
A rra a kérdésre keresem a választ, hogy miként 
illeszkedik bele a 2003. évi Ptk.-koncepció1 
jogtörténeti megközelítésben a magyar ma

gánjog kodifikációjának menetébe, különös tekintet
tel a monista-dualista rendszerre. Röviden ismere
tem a kereskedelmi és magánjog elhatárolására vo
natkozó felfogásokat, bemutatom, hogy a 20. század 
első felében miként hatott a kereskedelmi jog tör
vénybe foglalása a magánjogra, illetve a magánjogi 
kodifikációs törekvések kudarca miként hatott a ke
reskedelmi jog „kodifikációjára.”

A Polgári törvénykönyv-tervezetek tanulmányo
zásakor önkéntelenül is adódik az a kérdés, hogy mi
ért nem lett ezekből az elképzelésekből -  különösen 
az 1928-as Magyarország Magánjogi Törvény- 
könyvének törvényjavaslatából (Mtj.) -  törvény. Né
hány észrevétellel egészítem ki a lehetséges vála
szok körét.

A  m a g á n jo g  és a  kereskedelm i jo g  v iszonya  
a  19. s zá za d  végén és a  2 0 . s zá za d  első  
fe lében a  jo g tud o m á n yb a n , a  joga lko tásban  
és a  b író i g ya ko rla tb a n

I. A magánjog és kereskedelmi jog viszonyában a 
20. századi szerzők a magánjogot a kereskedelmi 
magánjoggal állították szembe, kereskedelmi jog 
alatt a kereskedelmi magánjogot értve. A kereske
delmi jognak van egy tágabb és van egy szűkebb ér
telme, amelyeket Bozóky Géza így határolt el egy
mástól: „A kereskedelmi jognak, mint önálló jog
rendszernek tulajdonképpen mindazokat a szabályo
kat magában kellene foglalnia, melyeket a kereske
delemből bármiképpen származó jogviszonyok ren
dezése céljából felállítani szükségesnek mutatkozott. 
Tágabb értelemben ezeknek, a jog legkülönbözőbb 
ágaihoz tartozó rendelkezéseknek összességét ne
vezzük kereskedelmi jognak. A gyakrabban hasz
nált. s szűkebb értelemben vett fogalmi meghatáro
zás azonban nem sorolja ide a kereskedelemre vonat
kozó közigazgatási, törvénykezési, büntetőjogi és 
pénzügyi jellegű szabályokat sem, hanem a kereske
delmi jog egybefoglalására utaló »Kereskedelmi tör
vénykönyvnek (kereskedelmi códex) elnevezett 
gyűjtemény anyaga egyedül a kereskedelmi magán
jogi viszonyokra terjed ki.”2

A 20. század eleji tankönyvek magát a magánjo
got általános és különös magánjogokra tagolják.3 
Raffay Ferenc szerint a magánjogban „az általános 
jog (jus generale) az, amely elvileg minden személy
re, dologra és ügyre kötelező; a különös jog (jus spe- 
ciale) pedig csak bizonyos személyekre, dolgokra 
vagy ügyekre terjed ki.”4 Kolosváry Sándor így fo
galmazza meg a különbségeket a Fodor Ármin szer
kesztette Magyar magánjog 1. kötetében:5 „különb
ség áll fönn az általános (jus generale) és különös 
jogszabály (jus speciale) között. Az általános jogsza
bály minden életviszonyt egyszerre átölel, minden
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személyre egyaránt kötelező. [...] különössé válik, 
ha bizonyos életviszony-kört vagy az életviszonyok 
bizonyos ágazatait a törvényhozás mintegy önálló
sítva, külön von rendezés alá. így keletkeznek a kü
lönös vagy szakjogok.”6

Szladits Károly Magyar magánjogi bán ezt olvas
hatjuk: „az általános vagy köztörvényi magánjoggal 
(jus generale) szemben bizonyos élethelyzetekre kü
lönleges szabályok alakultak ki, amelyek az általá
nos szabályoktól eltérnek, vagy azokat az illető élet
helyzetre vonatkozólag kiegészítik. így ágaznak ki a 
köztörvényi jog törzséből bizonyos szakjogok (jus 
speciale).”7A magánjog szakjogai közül Szladits 
Károly „az ún. hiteljogi jogágazatokat” tartotta a leg
fontosabbaknak, azaz a kereskedelmi jogot, a váltó
jogot és a csődjogot.

A magánjog és a kereskedelmi jog kapcsolatának 
az előzőekben ismertetett ius generale-ius speciale 
felfogása helyett Szászy-Schwarz Gusztáv sajátosan 
értelmezte ennek a két területnek a viszonyát. „A ke
reskedelmi magánjog, mint minden más külön ma
gánjog is, nem kívüle áll a magánjog egészének, ha
nem része neki: mintegy szelvény, melyet a magán
jog egészéből kihasítunk és fontosságánál fogva 
önálló egészként tárgyalunk. [...] Az általános és kü
lön jog nem abszolút, hanem relatív ellentétek. [...] 
helyesebben nem is általános és külön jogszabályok
ról, hanem csak általánosabb vagy kevésbé általános, 
különösebb vagy kevésbé különös jogszabályokról 
lehetne beszélni.”8

A kereskedelmi és a magánjog kapcsolatának le
írásában a gazdasági jog feltűnése hozott változást.
A 20. század első harmadában ugyanis egyes jogtu
dósok ezt a kapcsolatot már másként közelítették 
meg. A kereskedelmi és a magánjog elhatárolása he
lyett a két jogterület sajátos, közös szabályairól írtak, 
az ún. gazdasági jogról.9 (A gazdasági jog fogalm á-__



hoz lásd például Pemeczky Bélának A gazdasági 
jogról10 című, vagy Bozóky Géza Kereskedelmi jo 
gunk átalakulása11 című cikkét.)

II. A Kereskedelmi törvény és leendő Polgári (Ma
gánjogi) törvénykönyv egymáshoz való viszonya. A 
szabályozás sorrendje.

A 19. század közepén már megfogalmazódott az 
igény a Polgári törvénykönyv megalkotására, ám 
nem került sor az általános magánjog kodi
fikálására.12 A kereskedelmi jogot törvénnyel szabá
lyozta az országgyűlés (1875:37. te.: a Kereskedelmi 
törvényről). H törvény megtárgyalásakor sem a kép
viselőházi, sem a főrendiházi vitában nem merült fel, 
hogy előbb az általános magánjogot kellene kódexbe 
foglalni. A kereskedelmi jogászok már azt is ered
ménynek tekintették, hogy a kereskedelmi jogot egy
általán sikerült kodifikálni. Apáthy István a törvény 
megalkotásának jelentőségét így summázta: „a ke
reskedelmi törvény megalkotásával nemcsak a ke
reskedő osztálynak, hanem az egész nemzetnek egy 
épp oly jogosult, mint elodázhatatlan óhajtása telje
sült. A magánjogi viszonyoknak egyik -  tán legfon
tosabb -  része lön a törvény megalkotásával rendez
ve, s a forgalom nem nélkülözi többé azon szabályo
kat, melyek annak biztos és természetszerű fejlődé
séhez múlhatatlanul szükségesek.”

Apáthy István a kereskedelmi jogi törvény és a 
kodifikálatlan magánjog helyzetéről 1876-ban ezt ír
ta: „A kereskedelmi törvény az általános magánjog 
hiányát teljesen [...] nem pótolhatta”.13

A 20. század első évtizedeiben biztosnak látszott a 
polgári törvénykönyv-tervezetek elfogadása. Talán 
ezért sem vetődött fel a kereskedelmi jogászok ré
széről, hogy maga a kereskedelmi jog igényelné a 
magánjog mielőbbi kodifikálását. A jogi szaksajtó
ban a kereskedelmi jogászok alapvetően arról érte
keztek, hogy a leendő magánjogi/polgári jogi tör
vénykönyv megalkotása miatt a Kt.-t miként kell 
majd módosítani.14 Természetesen szóba került a né
met példa követése is, amely szerint a polgári tör
vénykönyv kodifikálása miatt a régi kereskedelmi 
törvény (ADHGB) szabályait nem módosították, ha
nem új kereskedelmi törvényt fogadtak el. A magyar 
kereskedelmi jogászok és a magyar jogpolitika ele
gendőnek tartotta az elfogadandó polgári törvény- 
könyvvel egyidejűleg a Kereskedelmi törvény 
módosítását.15

A tervezett magánjogi kodifikációtól függetlenül 
is több jogtudós csak a 20. századi alapvető gazdasá
gi változások miatt szükségesnek tartotta a Kt. átfo
gó revízióját. így például Nagy Ferenc is többször 
érvelt ezen átfogó módosítás mellett.

Később, az 1930-as évek közepétől, amikor nyil
vánvalóvá vált, hogy nemcsak a magánjogi törvény- 
javaslatból nem lesz törvény, de a Kereskedelmi tör
vény reformjára sem kerül sor, a kereskedelmi jogá
szok már csak egyes kereskedelmi jogintézmények 

„ refo rm jáért, illetve törvényi szabályozásáért küzdöt

tek. Ennek eredménye lett például a részvénytársasá
gi jog és a szövetkezeti jog reformja.

III. A 20. század első felében a kereskedelmi és a 
magánjog fogalmának és jogforrásainak meghatáro
zása és elhatárolása nemcsak elméleti kérdés volt. A 
bíróságoknak is foglalkozniuk kellett ezzel a kér
déssel.

Egyrészt gyakorlati problémát jelentett az, hogy 
melyek a magánjog érvényes szabályai, hiszen a Kt. 
l.§-a kimondja, hogy „Kereskedelmi ügyekben, ha 
azok iránt a jelen törvényben intézkedés nem foglal
tatik, a kereskedelmi szokások irányadók, ezek hiá
nyában pedig az általános magánjog alkalmazandó” . 
Azaz nemcsak a szerződést kötő feleknek, hanem a 
bíróságok számára is fontos kérdés volt tisztázni azt, 
hogy mely szabályok tartoznak a magánjogba.

Ugyanakkor a törvényhozás és a bíróságok szá
mára az is lényeges volt, hogy mi a kapcsolat az ál
talános magánjogi és a kereskedelmi jogi szabályok 
között. Raffay Ferenc erről ezt írja: „ha az általános 
és a különös találkozik, akkor a különös jog erősebb 
az általánosnál, mert ez csak akkor alkalmazható,ha 
a különös jogban nincs szabály arra az esetre”.16 
Kolosváry Bálint ezt a következőkkel egészíti ki: „a 
szakjog a maga körében az általános jognak derogál, 
de hézagait, s kétes rendelkezéseit az általános jog 
tölti be, illetőleg ebből kell magyarázatot 
merítenünk."1' Éppen ezért az ítélkezési gyakorlat
ban megfigyelhető, hogy erősen hatott a kodifikált 
kereskedelmi jog a kodifikálatlan magánjogra. Erről 
ezt írja a Magyar jogi lexikon: „Az, hogy kereske
delmi törvényünk van, még a magánjogi forgalom
nak előnyére válik, mert magánjogunk hézagossága 
folytán bíróságaink sokszor a kereskedelmi törvény
ben kimondott elveket a magánjogi ügyletekre is 
alkalmazzák.” 18 A bíróságok például egyre inkább a 
Kt. kártérítési normáinak megfelelően hoztak ítéletet 
magánjogi (és nem kereskedelmi jogi) ügyekben.19

A magyar kereskedelmi jogot a bíróságok 1868 
után nemcsak Magyarország területén érvényesítet
ték. Ennek oka a magyar-horvát kiegyezés volt. 
amely közös ügynek tekintette a kereskedelmi jogot. 
A „Magyarország, s Horvát-, Szlavón- és Dalmát- 
országok közt fennforgott közjogi kérdések kiegyen
lítése iránt létrejött egyezmény beczikkelyezéséről 
szóló 1868. évi XXX. törvénycikk 9. §-a szerint kö
zös ügyei a magyar korona összes országainak [...] a 
tengerészeti, kereskedelmi, váltó- és bányajog, s ál
talában a kereskedelem, [...] a melyek Magyarorszá
got s Horvát-, Szlavón- és Dalmátországokat közö
sen érdeklik.”20

A kereskedelmi jog-magánjog relációjában már a 
19. század végén olyan sajátos tényezőként jelentke
zett e jogok területi hatálya, amely kihatott a kodifi
kálásra is. Miként Zlinszky Imre írta: „A magyar 
jogrendszer uralmának területe nem esik össze a ma
gyar állam területével.”21 Ebből a magánjog kodifi
kálására nézve többször származott probléma: (1) a



magyar-horvát kiegyezést követően, majd (2) a tria
noni békeszerződés után.

( 1 )  1868 után a kereskedelmi jog közös ügy22 volt. 
A Kereskedelmi törvény a magánjog kodifikálatlan- 
sága miatt szándékosan több „tisztán” magánjogi 
szabályt is tartalmazott. A polgári jogi kódex megal
kotásával ezekhez a szabályokhoz, és így a Kt-hez is 
hozzá kellett (volna) nyúlni. És ezért közjogilag „Vi
tás kérdés volt. [...] vajon reformálhatja-e a Keres
kedelmi törvényt Magyarországnak a horvát képvi
selők részvétele nélküli külön törvényhozása a szo
rosan vett magyar területre nézve is?”22’ Meszleny 
Artúr ezt így összegezte: „A polgári törvénykönyv 
megalkotása a kereskedelmi törvény revízióját is 
szükségképp maga után fogja vonni. Abból folyóan, 
hogy Horvát-Szlavonországnak a magánjog körében 
autonómiája van, s így a polgári törvénykönyv hatá
lya oda ki nem terjed, ezzel kapcsolatban az a kérdés 
oldandó meg, miképp járjunk el. hogy egyfelől abból 
a jogalkotó hatalomból, melyet eddig a K.T. útján 
gyakoroltunk, semmit fel ne adjunk, másfelől meg
szűnjön az az eddig fennállt helyzet, hogy magánjo
gi matériák szabályozása a K.T. keretében történt.”24

A magyar általános polgári törvénykönyv terve
zetének készítői is foglalkoztak ezzel a problémával, 
mert ez a közjogi kérdés több jeles szerző művében 
is felmerült.25

Nagy Ferenc 1913-ban erről a helyzetről, és 
egyúttal a magánjog kodifikálásáról ezt a következ
tetést vonta le: „Bármennyire is jogosnak ismertes
sék el a kereskedelmi jog kiterjedésének korlátozása 
a polgári törvénykönyv megalkotásával kapcsolat
ban, sajnos ez beleütközik a magyar-horvát közjogi 
viszonyba.”26

(2) A trianoni békeszerződés után ismét elvált az 
államhatár és a magánjog (és kereskedelmi jog) al
kalmazásának határa. Az államhatáron túli, koráb
ban magyarországi területeken a bíróságok a magyar 
magánjog szokásjogi szabályait alkalmazták. És eze
ket a szokásjogi szabályokat kívánta az Mtj. kódex
be foglalni. A jogi szaksajtóban sokan újból a jog
egység jelszavával utasították el a kodifikációt. így 
írt erről például Kolosváry Bálint: „Az esetleg, sőt 
remélhetőleg törvény erejére emelkedendő magánjo
gi codexjavaslat, mely a magyar magánjog területi 
uralmát a trianoni határokkal hozza összhangzásba 
[...] a jobbadán szokásjogi magyar magánjognak jó 
részt ma is érvényesülő egységét, az ország elcsatolt 
részeivel megszakítja. [...] Az országgyűlés elé ter
jesztett codexjavaslat világosan jelzi, hogy mai ha
zánknak jövendő magánjogi törvénykönyve az ezer- 
esztendős fejlődés területi alapjával szakított. A tria
noni határok és csonkaságok és egyéb kétes értékű 
requisitumaink mellett meglesz a trianoni magyar 
magánjog is, mely természete és a nemzetélet belső 
folyamatait a jogrendszer minden más ágazatánál 
jobban befolyásoló határai révén -  félős, hogy nem 
összefogóan fog érvényesülni, nem szellemi kapcso
ló lesz, -  hanem ellenkezően, észrevétlenül működő

ék, mely a négyfelé szakított magyarság lelki eltávo
lodását vonhatja majd maga után.”27

A  P o lg á r i tö rvé n ykö nyv -te rve ze tek  (a z  M t j.)
és a  b író i g y a k o r la t  e g ym á sra  ha tása

A következőkben a kódextervezetek és a bírói 
gyakorlat viszonyát kell érintenünk, tekintettel arra, 
hogy a II. világháború előtti magánjog28 kodifikálat- 
lan maradt. A 19. század második felére és a 20. szá
zad első felére is jellemző Vecseklőy József megál
lapítása: „A magyar magánjog még napjainkban is 
majdnem kizárólag szokásjog. Hazánkban a bírósá
gok, de különösen felsőbb bíróságaink gyakorlata a 
magánjog fejlődésére mindenkor nagy befolyást 
gyakorolt.”29

A magánjogi törvénykönyv-tervezetek készítői fel
adatuknak tekintették a bírói gyakorlat figyelembevé
telét és a felsőbíróságok gyakorlatában kialakult je
lentős jogtételek átvételét. Ugyanakkor a kodifiká- 
torok törekedtek arra, hogy megkönnyítsék a leendő 
magánjogi törvény szabályainak bírói értelmezését, és 
ezért lényeges kérdésnek tartották50 például a kódex 
szövegezési technikáját:31 a nyelvezetet, a rendelke
zés- és fogalommeghatározást, a közvetlen és közve
tett kifejezésmódokat, a jogszabályok bizonyos minő
ségére alkotott szófordulatokat (például azt, derüljön 
ki a szövegből, hogy utasító rendszabályról van-e szó, 
vagy érvényességi kelléket állapít-e meg valamely 
szabály). Ezzel összefügg az a fontos tartalmi kérdés, 
hogy a kódex értelmezésénél mekkora tere legyen a 
bírói mérlegelésnek? Az Mtj. készítői célul tűzték ki, 
hogy megtalálják a középutat a német és a svájci meg
oldás között, mégis Szladits Károly Magánjogi tör
vénykönyv és bírói gyakorlat című cikkében feltette 
azt a kérdést, hogy „vajon kódexjavaslatunk elegendő 
teret hagy-e a bírói ítélet szabad mozgásának?”32

A törvénykönyvtervezetek fejlesztették a magyar 
magánjogot, mert a bíróságok alkalmazni kezdték 
azok szabályait.33 Az 1928. évi magánjogi törvényja
vaslatról joggal írhatta Szladits Károly a következő
ket: „Úgy látszik, hogy a magyar magánjog fejlődésé
ben már nem ismeretlen jelenség készül megismétlőd
ni a javaslattal: az írott formájú, de kútfői erővel fel 
nem ruházott jogszabály szokásjogi befogadása.”34

A  m a g á n jo g i k o d if ik á c ió  e lm a ra d á sa
a  II. v ilá g h á b o rú  e lő tt

Felvetődik a kérdés, miért nem fogadták el a ma
gánjogi törvénytervezeteket? A kodifikáció elmara
dásának -  amint ez kitűnik az országgyűlési cikluso
kat megnyitó kormányzói beszédekből -  elsősorban 
politikai, és nem szakmai okai voltak.

1931-ben Horthy M iklós kormányzó az 
1931-1936. évi országgyűlést megnyitó beszédében



a magánjogi kodifikációról a következőket mondta: 
„Az igazságügyi vonatkozású törvényalkotások so
rán olyan korszakos feladat vár az országgyűlésre, 
amely csak ritkán, több évszázados időközökben jut 
egy nemzet törvényhozásának. Bizonyára a feladat 
nagyszerűségének teljes megértésével és lelkes oda
adással foglalkozik majd az országgyűlés Magyaror
szág Magánjogi Törvénykönyvével, melynek megal
kotása elé nagy várakozással tekint az egész 
nemzet.”35 Horthy tehát biztosra vette, hogy az 
1931-1936-os ciklusban az országgyűlés megtár
gyalja és elfogadja a magánjogi törvényjavaslatot. 
Erre azonban nem került sor.

A képviselők négy évvel később, 1935-ben a kor
mányzótól már a következőket hallották az ország- 
gyűlés ünnepélyes megnyitásán: „Az igazságügyi 
törvényhozás feladata az igazságügyi szervezet terén 
a gazdasági és társadalmi élet alakulása folytán szük
ségesnek mutatkozó reformokat megvalósítani. [...] 
Állandó figyelemmel kell kísérni a magánjogi tör
vény tervezetének hatása alatt kialakuló bírói gya
korlatot, hogy majdan a tervezet elveinek kikristá
lyosodása után a változott életfelfogást is megvilá
gosító magyar polgári törvénykönyv megalkotható 
legyen.”36 Itt már nincsen szó a közeli magánjogi 
kodifikációról. 1939-ben pedig már nem is beszélt a 
kormányzó a Magyar Magánjogi törvénykönyv ja
vaslatáról, hiszen „a világtörténelemnek egy különö
sen nehéz korszakába esik ennek az országgyűlésnek 
munkássága. Európa nagy feszültségben él. [...] A 
kudarcba fulladt leszerelés helyett megkezdődött az 
általános lázas fegyverkezés.”37

Érdekes, hogy miként látja egy jogász-politikus 
kortárs a Magánjogi törvényjavaslat elkészültét, 
majd meghiúsulását. Ez a kortárs nem közönséges 
jogász; Vladár Gábor38 1937-től 1949-ig az MTA 
tagja volt, részt vett a magánjogi törvényjavaslat 
megalkotásában, és 1944-ben néhány hónapig az 
Igazságügyminisztérium élén állt. Visszaemlékezé
seiben így írt az I. világháború alatti, majd az azt 
követő magánjogi kodifikációs tevékenységről: „A 
törvénykönyv szerkesztésének munkálatai a háború 
alatt és a háborút követő zavaros időkben szünetel
tek, majd újból megalakult a szerkesztőbizottság. 
Szászy Béla elnökletével a bizottságnak 8-9 tagja 
volt a minisztérium jogászai közül, azon felül 
Szladits Károly egyetemi professzor és Bartha Ri- 
chárd, a kormányzói kabinetiroda főnöke. Időnként 
egy-egy kérdés megtárgyalására a bizottságon kí
vülálló szakértők is meghívást kaptak. Hetenként 
három-négy ülést tartottunk. A munka alapjául a 
korábbi tervezetek szolgáltak. A munka oroszlán- 
részét Szászy Béla végezte. Nemcsak a bizottság 
ülésein, hanem azon kívül is idejének nagy részét 
ennek a munkának szentelte. Keze alatt a korábbi -  
igen nagy részben külföldi jogi hatások alatt ké
szült -  tervezetből az élő magyar jogrendszerbe 
foglalt tiszta, világos magyarsággal megfogalma
zott tervezet lett.”

A Magánjogi törvényjavaslatról és a kodifikálás 
hiányáról a következő véleménye van a nyolcvan- 
éves, életére visszatekintő Vladárnak: „A nagy mű 
elkészült. Törvény nem lett. A harmincas évek nyug
talan gazdasági bel- és külpolitikai légköre nem volt 
megfelelő a törvénykönyv országgyűlési tárgyalásá
ra. A több mint félévszázados fáradozások magyar 
polgári törvénykönyv életbeléptetésére ismét zá
tonyra futottak. Bizonyára nem véletlen ez a sikerte
lenség. Nem véletlen, hogy ezer éven át írott polgári 
törvénykönyv nélkül éltünk. A magyar lélek -  úgy 
látszik -  idegenkedik mindennapi életének szoros 
paragrafusba kényszerítésétől.”39

A magyar lélekre hivatkozáson kívül az 1930-as 
évek jogászai közül többen más okok miatt utasítot
ták el a Magánjogi törvényjavaslat elfogadását. 
Szladits Károly 1941-ben összegyűjtötte a kodifiká- 
ciót ellenzők és a kodifikációt sürgetők nézeteit:40 „A 
törvénybeiktatás ellenzői egyfelől a kodifikálás álta
lános hátrányaira mutatnak rá (a jogrendszer megme
revítése); másfelől pedig az adott helyzetből folyó 
különös szempontokra hivatkoznak, melyek a tör
vénybeiktatást célszerűtlennek tüntetik fel. Az utób
biak között a legfőbbek: társadalmi és gazdasági vi
szonyaink még nem elég megállapodottak, tekintettel 
kell lenni az elszakított területekre, melyeken a mai 
magyar jog van alkalmazásban, s így -  e nézet hívei 
szerint -  nem helyes diszparitást teremteni a megma
radt és az elszakított országrészek között.41 Végül 
vannak, akik a törvénybeiktatást tartalmi alapon el
lenzik, mert a javaslat rendelkezéseit társadalmi vi
szonyainktól elmaradottaknak tartják, s több szociális 
szemponttól áthatott kódexet kívánnak.”42

A törvénybeiktatás hívei „mindezekkel szemben a 
kodifikálástól a jogbiztonság növekedését várják, 
amint az a kontinentális kultúrállamokban -  melyek
nek mindegyike rendelkezik már kodifikált magán
joggal -  be is következett. Az ellenvetésekkel szem
ben más európai kódexekre utalnak, melyek szintén 
nyugtalan idők közepette jöttek létre (code civil, 
osztrák polgári törvénykönyv); az elszakított terüle
tekkel szembeni diszparitás kérdésében pedig arra 
hivatkoznak, hogy a jogszabályok különbsége már 
az elszakítás óta alkotott eltérő jogszabályok folytán 
amúgy is megvan.”43

Ezt követően, a II. világháború után már nem lett 
az 1928. évi Mtj.-ből törvény.44

A  m a g á n jo g i kó d e x te rve ze te k  rendszere

A magánjogi törvénykönyvtervezeteknél érdekes 
megfigyelni a tervezetek rendszerét. Az 1900-as ma
gyar általános polgári törvénykönyv tervezete öt 
részre csoportosítja anyagát. Az öt rész a következő: 
személyjog, családjog, dologjog, kötelmi jog és örök
lési jog. A tervezet indoklása45 részletesen kifejti azt, 
hogy miért vette fel önálló részként a tervezet a sze
mélyjogot, miért mellőzte az általános részt, és miért



az említett sorrendet követi a tervezet rendszere. Az 
egyes részek címekből állnak, a címek pedig fejeze
tekből. A fejezeteken belül következnek a §-ok.

Az 1913-ra elkészült második szöveg „az első szö
vegnek rendszeri beosztását és a részek sorrendjét meg
tartotta. azzal a különbséggel, hogy a személyi és csa
ládjog egybefoglalása következtében az eddigi öt főrész 
helyett a második szövegnek csak négy főrésze van."46

Az 1928-ban a képviselőház elé terjesztett Ma
gyarország magánjogi törvénykönyvének javaslata 
az 1913-as bizottsági szöveg beosztását követte. A 
bevezető szabályok után az I. rész a „Személyi és 
családjog”, a II. rész a „Dologi jog”, a III. rész a 
„Kötelmi jog” és a IV. rész az „Öröklési jog”. A ré
szek címekre, a címek fejezetekre tagolódtak.

Az 1959. évi IV. tv. szabályozási szintjeit szintén 
a részek, címek, fejezetek jelentik. A hatályos Ptk. a 
joganyagot a bevezető rendelkezéseket követően a 
személyek, a tulajdonjog, a kötelmi jog és az öröklé
si jog részekben taglalja.

Az új Polgári Törvénykönyv 2003. évi koncep
ciója47 ehhez képest változtatott, s kimondta, hogy 
„az új Polgári Törvénykönyv Könyvekből, Részek
ből. Címekből és Fejezetekből épül fel. A Kódex tar
talmi határainak kiszélesítése mind mennyiségi.

Jegyzetek------------------------------------------------------

1 Az űj Pik. koncepcióját az 1003/2003 (1. 25.) Kormány hatá
rozat fogadta el. Ennek alapján készítette el az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium a normaszöveget, amelyet 2006-ban 
folyamatosan tettek közzé a minisztérium honlapján.

: Bozóky Géza: Magyar kereskedelmi jog különös tekinteneI a 
történelmi fejlődésre. I. kötet. Kereskedők és kereskedelmi 
társaságok (Grill. Budapest, 1928, 2. p.)

3 Vccseklőy József szerint ..azon magánjogi szabályok összes
sége. a melyek az általános természetű magánjogviszonyokra 
vonatkoznak, képezik az általános magánjogot (jus generale). 
Vannak azonban olyan magánjogi szabályok is amelyek, [...J 
a magánviszonyoknak csak egy bizonyos ágát. vagyis a külö
nös természettel bíró jogviszonyokat szabályozzák. Ezen jog
szabályoknak rendszeres összessége az általános magánjoggal 
szemben a szakjogokat (jura spccialia) képezik. A társadalmi 
élet ugyanis a fejlődés magasabb fokán olyan életviszonyokat 
is létesít, amelyek bizonyos különleges jelleggel bírnak, ame
lyekre ennélfogva az általános magánjog szabályait alkalmaz
ni nem lehet, s így ezekre vonatkozólag különös szabályok lé
tesítése válik szükségessé, amelyek az általános magánjogtól 
sok tekintetben eltérő, különös rendelkezéseket tartalmaznak 
(Vecseklőy József: A magánjog rendszere és a nyugateurópai 
jogfejlődés. Első kötet. Budapest, Politzer. 1906. 162. p.)

4 Raffav Ferencz: A magyar magánjog kézikönyve. Első kötet 
(Győr. Pannónia könyvnyomda, 1909, 6. p.)

5 Magyar magánjog. I. kötet. Általános rész. Személyjog. Szerk. 
Fodor Ármin (Budapest. Singerés Wolfner. 1901. 21. p.)

6 Kolosváry szerint „szakjog a mai magyar magánjogban a ke
reskedelmi, váltó-, bánya-, vízi stb. jog." In: Fodor i. m. 21. p. 
Raffaynál „az úgynevezett szakjogok (jus spccialc), t. i. a ke
reskedelmi. a váltó-, a csőd-, a bánya- és a tengerjog külön 
nagy területei a magyar magánjognak" (Raflay: i. m., 41. p.). 
Vecseklőynél ezt olvashatjuk: „A középkorban szakjogok vol
tak különösen a hűbéri jog, továbbá a jobbágyjog. A modern 
társadalmi élet szokásjogai között a legfontosabbak a kereske
delmi jog, a váltójog, a telekkönyvi jog és a bányajog." 
(Vecseklőy: i. m., 164. p.).

Jós
történeti nem le

mind tartalmi okokból szükségessé teszi, hogy a 
Törvénykönyv egy újabb szerkezeti egységgel, a 
„Könyv”-vel egészüljön ki. A Kódex élén, a részle
tes szabályokat tartalmazó Könyvek előtt Bevezető 
rendelkezések foglalják össze a törvénykönyv célját 
és alapelveit.” A Koncepció szerint a leendő Kódex 
Könyvei a következők: Első Könyv: Személyek, 
Második Könyv: Családjog, Harmadik Könyv: Do
logi jog, Negyedik Könyv: Kötelmi jog. Ötödik 
Könyv: Öröklési jog.

A 2003-as Koncepcióról formailag elmondható, 
hogy a szabályozandó joganyag tagolását tekintve, a 
családjog Polgári törvénykönyvbeli szabályozásával 
az 1945 előtti javaslatok rendszerét követi.

Összefoglalva megállapítható, hogy az új Polgári 
törvénykönyv Koncepciójának a kereskedelmi jogra 
vonatkozó monista felfogása nem felel meg a II. vi
lágháború előtti jogtörténeti hagyományoknak. Az 
1875:37. te. írásban rögzítette a kereskedelmi jog 
szabályait. A magánjog kodifikálására irányuló kí
sérletek a kereskedelmi és magánjog dualista felfo
gását követték, és a létező Kereskedelmi törvény 
mellett, külön magánjogi kódexben szabályozták 
volna a magánjogot. Ezek a törekvések azonban 
eredményre vezettek.

7 Magyar magánjog. Szerk. Szladits Károly. I. kötet (Budapest. 
Grill. 1941. 19. p.: a továbbiakban: Szladits: Magyar magánjog)

R Szászy-Schwarz Gusztáv: Bevezetés a magyar kereskedelmi 
jogba, in: Szászy-Schwarz G.: Parerga. Vegyes jogi dolgoza
tok (Budapest, Átheneum, 1912, 364—365. p.)

9 A „gazdasági jog" kifejezést először Heidemann Vilmos 
egyetemi tanár használta az 1914-1918. évi világháború után 
megjelent Deutsches Wirtschaftsrecht című munkájában. 
Lásd: Bozóky Géza: Gazdasági jogunk fejlődésének újabb 
irányai (Pécs, 1943).

l0Perneczky Béla: A gazdasági jogról (Gazdasági Jog. 1941, 
321-343. p.)

11 Bozóky Géza: Kereskedelmi jogunk átalakulása (Gazdasági 
Jog. 1944, 339-348. p.)
A kodifikáció történetének korabeli feldolgozásai közül csak 
Szladits Károly összegzésére utalok: Szladits: Magyar ma
gánjog. különösen a 78. és a 87-105. p. A 21. században meg
jelent művek közül megemlítendő Horváth Attila: A magyar 
magánjog történek alapjai (Jogtörténeti Értekezések 33. kö
tet. Budapest, Gondolat Kiadó. 2006, különösen a 97-112. p.)

13 Apáthy István: Kereskedelmi jog. A magyar Kereskedelmi tör
vény alapján tekintettel a nevezetesebb európai törvényekre 
(Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása 
[Hoffmann és Molnár], 1876, Előszó, V. p.)

14 A Ki. revíziójának történetéhez 1927-ig lásd: Bozóky Géza: 
Bevezetés. Visszapillantás kereskedelmi törvényünk félszáza
dos múltjára. XXVIII-XXX. p. In: A Kereskedelmi törvény és 
a reá vonatkozó joganyag kézikönyve. Összeáll. Szende Péter 
Pál (Budapest. Grill. 1927)

15 Itt nem térek ki arra. hogy Magyarországon milyen polémiá
kat vetett fel az a helyzet, hogy a magyar Kereskedelmi tör
vény alapjául szolgáló ADHGB-l Németországban hatályon 
kívül helyezték, újat alkotlak, Magyarországon pedig tovább
ra is a régi minta szerinti Kt. érvényesült.

16 Raffay: i. m.,47. p.
17 Kolosváry Bálint: A magyar magánjog tankönyve (Budapest, 

Politzer, 1904, 38. p.)
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Jog
18 Magyar jogi lexikon. IV. kötet (Budapest. Pallas, 1903. 

651-652. p.)
19 Lásd ehhez: Basa Ildikó: -4 kereskedelmi jogi kártérítés Itatá

sa a magánjogi kártérítésre Magyarországon a Millennium 
idején (Állam- és Jogtudomány. XXXVIII.. 1996-1997. 
51-70. p.)

20 Az 1868. évi XXX. tcz. 9. §-a szó szerint a következő: „Kö
zös ügyei a magyar korona összes országainak a pénz-, 
érczpénz- és bankjegy-ügy is, valamint a pénzrendszer és az 
általános pénzláb meghatározása, s azon kereskedelmi és ál
lamszerződések megvizsgálása és jóváhagyása, melyek Sz. 
István koronája országait egyaránt illetik: a bankokat, hitel- és 
biztosító intézeteket, szabadalmakat, a mértéket és súlyt, áru
bélyeget és mintabiztosítást, fémjelzést. írói és művészi tulaj
dont illető intézkedés: a tengerészeti, kereskedelmi, váltó- és 
bányajog, s általában a kereskedelem, vámok, távírda, posták, 
vasutak, kikötők, hajózás, s azon állami utak és folyók ügye. 
a melyek Magyarországot s Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátországokat közösen érdeklik."

21 Zlinszky Imre: A magyar magánjog mai érvényében. Átdol
gozta: Reiner János (8. kiadás, Budapest, Franklin, 1902, 6. p.)

22 Ennek megfelelő szabályt tartalmaz a Ki. 566. §-a. amikor ki
mondja, hogy .jelen törvény (...] végrehajtásával a törvény
kezés tekintetében pedig az igazságügyi minister. illetőleg 
Horvát- és Szlavonországban a horvát-szlavon-dalmátországi 
bán bizatik meg.”

23 Bozóky Géza: Visszapillantás kereskedelmi törvényünk fé l
százados múltjára. In: A Kereskedelmi törvény és a reá vonat
kozó joganyag kézikönyve. Összeáll.:Szendc Péter Pál. A be
vezetést írta: Bozóky Géza (Budapest. Grill. 1927, XVI. p.)

24 Meszlény Artúr: Három észrevétel a polgári törvénykönyv 
tervezetének a szavatosságot tárgyazó intézkedéseire (Keres
kedelmi Jog. 1913. 19-20. szám, 367. p.)

25 Ehhez lásd különösen Grosschmid írásait, pl. Kereskedelmi 
jogunk egynémely alapfogalmához, in: Magánjogi tanulmá
nyok. II. kötet (Budapest, Politzer, 1901,27. p.). továbbá Ma
gánjogi előadások. Jogszabálytan (Budapest. Athencum. 
1905. 19. p.)

2Í’ Nagy Ferenc: Polgári törvénykönyv és kereskedelmi jog  (Ke
reskedelmi Jog, 1913, 19-20. sz., különösen a 335-336. p.)

27 Kolosváry Bálint: Megjegyzések a magánjogi code.x- 
javaslathoz (Polgári Jog, 1929. 2. sz.. 50. p.)

28 A magánjog forrásairól lásd például: Szladits Károly: Jogsza
bálytan. In: Szladits: Magyar magánjog. I. kötet, 115-178. p.; 
Kolosváry Bálint: Magánjog. Vezérfonal a magyar magánjog
ból tartott egyetemi előadásokhoz. A jogfejlődés újabb ered
ményeivel kieeészített V. kiadás (Budapest. A „Stúdium" ki
adása, 1944, 5-14. p.)

29 Vecseklőy: i. m., 56. és 75. p
30 Lásd: Indokolás a magyar általános polgári törvénykönyv ter

vezetéhez (Budapest. Grill. 1901, XV-XVII. p.)
31 Ez a látszólag formai kérdés a kerettörvény, illetve a mindent 

szabályozó ideális kódex, azaz a két szabályozási véglet kö
zötti egyensúlyozást is jelenti. Lásd ehhez pl.: ifj. Szigeti 
László: A kódex stílusa (Polgári jog. 1930. 5. sz., 182-189. p.)

32 Szladits Károly: Magánjogi törvénykönyv és bírói gyakorlat 
(Polgári jog. 1929. 8. sz., 367-373. p.)

33 A bíróságok és a jogkeresők számára fontos döntvénytárak is 
hivatkoztak a tervezetekre. Például az 1923-as Szladits-féle 
döntvénytár ismerteti az 5984. lajstromszámú kúriai határoza
tot. majd apró betűvel hivatkozik a képviselőház külön bizott
ságának szövegezésében a polgári törvénykönyv javaslatára, 
vagyis az ún. bizottsági szövegre (továbbá más döntvénygyűj
teményekre és tankönyvre): Magánjogi döntvénytár. Szerk.: 
Szladits Károly (Kiadja a Jogtudományi Közlöny szerkesztő
sége, XV. Kötet. Budapest. Franklin. 1923, 151. p.) Az 1928. 
évi Mtj. megjelenése után már a jelentős törvény- és szokás

jogi gyűjtemények az Mtj. rendszere szerint tagolták anyagu
kat, és bevették a gyűjteménybe az Mtj. szövegét is. Erről egy 
1934-es gyűjteményben ezt olvashatjuk: [a gyűjtemény) 
„minden fejezet I. részében a kódexjavaslat vonatkozó §-ait. 
II. részében pedig az élő jogot: első helyen a törvényeket, azu
tán a kormányrendeleteket (és az esetleges egyéb írott jog- és 
jogismerési forrásokat: helyhatósági szabályrendeleteket, hi
vatalos tájékoztatókat stb.), végül a felsőbíróságok jelentéke
nyebb döntéseit közöljük”. {Magyar magánjog mai élvényé
ben. Törvények, rendeletek, joggyakorlat. III. rész. Kötelmi 
jog. I. kötet. Összeáll, és jegyzetekkel ellátta: Szladits Károly, 
Fürst László, Újlaki Miklós. Budapest, Grill. 1934. III. p.)

34 Szladits: Magyar magánjog. I. kötet, 100-101. p.
35 A Kormányzó Úr O főméltóságának beszéde, mellyel az 

1931. év július hó I8-ára egybehívott 1931—1936-iki ország- 
gyűlést 1931. évi július hó 21-én az Országház kupolacsarno
kában ünnepélyesen megnyitotta. In: Az 1931. évi július hó 
18-ára összehívott országgyűlés Képviselőházának Iromá
nyai. 1. kötet. 1. szám (Budapest, Athenacum, 1932, 3. p.)

36 A Kormányzó Úr Ő főméltóságának beszéde, mellyel az 
1935. év április hó 27-érc egybehívott 1935—1940-iki ország- 
gyűlést 1935. évi április hó 30-án az Országház kupolacsarno
kában ünnepélyesen megnyitotta. In: .4; 1935. évi április hó 
27-ére összehívott országgyűlés Képviselőházának Iromá
nyai. I. kötet. 1. szám (Budapest. Athenacum, 1935. 3. p.)

37 A Kormányzó Úr Ő főméltóságának beszéde, mellyel az 
1939. év junius hó 10-ére egybehívott 1939—1944-iki ország- 
gyűlést 1939. évi junius hó 10-én az Országház kupolacsarno
kában ünnepélyesen megnyitotta. In: Az 1939. évi junius hó 
10-ére összehívott országgyűlés Képviselőházának Iromá
nyai. I. kötet. 1. szám (Budapest, Athenacum, 1939. 4. p.)

38 Életrajzi adatai (a Magyar Életrajzi Lexikon alapján): Vlaclár 
Gábor (1881. okt. 14. -  Bp„ 1972. júl. 19.): jogász, kúriai ta
nácselnök. Dolgozott az Igazságügyminisztériumban: miniszte
ri titkár (1918), a magánjogi ügyosztály, majd a törvényelőké
szítő ügyosztály vezetője volt. Részt vett a magánjogi törvény
könyv-javaslat megalkotásában, törvények, rendeletek megszö
vegezésében. 1944. aug. 29,-okt. 16. között igazságügy-minisz
ter. Az MTA tagja (1937-49). Egyik szerzője a Szladits Károly 
szerkesztette Magyar magánjognak.; a hatodik kötet, az Öröklé
sijog Bevezetésénck írója (Szladits Károly: Magyar magánjog. 
VI. kötet. Öröklési jog. Budapest. Grill. 1939)

39 Vladár Gábor: Visszaemlékezéseim (Budapest. Püski. 1997, 
193-194. p.)

40 Szladits Károly: Magyar magánjog. I. kötet. 101. p.
41 Lásd különösen Juhász Andor felszólalását a Magyar Jogász- 

egylet magánjogi szakosztályának 1929. december 7-én tartott 
ülésén (hivatkozza Szladits Károly: Magyar magánjog. I. kö
tet, 101. p.)

42 Lásd pl. Kőnig Vilmos cikkét a Jogtudományi Közlöny 1928. 
évi 10. és 11. számában (hivatkozza: Szladits Károly: Magyar 
magánjog. I. kötet. 101. p.)

43 Lásd különösen Szászy Béla cikkét a Nemzeti Újság 1929. no
vember 17-ei és Schuster Rudolf cikkét a Jogtudományi Köz
löny 1930. január 1-jei számában és a Meszlény - 
Emlékkönyvben. Kódex és szokásjog címmel (hivatkozza: 
Szladits Károly: Magyar magánjog. I. kötet. 101. p.).

44 Az okokhoz lásd pl.: Horváth Attila: i. m.. 111. p.: Magyar 
jogtörténet. Szer. Mezey Barna (3. kiad., Osiris, Budapest, 
2004. 139. p.)

45 Indokolás a magyar általános polgári törvénykönyv tervezeté
hez. Első kötet (Budapest, Grill, 1901, XI—XIII. p.)

46 A magyar polgári törvénykönyv tervezete. Második szöveg. 
Közzéteszi az igazságügyi-minisztériumban szervezett állan
dó bizottság (Budapest. 1913, IV. p.)

47 A Kormány 1003/2003. (1. 25.) Korm. határozatával elfoga
dott szöveg az új Polgári törvénykönyv koncepciójáról.
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