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III. Kötelmi jog 
 
Bevezető 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: az új Ptk.) 2014. 

március 15-én hatályba lépett. Az új Ptk. a kötelmek közös szabályai között foglalja össze 
azokat a – többségükben diszpozitív jellegű – szabályokat, amelyek nemcsak a szerződéses 
viszonyokra, hanem az egyéb kötelemkeletkeztető tényállásokban létrejövő kötelmekre is 
vonatkoznak.  

A kötelmekre vonatkozó közös szabályok elején a kötelem lényegét határozza meg a 
törvény, kifejezve azt, hogy a kötelem tágabb kategória, mint a szerződés.  

A kötelem az olyan relatív szerkezetű polgári jogi jogviszonyok gyűjtő elnevezése, 
amelyekből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás 
teljesítésének követelésére. 

Kötelemnek csak az olyan – az új Ptk. tárgyi hatálya alá tartozó – jogviszonyok 
tekinthetők, ahol 

− az egyik szereplő egy szolgáltatással tartozik a másiknak,  
− a másik pedig jogosult ezen szolgáltatás teljesítésének a követelésére. 
Azok a jogviszonyok, amelyekben ezen feltételek együtt nem teljesülnek, nem tekinthetők 

kötelmi jogi jogviszonyoknak. 
Az új Ptk. úgy rendelkezik, hogy a kötelmeknek a felek jogaira és kötelezettségeire 

vonatkozó közös szabályaitól a felek egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést 
nem tiltja. Ebből az is következik, ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a diszpozitív 
rendelkezések is kötelező érvényűek. 

A következőkben – a számviteli előírásokkal összefüggően – kiemelünk az új Ptk.-ban 
szabályozott, illetve módosult, a kötelmi jog keretébe tartozó előírást. Ezek  

− az elévülés, 
− a tartozás-elismerés, az egyezség, 
− a pénzkövetelés beszámítása, 
− a szerződés megerősítése: a foglaló, a kötbér, a jogvesztés kikötése, 
− az engedményezés, 
− a jogátruházás,  
− a tartozásátvállalás, 
− a szerződés-átruházás 
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1. Az elévülés [Az új Ptk. 6:21-6:25. §-ai] 
 
Az időmúlás joghatása 
Az új Ptk. elhatárolja egymástól a jogvesztő határidőt és az elévülést (a korábbi Ptk.-ban 

nem volt ez a megkülönböztetés). 
A jogszabályban előírt határidő eltelte jogvesztéssel akkor jár, ha ezt jogszabály 

kifejezetten így rendeli. 
Ha a határidő nem jogvesztő, arra az elévülés szabályait kell alkalmazni. 
 
Az elévülés 
Ha az új Ptk. másként nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.  
Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.  
Ha az elévülési időt meg kívánják a felek változtatni, a megállapodást írásba kell foglalni. 

Így, ha az ötéves elévülési időt – a szabályozás diszpozitív jellegéből következően – öt évnél 
rövidebb vagy hosszabb időtartamban állapítják meg, azt írásban rögzíteni kell. Írásba 
foglalás nélkül semmis a szóbeli megállapodás. A korábbi Ptk. szerint az elévülési időtől 
eltérni csak jogszabály kifejezett előírása alapján lehetett, és csak lefele, illetve az egy évnél 
rövidebb elévülési határidőt a felek írásban legfeljebb egy évre meghosszabbíthatták. 

Az új Ptk. egyértelműen rögzíti, hogy az elévülést kizáró megállapodás semmis. 
 
Az elévülés joghatásai (az új Ptk. egyértelművé teszi) 
Ha az új Ptk. eltérően nem rendelkezik, az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet 

érvényesíteni.  
Az elévülés a kötelezettnek a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségét nem 

érinti, azaz a teljesítésre vonatkozó kötelezettség változatlanul fennmarad, de a teljesítés már 
bírósági úton nem követelhető (ez azonban az önkéntes teljesítést nem zárja ki). 

Az elévült követelés alapján teljesített szolgáltatást a követelés elévülésére tekintettel 
visszakövetelni nem lehet.  

Nem új előírás, hogy a főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is 
elévülnek, viszont a mellékkövetelések elévülése a főkövetelés elévülését nem érinti.  

 
Az elévülés nyugvása 
(lényegében a korábbi Ptk. előírásainak megfelelően) 
 
Az elévülés nyugszik, ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni. 

Ilyen esetben az akadály megszűnésétől számított egy éves – a törvényben meghatározott 
esetekben három hónapos – határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az 
elévülési idő már eltelt vagy egy évnél (három hónapnál) kevesebb van hátra. Ha a nyugvásra 
rendelkezésre előírt határidők leteltek, az a követelés elévüléséhez és nem jogvesztéshez 
vezet. 

 
Az elévülés megszakítása 
Az elévülést megszakítja 
− a tartozás elismerése a kötelezett részéről, 
− a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyesség, 
− a bírósági úton történő érvényesítés, 
− a követelés csődeljárásban történő bejelentése. 
Az új Ptk.-ból kimaradt az, hogy az elévülést megszakítja a „követelés teljesítésére 

irányuló írásbeli felszólítás.” Ez azonban nem jelenti azt, hogy a leltárba bekerülő követelést, 
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kötelezettséget nem kell egyeztetni, az egyeztetési kötelezettséget ugyanis kötelezően a 
számviteli törvény írja elő (minden évben). 

 
Az elévüléshez kapcsolódó számviteli előírások 
A jogosultnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-a (4) 

bekezdése 10. pontjának g) alpontja alapján a hatályos jogszabályok alapján elévült követelés 
behajthatatlan követelésnek minősül, és mint ilyent egyéb ráfordításként kell elszámolni, de a 
ráfordításként elszámolt összeg a társasági adó alapja megállapodása során növeli az adózás 
előtti eredményt.  

A kötelezettnél az Szt. 86. §-a (3) bekezdésének h) pontja alapján az elévült kötelezettség 
összegét rendkívüli bevételként kell elszámolni, ha ahhoz nem kapcsolódik beszerzett eszköz. 
Ebből azonban az is következik, ha az elévült kötelezettséghez beszerzett eszköz kapcsolódik, 
azt az Szt. 86. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján a rendkívüli bevételek között kell 
elszámolni, de halasztott bevételként – a kapcsolódó eszköz könyv szerinti értékének 
megfelelő összegben – időbelileg el kell határolni.  
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2. A tartozás-elismerés, az egyezség [Az új Ptk. 6:26-6:27. §-ai] 
 
Tartozás-elismerés (lényegében nem változott) 
Nemcsak a szerződésekből fakadó kötelmi kötelezettségek (tartozások) elismerése tartozik 

ide, mint korábban, hanem valamennyi kötelem. 
Ha a kötelezett a tartozását – bármilyen formában, nem kötelező, hogy az írásban történjen 

– elismeri, a tartozás jogcíme nem változik meg, 
− de a tartozást elismerő kötelezettet terheli annak bizonyítása, hogy tartozása az 

elismerő jognyilatkozat megtételének időpontjában nem vagy alacsonyabb összegben 
állt fenn,  

− bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelésen vagy érvénytelen szerződésen 
alapult. 

A számviteli elszámolás során a szerződés szerinti teljesítés elismerése valójában ezen 
elismerés alapján kiállított számla szerinti követelés adós általi tartozás-elismerését jelenti.  

 
Egyezség 
Az új Ptk. általánosítja az egyezség jogintézményét, mivel az valamennyi kötelemnél 

alkalmazható. 
Az új Ptk. a korábbi szabályon érdemben annyit változtatott, hogy az egyezségkötés 

fogalmi elemeként szolgáló kölcsönös elengedés feltételén enyhít, egyezségnek minősül az is, 
amikor a megegyezés úgy jön létre, hogy csak az egyik fél enged eredeti követeléséből. 

Az egyezség a számviteli elszámolás során jellemzően engedmény formájában jelenik 
meg, és az egyezség bizonylata alapján (a megállapodás szerint jellemzően helyesbítő számla 
formájában) az eredeti követelés, kötelezettség összegét módosítja.  
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3. Pénzkövetelés beszámítása [Az új Ptk. 6:53-6:56. §-ai] 
 
A pénzkövetelés beszámítása a teljesítés sajátos formája. 
A beszámítás lényegi feltételei nem változtak. A beszámítani kívánt pénzkövetelésnek 

lejártnak (esedékesnek) kell lennie. 
Továbbra sem követelmény, hogy csak ugyanazon jogviszonyból származó 

pénzkövetelések számolhatók el egymással, a beszámítandó követelés bármely más 
jogviszonyból is származhat. Az új Ptk. nem utal a követelések egyneműségére. 

Tartalmilag az új Ptk. nem változtat a beszámítás különös eseteinek a feltételein sem.  
A beszámítás változatlanul a jogosulthoz intézett (címzett) egyoldalú jognyilatkozattal 

történik, a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését tartozásába 
beszámíthatja, a jogosult beleegyezése nélkül is.  

Beszámítani nem lehet 
− tartásdíj- és járulékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve,  
− a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben.  
Nem lehet beszámítani a bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelést sem.  
Beszámítani a bírósági eljárás során is lehet, de ezt az új Ptk. nem tartalmazza.  
 
A beszámítás számvitele 
A számviteli törvény alapján a követelést a mérlegben könyv szerinti értéken addig kell 

kimutatni, amíg azt pénzügyileg vagy egyéb módon (a Ptk. szerinti beszámítással, 
eszközátadással) nem rendezték. 

A pénzkövetelés beszámítására vonatkozó jognyilatkozat alapján az ugyanazon adóssal 
szembeni követelés összegét össze kell vezetni az ugyanazon hitelezővel szembeni 
kötelezettséggel, a kisebbik összegében. Könyvelése például: T 455 – K 311. Ehhez a 
jognyilatkozatnak tartalmaznia kell az adós nevét, címét, a beszámításra kerülő követelés 
bizonylatának (jellemzően a számlának) az adatait, a beszámítani szándékozott összeget, 
továbbá a hitelező nevét, címét, a beszámításra kerülő kötelezettség bizonylatának az adatait, 
a beszámított összeget stb.  

 
Beszámítás vagy kompenzálás  
Az új Ptk. előírásai sem zárják ki annak a lehetőségét, hogy két fél egybehangzó 

jognyilatkozatával írásban olyan megállapodást kössön, mely szerint az egymással szembeni – 
de még le nem járt, nem esedékes – követeléseket az egymással szembeni kötelezettségük 
teljesítésébe beszámítsák, azaz pénzkövetelésüket pénztartozásukkal kompenzálják, a 
megállapodásban részletezett követelést a megállapodásban részletezett kötelezettséggel 
szemben. (Például osztalék miatti kötelezettség az eszközök átadásából származó követeléssel 
kompenzálva, kiegyenlítve, teljesítve.) 
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4. A szerződés megerősítése [Az új Ptk. 6:185-6:190. §-ai] 
 
A szerződés megerősítésének eszközei valamilyen szerződésszegéshez kapcsolódó, a 

kötelezett által önként vállalt többletszankciót biztosítanak a jogosult számára, és egyben a 
kötelezett teljesítési készségét juttatják kifejezésre. 

Míg a szerződésszegés törvényi szankciói önmagukban, külön vállalás nélkül, a törvény 
erejénél fogva, a felek külön kikötése nélkül járulnak a szerződésszegéshez és érvényesíthetők 
a sérelmet szenvedett fél által, addig a szerződés megerősítésének többletszankciói 
szerződésszegés esetén is csak akkor érvényesíthetők, ha azt a felek a szerződésben előre 
kikötötték. 

 
4.1. Foglaló (érdemileg nem változott) 
 
A másik félnek fizetett – az új Ptk. szerint – pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha 

annak fizetése a kötelezettségvállalás megerősítése, és ez a rendeltetés a szerződésből 
egyértelműen kitűnik. Ez nagyon lényeges követelmény, mert a foglalót gyakran előlegnek 
tekintik, előlegnek minősítik. Ez azért nem mindegy, mert az előleget áfa-fizetési 
kötelezettség terheli, azt számlázni kell, míg a foglaló nem tartozik az áfa-körbe, számlázni 
sem kell. 

 
A szabályozás diszpozitív jellege mellett nincs akadálya annak, hogy a felek foglalóként 

pénz helyett meghatározott mennyiségű aranyat vagy más fajlagos szolgáltatásként megjelölt 
dolgot határozzanak meg. 

Az új Ptk. előírása alapján: 
− ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken,  
− ha a szerződésszegésért egyik fél sem felelős vagy mindkét fél felelős, a foglaló 

visszajár,  
− a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót 

kétszeresen kell visszatéríteni. 
Ez nem mentesít a szerződésszegés következményei alól. 
A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken. 
A túlzott mértékű foglaló összegét a bíróság mérsékelheti. 
 
A foglaló számvitele 
A foglalót adónál: 
− a foglaló szerződésben rögzített összegének átutalása: T 368 – K 384, 
− a foglaló beszámítása a vételárba: T 455 – K 368, 
− az adott foglaló elvesztése: T 869 – K 368, 
− az adott foglaló visszakapott összege: T 384 – K 368, 
− a visszakapott foglalónak megfelelő összeg (a kétszeres rész): T 384 – K 969. 
A foglalót kapónál: 
− a szerződésben rögzített foglaló átutalt összege: T 384 – K 479, 
− a foglaló beszámítása a követelés teljesítésébe: T 479 – K 311, 
− a kapott foglaló megnyerése: T 479 – K 969, 
− a kapott foglaló visszautalt összege: T 479 – K 384, 
− a kapott foglalónak megfelelő összeg (a kétszeres rész): T 869 – K 384. 
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4.2. Kötbér (érdemileg nem változott) 
 
Az új Ptk. egyértelművé teszi, hogy a kötbér kárátalány-funkciót tölt be, vagyis mentesíti a 

jogosultat a szerződésszegésből eredő kár bizonyítási terhe alól.  
A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért 

felelős, megszegi a szerződést. 
Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését kimenti. 
Kötbér csak írásban köthető ki. 
A jogosult kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a kötelezett 

szerződésszegéséből kára származott-e. 
A pénztartozás késedelmes teljesítése esetére kikötött kötbérre a késedelmi kamat 

szabályait kell alkalmazni. 
 
Kötbér és egyéb szerződésszegési igények 
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 
Nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól a késedelem esetére kikötött kötbér 

megfizetése.  
A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 
A jogosult a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 
A jogosult a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérítését akkor is követelheti, ha 

kötbérigényét nem érvényesítette. 
 
A kötbér mérséklése 
A kötelezett kérelmére a bíróság a kötbért mérsékelheti. 
 
Kötbérigény kamata 
A kötbér után kamat kikötése semmis, de az 
− esedékessé vált kötbér után a kötelezett késedelmi kamatot köteles fizetni. 
 
A kötbér számvitele: 
Szerződésszegés esetén 
− a fizetett kötbér: T 8632 – K 384, 
− a kapott kötbér: T 384 (3913) – K 9632. 
 
4.3. Jogvesztés kikötése (érdemileg nem változott) 
 
A felek írásban kiköthetik, hogy a szerződésszegésért felelős fél elveszít valamely jogot, 

amely őt a szerződés alapján egyébként megilletné. 
A bíróság a kötelezett kérelmére a joghátrányt mérsékelheti.  
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5. Engedményezés [Az új Ptk. 6:193-6:201. §-ai] 
 (Az új Ptk. a korábbitól részletesebben szabályoz.) 
 
Az engedményezés tartalma 
A jogosult a kötelezettel szembeni követelését másra átruházhatja. 
Új előírás az, hogy a követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra 

irányuló szerződés vagy más jogcím és a követelés engedményezése szükséges.  
Az engedményezés 
− az engedményező és az engedményes szerződése, amellyel 
− az engedményes az engedményező helyébe lép. 
Az engedményezéssel az engedményesre szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és 

kezességből eredő jogok, valamint – új előírásként – a kamatkövetelés is. 
 
Az engedményezhető követelések (új előírás) 
A követelés akkor engedményezhető, ha az engedményezéskor már létezik az a 

jogviszony, amelyből a követelés fakad, ideértve a jövőbeli követeléseket is. 
Az engedményezett követelést 
− a kötelezett, a jogcím, az összeg és az esedékesség megjelölésével vagy egyéb módon 

kell meghatározni, amely  
− az engedményezés időpontjában, jövőbeli követelés esetén legkésőbb a követelés 

létrejöttekor az engedményezett követelést azonosíthatja. 
Semmis a jogosult személyéhez kötött követelések engedményezése. 
 
Az engedményezést kizáró kikötések (új előírás) 
A követelés engedményezését kizáró kikötés harmadik személlyel szemben hatálytalan.  
Semmis a szerződés azon kikötése, amely a szerződésszegés esetére felmondási jogot 

biztosít vagy kötbérfizetési kötelezettséget ír elő. (Ha a szerződésben a követelés 
engedményezését kizárták, és a jogosult mégis engedményez, akkor ugyan szerződésszegést 
követ el, de a kötelezett legfeljebb kártérítési igénnyel léphet fel, ha az engedményezés a 
kötelezettnek kárt okozott.) 

 
Tájékoztatás és az okiratok átadása (új) 
Az engedményező köteles 
− az engedményest a követelés érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással ellátni, és  
− a birtokában lévő, a követelés fennállását bizonyító okiratokat az engedményesnek 

átadni. 
 

Értesítés az engedményezésről 
Az engedményező köteles – az engedményes választásának megfelelően –  
− a kötelezettet az engedményezésről – az engedményezés tényét és az engedményezett 

követelést megjelölve – írásban értesíteni, vagy 
− az engedményes személyét is meghatározó engedményezési okiratot az 

engedményesnek átadni.  
A kötelezett értesítését követően a kötelezett és az engedményező szerződésének a 

módosítása hatálytalan az engedményessel szemben (követelése a módosítás előtti állapotnak 
megfelelő!). 

A kötelezett az engedményessel szemben azokat a kifogásokat érvényesítheti és azokat az 
ellenköveteléseket számíthatja be, amelyek az engedményezővel szemben az értékesítéskor 
fennállt jogalapon keletkeztek.  
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Teljesítési utasítás (módosult) 
A kötelezett mindaddig az engedményezőnek köteles teljesíteni,  
− amíg nem kap olyan teljesítési utasítást, amely az engedményes személyét, valamint az 

engedményes telephelyét (székhelyét), lakóhelyét vagy számlaszámát meghatározza, 
− ezt követően a kötelezett a teljesítési utasításnak megfelelően teljesíthet. 
A teljesítési utasításnak az engedményezőtől kell származnia, vagy az engedményesnek 

hitelt érdemlő módon kell igazolnia, hogy a követelést rá engedményezték. 
Ha az engedményest megjelölték, de az nem tartalmaz teljesítési utasítást, teljesítési 

utasítást kizárólag csak az engedményes adhat. 
Ha a kötelezett az engedményező részére teljesít 
− az engedményező köteles a szolgáltatás teljesítéseként a birtokába került 

vagyontárgyakat a sajátjától elkülönítve kezelni, és  
− az engedményes részére késedelem nélkül átadni. 
Az engedményező hitelezői az ilyen vagyontárgyakra nem tarthatnak igényt.  
 
Többszöri és utólagos engedményezés (új) 
Ha az engedményező azonos követelést többször engedményez, a kötelezett akkor 

szabadul, ha az elsőként kapott teljesítési utasításnak megfelelően teljesít. 
Ha az engedményes a követelést továbbengedményezi, a kötelezett akkor szabadul, ha az 

utolsó teljesítési utasításnak megfelelően teljesít. 
 
A kötelezett költségeinek megtérítésére az új Ptk. előírása szerint 
− az engedményező és az engedményes egyetemlegesen kötelesek. 
 
Követelés átszállása jogszabály rendelkezése alapján 
− az engedményezés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
Ebben az esetben az engedményező helytállási kötelezettsége akkor marad fenn, ha azt 

kifejezett rendelkezés előírja. 
 
Az új Ptk. nem szól arról, hogy az ellenérték fejében való engedményre az adásvétel, az 

ingyenes engedményre az ajándékozás szabályait kell alkalmazni? 
Nyilvánvalóan, a követelés engedményezéssel történő átruházásakor az átruházás esetei 

figyelembevételével az adásvétel, illetve a térítés nélküli átadás-átvétel szabályait indokolt 
alkalmazni. Így az engedményezés számvitele az erre vonatkozó megállapodás alapján a 
következő: 

− az engedményezőnél adásvétel esetén: 
= a követelés eladási ára: T 384 (365) – K 962, 
= a követelés könyv szerinti értéke: T 862 – K 31-36, 

− az engedményesnél a vételi áron: T 365 – K 384 (479); 
− térítés nélküli átadás/átvételnél: 

= az engedményezőnél a könyv szerinti érték kivezetése: T 8891 – K 31-36, 
= az engedményesnél piaci értéken: T 365 – K 9891 és T 9891 – K 4833; 

− a kötelezettnél bármilyen engedményezésnél 
= a teljesítési utasításnak megfelelően az analitikus nyilvántartáson az engedményező 

neve helyébe az engedményes neve és egyéb adata kerül, az engedményezést a 
főkönyvi nyilvántartáson nem kell könyvelni.  

 
Jövőbeni követelés engedményezését csak akkor lehet könyvelni, ha a követelést a 

számviteli előírások szerint – mint gazdasági eseményt – már könyvelni kellett. Például a 
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2015. évben teljesítendő termékértékesítés adásvételi szerződését már 2014-ben meg lehet 
kötni, és így 2014-ben már ismert lesz az, hogy mennyi az adott ügyletből a társaság jövőbeni 
követelése (ami az új Ptk. szerint már 2014-ben engedményezhető). Könyvelni viszont az 
engedményezést csak akkor lehet, ha a teljesítés az adásvételi szerződés szerint 2015-ben már 
megtörtént és az adásvételi szerződés szerinti ellenérték követelésként kimutatásra került.  
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6. Jogátruházás [Az új Ptk. 6:202. §-a] 
 
Az új Ptk. a korábbi Ptk.-tól eltérően tartalmazza a jogátruházás szabályait is.  
Abból indul ki, hogy a jogok forgalomképesek, és így átruházásuk a követelések 

átruházásához hasonlóan történhet.  
 
A jogosult a jogát másra átruházhatja, 
− kivéve, ha jogszabály a jog forgalomképességét kizárja, vagy  
− a forgalomképtelenség a jog természetéből egyértelműen következik.  
 
A jog átruházással történő megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más 

jogcím és  
− a jogátruházás szükséges. 
A jogátruházás az átruházó és az új jogosult szerződése, amellyel 
− az új jogosult az átruházó helyébe lép. 
Az új Ptk. szerint a jog átruházására az engedményezésre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 
Ha a jogok fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja,  
− a jog átruházásához az engedményezésen felül a jogosult személyében bekövetkezett 

változásnak a nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. 
 
A jogátruházás számvitele: 
A számviteli előírások szerint a megszerzett (megvásárolt) jogot az immateriális javak, 

illetve a tárgyi eszközök között kell kimutatni. Így az adásvételi szerződéssel történő 
jogátruházás esetén a könyvelés az átruházónál: 

− a jogátruházás eladási ára: T 384 (365) – K 961, 467, 
− a jog kimutatott könyv szerinti értékének kivezetése: T 861 – K 113, 126, 
− az új jogosultnál: a jogátruházás vételi árának könyvelése: T 113, 126, 466 – K 384 

(455); 
− térítés nélküli átruházás esetén: 

= az átruházónál az átruházott jog könyv szerinti értékének kivezetése: T 8891 – K 
113, 126, 467, 

= az új jogosultnál az átruházott jog piaci értékének állományba vétele: T 113, 126 – 
K 9891 és T 9891 – K 4833. 

A jogátruházás – jellemzően – áfa-köteles.  
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7. Tartozásátvállalás [Az új Ptk. 6:203-6:207. §-ai] 
 
A korábbi Ptk. vonatkozó előírása egyrészt módosult, másrészt kiegészült. 
A tartozásátvállalás a régi és az új kötelezett, valamint a jogosult háromoldalú szerződése. 
Ha a kötelezett és a jogosult megállapodik egy harmadik személlyel (az átvállalóval) 

abban, hogy az (átvállaló) a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét 
átvállalja,  

− a jogosult a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti. 
Az átvállalót mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a 

szerződés alapján megillették.  
A tartozásátvállalással a követelés biztosítékai megszűnnek. Fennmarad azonban a 

biztosíték, ha annak kötelezettje a tartozásátvállaláshoz hozzájárult.  
 
Előzetes hozzájárulás a tartozásátvállaláshoz 
Az új Ptk. szerint, ha a jogosult a tartozásátvállaláshoz szükséges jognyilatkozatát 

előzetesen megteszi, a tartozásátvállalás a jogosult értesítésével hatályossá válik, ugyanis a 
régi és az új kötelezett megállapodásával létrejön a tartozásátvállalás. (A hitelszerződéseknek 
jellemző tartalma, hogy a kötelezett előzetesen megadja a hozzájárulását ahhoz, hogy a bank a 
hitelt átruházza. A hiteltartozás során egyaránt szükség lehet a tartozásátvállalásra is, illetve a 
szerződésátruházásra is.)  

A jogosult a tartozásátvállaláshoz szükséges jognyilatkozata megtételekor fenntarthatja a 
jogot annak visszavonására, a törvény diszpozitív szabályából következően.  

 
Teljesítésátvállalás (módosult) 
Ha harmadik személy megállapodik a kötelezettel a kötelezett tartozásának átvállalásáról,  
− a harmadik személy köteles lesz a kötelezett tartozását teljesíteni vagy  
− a kötelezettet olyan helyzetbe hozni, hogy az a lejáratkor teljesíthessen.  
A jogosult nem követelheti a tartozását harmadik személytől. Az átvállaló harmadik 

személy nem teljesítése esetén az eredeti kötelezett szerződésszegés címén fordulhat szembe 
az átvállalóval. 

 
Tartozásátvállalás (új) 
Ha a felek a teljesítés-átvállalásról a jogosultat értesítik, egyetemleges kötelezettség jön 

létre. Az egyetemleges kötelezettet megilletik mindazon jogok, amelyek a kötelezettet a 
jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették. 

A tartozás elvállalója nem jogosult beszámítani a kötelezettnek a jogosulttal szemben 
fennálló egyéb követelését. 

Tartozás elvállalása esetén az átvállaló és a hitelező közvetlen jogviszonyba kerülnek 
egymással, a hitelező az átvállalótól jogosult követelni a tartozás teljesítését.  

 
Tartozás átszállása jogszabályi rendelkezés alapján 
Ez esetben is a tartozásátvállalás szabályait kell alkalmazni. 
 
A tartozásátvállalás számvitele 
− a kötelezettnél az átvállalt kötelezettség összegében: T 455 – K 988, 

= ha a kötelezettség beszerzett eszközhöz kapcsolódik: T 988 – K 4831, 
− az átvállalónál az átvállalt kötelezettség előírása: T 888 – K 479, 

= a későbbi tartozáskiegyenlítésig, törlesztésig időbeli elhatárolás: T 3931 – K 888, 
= a kiegyenlítéskor, a törlesztéskor: T 479 – K 384 és az időbeli elhatárolás részbeni, 

illetve teljes megszüntetése: T 888 – K 3931. 
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8. Szerződésátruházás [Az új Ptk. 6:208-6:211. §-ai] 
 
A régi Ptk. a szerződésátruházást nem szabályozta.  
 
A szerződésátruházás joghatásai 
A szerződésátruházás arra teremti meg a lehetőséget, hogy az egyik szerződő fél a teljes 

szerződési pozícióját átruházza egy harmadik személyre. Az átruházás eredményeként az 
eredeti szerződő fél szabadul a jogviszonyból, amely a szerződésbe belépő fél és az eredeti 
szerződés másik fele között marad fenn. 

A szerződésátruházás háromoldalú szerződés az eredeti jogviszony alanyai (átruházó és 
kötelezett) és az átvállaló között. 

Az új Ptk. szerint a szerződésből kilépő, a szerződésben maradó, a szerződésbe belépő fél 
− megállapodhatnak a szerződésből kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő 

kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő félre történő átruházásáról. 
A szerződésbe belépő felet megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazon 

kötelezettségek, amelyek a szerződésből kilépő felet a szerződésben maradó féllel szemben a 
szerződés alapján megillették és terhelték. 

A szerződésbe belépő fél nem jogosult beszámítani a szerződésből kilépő félnek a 
szerződésben maradó féllel szemben fennálló egyéb követelését. 

A szerződésben maradó fél nem jogosult beszámítani a szerződésből kilépő féllel szemben 
fennálló egyéb követelését. 

A szerződésátruházással a szerződésből kilépő fél minden kötelemtől szabadul.  A 
szerződésbe belépő félre szállnak át a szerződésátruházást megelőzően keletkezett 
kötelezettségek, így a szerződésbe belépő fél lesz felelős a szerződésből kilépő fél által 
okozott károkért is. 

A szerződésátruházással a szerződés biztosítékai megszűnnek. A szerződésátruházás 
mögöttes szabályaként azonban a tartozásátvállalás szabályai érvényesülhetnek. 

 
Előzetes hozzájárulás a szerződésátruházáshoz 
Ha a szerződésben maradó fél a szerződésátruházáshoz szükséges jognyilatkozatát 

előzetesen megteszi,  
− szerződésátruházás a szerződésben maradó fél értesítésével válik hatályossá. 
A szerződésben maradó fél azonban a jognyilatkozat megtételekor fenntarthatja a jogot az 

előzetes hozzájárulás visszavonására. 
 
Az engedményezés és a tartozásátvállalás szabályainak alkalmazása 
A szerződésátruházás során  
− a követelések és jogok tekintetében az engedményezés,  
− a kötelezettségek tekintetében a tartozásátvállalás 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
Szerződésátruházás jogszabály rendelkezése alapján 
− a szerződésátruházás szabályait kell alkalmazni. 
A szerződésátruházás számvitele: Mivel a szerződés a gazdasági esemény könyvelésének 

csak feltétele, önmagában a szerződést – jellemzően – könyvelni nem kell. Így a 
szerződésátruházást sem, legfeljebb az ahhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket.  


