma mégis csökkenthető, hiszen vannak olyan szabályok,868 amelyek 
expressis verbis megfogalmazása nem felétlenül szükséges. Ami azonban elkerülhetetlen 
ahhoz, hogy a kérdéskör teljes spektruma szabályozásra kerüljön, az a B2B jogügyletek 
ÁSZF-fel kapcsolatos problémái, azaz különböző ÁSZF-ek összeütközése esetén, létre jön-
e a szerződés, ha igen milyen tartalommal és mennyiben érvényesülnek az egymásnak 
ellentmondó általános feltételek. 
Ebben a körben a Legfelsőbb Bíróság GK. 37. számú állásfoglalása az irányadó, amely III. 
pontjában szabályozza a kérdést oly módon, hogy a szerződés csak akkor jön létre teljes 
terjedelmében, ha a blanketták nem tartalmaznak eltérő rendelkezéseket. Ha eltérő 
rendelkezésekre utalnak, de ezek nem lényeges feltételre vonatkoznak, az egyik feltétel sem 
kerül alkalmazásra, jogszabályok vonatkozó rendelkezései vagy egyéb diszpozitív 
szabályok érvényesülnek. Ha azonban lényeges feltételt érint a blanketták eltérése, a 
szerződés ezzel a tartalommal nem jön létre.869 Ez a szabályozás alapvetően eltér a 
mintatörvényekben található megoldásoktól, amelyek elismerik a szerződés létrejöttét, 
azonban az eltéréseket tekintve a feleket további tárgyalásokra sarkallják. Előfordulhat 
olyan helyzet is, mely szerint az ajánlattételbe foglalt feltételek érvényesülnek, az ezzel 
ellentétes szabályok nem módosítják ezeket,870 míg ennek ellentéte is megfigyelhető, azaz 
az elfogadó nyilatkozatba beépített módosítással jön létre a szerződés.871 Nézetem szerint 
mindkét megoldás kissé szélsőséges. A Ptk. eddigi rendszerét követő, azonban annak 
merevségén enyhítő szabályozás szükséges, mely egyszerre biztosítja a felek szerződési 
szabadságát és a jogbiztonság valamint a forgalom biztonságának elvét. Fontosnak tartom, 
hogy ez a jogintézmény is a Kódexben nyerjen szabályozást, az európai mintáknak 

                                                
868 Pl. a 209 § (2). vagy a 209/B. § (2) 
869 A GK. 33. sz. kollégiumi állásfoglalással módosított GK. 5. számú állásfoglalás. 
870 First-shot rule. 
871 Last shot theory. 
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megfelelően. A fentiek alapján meg is szövegeztem de lege ferenda javaslatom a blanketták 
csatájával kapcsolatban, melyet lentebb ismertetek. 
 
A hatályos Ptk. szövege jelentősen túlbonyolítja az ÁSZF szabályozásának kérdését, 
gondolok itt alapvetően a 209.§ (2) és (3) bek., a 209/B.§ (2) és (4) egyes rendelkezéseire.  
Az egyik egyszerűsítési lehetőség a közérdekű kereset indításának esetében mutatkozik, 
amely az elmúlt rendszer paternalisztikus szemléletét tükröző megoldást magáévá téve 
mindeddig a teljes alanyi kör872 vonatkozásában fennállt. Amint a Koncepció is 
leszögezi,873 a közérdekű kereset indítására a vállalatok kapcsolataiban nincs szükség, de 
feleslegesnek tűnik a popularis actio a fogyasztónak nem minősülő magánszemélyek 
ügyleteinél is. Ezen jogintézmény fenntartása tehát egyedül a fogyasztói szerződések 
viszonylatában indokolt.874 
A reform után jóval egyszerűbb és világosabb és átláthatóbb szabályozásra lesz szükség, 
noha nyilvánvaló, hogy a törvénykönyv Kódex-jellegének és átfogó rendszerének 
érvényesülnie kell.  
Ez a feladat azonban nem könnyű. Amint a Koncepció is megfogalmazza:  
„A részben eltérő védelmi célok miatt az általános szerződési feltételek jogi ellenőrzésére 
vonatkozó szabályokat csak részben lehet egységesen felállítani. A tartalmi kontrollt 
szolgáló általános szabályokat úgy kell megállapítani, hogy azok a felsorolt valamennyi 
alanyi kör ügyleteire alkalmazhatók legyenek. Ezen általános normákhoz képest külön kell 
megadni a fogyasztói szerződéseknek járó sajátos védelmet, éspedig mind az általános 
szerződési feltételek felhasználásával, mind az anélkül kötött egyedi fogyasztói szerződések 
ki nem alkudott kikötéseire.” 
Érdekes kérdés, vajon mi az alapvető különbség az általános szerződési feltételek és az 
egyedi fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztességtelen kikötések875 között. A 
Koncepció ugyanis következetesen megkülönböztetve használja őket. 
Nézőpontom szerint több a hasonlóság, mint a különbség, de hogy ez megvilágosodjon, 
hasonlítsuk össze ezen két kikötés-fajtát:876 
Hasonlóságok: Mindkettő előre kerül megalkotásra, az azokat alkalmazó fél egyedül 
dolgozza ki őket, így a másik félnek nincsen beleszólása a szerződések ezen tartalmi 
elemeinek maghatározásába. Egyik feltételfajta sem minősül tehát egyedileg 
megtárgyaltnak. 
Különbség(ek): Az ÁSZF nagyszámú szerződés megkötése céljából születik, önmagában 
véve nem tisztességtelen, és a Koncepció definíciója alapján azokhoz a másik fél a 
szerződéskötéssel csatlakozik. A tisztességtelen kikötés, ahogyan már a nevében is 
megmutatkozik, mindig tisztességtelen, általában nem több, jövőbeni szerződés megkötését 
célozza és a jóhiszeműség és a tisztesség hiánya miatt jelentős egyensúlyeltolódást okoz a 
felek viszonyában, szinte mindig a gazdaságilag gyengébb pozícióban lévő fél hátrányára. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a legfontosabb hasonlóság az előre történő kidolgozás, méghozzá 
oly módon, hogy abba a másik fél nem szólhat bele. Ami miatt azonban indokolt lehet a 
különbségtétel, az az a tény, hogy más szankció tartozik az ÁSZF és más a tisztességtelen 

                                                
872 Azaz minden olyan piaci szereplő, akivel szemben ÁSZF-et vagy egyedileg meg nem tárgyalt 
tisztességtelen kikötést alkalmaztak. 
873 Koncepció 91. o.  
874 Azonban itt is bizonyos kétségekkel, hiszen szükséges-e popularis actio keretében hivatkozni a 
semmisségre? Erről bővebben: Koncepció 91. o.  
875 Amit akár, bár nem különösebben frappáns rövidítés, EFSzATK alakban is említhetünk. 
876 A hatályos Ptk. szabályozást ld. fent 761. hivatkozás, míg a Koncepció javaslata ettől eltér: Általános 
szerződési feltételnek minősülnek azok a szerződési feltételek, amelyeket az egyik szerződő fél nagyszámú 
szerződés megkötése céljából előre, egyedül dolgoz ki, és amelyekhez a másik szerződő fél a 
szerződéskötésnél elfogadó nyilatkozatával csatlakozik.  
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kikötések alkalmazásához. Az ÁSZF alapvetően nem biztos, hogy tisztességtelen, azonban 
rendelkezései olyan feltételeket is tartalmazhatnak, amelyek egyoldalúan sújtják a másik 
felet. Ez lehet fogyasztó, nem fogyasztónak minősülő magánszemély – a Koncepció 
szóhasználata alapján –, továbbá egyéb üzleti szereplő, amely adott esetben szintén ÁSZF-
et használ. 
A tisztességtelen kikötések, ha tehát nem ÁSZF-ben szerepelnek, akkor fogyasztói 
szerződésekben alkalmazzák őket. Felvetődik, hogy életszerűen mely helyzetben képzelhető 
el, hogy a fogyasztó nem ÁSZF felhasználásával kiegészített fogyasztói szerződést köt, 
melyben olyan kikötések vannak, melyeket a másik fél előre és egyedül határozott meg. 
Magából az élethelyzetből adódik, hogy itt csak az írásban megkötött szerződésről 
beszélhetünk, hiszen a másik fél csakis így tud kikötéseket előre és egyoldalúan 
meghatározni. Ugyancsak felvetődik, hogy az ilyen kikötéseket a fél tudomására hozták-e, 
azaz megismerhette-e azokat. Ha igen, vajon tiltakozhatott-e ellenük, és ha itt is igenlő a 
válasz, elővezette-e módosításai javaslatait?877 
A nagyobb szolgáltatók és egyéb vállalatok kivétel nélkül ÁSZF-et használnak. Empirikus 
kutatások alapján leszögezhetem, hogy ezek is számos tisztességtelen kikötést tartalmaznak, 
ám most a másik kérdésre kívánok fókuszálni. Ha nem ÁSZF útján megkötött fogyasztói 
szerződésről beszélünk, az azt jelenti, hogy kisebb szolgáltatóról, cégről, vállalkozásról 
vagy egyéni vállalkozóról van szó. Ez tehát előre megszövegezi a szerződést, amelyet a 
fogyasztó elé tesz, hogy írja alá. Az öntudatos és tájékozott fogyasztó ilyen esetben 
átolvassa a szerződést, tekintve, hogy nem ÁSZF alkalmazásával kötik, életszerűen nem is 
lehet különösen hosszú vagy nehezen olvasható az apró betűs részek okán. Ha a fogyasztó 
átolvasás nélkül írja alá a szerződést, az abban szereplő tisztességtelen kikötések az irányelv 
rendelkezéseivel összhangban semmisek. Természetesen lehetnek olyan fogyasztók is, akik 
önként vállalják a hátrányos feltételek elszenvedését – talán egyéb módon nyernek 
kárpótlást, ilyen esetben kérdéses, hogy indokolt-e megállapítani az azonnali semmisséget, 
vagy inkább megtámadhatóság lenne-e a helyesebb szankció. A bíróság egy esetleges 
perben a semmisséget természetesen ex officio figyelembe veszi, míg a megtámadhatóság 
esetén a félnek vagy egyéb jogosultnak kell hivatkozni a feltételek tisztességtelen voltára.878 
Ebben az összefüggésben is felmerülhet a finomítás igényének kérdése. 
Ha azonban a fogyasztó a szerződés átolvasása során észleli a tisztességtelen kikötést, és 
annak megváltoztatására hív fel, az adott kérdés már minősülhet egyedileg megtárgyaltnak, 
még akkor is, ha a kikötést kidolgozó fél a változtatást elutasítja. Itt a fogyasztó felfedezte a 
turpisságot, és rendszerint nem köti meg a szerződést.879 Ha mégis megköti, véleményem 
szerint már nem hivatkozhat alapos okkal a semmisségre, és ebben az esetben – sem a 
jogszerűség, sem az igazságosság alapján – nem is illetné meg kiemelt védelem. 

                                                
877 A fogyasztóvédelmi kapcsolatról: Fazekas Judit: A fogyasztók védelmében in: Cégvezetés 1999. 37-41. o. 
és Fazekas Judit: A Ptk. rekodifikáció és a fogyasztóvédelem kapcsolódási pontjai in: Polgári Jogi Kodifikáció 
és Jogharmonizáció Novotni Kiadó, Miskolc, 1999. 45-72. o., Menyhárd Attila: Fogyasztóvédelem és 
felelősségkorlátozás in: Gazdaság és Jog, 2001. 19-23. o., Menyhárd Attila: A fogyasztói adásvételről szóló 
EK-irányelv átültetésének problémái in: PJK, 2001. 54-55. o., Staudenmayer: The Directive on the Sale of 
Consumer Goods and Associated Guarantees – a Milestone in the European Consumer and Private Law in: 
ERPL, 2000. 547-564. o.  
878 Megjegyzem, hogy véleményem szerint ez utóbbi esetben is érvényesülnie kell a bizonyítási teher 
fordulásának, azaz az előre meghatározott feltétlelt alkalmazó félnek kell bizonyítani, egyrészről, hogy 
feltétele nem tisztességtelen, másrészről, ha az is, hogy a másik fél megfelelő ellentételezést kapott a 
tisztességtelen feltétel elfogadásáért.  
879 Kivétel ez alól, ha valamely okból meg kell kötnie, vagy, mert monopolhelyzet áll fenn a piacon, vagy mert 
mégis fűződik hozzá valamely érdeke. 
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A fent tárgyalt előre megszövegezett, ám ÁSZF-nek nem minősülő feltételek tehát annyiban 
mások, hogy önmagukban tisztességtelenek és nem hosszabb távú alkalmazásra szánják 
őket. 
Fenntartva ezt a megkülönböztetést, véleményem szerint nem felétlenül indokolt a két 
kérdés minden tekintetben elkülönült szabályozása.  
Minden szabály lényege a szankció, a jogkövetkezmény, hiszen a nem jogkövető gazdasági 
szereplők a szankciók fényében mérlegelik, hogy úgymond „megéri-e” letérni a jog útjáról 
vagy sem. Az ÁSZF szankciórendszere enyhébb lesz a reform után, hiszen az irányelv 
átültetésének egyik nagy hiányossága volt, hogy a fogyasztói szerződésekre alkalmazott 
kedvezőbb szabályokat – inkább akaratlanul, mintsem akarva – kiterjesztette minden, 
ÁSZF-fel kötött szerződésre is. Ebben voltak hibák, ám véleményem szerint nem 
nélkülözött minden alapot a megoldás, hiszen az ÁSZF-et túlnyomórészt a gazdaságilag 
erősebb pozícióban lévő fél használja,880 és lássuk be, az ÁSZF megváltoztatására egy 
ügyfél vagy szerződő partner kérése okán tipikusan nem hajlandó annak megszövegezője. 
Ezért – ellentétben a Koncepcióval881 – úgy látom, hogy pl. a jelenlegi 209/D. § 
rendelkezését, azaz, a bizonyítási teher megfordulását fenn kell tartani, nem csak a 
fogyasztói szerződések esetében, hanem a blanketták csatáját kivéve882 minden esetben, 
hiszen a védelem megilletné a gyengébb pozícióban lévő felet. A jogszabályhely 
fogalmazásával kapcsolatban azonban változtatási javaslattal élek. Nem azt kellene 
bizonyítani az ÁSZF-et alkalmazó félnek, hogy a másik fél közreműködött a feltételek 
meghatározásában, hiszen egyáltalán nem életszerű, hogy bármely fél is közreműködhet 
egy ÁSZF megfogalmazásában, sokkal inkább azt, hogy a másik fél a feltételeket 
megismerte és elfogadta.883 
Ezért a jogszabály szövege így hangzana: § „Az általános szerződési feltételt használó felet 
terheli annak bizonyítása, hogy a feltételt a másik fél megismerte és elfogadta, kivéve, ha 
mindkét fél általános szerződési feltételeket használ.”  
 
A szankciórendszer tekintetében lényeges pontokon hibás a hatályos szabályozás. Az 
irányelv, melynek rendelkezéseit nem lehet figyelmen kívül hagyni, kifejezetten előírja, 
hogy a fogyasztói szerződésekben szereplő tisztességtelen kikötés semmis.884 Ehhez képest 
a hatályos Ptk. az ÁSZF szabályozás hagyományaiból kiindulva megtámadhatóságot 
kapcsol szankcióként a tisztességtelen feltételekhez, tekintet nélkül arra, hogy ÁSZF vagy 
egyéb tisztességtelen feltételről van-e szó. Ez a megközelítés nyilvánvalóan hibás, azonban 
az átalakítás felvet néhány nehézséget. 
A fogyasztói szerződések viszonylatában helyes és indokolt a tisztességtelen szerződések 
semmissé nyilvánítása, akár ÁSZF alkalmazásával kötött, akár egyedileg meg nem tárgyalt 
tisztességtelen feltételeket tartalmazó szerződésről van szó.885 
                                                
880 Ezzel ellentétes Vékás professzor véleménye Javaslat… 491. o. ahol igen érdekes okfejtés mentén rámutat, 
hogy az ÁSZF-ek esetében nem tipikus a gazdasági erőfölény kihasználása, továbbá a másik fél a túlzott idő- 
és költségigény miatt nem kezdeményez egyeztetéseket az általa is problémásnak vélt kikötésekkel 
kapcsolatban. 
881 Koncepció 89. o.  
882 Azt sem mondhatjuk azonban, hogy a blanketták csatája alkalmával nem létezhet gazdasági erőfölény – a 
tipikus éppen az, hogy létezik és így kell figyelembe venni a szerződéses feltételeket.  
883 Legújabban a szerződésben aláíratnak a féllel egy nyilatkozatot, hogy megismerte az ÁSZF tartalmát és 
elfogadja, azonban a legtöbb esetben ez csupán formalitás, hiszen a fél nem jut hozzá a feltételekhez, ha pedig 
mégis, akkor annak terjedelme és nem olvasóbarát formája miatt lemond annak megismeréséről a szerződés 
megkötése előtt.  
884 Irányelv 6. cikk (1) 
885 Itt vetődik fel azonban az a fent már említett probléma, ha a fogyasztó kifejezetten hozzájárult a 
tisztességtelen feltétel alkalmazásához. Véleményem szerint ebben az esetben nem indokolt a semmisség, 
sokkal inkább a megtámadhatóság. Ezért helyes a Koncepció azon javaslata, hogy csak akkor állapít meg 
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Bonyolultabb a helyzet nem fogyasztói szerződések esetében, hiszen itt nem áll fenn olyan 
súlyú jogpolitikai érdek, amely indokolná a fogyasztókhoz hasonló kiterjedt védelem 
biztosítását. Ennek ellenére – véleményem szerint – fontos, hogy az ÁSZF-ek tekintetében 
is érvényesüljön a társadalmi igazságosság intézménye, azaz a jogalkalmazó tartalmi 
kontrollt gyakoroljon az olyan feltételek felett, melyeket egyoldalúan, előre állapítanak 
meg, nagy számú szerződés megkötése céljából. További indok még a védelem 
biztosítására, hogy a másik félnek – legtöbbször – nem áll lehetőségében az ÁSZF 
megváltoztatása, így alapvetően két lehetősége van: vagy megköti a szerződést, vállalva 
ezzel a számára hátrányos feltétel érvényesülését, reménykedve, hogy nem követezik be 
olyan helyzet, amikor valóban érvényesülni is fog, vagy pedig egyszerűen nem köti meg a 
szerződést. Olyan területeken azonban, ahol valamely, cég, tipikusan szolgáltató 
monopolhelyzetben van, nem életszerű azon elképzelés, hogy a másik fél nem köt 
szerződést az ÁSZF hátrányos voltára tekintettel.  
Ilyen esetekben indokolt a megtámadás lehetőségének biztosítása azon fél szempontjából, 
akivel szemben ÁSZF-et alkalmaztak, legyen az bármely más üzleti szereplő vagy 
fogyasztónak nem minősülő magánszemély.886 
Fontosnak tartom a bizonyítási teher kérdését. Úgy vélem, a fogyasztói szerződések 
tekintetében érvényesülő semmisség nem kíván további magyarázatot. Az egyedileg 
megtárgyalt tisztességtelen feltétel alkalmazása esetén, mint utaltam rá, nem semmisség, 
hanem megtámadhatóság lenne a megfelelő eszköz, azonban a bizonyítási teher érdekesen 
alakul ebben a kérdésben. Vegyük azt az életszerű példát, hogy a fogyasztó, valamely 
nagyobb árengedményért cserébe lemond elállási jogáról.887 A feltétel, hogy a fogyasztónak 
nincs elállási joga, alapvetően tisztességtelen, így érvénytelen lenne, amennyiben ezt a felek 
nem közösen alkudták volna ki. Ebben az esetben azonban a fogyasztó hozzájárult ehhez a 
feltételhez és azt az előnyt kapta cserébe, hogy jóval olcsóbban juthatott az áruhoz. Kin 
nyugodjék a bizonyítási teher? Az általános jogelvek szerint annak kell bizonyítani, aki 
állít. Bizonyos esetekben a bizonyítási teher megfordulhat, ha olyan megalapozott jogérdek 
fűződhet ehhez, mint a társadalmi igazságosság stb.888 Ez tehát a fogyasztó lenne, neki kéne 
bizonyítani, hogy a feltételt nem alkudták ki egyedileg, így az semmis. Számára ez 
meglehetősen nehéz és bonyolult műveletnek ígérkezik, melynek sikere erősen kétséges.  
Ha megfordulna a bizonyítási teher, azt jelentené, hogy a feltételt alkalmazó fél 
kötelezettsége a bizonyítás, azaz alá kell támasztania, hogy az adott feltételt közösen 
tárgyalták meg és alkudták ki a szerződés megkötése során a fogyasztóval. Számára ez 
mindenképpen könnyebbnek ígérkezik. Melyik megoldás lenne az igazságos? Ha 
feltételezzük, hogy mindkét fél jóhiszeműen jár el, és a fogyasztó rendelkezik a szerződés 
megkötéséhez szükséges általános tájékozottsággal, nem indokolt a bizonyítási teher 
megfordítása. Azonban a fogyasztó olyan speciális jogalany, aki nehezen tud eligazodni a 
gazdasági élet buktatói között, lényegesen kevesebb üzleti tapasztalattal és piaci 
jártassággal rendelkezik, és akit ezért különös védelem illet. Természetesen vannak 
rosszhiszemű fogyasztók is, akik privilegizált helyzetükkel visszaélve tisztességtelen előnyt 
kovácsolnak védettségükből, azonban ez nem elegendő ok arra, hogy a többséget hátrányos 
helyzetbe hozzuk. Összegezve tehát a fenti eszmefuttatást arra az álláspontra helyezkedem, 
hogy a fogyasztói szerződések esetében mindig megalapozott a bizonyítási teher 

                                                                                                                                                
semmisséget a tisztességtelen feltétel vonatkozásában fogyasztói szerződésekben, ha az adott feltételt a felek 
nem egyedileg alkudták ki. Ld. Koncepció 91. o. Ezáltal a szabályozás aggálymentessé válik, és teret enged a 
magánautonómia és a szerződési szabadság érvényesülésének. 
886 A megtámadás tekintetében: Molnár Edina: A tisztességtelennek minősülő általános szerződési feltételek 
és a fogyasztók érdekében történő ügyészi tevékenység lehetőségei in: Ügyészek Lapja, 2002. 5-23. o.  
887 Eltekintve ebben a kérdésben a megtévesztés vagy a tévedés lehetőségétől 
888 Ez figyelhető meg hatályos Ptk. 209/D §-ban is. 
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megfordítása, azaz annak a félnek kell bizonyítani a feltételek tisztességes voltát, illetőleg 
azt, hogy azokat a fogyasztó megismerte, így egyedileg megtárgyaltnak minősülnek, aki az 
ilyen feltételekre hivatkozik.  
Hasonló a helyzet a nem fogyasztói szerződések tekintetében is, a gazdasági és egyéb 
erőfölény okán indokolt, hogy mindig annak kell bizonyítani az eljárás jóhiszemű voltát, aki 
ilyen feltételeket alkalmaz. 
Elérkeztünk az utolsó esethez, amely nem szerepel a hatályos Ptk. szabályozásában azonban 
a Koncepció is tartalmaz javaslatot ezzel kapcsolatban, továbbá mind az Európai Alapelvek, 
mind pedig az UNIDROIT Alapelvek rendelkezései között megtalálható, ezért indokoltnak 
tartom, hogy a Ptk. rekodifikációs munkálatai során számításba vegyék. Ez pedig az ún. 
blanketták csatája, azaz az a helyzet, amikor mindkét fél előre kidolgozott 
szabványszerződést használ a szerződés megkötésének folyamán. Tipikusan ilyen szituáció 
üzleti szereplők esetében képzelhető el, azaz nagyobb cégek, szolgáltatók szerződéses 
viszonyaiban, de nem zárható ki egyéni vállalkozók ügyletei során sem.  
Ezzel a kérdéssel fentebb már bővebben foglalkoztam, ígéretet téve, hogy konkrét 
jogszabályi javaslatot is alkotok. Bár jelenleg kollégiumi állásfoglalás rendezi a kérdést, 
mivel meglehetősen elterjedt szerződéskötési formáról van szó, törvényi szabályozása 
véleményem szerint indokolt. 
A fenti szabály vonatkozásában tehát a következő de lege ferenda javaslattal élek:889 
§ A blanketták csatájának szabályozását illetően: Ha a szerződéskötés folyamán mindkét fél 
általános szerződési feltételeket használ, a szerződés létrejöttének általános szabályait kell 
alkalmazni. A szerződés a kölcsönösen megállapított és a lényegükben közös általános 
feltételek alapján jön létre, amennyiben a szembenálló feltételek nem tartalmaznak 
alapvetően eltérő rendelkezéseket, kivéve ha az egyik fél előzetesen vagy később 
indokolatlan késedelem nélkül, egyértelműen tájékoztatja a másik felet arról, hogy a 
szerződés létrejöttét nem fogadja el. 
 
A Ptk. ezen kérdéshez leginkább közelítő szabálya a 205.§ (5) és (6) bekezdései.  
Közülük a (6) kimondja, hogy: Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más 
feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. 
Ez a megoldás szerepel a Gandolfi-Kódexben is, a 38. cikk 1. pontjában. Hasonló 
eredményre juthatunk az általános jogelvek értelmezése útján is, azonban külön említése 
indokolt és fenntartandó. Szerepe van a blanketták csatájának rendezésében is, hiszen 
amennyiben egy, a felek által külön megtárgyalt feltétel ellentétes az ÁSZF-fel, ezen feltétel 
nyer érvényesülést. 
A 205. § (5) bekezdés megoldását jónak tartom, azonban kiterjeszteném minden egyedileg 
ki nem alkudott feltételre, hiszen ez a legjobb védekező mechanizmus az ÁSZF-ekbe 
bújtatott tisztességtelen feltételek leleplezésére. Ez a módszer azonban csak akkor 
működőképes, amennyiben a fogyasztók és egyéb üzleti szereplők hajlandóak 
együttműködni. Javaslatom szerint tehát az ÁSZF csak akkor válna a szerződés részéve, ha 
azt a másik fél kifejezetten elfogadta. 
Fontosnak tartom még a definíciók pontos meghatározását az új szabályozásban, mi a 
fogyasztó, mi az ÁSZF, mi a tisztességtelen feltétel, továbbá indokolt-e fenntartani a 
gazdálkodó szervezet elnevezést, ezzel kapcsolatban azonban az irányelv és a 
mintatörvények kellő alapot szolgáltatnak, így erre nem térek ki részletesen. Egyedül talán a 
gazdálkodó szervezet helyett alkalmazandó terminus technicus igényel bővebb kifejtést, 
mivel erre még nincsen megfelelő elképzelés. Magam részéről az üzleti szereplő kifejezést 

                                                
889 A hivatkozott mintatörvények alapján 
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javaslom, amelybe bennefoglaltatik minden gazdasági társaság (akár jogi személy, akár 
nem), illetőleg az egyéni vállalkozóként eljáró fél is.  
Talán érdemes lenne megfogalmazni a nem fogyasztóként eljáró magánszemély definícióját 
is, azonban ezen kísérlet túlterjeszkedne dolgozatom keretein, így erre jelen pillanatban 
nem vállalkozom. 
 
Összefoglalva tehát, alapvetően egyetértek a rekodifikációs bizottság által felvázolt 
rendszerrel a reform tárgyában,890 amely megmutatkozik a Koncepcióban is, azonban 
néhány helyen kiegészítést látok szükségesnek. 
Ezek az alábbiak:  
 
1, Alapvetően fontos, a mintatörvényekhez hasonlóan, a blanketták csatájának kódex-szintű 
rendezése, melyre akkor kerül sor, ha a szerződés megkötése során mindkét fél ÁSZF-eket 
alkalmaz. 
2, Lényeges védelemben részesíteni az ÁSZF alkalmazása esetén a másik felet, aki 
gazdaságilag rendszerint gyengébb pozícióban van, így érdekeit nem, vagy csak korlátozott 
mértékben tudja érvényesíteni a szerződés megkötése során. 
3, Ennek okán szükséges a bizonyítási teher megfordítása az ÁSZF és a tisztességtelennek 
minősülő, előre nem kialkudott feltételek alkalmazása esetén, mind a fogyasztók, mind 
pedig az egyéb üzleti szereplők vonatkozásában, amennyiben utóbbiak nem éltek ÁSZF-fel. 
4, A fogyasztói szerződések körében az egyedileg kialkudott szerződési feltételek 
viszonylatában ugyancsak szükséges a bizonyítási teher megfordítása a fogyasztó javára, 
azonban ebben az esetben nem semmisség, hanem megtámadhatóság lenne a megfelelő 
szankció, tekintve, hogy a fogyasztó megismerte és a szerződés megkötésével elfogadta a 
feltételt.  
5, A 205. § (5) bekezdés megoldását javaslom kiterjeszteni minden ÁSZF-re. Ezek szerint 
tehát az ÁSZF csak akkor válik a szerződés részéve, ha azt a másik fél kifejezetten 
elfogadta. 
6, Végezetül javaslom az üzleti szereplő fogalmának bevezetését a gazdálkodó szervezet 
helyett. Ez olyan, a gazdasági életben részt vevő fél, aki gazdasági vagy szakmai körén 
belül rendszeresen, nagy számban köt szerződéseket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
890 Ld. Vékás: Javaslat… 492. o.  
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8. Összefoglalás és a konklúziók levonása 
 
 

Dolgozatomban rendkívül aktuális és meglehetősen széles problémakör 
bemutatására, elemzésére és feldolgozására tettem kísérletet. 
Aktuális a problémakör egyrészről, mert napjainkban is állandó, folyamatos változás 
figyelhető meg. Szinte havi rendszerességgel követik egymást az újabb és újabb 
megnyilatkozások, fejlemények. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Európa magánjoga soha 
nem látott átalakuláson megy keresztül, és hogy mindez a szemünk előtt történik, rendkívüli 
izgalommal tölti el a magánjog iránt affinitással bíró jogászokat, köztük engem is.  
Nagy szerencsémnek tartom, hogy ezt az átalakulást testközelből figyelhetem, és ha csak 
morzsányi mértékben is, talán jelen dolgozatommal magam is hozzájárulhatok, hogy a 
forrongó anyagból a lehető legjobb megoldás szülessék Európa és benne Magyarország 
számára egyaránt. 
Felvázoltam a magánjogi egységesítés eddigi lépcsőfokait, amelyek a politikai küzdelem 
grádicsai voltak, és amely csatát, úgy tűnik, megnyerte a folyamat, hiszen a legmagasabb 
szinten, az Európai Tanácsban is elismerésre került az ügy fontossága.  
A Bizottság opciói már konkrét megoldási javaslatokat jelentenek, csak a választás nehéz 
közülük, hiszen számos előnyt és hátrányt figyelembe kell venni. 
Szóltam a számomra talán legkedvesebb fejleményekről, a mintatörvényekről, amelyek az 
emberi elme és kreativitás gyöngyszemei, olyan instrumentumok, melyekre – és ebben 
biztos vagyok – nagy szerep hárul majd a leendő egységes jog megteremtésénél. Mind az 
UNIDROIT Alapelvek, mind az Európai Alapelvek, mind az összes többi kezdeményezés 
szinte sugározza magából a pozitív alkotóerőt, a magánkezdeményezések olyan hatását, 
melynek végső célja társadalmunk és egész életkörnyezetünk megjavítása, jobbá tétele. 
Elemeztem az ellenvéleményeket is, hiszen nincs olyan kezdeményezés a Földön – és ezt 
mi, magyarok tudjuk a legjobban – amelynek ne lennének ellenzői, amellyel kapcsolatban 
ne merülne fel ellenvélemény, akár jobbító szándékkal, akár a gáncsoskodás céljával. 
Ebben a körben szinte csak pozitív, javító szándékú véleményt fedeztem fel, olyan 
megnyilatkozásokat, amelyek óvnak az elhamarkodott döntésektől, az előkészítetlen 
reformoktól. Az átalakulás vizsgálatánál ezen hangokat kiemelt figyelemmel kell kísérni, 
hiszen ezáltal elkerülhetjük azon csapdákat és akadályokat, amelyekben elbukhatnánk, 
túlfűtött lelkesedésünktől űzve.  
Vizsgálat alá vetettem a jogforrások megfelelőségét is, abból a szempontból, hogy ha 
jogalkotási aktusra kerül a sor, mely instrumentum legyen az, amellyel bevezetésre kerül a 
nagy mű, a Kódex. Ebben a kérdésben, mint sok egyébben is, határozottan állást is 
foglaltam, kiválasztva egy konkrét jogforrást a lehetőségek közül. 
Górcső alá vontam a lehetséges megvalósítási formákat is, bevonva a vizsgálatba olyan 
lényeges területeket, mint az európai jogi oktatás heterogenitása, az egyetemek 
átjárhatóságának megteremtése vagy éppen közös európai oktatási anyagok megalkotásának 
kérdései. Szót ejtettem a két nagy tábor, a kodifikátorok és a fontolva haladók 
véleményének és szándékának különbözőségéről, az egységes magánjog megteremtésével 
kapcsolatos nézeteikről és az általuk felvázolt útról. 
Végül pedig, dolgozatom mondhatni velejében összekapcsoltam az európai kérdést a 
párhuzamosan zajló magyar rekodifikációval, és ebben a tárgykörben a számomra a 
szerződésjog vonatkozásában leginkább vonzó kérdés, az általános szerződési feltételek, 
illetőleg az egyéb tisztességtelen feltételek tekintetében végeztem elemzést. Az elemzés 
alapja az európai irányelv és a korábban ismertetett mintatörvények rendelkezési voltak, 
ezekkel és a magyar reformtervezetet megjelenítő Koncepcióval hasonlítottam össze a 
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hatályos és a leendő szabályozást, megtéve de lege ferenda javaslataimat, remélni sem 
merve, hogy szerény elképzeléseim esetlegesen jogszabályi formát nyerhetnek. 
Dolgozatom írása közel másfél éves periódust ölelt fel, mely időszak alatt számos 
benyomás és olyan hatás ért, melyek, úgy vélem, hasznomra szolgáltak. Az angol és német 
nyelvű szakirodalom olvasgatása, a világhírű professzorok gondolatmenetének követése 
során olyan, új összefüggésekre jöttem rá, a tudomány olyan horizontjai nyíltak meg 
előttem, amelyek mindaddig ismeretlenek voltak számomra. 
Munkám során mindvégig hangsúlyozottan törekedtem arra, hogy tényekre alapozott 
személyes véleményem markánsan megjelenítsem. Úgy gondolom, egy kutató – és talán 
nem tűnik szerénytelenségnek, ha önmagam kutatónak aposztrofálom – szempontjából 
elengedhetetlen az önálló vélemény megléte és a vélemény, álláspont megvédésének 
képessége. Személy szerint felkészültem álláspontom megvédésére, azonban ez nem jelenti 
azt, hogy nem hajlok meg olyan érvek előtt, amelyek rávilágítanak arra, hogy bizonyos 
kérdésekben tévedtem. Valószínűsítem, hogy legjobb szándékom ellenére is vannak ilyen 
kérdések. 
Ez két dologból adódik. Az egyik, hogy – mint említettem – a téma állandó változásban, 
forrásban van, így nem lehet kivédeni, hogy bizonyos tényezők elkerüljék figyelmem. A 
másik ok, a tárgyalt terület nagysága és komplexitása. Magam is küzdök a hiányérzettel, 
amely akkor fog el igazán, ha arra gondolok, hogy még mi mindenről lehetett – és talán 
kellett – volna szólnom dolgozatomban. Azonban mind a tartalmi, mind a terjedelmi 
korlátok behatárolták munkámat. Magam részéről igyekeztem a legjobbat nyújtani, olyan 
átfogó képet szolgáltatni a magánjogi jogegységesítés folyamatáról, amely még nem volt 
Magyarországon. 
Remélem tehát, hogy valamit alkottam, létrehoztam, és mindez hasznára válik a 
tudománynak, esetleg segítségére lehet az európai magánjog magyarországi oktatásának 
megvalósításában, akár tankönyv jelleggel is.  
A disszertáció megírása során az alábbi végkövetkeztetéseket vontam le és de lege ferenda 
javaslatokat tettem: 
 
1, Az európai magánjog egységesítése elkerülhetetlen szükségszerűség. Mivel a teljes 
magánjogi jogegységesítés rendkívül hosszú intervallumban játszódhatna le, nem feladva a 
teljes egység megteremtésének igényét, annak kemény magjára, a szerződésjogra kell 
elsődlegesen koncentrálni 
2, A szerződésjog egységesítésének indokai alapvetően az Egységes Piac rendeltetésszerű 
működésének biztosítása, az idő- és költségtényező kiküszöbölése valamint a nyelvi 
nehézségek minimalizálása. 
3, Az egységes szerződésjog megteremtését a Bizottság IV. opciójának keretében, azaz 
kötelező jogszabály formájában látom a legcélszerűbbnek. 
4, Ebből következik, hogy megalkotásának formája nem lehet más, mint a rendelet 
jogforrási alakja. 
5, Az egységes európai szerződésjog elengedhetetlenné teszi az egységes európai 
jogászképzés kialakítását, mely egységes európai tananyag alapján kell, hogy 
megvalósuljon. 
6, Fenti folyamatot középtávúnak ítélem, ennek alapján úgy gondolom, hogy 20-25 éven 
belül megszülethet az Európai Szerződésjogi Kódex 
7, Bevezettem a látens jogegységesítés fogalmát, mely azt jelenti, hogy a különböző 
jogrendszerek szabályainak egymás élő szövetébe való bevezetésével az eltérések kemény 
körvonalainak puhítása vette kezdetét, melynek eredménye az lehet, hogy a tényleges 
jogegységesítési folyamat elfogadásához előkészített terepen kevesebb akadály és 
ellenkezés várható. 
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8, Fontosnak tartom, már csak a 6. pontban említett, meglehetősen hosszú időszak okán is a 
Ptk. rekodifikációját. 
9, Ennek keretében kiemelkedő fontossággal bír az általános szerződési feltételek és az 
egyéb, egyedileg ki nem alkudott tisztességtelen feltételek korszerű szabályozásának 
megteremtése. 
10, A fentiekkel összhangban a következő de lege ferenda javaslatokkal élek: 
 
a, A blanketták csatájának szabályozását illetően: Ha a szerződéskötés folyamán mindkét 
fél általános szerződési feltételeket használ, a szerződés létrejöttének általános szabályait 
kell alkalmazni. A szerződés a kölcsönösen megállapított és a lényegükben közös általános 
feltételek alapján jön létre, amennyiben a szembenálló feltételek nem tartalmaznak 
alapvetően eltérő rendelkezéseket, kivéve ha az egyik fél előzetesen vagy később 
indokolatlan késedelem nélkül, egyértelműen tájékoztatja a másik felet arról, hogy a 
szerződés létrejöttét nem fogadja el. 
 
b, a bizonyítási teherrel kapcsolatban: Az egyedileg ki nem alkudott feltételeket (akár 
ÁSZF, akár más, tisztességtelen feltétel) használó felet terheli annak bizonyítása, hogy a 
feltételt a másik fél megismerte és kifejezetten elfogadta. Ebből következik, hogy az ÁSZF 
csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta.  
 
c, a kialkudott feltételek vonatkozásában: A fogyasztói szerződésekben a kialkudott 
feltételeket illetően nem semmisség, hanem megtámadhatóság lenne a megfelelő szankció, 
tekintve, hogy a fogyasztó megismerte és a szerződés megkötésével elfogadta a feltételt.  
 
d, a fogyasztói szerződések körében az egyedileg kialkudott szerződési feltételek 
viszonylatában ugyancsak szükséges a bizonyítási teher megfordítása a fogyasztó javára, 
még akkor is, ha valamely gazdasági előnyért fogadta el a tisztességtelen kikötést.  
 
e, a gazdálkodó szervezet kifejezés helyett: üzleti szereplő: olyan, a gazdasági életben 
résztvevő fél, aki gazdasági vagy szakmai körén belül rendszeresen, nagy számban köt 
szerződéseket. 
 
Tudatában vagyok, hogy a jogegységesítés menetével kapcsolatos álláspontom 
meglehetősen határozott, azonban mióta a témával foglalkozom, Lando professzor tette rám 
a legnagyobb benyomást, szelíd, ám mégis meggyőző érvelési stílusával, továbbá a 
jogegységesítés melletti, megalkuvást nem tűrő kiállásával. Álláspontom kialakításában az 
ő nyomdokain haladok. 
A kétkedők figyelmébe csak egyetlen gondolatot ajánlok, amit Hamburgban, prof Hans-
Joachim Seeler, korábbi EP-képviselőtől hallottam: 
„Fiatalkoromban, a háború után cserkésztáborba mentünk Hollandiába. Ahhoz, hogy 
beutazzunk a szomszédos országba, vízumot kellett igényelni a nagykövetségen, ahol 
alaposan kifaggattak bennünket utazásunk céljáról, időtartamáról és szándékainkról. Ez 
több mint 50 éve történt. Ma, ha Hollandiába utazunk nem, hogy vízum nem kell, de 
határőrök sincsenek, sőt a határ is megszűnt. A mostani állapot a vízumigénylés 
időpontjában elképzelhetetlen, utópisztikus ötletnek tűnt volna csupán” 
 
Szilárd meggyőződésem, hogy unokáink épp olyan furcsának fogják tekinteni mai, 
töredezett magánjogunkat az egységes európai magánjog ismeretében, mint ahogy a mai 
gyerekek csodálkoznak, ha az egykor volt nyugat-európai határokat említjük számukra, 
szabad és boldogabb világba született emberek számára. 
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