
Nemessányi Zoltán:

A  bizományi ügylet 
jogi természete a 

Kereskedelmi Törvényben

Meglepő tény, hogy a XXI. század elején is 
időszerűek a csaknem száz évvel ezelőtt szü
letett -  és a hazai jogirodalomban mindmáig 

egyetlen -  bizománnyal foglalkozó monográfia 
szerzőjének, Bozóky Géza pécsi jogászprofesszor
nak a szavai: „A bizományi ügylet jogi természete 
vitás. A már régóta folyó vita végleg eldöntöttnek 
ma sem tekinthető” 1. A jogirodalom ugyanis a mai 
napig nem tudott egyértelmű választ adni arra a kér
désre, hogy a bizományi szerződés a megbízási 
szerződéshez vagy a vállalkozási szerződéshez áll-e 
közelebb. A polémia annak ellenére nem jutott nap
jainkig sem nyugvópontra, hogy a bizományra vo
natkozó szabályok többször is jelentősen változtak2. 
Ezért is tűnik szükségesnek a téma újabb feldolgo
zása még az új Polgári Törvénykönyv bizományi 
szerződésre vonatkozó részletszabályainak kialakí
tása előtt.

A BIZOMÁNYI ÜGYLET FOGALMA 
AZ 1875. ÉVI
KERESKEDELMI TÖRVÉNYBEN
A bizomány legkorábbi törvényi szabályait a ke

reskedőkről szóló 1840. évi XVI. törvénycikk adta, 
részletesen azonban az 1875. évi XXXVII. törvény
cikk (a Kereskedelmi törvény, a továbbiakban: Kt.) 
rendelkezett róla először. Ez utóbbi, hosszú évtize
dekig hatályban lévő jogszabály volt az a kiinduló
pont, amely alapján a II. világháborúig virágzó ma
gyar kereskedelmi jogi jogtudomány a bizományi 
ügylet jogi természetével kapcsolatban kifejtette ál
láspontját.

A Kt. 368. §-a a következőképpen határozta meg 
a bizomány fogalmát:

„A kereskedelmi ügylet megkötése bizomány- 
nak tekintetik, ha ezt valaki megbízásból saját ne
vében, de más (a megbízó) részére eszközli. Ki az 
ügyletek ily megkötésével iparszerűleg foglalko
zik, bizományosnak tekintendő. Azon ügyletek 
által, melyeket a bizományos harmadik szemé
lyekkel köt, jogosítva és kötelezve ő lesz; a meg
bízó és a harmadik közt jogok és kötelezettségek 
nem keletkeznek. Ha az ügylet a megbízó határo
zott kívánságához képest, ennek nevében kötte
tik, az nem bizománynak, hanem megbízásnak te-

__kintetik.”
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AZ URALKODÓ NÉZET:
A BIZOMÁNYI ÜGYLET 
MEGBÍZÁSI TERMÉSZETE

A II. világháború előtti korai kereskedelmi jogi 
kommentárok, így a Neumann és a kereskedelmi 
törvény atyjának tekinthető Apáthy által írt művek 
egységesen a bizományi ügylet megbízási termé
szete mellett foglaltak állást. Ezek szerint bár a bi
zományi szerződés jogi természetére vonatkozóan 
sokáig ingadoztak a nézetek, a XIX. század máso
dik felében csaknem egyöntetűvé vált az a felfogás, 
hogy a bizományi ügylet a megbízás egyik fajtája. 
Döntően abban tér el a megbízás általános szabá
lyaitól, hogy a bizományos saját maga nevében kö
ti meg a szerződést, saját tőkéjével, saját hitelével 
cselekszik, és ezért az általa kötött ügyletek tekin
tetében egészen másként van érdekelve, mint a kö
zönséges megbízott.3 Klupathy még egyértelműb
ben fogalmazott: „kétségen kívül áll, hogy a bizo
mány a megbízásnak egyik fajtája.” Az ő megfo
galmazásában a különbséget az általános megbí
záshoz képest az jelenti, hogy a bizományos az 
ügyletet saját nevében köti, ezért van szükség kü
lön szabályozásra, anélkül, hogy a bizományi ügy
letet a megbízásra vonatkozó általános jogi elvek 
alól teljesen kivonnánk.4

A korszak egyik legnagyobb hatású kereskedelmi 
jogásza, Kuncz, amellett, hogy a bizományi ügyletet 
egy belső (a bizományos és a megbízó közötti) és egy 
külső (a bizományos és harmadik személy közötti) 
jogviszonyra bontotta, maga is a megbízással rokoní- 
totta azt. „A joghatás (...) amely a bizomány-ügylet- 
hez kapcsolódik, más ha a külső viszonyt (bizomá
nyos és ügyfél közöttit) és más, ha a belső viszonyt (a 
bizományos és megbízó közöttit) vizsgáljuk. Az első 
esetben a bizományos szerződő fél (dominus 
negotii), a másodikban egyszerű megbízott.”5

Tökéletesen összegezte tehát Bozóky a korabe
li jogirodalmi álláspontokat, amikor megfogal
mazta: „A túlnyomó felfogás úgy nálunk, mint 
külföldön az, hogy a bizományi ügylet benső ter
mészete szerint a megbízással összefüggésben lé
vén, a megbízás egyik fajának minősítendő, mert 
bármennyi eltérés van is a bizományi és az általá
nos magánjogi megbízás között, ezeknek az elté
réseknek legfeljebb a részletek tekintetében van 
jelentőségük, de olyan önálló jelleggel nem bír
nak, melyek kedvéért egy egészen új kategóriát 
kellene felállítani s a bizományt jogilag más fo
galmi körbe beosztani. Ebből viszont az követke
zik, hogy a megbízás szabályait a bizományi ügy
letre is mindannyiszor alkalmazásba lehet venni, 
midőn maga a törvény nem intézkedik, s amennyi
ben e szabályok a bizományi ügyletek sajátlagos 
természetével összeférnek, illetve azokat le nem 
rontják.”6 Az előny és kár tehát főszabályként a 
bizománynál is a megbízót illeti.7



AZ ELLENVÉLEMÉNY: A BIZOMÁNYI 
SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI TERMÉSZETE

Az uralkodó nézett mellett a II. világháború előt
ti magyar jogtudósok is hivatkoztak egyes német 
szerzőkre, akik tagadták, hogy a bizomány a megbí
zással állna rokonságban, és a bizományi ügyletet a 
vállalkozási szerződés altípusává minősítették.

A bizományi ügyletnek az általános magánjogi 
megbízás egyik formájaként történő minősítése el
len első sorban felhozott érvek közé tartozott az, 
hogy míg a bizományos díjazásért vállalja a szerző
dés teljesítését, addig a megbízás mindig ingyenes; 
a díj melletti megbízás pedig nem egyéb locatio 
conductio-nál.8 Ez az érv azonban már a XIX. szá
zadban sem állta meg a helyét. Bár a római jog ere
detileg az ingyenességet még a megbízás fogalmi 
elemévé tette,9 az újkori társadalmakban a díj elle
nében történő megbízás általánosan polgárjogot 
nyert.10 A bizományi ügylet és a megbízás elhatáro
lásának tehát nem szolgálhat alapjául, hogy míg a 
bizományos díjazás ellenében vállalja a szerződés 
megkötését, addig a megbízott mindig ingyenesen 
jár el, hiszen: „honorárium non mutat naturam con- 
tractus.” 11

Felhozták a megbízás analógiája ellen azt is, hogy 
a bizományosnak a Kt. sokkal nagyobb szabadságot 
és önállóságot biztosított, mint az általános magán
jogi megbízottnak. Ez az érv alátámasztható egy ko
rabeli curiai határozattal is, amely kimondta, hogy az 
olyan bizományi szerződés, amely a bizományost 
jogi önállóságától megfosztja (a megbízót feljogosít
ja a telekkel való elszámolásra és a bizományost at
tól is eltiltja, hogy a megjelölt körzeten belül akár a 
maga, akár más részére búzát vehessen) nem bizo
mányi, hanem megbízási jogviszonyt hoz létre.12 
Bozóky a megbízási analógia ellen érvelők ezen fel
vetésére azt válaszolta, hogy a bizományosnak enge
dett önállóság csak látszólagos, „mert ezen önálló
ság által éppen a megbízó érdekei vannak megvéd
ve, amint a megbízásnál a megbízottnak adott tiltó 
parancsoknál szintén a megbízó előnye van első sor
ban szem előtt tartva.”13

A megbízással szemben érv volt továbbá az is, 
hogy a bizományos saját tőkéjével és hitelével van 
érdekelve, ebben pedig különbözik a megbízottól, 
aki vagyonát rendszerint nem szokta a megbízó ren
delkezésére bocsátani, és éppen ezért az általa (kép
viselőként) kötött ügyletben kevésbé érdekelt. A 
jogirodalom álláspontja szerint azonban a megbízás 
alaptermészetével nem ellentétes az, hogy a megbí
zott fokozottabban is érdekelt legyen az általa vég
hezvitt ügyletben. A bizományos nem kényszer ha
tására, hanem önként vállalja, hogy vagyonát a 
megbízó rendelkezésére fogja bocsátani, amely be
leegyezés folytán a megbízott (bizományos) jogai 
módosulást szenvednek ugyan, a szerződés megbí
zási természete nem változik.14

J ó s
történeti uemle

A BIZOMÁNYI ÜGYLET JOGI 
TERMÉSZETÉNEK KÉRDÉSE 
A GYAKORLATBAN

A Jogtudományi Közlöny 1887. évi hasábjain 
egy gyakorlati eset kapcsán roppant érdekes vita 
bontakozott ki, amely a bizományi ügylet jogi ter
mészetével kapcsolatosan vetett fel kérdéseket.

A tudományos disputa alapját Róth Jakab, kassai 
ügyvéd által ismertetett jogeset képezte. Eszerint 
egy kereskedő igénypert indított a végrehajtást kérő 
ellen. A végrehajtást F. István házaló ellen vezették.
A kereskedő keresetében előadta, hogy közte és 
végrehajtást szenvedett között létrejött szerződés 
szerint tulajdonjogának fenntartása és előre megál
lapított árak mellett eladás végett árukat adott át 
végrehajtást szenvedettnek azzal a kikötéssel, hogy 
ha végrehajtást szenvedett az árut a megállapított 
árnál olcsóbban adja el, ennek veszteségét viselnie 
kell, ha pedig annál drágábban adja el, úgy ez a nye
reség kizárólag őt illeti, a kereskedőnek az elért vé
telárból csupán az előre meghatározott árra van jo 
ga. Felperes ezt az ügyletet bizományi ügyletnek, az 
elért vételári többletet -  a nyereséget -  bizományi 
díjnak, a lefoglalt árut bizományi árunak mondta, s 
ezen a jogcímen az árut mint tulajdonát a zár alól 
föloldani kérte.1-’ Végrehajtatást kérő alperes ezzel 
szemben arra hivatkozott, hogy a jelen feltételek 
mellett bizományi ügylet nem jöhetett létre: az adott 
ügylet színlelt bizományi ügylet, valójában a tulaj
donjog fenntartásával kötött adásvételi ügylet (...).” 
Miután pedig „a tulajdonjog fenntartásával kötött 
adásvételi ügylet hazai jogunk szerint e fenntartás 
nélkül kötöttnek tekintendő,” a kérdéses áruk a vég
rehajtást szenvedett tulajdonába kerültek.16 Ezért az 
igényperben felperes keresetének elutasítását kérte.

Az igénypert felperes arra alapozta, hogy mivel a 
közte és a kereskedő között létrejött szerződés bizo
mányi ügyletnek minősül, tulajdonjoga van a végre
hajtás során lefoglalt vagyontárgyakon.17 A végre
hajtást kérő alperest képviselő Róth viszont vitatta a 
kereset jogalapját, mert álláspontja szerint az adott 
szerződés nem tekinthető bizományi ügyletnek. A 
jogvita és a későbbi egymásnak ellentmondó jogiro
dalmi állásfoglalások fő kérdése tehát az volt, hogy 
az ismertetett szerződés rendelkezései ellenkeznek- 
e a bizományi ügylet jogi természetével.

ALPERES ÉRVRENDSZERE: A BIZOMÁNYI 
ÜGYLET MEGBÍZÁSI TERMÉSZETE

Róth érvrendszerének kiindulópontja, hogy a bi
zományi ügylet idézett meghatározása értelmében a 
bizományi ügylet két részből áll: egy külső részből, 
amelyben a bizományos a külvilággal áll kapcsolat
ban, és egy belső részből, amelyben a megbízóval.
A cikk szerzőjének alapvető tézise, hogy a bizomá-

5 1



nyi ügylet belső oldalát tekintve nem más, mint 
megbízás,18 minden további argumentuma ebből in
dul ki. Álláspontja szerint a megbízás természetéből 
fakad, hogy a megbízott nem a maga javára, hanem 
a megbízó javára köti a szerződést, a megbízó érde
keivel szemben nem járhat el, az ügyletből eredő 
minden hasznot köteles a megbízónak átengedni. Ez 
a szabály szerepel a bizományi ügylet törvényi sza
bályai között is: a Kt. 378. §-a értelmében, ha a bi
zományos kedvezőbb feltételek mellett köti meg az 
ügyletet, mint amelyek a megbízó által megállapít
tattak, az ebből eredő előny a megbízót illeti. A hi
vatkozott szakaszt a szerző -  indokolás nélkül -  
„absolut hatályúnak,” azaz kogensnek deklarálta, 
olyan törvényi szabálynak, amelytől a felek közös 
akarattal sem térhetnek el.

Róth érvei két csoportba oszthatók. Egyrészt 
kijelentette, hogy amikor a végrehajtást szenve
dő a konkrét szerződés alapján a limitárnál ma
gasabb vételárért adja el az árut, az ügyletet e 
különbözet erejéig saját javára köti meg, miután 
a különbözet őt, és nem a megbízót illeti. Ezen 
kívül arra is rámutatott, hogy mivel a végrehaj
tást szenvedőnek az áru eladása során költségei 
merülnek fel, az árut csak a limitárnál magasabb 
árért adhatja el; -  kénytelen tehát elutasítani az 
olyan vevőt, aki a limitárat megajánlja. Ezzel vi
szont sérti a megbízó érdekét, amely pusztán a 
limitár elérésében á ll.19

A kérdéses szerződés tehát két tekintetben is 
szemben áll a megbízás természetével, és miután a 
bizományi ügylet belső oldalát tekintve megbízás, 
nem is minősíthető bizománynak. Egyrészt a meg
bízott mindig a megbízó javára köti a szerződést, 
nem pedig részben a megbízó, részben a saját javá
ra. Másrészt „megbízás arra, hogy a megbízott a 
megbízó érdeke ellen cselekedjék, jogi lehetetlen
ség.”20

Róth mindezekből arra következtetett, hogy a bi
zományi díj lehet egy előre meghatározott fix ösz- 
szeg, vagy a vételár egy bizonyos százaléka, de nem 
lehet a limitárat meghaladó különbözet.21 A fenti ér
vek alapján az ügyvéd úgy foglalt állást, hogy felpe
res és végrehajtást szenvedett között nem jött létre 
bizományi ügylet, megállapodásuk adásvételnek 
minősül.

Az ügyet tárgyaló kassai királyi járásbíróság sze
rint viszont a keresetben előadott megállapodás a 
bizományi ügylet jogi természetével nem ellenke
zik, ezért a lefoglalt ingóságokat a bírói zár alól 
feloldotta.22 A végrehajtást kérő fellebbezett az íté
let ellen. A másodfokon eljáró budapesti királyi táb
la az elsőfokú ítéletet további indokolás nélkül hely
benhagyta.23 Róth részletes indokolás iránti várako
zásában csalódva ragadott tollat, és kért más szakér
tőket, hogy nyilvánítsanak véleményt abban a kér
désben, hogy ellenkezik-e a keresetben előadott 
megállapodás a bizományi ügylet jogi természeté-

__vei, vagy sem?
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AZ ELLENTÉTES ÁLLÁSPONT:
A BIZOMÁNYOS KOCKÁZATVISELÉSE
(vállalkozási természete)

A felhívásra a Jogtudományi Közlöny 1887. évi 
26. számában Serly Antal királyi aljárásbíró vála
szolt és éles kritikával illette Róth okfejtését. A ko
rábbi cikk érvelésének alapját abban látta, hogy 
Róth szerint a bizományi díjra vonatkozó megálla
podások ellenkeznek a bizományi ügylet jogi termé
szetével, azaz nem bizományi, hanem vételi ügylet 
jött létre az alperesnél lévő árukra nézve.24

Az aljárásbíró a korábbi cikk szerzőjének figyel
mét egy alapvető tévedésre hívta fel, amelynek fel
ismerése után „halomra dűl azon okoskodása, hogy 
a kereseti feltételek ellenkeznének a bizományi 
ügylet jogi természetével.”25 Ez az alapvető félreér
tés a Kt. 378. §-ának kogens voltára vonatkozott. 
Ezen álláspont cáfolataként Serly a Kt. 377. §-ára 
hivatkozott, amelynek külön nem számozott máso
dik bekezdése szerint „a bizományos az ügylet után 
bizományi díjt követelhet, mely határozott megálla
podás hiányában a helybeli kereskedelmi szokásnak 
megfelelőleg állapíttatik meg.”

Ebben a törvényi rendelkezésben a válaszcikk 
írója annak megnyilvánulását látta, hogy a felek a 
bizományi díjra nézve jogszabályi korlátozás nél
kül, tetszésük szerint megegyezhetnek, és így a bi
zományi díjat nemcsak fix összegben, vagy a vétel
ár bizonyos százalékában, hanem a megbízó által 
elérni kívánt vételárat meghaladó, előre kiszámítha
tatlan összegben is megállapíthatják. Ennek további 
bizonyítékául idézte a Kt. 377. §-ának azt a szöveg
részét,26 amely szerint „a díj rendszerint csak akkor 
követelhető, ha az ügylet foganatba ment”, mert 
sokszor -  mint jelen esetben is -  a bizományi díj 
nagysága, összege korábban nem is ismerhető.27 A 
Kt. 378. §-a tehát diszpozitív rendelkezést tartal
maz, amelytől a felek eltérhetnek.

Róth második érvével kapcsolatban, amely szerint 
az ilyen feltételekkel kötött megállapodás a megbízó 
érdekét sérti, mert a bizományos kénytelen elutasíta
ni a limitárat megajánló vevő ajánlatát magasabb ár 
reményében, Serly úgy foglalt állást, hogy ez olyan 
kockázat, amelynek esetleges előnye és hátránya is 
csak a bizományost illeti. Hiszen a Kt. 370. §-a ki
mondja, hogy ha a bizományos a részére kijelölt ár 
alatt ad el, a megbízónak az árkülönbözetet megtérí
teni tartozik, amennyiben nem igazolja, hogy az el
adás a kijelölt áron nem volt eszközölhető, és hogy a 
teljesített eladás által a megbízót kártól óvta meg. 
Szerző szerint a törvény ezen rendelkezése a megbí
zó érdekeit teljes körű védelemben részesíti, azaz a 
felek megállapodása nem áll ellentétben a bizomá
nyi ügylet jogi természetével.28

Róth a Jogtudományi Közlöny 1887. évi 32. szá
mában részletesen és tudományos alapossággal fej
tette ki, hogy „Serly Antal úr nem találta fején a 
szeget.”29 Elsődlegesen Serly azon érvelésére reá-



gált, amely szerint a Kt. 378. §-a nem kogens ren
delkezés, és ennek alátámasztására a Kt. 377. §-ára 
hivatkozott: „Igaz, a kereskedelmi törvény sehol 
nem mondja, hogy a 378. § absolut hatályú, de 
ilyennek kell lennie, mert abban oly intézkedések 
foglaltatnak, melyeknek meg nem tartása a bizomá
nyi ügyletet lényegéből kivetkőztetné. A megbízó 
érdeke a limito-ár elérésekor megszűnnék, a bizo
mányos a limito-árt meghaladó különbözet erejéig 
az üzletet kizárólag saját javára kötné meg, s kény
telen volna, illetve jogot nyerne a megbízó érdeke 
ellenére eljárni. A bizományos az ügyletet saját ja 
vára nem kötheti; a megbízó érdekének az ügylet 
kötésénél folyton tartónak kell lenni. Ez a bizomá
nyi ügylet definitiója (kereskedelmi törvény 368. §) 
mellett kétségtelen. ”30

A Kt. 377. §-ával kapcsolatban az ügyvéd válasz
cikkében rámutatott arra, hogy különbséget kell ten
ni a bizományi díj mértéke, és annak mibenléte kö
zött. Ez a szakasz a díj nagyságára vonatkozik, és 
annak megállapítását kétségtelenül nem korlátozza: 
a felek szabadon állapodhatnak meg a bizományi díj 
mértékében, ha pedig ezt nem teszik, akkor azt a 
helybeli kereskedelmi szokásoknak megfelelően 
kell megállapítani. Arra vonatkozóan, hogy a díj 
miben állhat, sem a 377. §, sem más szakaszok nem 
tartalmaznak rendelkezést. Róth szerint a bizomá
nyi díj mértéke nem tudja a bizományi ügyletet jogi 
természetéből kivetkeztetni, a díj mibenléte (a limit
árat meghaladó különbözet) azonban igen. A díj 
nagyságára nézve a felek szabadon szerződhetnek, a 
díjat azonban csak úgy állapíthatják meg, hogy az a 
bizományi ügylet természetével összeegyeztethető 
legyen.31

Fontos kiemelni, hogy a viszontválasz szerzője 
azért látta jogi lehetetlenségnek a bizományi díjnak 
a limitár fölött elért különbözeiben történő megha
tározását. mert ebben az esetben a megbízó és a bi
zományos érdekei összeütköznének, és nem azért, 
mert ilyenkor a bizományi díj határozatlan összeg. 
Hiszen, ahogy arra Serly is rámutatott, a bizományi 
díj meghatározása történhet százalékos formában is. 
Ez azonban Róth szerint a bizományi ügylet jogi 
természetével nem ellenkezik, mert a felek érdeke 
egymással nem kerül szembe, hiszen közös céljuk 
minél magasabb vételár elérése.

ÉRTÉKELÉS

Anélkül, hogy a több mint száz évvel ezelőtti, ám 
mai jogirodalmunk számára is irigylésre méltó jog- 
tudományi vita tekintetében végleges döntést akar
nánk hozni, érdemesnek tűnik felvázolni saját állás
pontunkat.

Az ügyvéd és az aljárásbíró közötti vita lényege 
abban a kérdésben összegezhető, hogy bizományi 
ügyletnek minősíthető-e az a szerződés, amelynek 
értelmében a bizományos nagyobb mértékben érde

kelt minél magasabb vételár elérésében, mint általá
ban: amennyiben a limitár alatt ad el, a különböze- 
tet meg kell térítenie a megbízónak, ha viszont ma
gasabb árat sikerül kialkudnia, az elért nyereség tel
jes egészében őt illeti. Az elméleti dilemma tehát 
az, hogy a bizományi ügylet tisztán megbízási ter
mészetű-e vagy megvalósulhat saját kockázati ele
meket magába foglaló szerződés esetén is, azaz vál
lalkozásra vagy adásvételre utaló elemek is jelen le
hetnek-e benne?32 Megbízás esetén ugyanis az ügy
let kockázatát teljes mértékben a megbízó viseli, 
eredménykötelemre utaló vállalkozási vagy adásvé
teli természetű szerződések esetén viszont a kocká
zat megoszlik a vállalkozó és a megrendelő (itt a 
megbízó és a bizományos) között. A bizományi 
ügylet jogi természetét boncolgató kérdés legegy
szerűbben a Kt.-nek -  a vitázó szerzők által is hivat
kozott -  378. §-ábóI kiindulva közelíthető meg.

A végrehajtást kérő alperest képviselő ügyvéd ál
láspontja szerint a szerződésben részes felek között 
nem jöhetett létre bizományi ügylet, mert annak ter
mészetével volna ellentétes az olyan megállapodás, 
amely alapján a limitártól való eltérés kockázatát tel
jes egészében a bizományos viselné. Véleményének 
igazolására a Kt. általa kogensnek minősített 378. §- 
ára hivatkozott. Az ellentétes véleményt valió 
aljárásbíró a Kt. 378. §-át diszpozitívnak tekintette, 
ezért szerinte az ezzel a szakasszal ellentétes megál
lapodás nem ellentétes a bizományi ügylet jogi ter
mészetével, azaz a felek közötti bizományi szerző
dés értelmében az áruk felperes tulajdonában marad
tak. tehát az ügyben eljáró bíróságok helyesen adtak 
helyt az igényperben felperes keresetének.

A magánjogi -  kereskedelmi jogi törvényköny
vek alapvető elve a diszpozitivitás, azaz az a tétel, 
hogy a felek közös megegyezéssel a törvény szabá
lyaitól eltérhetnek, ha a törvény az eltérést nem tilt
ja. Bár a Kt. kifejezetten nem tartalmazott ilyen tar
talmú általános rendelkezést, ez a gondolat több 
részletszabályban is tetten érhető,33 a korabeli bírói 
gyakorlat pedig magától értetődőnek tekintette, 
hogy a felek közös megegyezéssel a törvénytől elté
rő módon alakíthatják jogviszonyukat.

A Kt. 378. §-a szerint ha a bizományos kedve
zőbb feltételek mellett köti meg az ügyletet, mint 
amelyeket a megbízó megállapított, az ebből eredő 
előny a megbízót illeti. A Kt. ezen szakaszának szö
vege tehát expressis verbis nem utal sem a törvény
hely diszpozitív, sem annak kogens voltára,34: 
nyelvtani értelmezés alapján mindkét megoldás el
képzelhető.

Serly rendszertani értelmezése a Kt. 377. §-ából 
indult ki, amely a felek határozott és eltérő megálla
podásának hiányában rendezi a bizományi díj kérdé
sét. A bizományi díjra vonatkozóan tehát a felek sza
badon állapodhatnak meg, azaz nincs akadálya an
nak sem, hogy a Kt. 378. §-ában foglalt rendelkezés
től eltérően azt a limitárat meghaladó összegben ál
lapítsák meg.
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történeti s n m k

Róth ugyancsak rendszertani értelmezése -  amely 
a 378. § kogens voltát állította - a Kt. 368. §-ára (az
az a bizományi ügylet fogalmára) hivatkozott, 
amellyel szerinte nem állna összhangban az, ha a bi
zományos a limitárat meghaladó különbözet erejéig 
az ügyletet kizárólag a maga javára kötné meg, hi
szen a bizományos a törvényi fogalom értelmében a 
megbízó javára köt szerződést. Róth ezen érve ke
véssé meggyőző: a Kt. ugyanis a bizományi ügylet 
definíciójában nem a „megbízó javára,” hanem a 
„megbízó részére” szövegfordulatot használja. Ön
magában a 368. § alapján tehát bizományi ügylet 
megvalósulhat olyan szerződés esetén is, amelynek 
értelmében a bizományos harmadik személlyel a 
megbízó részére köt szerződést, úgy, hogy a limit
árat meghaladó különbözet a bizományost illeti.

A Kt. 377. §-ával kapcsolatban pedig le kell szö
gezni, hogy a szakasz megszövegezésében semmi 
nem utal arra, hogy a szakasz csak a bizományi díj 
nagyságára és nem annak mibenlétére utal, a tör
vényben pedig nem találunk olyan szabályt, amely 
alapján ezt a normát megszorítóan kellene értelmez
nünk.

Helyesnek tűnik továbbá Serly-nek a Kt. 370. §- 
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