
Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének 
Törvényjavaslatát (MTJ) 1928. március 1-jén 
terjesztették az Országgyűlés elé. Ennek a kó

dextervezetnek adózott tisztelettel a Szegedi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kara egy em
lékülés keretében 2008. december 4-én.

Prof. Dr. Besenyei Lajos, az ülés elnöke megnyitó
jában az MTJ közel három évtizedes kodifikációs mun
kálatait méltatta, és kiemelte, hogy a hatályos polgári 
törvénykönyvünk is megemlíti kommentárjában az 
1928-as Javaslatot.

Dr. Tátimé Dr. Fábián Eszter professzor asszony az 
MTJ családi jogi vonatkozását vizsgálta A mai polgári 
jogi kodifikáció és az MTJ címmel tartott előadásában. 
A jogág szabályozásnak történeti áttekintésében külön 
kiemelte, hogy a magyar családi jog egyes intézményei 
elsősorban a tulajdonjogtól függtek. A családi jog kodi- 
fikációját az 1877:22. tc.-től datálják, és e szabáíyozási 
folyamatban döntő jelentőséggel bírt az 1894:31. te. A 
vizsgálatok azt mutatták, hogy 1928-ig az öröklési jo 
got és a családi jogot együtt szabályozták, amelynek 
kapcsán az előadó kiemelte, hogy a kodifikációs mun
kálatokban megkerülhetetlen Grosschmid Béni. aki a 
két jogterületet elválaszthatatlannak tekintette. A Javas
lat munkálatai során változás következett be és a sze
mélyi jog került előtérbe. Az előadás külön foglalko
zott, az MTJ tételes joganyagát figyelembe véve, a ki
kötött hitbér helyzetével, csakúgy, mint a törvényes 
gyermekre vonatkozó szabályokkal, a női szabad va
gyonnal és a hozománnyal. Ezekkel összefüggésben a 
közszerzemény jelentőségére, valamint a vagyonelkü- 
lönülés egyre szélesebb térnyerésére hívta fel a pro
fesszor asszony a figyelmet. Az előadás zárásaként az 
elkészülő új polgári törvénykönyv is említést nyert. Az 
új kódex külön könyvként emelné be a családi jogot a 
polgári jog anyagába, amelyben azonban érdemes lenne 
több figyelmet szentelni a vagyoni jogi szabályozásra, 
az élettársi kapcsolat jogintézményére és a házassági 
vagyonjog regulatiójára.

Dr. Görög Márta személyiségi jogi kérdéseket 
elemzett A személyiségi jogok fejlődése az MTJ tükré
ben című előadásában. Az előadó az anyagi jogot és a 
gyakorlatot emelte ki, s Meszlényi Artúr gondolatai 
alapján az immateriális érdekek extenzív és intenzív 
védelmére helyezte a hangsúlyt. Mint elmondta, az 
erkölcsi javak bővülése is közrehatott abban, hogy az 
MTJ a személyiség egzakt meghatározásával a „ma
gánosság jogában” az ítélkezés számára is előremutatót 
alkotott. A Javaslat fogalmi rendszerében a személyi
ség jelentette egyfelől a személyhez fűződő jogokat, 
másfelől a későbbi alkotmányos alapjogokat. Ezzel a 
dogmatikával párhuzamosan a gyakorlat inkább a sze
mélyiség külvilágban való megjelenését tartotta meg
határozónak, amely megegyezett a társadalmi közösség 
által elismert személyiséggel. Görög Márta az elmélet 
síkján kiemelte a személyiségi jog és a személyhez 
fűződő jog elhatárolásának fontosságát. A személyiségi 
jog csak a természetes személyek vonatkozásában 
merülhetett fel már az MTJ dogmatikájában is, amely a
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képmáshoz, a magántitok védelméhez való jogot épp
úgy jelentette, mint a kegyeleti jogot. Ez utóbbit a 
személyiségi jog halál utáni továbbélésének tekintették. 
Ezek védelmére alakult ki akkoriban az eszmei kár
térítés, a „nem vagyoni elégtételadási kötelezettség”.

Az előadó összegzésében felhívta a figyelmet az 
MTJ fogalmi világának egzaktságára, a Javaslat 1114. 
szakaszában rögzített elégtételadási igény átszállására, 
mint jogi megoldásra és a Javaslatnak a gyakorlathoz 
való viszonyára.

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária a szokásjog és az 
MTJ kapcsolatát mutatta be A magyar öröklési jog a 
szokásjog és az MTJ tükrében című előadásában. A Kú
ria meghatározó szerepére hívta fel a figyelmet a jog- 
biztonság és jogegységesítés körében. A törvényes 
öröklés jogintézményén keresztül, a történeti fejlődés 
tükrében kiemelte, hogy a változások eredményeként a 
jogrendszerben az ősi jogintézmények továbbélése 
mellett számos új jogi megoldás is beépült a magyar 
magánjogba. így különösen a köteles rész megjelenése 
volt hatással a magyar öröklési rendre, de a régi jogból 
megmaradt a hitbizomány és a közszerzemény is. A 
vagyoni jog és az öröklési jog viszonyában külön kie
melte az előadó az 1848:15. te. fontosságát, amely ki
mondta az ősiség eltörlését. Az Ideiglenes Törvényke
zési Szabályokban rendelkeztek a végrendelkezési sza
badságról, amelynek egyik következményeképpen sza
bályozásra került a köteles rész intézménye is. Ez vi
szont maga után vonta az érdemtelenség problemati
káját, amelynek megoldására a Tripartitum rendelkezé
seit vették figyelembe. A megszilárduló joggyakorlat 
az MTJ-ben már pontos fogalmi világgal jelent meg. 
Az előadó a Hármaskönyv szokásjogi alapú rendszeré
nek bírói gyakorlat által konzervált jogrendszerére ha
tással bíró MTJ-t „kiérlelt kodifikációként” határozta 
meg.

Dr. Gellén Klára A szerződések érvénytelensége az 
MTJ-ben című előadásában a kötelmi jog általános 
részéhez igazodva elemezte az érvénytelenség prob
lematikáját. A téma tárgyalása a Javaslatban hibás szer
ződések címen nevesítve kapott helyett, amely az ér
vénytelenséget külön vizsgálta a szerződés alakja, tár
gya és tartalma, valamint értelmezése és az akarathiány 
vonatkozásában. Míg a szerződések alakisága vonat
kozásában a hiba semmisségre vezetett, addig a kon
traktusok tárgyának és tartalmának vizsgálata azt mu
tatta, hogy a klasszikus okok (lehetetlen szerződés, a



törvényi tilalomba ütköző szerződések) mellett a jó 
erkölcsbe ütköző szerződések és a kizsákmányoló ügy
letek elhatárolása további dogmatikai megoldásokat 
hozott. Míg a jó erkölcsbe ütköző szerződések a tár
sadalmi elvárásokra alapozott megközelítést igényel
ték, addig a kizsákmányoló ügyletek között, etikai kér
déseket felvetve, különbséget tettek az anyagi kizsák
mányolás és a személyi állapot, a tapasztalatlanság 
okán kizsákmányolásra vezető ügyletek között. Az 
előbbi, tehát az anyagi kizsákmányolás, annak bizalmi 
jellegére tekintettel, megalapozta az 1932:6. te. meg
születését, amely a hiteluzsorát szabályozta. A szerző
déses akaratot vizsgálva az MTJ rögzítette a színlelt 
szerződések körében az egyetemleges felelősséget, a 
fiduciárius ügyletek bizalmi jellegét, és a nem komo
lyan tett nyilatkozatot is elismerte érvénytelenségi 
okként. Tévedés esetére a szerződés két konjunktív 
feltétel teljesülése esetén vált érvénytelenné. A tévedés
nek lényeges kérdésre kellett vonatkoznia, és ingyenes 
előnynek vagy aránytalan nyereségnek kellett jelent
keznie a felek oldalán. Ebben a témakörben különleges 
volt a Javaslat megoldása, mivel a kölcsönös tévedés és 
a megbízott személyen keresztül létrejött szerződések 
vonatkozásában nem követelték meg a két feltétel 
együttes teljesülését. Az érvénytelenségi okok akarati 
oldalán, a megtévesztés és fenyegetés kapcsán Almási 
Antalra utalva, Geilén Klára kiemelte a felelősség 
kérdését, valamint azt, hogy ezt a két érvénytelenségi 
okot leginkább szokásjogi alapon vizsgálták az ítél
kezők. A jogkövetkezmények közül a semmisség a 
szerződések „utóbb megerősíthetőségével" ex nunc 
quasi új szerződés létrejöttét eredményezte, míg a meg- 
támadhatósági ok keresettel volt érvényesíthető. Kivé
ve, ha a másik fél elfogadta a megtámadást, de az érte
sítési kötelezettség minden esetben fennállt. Később 
alakult ki a kifogás jogintézménye. A kártérítési szabá
lyok a szerződés megkötéséből eredő károk megtérí
tését írták elő lehetetlen, törvényes tilalomba ütköző 
szerződések és a fogyatékos elmetehetségűekkel kötött 
kontraktusok körében. A vétkességi alapú kártérítési 
rendszerben külön kellett vizsgálni a felelősséget. Az 
előadás zárásaként a részleges érvénytelenség kapcsán 
az előadó kiemelte, hogy az MTJ szabályai szerint az 
egész szerződés megdőlt, amely a jelenlegi, hatályos 
megoldással ellentétes. Az elkészülő, új Ptk. kapcsán az 
előadó jelezte, hogy az MTJ részletesebb szabályozást 
adott az érvénytelenség körében.

Dr. Papp Tekla előadásában Az atipikus szerződések 
és az MTJ kapcsolatát tárgyalta. Az előadó Szászy Bé
lának a Magyar Jogászegyleti Értekezésekben elmon
dott beszédét idézte, majd utalt rá, hogy a kereskedelmi 
ügyleteket nem szabályozták az 1928-as Javaslatban. 
Az előadás tárgyaként megjelölt atipikus szerződések 
csoportismérveinek számbavételével az előadó kiemel
te, hogy hatályos jogunkban az atipikus kontraktusok 
nem minden esetben kapnak magyar nevet, bonyolult 
megjelölésűek. azokat az egyes szerződések között sem 
szabályozzák, külföldi jogalkotás eredményeként 

_ kerülnek be jogrendszerükbe, és sok esetben az európai

jogegységesítés eszközeként tartják őket számon. 
Hatályos jogunkban az általános szerződési feltétek és 
a blankettaszerződések a hosszú távú piaci kapcsolatok 
gazdasági szervezetek közötti rendezését szolgálják. A 
téma szempontjából megkerülhetetlen jelentőségű hatá
lyos szabályozás, a Ptk. 200. szakasza értelmében a 
szerződő felek tetszőleges tartalommal léphetnek 
szerződésre az általános szabályoknak megfelelő alaki
ság vagy alakszerűtlenség mellett, azonban az atipikus 
szerződésekre a gyakorlat írásbeliséget alakított ki. A 
fenti speciális tulajdonságokra tekintettel az előadó 
hatályos jogunk szerint számba vette az atipikus szer
ződéseket, amelyeket elhatárolt a vegyes, innominált 
kontraktusoktól. Az MTJ joganyagát figyelembe véve 
eltérő tipizálást állított fel, elsősorban az önálló-önál- 
lótlan, a járulékos-lényegi eltérésekre valamint a jogi 
normában történő szabályozás-szabályozás nélküliség 
ismérvei mentén. Az atipikus szerződéseket a felek 
konszenzusára alapozva gyűjtőkategóriaként kezelték. 
A jelenlegi szabályokat figyelembe véve, az MTJ vi
szonylatában azt lehet mondani, hogy az atipikus 
szerződések a Javaslat tárgyi hatályán kívül esnek. így 
különösen a koncessziós szerződés, az önálló kereske
delmi ügynöki szerződés, amelynek szabályait a Keres
kedelmi törvény 45.§-a a kereskedelmi utazó definiá
lásával csak érintette. A Javaslat dologi jogi része a 
timesharing, mint atipikus, a fogyasztó számára meg
határozott időre üdülési-lakáshasználati jogot engedő 
szerződés vizsgálatára adott lehetőséget. Dr. Papp 
Tekla három nyomvonalat jelölt meg; így az MTJ 666. 
szakaszát, a lakáshasználati jogot és a szolgalom szabá
lyozását, valamint a korlátolt dologi jog vizsgálatát. Az 
atipikus szerződések közül az előadó szerint a faktoring 
számára „befogadóbb lett volna az MTJ". Hatályos 
szabályaink szerint a személyhez kötött, lejárt követe
lés nem engedményezhető. Az MTJ szabályanyagát 
figyelembe véve azonban az értesítési kötelezettség 
mellett megtalálható a teljes követelés átszállásának 
lehetősége, amely megfelel a valódi faktoring jelenlegi 
szabályainak, csakúgy, mint a szavatolás szabályai.

Összegzésként az előadó megítélése szerint az 1928- 
as Javaslatra figyelemmel a timesharing és a faktoring 
szabályai a befogadó kódextervezet rendszerébe illeszt
hetőek lehettek volna, szemben a hatályos Ptk. zárt 
rendszerével.

Az elhangzott előadásokra reagálva Prof. Dr. 
Molnár Imre -  a római jogi vonatkozásokat kiemelve -  
elmondta, hogy bár a római jog szerződéses típuskény
szert alakított ki, már akkor is léteztek innominált reál
kontraktusok, míg a családi jog körében a közönség fi
gyelmébe ajánlotta a concubinatus intézményének vizs
gálatát, a kötelmi jog vonatkozásában pedig a római jog 
által nem ismert uzsorás ügyletet és a tévedés semmis
ségre vezető tulajdonságát emelte ki.

Az emlékülés végén élénk beszélgetés alakult ki a 
résztvevők között az MTJ és a mai polgári jogi kodi- 
fikációs folyamata kapcsán.

Nacsa Mónika


