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A körülményekben bekövetkező változások megítélése, kezelése a polgári 
jog, azon belül is a kötelmi jog (szerződési jog) területére tartozó 
kérdéskör. Bár a kötelmi jogi szabályok – a dologi jogi szabályok statikus 
jellegével szemben – a polgári jog dinamikáját adják, a különböző 
jogügyletek, megkötésre kerülő szerződések alapvetően egy adott 
időállapotot képeznek le, a szerződés megkötésének időpontjában fennálló 
körülményekre tekintettel rögzítik a szerződő feleket megillető jogokat és 
terhelő kötelezettségeket, amelyeket a pacta sunt servanda szerződési 
jogi alapelv értelmében a felek teljesíteni kötelesek. 

A szerződéskötés körülményeiben utóbb azonban változások állhatnak 
be, amelyek hatással lehetnek a felek között fennálló (tartós) szerződésre, 
az abban megállapított jogokra és kötelezettségekre, így különösen a 
szerződés teljesítésére. Ennek megfelelően a magánjogban a fentebb 
említett, a szerződések feltétlen teljesítését előíró alapelv mellett, annak 
korrekciójaként utóbb (a glosszátori jogban) fokozatosan elismerést nyert 
a clausula rebus sic stantibus kivételi kör, a körülménybeli változások 
szerződéses kötelemre kifejtett hatásának értékelése. 

A szerződés megkötésének időpontját követően a körülményekben 
bekövetkező változások kezelése a magyar polgári jogban, a Ptk. (a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) alkalmazásában több 
esetben is megjelenik. A változások értékelését lehetővé tevő tényállások 
egy része a Ptk. kötelmi jogi könyvének szerződésekre vonatkozó 
általános részében lelhető fel, míg más része az egyes szerződésekre 
vonatkozó különös szabályok körében, kifejezetten egy-egy 
szerződéstípushoz kapcsolódóan jelenik meg.  

A következő néhány oldalon ezeket a tényállásokat tekintem át röviden, 
majd részletesen vizsgálom azt, hogy a körülményekben bekövetkező 
változásoknak mely feltételeknek kell eleget tenniük, milyen 
kritériumoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy a polgári jogban értékelést 
nyerhessenek és ahhoz a Ptk. által előírt jogkövetkezmények legyenek 
kapcsolhatók. 
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A körülménybeli változások értékelése a Ptk. szabályanyagában 

A szerződésekre vonatkozó általános szabályok körében megjelenő 
tényállások 
 
a) Az előszerződés. A Ptk. 6:73. § (1) bekezdése értelmében 
előszerződésről (pactum de contrahendo) akkor beszélünk, amikor a felek 
abban állapodnak meg, hogy egy későbbi időpontban egymással 
szerződést kötnek és megállapítják az általuk kötendő jövőbeli szerződés 
lényeges feltételeit is. Az előszerződés a felek számára kötelezettséget 
teremt a későbbi szerződés megkötésére, így abban az esetben, ha 
valamelyik fél megtagadja a szerződés megkötését, a másik fél a 
bíróságtól kérheti a szerződés – korábban (az előszerződésben) 
meghatározott feltételekkel történő létrehozását. Létezik ugyanakkor 
olyan eset is, amikor a jogalkotó mégis jogszerűnek tekinti a fél 
magatartását: a fél az előszerződés megkötését követően bekövetkező 
lényeges körülményváltozás esetén – más feltételek egyidejű teljesülése 
mellett – megtagadhatja a szerződéskötést. 

A Ptk. 6:73. § (3) bekezdése rögzíti, hogy „a szerződés megkötését 
bármelyik fél megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy (a) az előszerződés 
megkötését követően előállott körülmény következtében az előszerződés 
változatlan feltételek melletti teljesítése lényeges jogi érdekét sértené”. A 
szerződéskötést megtagadni kívánó félnek bizonyítania szükséges 
továbbá, hogy „(b) a körülmények megváltozásának lehetősége az 
előszerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, (c) a 
körülmények megváltozását nem ő idézte elő és (d) a körülmények 
változása nem tartozik rendes üzleti kockázata körébe”.  

A Ptk. imént idézett, az előszerződésben részes felek végleges 
szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettsége alóli mentesülésének 
esetét már az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslat (a továbbiakban Mtj.) 
is elismerte. Az Mtj. a gazdasági lehetetlenülésre vonatkozó 1150. § 
utolsó mondata ugyanis a fél oldalán rögzített az előszerződéstől való 
elállás jogát arra az esetre, „ha a viszonyok előre nem látható időközi 
változása következtében a szerződésnek kifejezetten megjelölt vagy a 
körülményekből kivilágló célja meghiúsult vagy a félnek a szerződésbe 
vetett bizalma megokoltan megrendült.” 

Lényeges, hogy az előszerződésen alapuló szerződéskötési 
kötelezettség alól a fél csak a Ptk. 6:73. § (3) bekezdésében 
meghatározott feltételek egyidejű fennállása esetén mentesülhet, így – 
ahogyan ezt a bírói ítélkezési gyakorlat is megerősíti –, a szerződő fél 
személyében beálló jogutódlás önmagában általában még nem teszi 
lehetővé a jogutód számára a szerződéskötés megtagadását.1 Egy másik 
ügyben ugyanakkor a bíróság jogszerűnek ítélte a fél szerződéskötés 
megtagadására irányuló magatartását arra hivatkozással, hogy a 
szerződés – egymással házassági kötelékben álló – kötelezettjei egyikének 
halála a másik kötelezett számára olyan új jogi és élethelyzetet teremtett, 

                                                 

1 BH 2013. 40. 
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amely jelentős kihatással volt az előszerződés jogosultjaival szemben 
vállalt kötelezettségeire.2  

A bírói gyakorlat szerint az ingatlan adásvételére irányuló előszerződés 
teljesítését az eladó nem tagadhatja meg a vevő késedelme miatt, ha ő az 
ingatlant terhelő jogok törlésére vonatkozó kötelezettségét a 
szerződésben meghatározott határidő alatt nem teljesítette.3 Jogos alapul 
szolgálhat ugyanakkor a szerződés megkötésének megtagadására, ha az 
egyik fél ellen felszámolási eljárás indult.4 

b) Gazdasági (érdekbeli) lehetetlenülés. A gazdasági lehetetlenülés a 
magyar magánjogban az I. világháborút követő időszakban kialakult 
jogintézmény, amelynek alkalmazásával a bírói gyakorlat első alkalommal 
ismerte el a körülménybeli változások szerződéses jogviszonyra kifejtett 
hatását, a fél szerződéses kötelezettsége alóli mentesülésének 
lehetőségét, kivételt teremtve ezáltal a pacta sunt servanda szigorú elve 
alól. 

A gazdasági lehetetlenülés önálló tényállásként már az Mtj.-ben is 
megjelent. Az Mtj. 1150. §-a szerint gazdasági lehetetlenülésről akkor van 
szó, ha (kétoldalú) szerződésnél a szerződéskötést követően „az általános 
gazdasági viszonyokban a szokásos szerződési kockázatot tetemesen 
meghaladó olyan mélyreható változás állott be, amellyel a felek okszerűen 
előre nem vethettek számot s amelynek következtében a szolgáltatásnak 
és az ellenszolgáltatásnak a felek részéről szemelőtt tartott gazdasági 
egyensúlya felborult vagy a szerződés alapjául szolgáló másnemű 
feltételezés meghiúsult, úgy, hogy az egyik fél a jóhiszeműséggel és a 
méltányossággal ellentétben nem várt aránytalan nyereségre tenne szert, 
a másik fél pedig ugyanilyen veszteséget szenvedne.”  

Az Mtj. definíciójából kibontva a gazdasági lehetetlenülés konjunktív 
feltételei a következők szerint foglalhatók össze: 

a) az általános gazdasági viszonyokban a szerződéskötést követően 
beállt változás, amely a szokásos szerződési kockázatot jelentős 
mértékben meghaladja; 

b) a változás előreláthatatlansága („amellyel a felek okszerűen előre 
nem vethettek számot”);  

c) eredményként a szerződés gazdasági egyensúlyának (szolgáltatás 
és ellenszolgáltatás egyensúlya) megbomlása vagy a szerződés 
alapjául szolgáló más feltétel meghiúsulása; 

d) az egyik fél – jóhiszeműséggel és méltányossággal ellentétes – 
aránytalan gazdagodása a másik fél ugyanilyen vesztesége 
mellett. 

 
A gazdasági lehetetlenülés Mtj.-beli tényállása kapcsán Görög Frigyes 

mutatott rá, hogy a körülmények megváltozásának lehetősége valójában 
minden kötelmi szerződésben benne van, vagyis „(…) a szerződés csak 
addig hatályos, csak addig kötelez, míg a gazdasági viszonyokban „oly 

                                                 

2 BH 1998. 18. 
3 BH 1996. 27. 
4 BH 1996. 611. 
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mélyreható változás” nem áll be, amelylyel „a felek okszerűen nem 
számolhattak”.5  

A megváltozott körülmények hatására kialakult helyzet orvoslására a 
korabeli jogalkotó kétféle lehetőséget kínált. A szerződő feleknek 
lehetősége volt egyrészt arra, hogy a bíróságtól kölcsönös 
kötelezettségeiknek – a méltányosságnak megfelelő – módosítását kérjék. 
Másrészről, az Mtj. lehetőséget biztosított arra is, hogy a szerződő fél 
egyoldalúan megszüntesse a fennálló szerződést (elállás), adott esetben a 
kár méltányos megosztása mellett. Mint látható, egyik esetkör a felek 
között fennálló szerződéses jogviszony fenntartását jelenti, míg a másik a 
jogviszony felszámolására, megszüntetésére vezet. 

A régi Ptk., vagyis az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban 1959-es 
Ptk.) kapcsán kialakult bírói gyakorlat az Mtj. által használt gazdasági 
lehetetlenülés kifejezés helyett már érdekbeli lehetetlenülésről beszélt 
olyankor, amikor a szerződéskötést követően olyan változás állt be, amely 
miatt a szolgáltatást csak előre nem látott, rendkívüli nehézségek vagy 
olyan aránytalan áldozat, megterhelés árán lehetett teljesíteni, amely a 
kötelezettől nem volt elvárható.6  

A lehetetlenülést a hatályos Ptk. a szerződésszegés egyéb esetei között, 
a teljesítés lehetetlenné válásának egyik eseteként tárgyalja (a fizikai és 
jogi lehetetlenülés mellett). Gazdasági (érdekbeli) lehetetlenülésről akkor 
beszélünk, ha a kötelezett számára a szerződés teljesítése a körülmények 
jelentős megváltozása folytán el nem várható módon elnehezült.7 
Lényeges ugyanakkor, hogy az érdekbeli (gazdasági) lehetetlenülés csak 
abban az esetben minősülhet szerződésszegésnek (és vonja ennek 
megfelelően a Ptk. 6:179. § (1) bekezdése alapján maga után 
jogkövetkezményként a szerződés megszűnését), amennyiben az a 
szerződésszegő fél hibájából következett be, vagyis a körülmények 
megváltozásáért felelősséggel tartozik.8  

c) Szerződésmódosítás bíróság által. A Ptk. szerződésekre vonatkozó 
általános rendelkezései körében – az előszerződés és az érdekbeli 
(gazdasági) lehetetlenülés mellett – egy további tényállás is figyelmet 
érdemel, ahol értékelést nyernek a szerződéskötést követően a 
körülményekben utólagosan bekövetkező változások.  

A Ptk. 6:192. § (1) bekezdése szerint abban az esetben, „ha a felek 
közötti (a) tartós jogviszonyban (b) a szerződés megkötését követően 
előállott körülmény következtében (c) a szerződés változatlan feltételek 
melletti teljesítése lényeges jogi érdekét sértené és (d) a körülmények 
megváltozásának lehetősége a szerződés megkötésének időpontjában 
nem volt előrelátható, bármelyik fél a szerződés bírósági módosítását 

                                                 

5 Görög Frigyes: A kötelem módosulása, In: Szladits Károly (szerk.): Magyar magánjog. 
Kötelmi jog, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941, 541-556. o.  
6 BH 1986. 469., BDT 2006. 1366., BH 2007. 370. 
7 Pusztahelyi Réka: A szerződésszegés, In: Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Leszkoven 
László – Pusztahelyi Réka: Kötelmi jog. A kötelmek közös szabályai és a szerződések 
általános szabályai, Novotni Alapítvány, Miskolc, 2016, 247-294. o., 291.. o. 
8 Leszkoven László: Szerződésszegés a polgári jogban, Wolters Kluwer, Budapest, 2016, 
338. o. 
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kérheti, feltéve, hogy (e) a körülmények megváltozását nem ő idézte elő 
és (f) a körülmények változása nem tartozik rendes üzleti kockázata 
körébe”. 

A Ptk. hivatkozott bekezdésében meghatározott feltételek egyidejű 
fennállása esetén tehát a fél a szerződés bírósági általi módosítását 
kérheti. A feltételek köréből kiemelést érdemel a jogviszony tartóssága. 
Abban az esetben ugyanis, ha az adott jogviszony nem bír tartós jelleggel, 
úgy a szerződés bíróság általi módosítására még abban az esetben sem 
kerülhet sor, ha egyébként a körülményekben bekövetkező változás a 
Ptk.-ban előírt többi feltételnek megfelel.9 

Amint az a hivatkozott normaszöveg alapján jól érzékelhető, a jogalkotó 
által a jogintézmény alkalmazhatóságához előírt feltételek (a jogviszony 
tartós jellegét leszámítva) gyakorlatilag megegyeznek az előszerződésnél 
és a gazdasági lehetetlenülésnél az Mtj. által meghatározott feltételekkel. 
Amíg azonban előbbi esetekben a körülmények utólagos megváltozása a 
fél szerződés teljesítésére irányuló kötelezettsége alóli mentesülésére és 
ezzel végső soron a felek között fennálló szerződéses kötelem 
megszűnésére vezet, addig bíróság általi szerződésmódosítás esetén a 
jogalkotói gondolkodás iránya ezzel éppen ellentétes. A körülmények 
okozta változásokat ugyanis a polgári jog – a clausula rebus sic stantibus 
elve alapján – a bíróság jogalakító hatalmassága útján orvosolni, és 
ezáltal a szerződéses jogviszonyt fenntartani és nem megszüntetni akarja. 

Az érdekbeli lehetetlenülés és a bírói szerződésmódosítás közötti 
kapcsolatot a szerződések fennmaradásához és teljesítéséhez fűződő 
gazdasági érdek teremti meg, amely azt indokolja, hogy a körülmények 
lényeges megváltozása esetén – feltéve, hogy a jogszabály által 
meghatározott feltételek fennállnak – a felek elsősorban a szerződés bírói 
módosításának útját vegyék igénybe.10 A vizsgált jogintézmények közötti 
megkülönböztetést, azok egymást kizáró jellegét hangsúlyozza a bírói 
gyakorlat is.11 

 
A körülménybeli változás értékelésének megjelenése a szerződésekre 
vonatkozó különös rendelkezések körében 
 
Ahogyan az a tanulmány bevezető részében már említést nyert, a 
szerződéskötést követően a körülményekben bekövetkező változások 
értékelése nemcsak a szerződésekre vonatkozó általános szabályok 
körében jelenik meg, hanem az egyes szerződések különös rendelkezései 
között is találkozunk olyan tényállásokkal, ahol a jogalkotó figyelembe 
veszi a körülménybeli változásokat, azok szerződéses jogviszonyra 
kifejtett hatását. 
                                                 

9 A jogviszony tartósságával kapcsolatosan lásd: Török Tamás: Tartós jogviszony. 
Gazdaság és Jog, 2000/11. sz., 16-21. o., Juhász Ágnes: A polgári jogviszony 
tartósságának kérdéséről, In: Jogtudományi közlöny, 2019/4. sz., 156-164. o. 
10 Bíró György: Kötelmi jog. Közös szabályok és szerződéstan, Novotni Alapítvány, 
Miskolc, 2010, 380. o. 
11 Vö.: BH 2000. 277. 
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Az ajándékozási szerződés kapcsán a Ptk. rögzíti, hogy a „szerződés 
teljesítését az ajándékozó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés 
megkötése után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő 
viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés 
teljesítése tőle nem várható el”.12 Haszonkölcsön szerződés esetén a Ptk. 
szintén lehetővé teszi a szerződés teljesítésének megtagadását a 
kölcsönadó számára, amennyiben „bizonyítja, hogy a szerződés 
megkötése után a saját vagy a kölcsönvevő körülményeiben vagy a 
kölcsönvevőhöz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, 
amely miatt a szerződés teljesítése tőle nem várható el” vagy amely miatt 
a szerződés felmondásának lenne helye.13 Letéti szerződésnél a 
letéteményes akkor tagadhatja meg a szerződés teljesítését (konkrétan a 
dolog átvételét), „ha olyan körülmények következnek be, amelyeknél 
fogva határozott idejű letéti szerződés esetén a szerződés felmondására 
lenne jogosult”.14 

A Ptk. a hitel- és számlaszerződések körében szintén elismeri a clausula 
rebus elv alkalmazhatóságát. A Ptk. 6:382. § (4) bekezdésének a) pontja 
szerint a hitelező felmondhatja a hitelszerződést, ha az adós 
körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és az adós 
felszólítás ellenére sem ad megfelelő biztosítékot. Kölcsönszerződés 
esetében a hitelező a kölcsönösszeg kifizetését megtagadhatja (szerződés 
teljesítésének megtagadása), „ha a szerződés megkötése után az adós 
körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében 
olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé 
nem elvárható, és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő 
biztosítékot”.15 

A hivatkozott különös részi tényállások közös vonása, hogy a 
szerződéskötés körülményeiben utóbb (a szerződés megkötésének 
időpontját követően) beálló lényeges változás következtében a fél 
teljesítése nem várható el vagy amiatt a szerződés felmondásának lenne 
helye. 

 
A körülményekben bekövetkező változások értékelhetőségének 
előfeltételei 
 
A körülményekben bekövetkező változások több szempontból is 
vizsgálatot érdemelnek. A Ptk. értelmében ugyanis a különböző 
tényállások szerinti jogkövetkezmények alkalmazására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a körülménybeli változás megfelel az ott előírt 
feltételeknek. A következőkben az egyes jogintézmények alkalmazásához 
szükséges feltételeket tekintem át röviden. 

                                                 

12 Ptk. 6:236. §  
13 Ptk. 6:357. § (2) bekezdés 
14 Ptk. 6:362. § 
15 Ptk. 6:384. § 
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A körülménybeli változások értékelhetősége esetén lényeges egyrészt a 
körülmény beálltának időbeli dimenziója. Alapvető feltétel, hogy az 
említett változás utólagosan, a szerződés megkötésének időpontját 
követően következzen be. (Ezt a feltételt egyébként valamennyi fentebb 
említett általános és különös tényállás rögzíti.)  

Jogszabályi elvárás továbbá, hogy a változás lényeges, nagyobb 
volumenű legyen. Jelentéktelen változás nem alapozhatja meg a 
különböző tényállásokban meghatározott jogkövetkezmények 
alkalmazását.  

Bár a Ptk. a körülménybeli változás kapcsán a „lényeges” jelzőt 
kifejezetten a változás mérvére vonatkoztatva használja, ismert olyan 
eseti döntés is, amely a lényegességet a szerződéskötés szempontjából 
releváns körülményre érti.16 Vonatkozó ítéletben a bíróság kimondta, hogy 
lakásingatlan vásárlása esetén mindazok a körülmények befolyásolják a 
szerződési akaratot, amelyek az ingatlan rendeltetésszerű használatát 
érintik. Ennek megfelelően lényeges körülménynek minősül például a 
közüzemi szolgáltatások zavartalansága. A lényegesség fenti ítéletben 
foglalt értelmezése ugyan lehetséges, ehelyütt – a körülménybeli 
változások vizsgálata során – azonban nem helytálló. (Ezt támasztja alá 
az Mtj. szóhasználata is, ahol a korabeli jogalkotó a körülmény 
vonatkozásában a szokásos szerződési kockázatot tetemesen meghaladó 
mélyreható változást várt el.17) 

Más kérdés, hogy a hivatkozott ügyben az előszerződés megkötését 
követően vált a vevő számára nyilvánvalóvá, hogy az általa megvásárolni 
kívánt ingatlan esetén a közüzemi szolgáltatások nyújtása nemhogy nem 
zavartalan, hanem azok kifejezetten korlátozás alá esnek. Ezt azonban a 
bíróság nem a szerződéskötés körülményekben bekövetkező (lényeges) 
változásként értékelte, hanem a szerződő felek szerződéskötés lényeges 
körülményeire vonatkozó közös téves feltevésének minősítette és erre 
tekintettel állapította meg a szerződés érvénytelenségét és vonta le annak 
jogkövetkezményeit.)  

A Ptk. a körülményváltozás utólagossága és lényegessége mellett 
további feltételeket is meghatároz, amelyek egyes tényállások esetén 
jobban, máshol kevésbé részletesen nyernek megfogalmazást. 

A körülményváltozásra vonatkozó konjunktív feltételrendszer 
legrészletesebb kidolgozásával az előszerződésen alapuló szerződéskötési 
kötelezettség teljesítésének megtagadása és a bíróság általi 
szerződésmódosítás esetén találkozunk, ahol a Ptk. által a 
körülményváltozással szemben támasztott (negatív) kritériumok 
egybeesnek, a következők szerint: 

- a körülmények megváltozásának lehetősége az előszerződés, 
illetőleg a szerződés megkötésének időpontjában nem volt 
előrelátható, 

                                                 

16 L. BH 2003. 410. 
17 Vö.: Mtj. 1150. § 
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- a körülmények megváltozását nem az érdeksérelmet szenvedő (és 
emiatt a szerződéskötést megtagadó vagy a bíróság általi 
szerződésmódosítást kérelmező) fél idézte elő, és  

- a körülménybeli változás nem tartozik a fél rendes üzleti kockázata 
körébe. 

 
Az előreláthatóság kifejezés az érintett jogalany „jövőbe látásának” 

lehetőségére, illetve annak határaira utal, amelyhez a bírói gyakorlat az 
általában elvárhatóság mércéjét is hozzákapcsolja, és akkor tekint egy 
adott tényezőt – a szerződéskötés időpontjában – előre nem láthatónak, 
ha azt a fél az általában elvárható gondosság tanúsítása mellett sem 
láthatta előre. Amennyiben az adott tényező az általában elvárhatóság 
mércéje mellett a szerződő fél számára előre látható lett volna, a fél 
előszerződés esetén a végleges szerződés megkötését nem tagadhatja 
meg és nem mentesülhet a szerződés teljesítésére irányuló kötelezettsége 
alól, valamint a fél bírósági szerződésmódosításra irányuló igénye sem 
érvényesülhet, minthogy a Ptk. 1:4. § (2) bekezdése szerint felróható 
magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. 

A Ptk. értelmében további elvárás, hogy a körülménybeli változás 
bekövetkezése nem vezethető vissza a szerződéskötést megtagadó vagy a 
szerződés bíróság általi módosítását kérelmező fél magatartására. 
Ellenkező esetben a fél magatartása a körülményekben bekövetkező 
változás értékelését és a tényállás szerinti jogkövetkezmény alkalmazását 
objektíve kizárja. 

A körülmények megváltozásával kapcsolatosan előírt feltételek körében 
a „rendes üzleti kockázat” kifejezés értelmezése a legnehezebb, tekintve, 
hogy a Ptk. normaszövege nem ad konkrét meghatározást arra nézve, 
hogy egy adott körülmény megváltozása mikor tartozik a szerződő fél 
rendes üzleti kockázata körébe és mikor esik azon kívül. A kifejezés 
tartalmának meghatározásában a Ptk. miniszeri indokolása sem ad 
különösebb iránymutatást, minthogy a szabályozás indokaként pusztán 
annyit rögzít, hogy a különböző magánjogi jogalanyok saját magatartásuk 
következményeit maguk kötelesek viselni és különösen igaz ez a szokásos 
üzleti kockázat viselése körében. A kérdéses kifejezés tartalmának 
meghatározásakor a bíróságoknak a korábbi kódex mellett kialakult 
meglehetősen bőséges – a tanulmány terjedelmi korlátaira tekintettel 
ehelyütt részletes ismertetésre nem kerülő – ítélkezési gyakorlata 
jelenthet segítséget, amely alapján lehetséges a kifejezés tartalmi 
határainak megvonása.18 Általánosságban rögzíthető ugyanakkor, hogy 
annak megítélésekor, hogy egy adott körülménybeli változás a szerződő 
fél rendes üzleti kockázata körébe esik-e, elsősorban a felek között 
fennálló szerződés tartalma és az abban kifejezett kockázattelepítés, 
valamint a fél által végzett tevékenység és az abban vállalt szolgáltatás 
természete az irányadó.19 

                                                 

18 Vö.: BH 1996. 586., BH 2013. 275., EBH 2003. 936. 
19 Menyhárd Attila: A szerződés módosítása, In: Osztovits András (szerk.): A Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok 
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Az irányadó bírói gyakorlat szerint továbbá a szerződés bírósági 
módosítását illetően nem vehető figyelembe az olyan körülményváltozás 
sem, amellyel a feleknek az adott helyzetben ésszerű kockázatvállalás 
mellett számolniuk kellett20 vagy amelyre a fél a szerződéskötés 
időpontjában számított, azt előre látta és annak tudatában kötött 
szerződést, vagyis a később bekövetkező hátrány kockázatát már a 
szerződés megkötésének időpontjában magára vállalta.21 

A szerződéses kockázatokkal kapcsolatos bírósági ítélkezési gyakorlat 
kapcsán érdemes megemlíteni Nochta Tibor összefoglaló megállapítását, 
amely szerint nem vezethet a szerződéses kötelezettség alóli 
mentesülésre az, ha valamelyik fél saját teljesítőképességét, a szerződési 
és piaci normál kockázatokat rosszul mérte fel.22 Nochta hivatkozott 
munkájában a szerződéskötést egyenesen a kockavetéshez hasonlítja, 
ahol nem tudni, mi lesz az eredmény.23 

 
Egyes körülménybeli változások megítélése a bírósági ítélkezési 
gyakorlatban 
 
A tanulmány utolsó pontjában azt mutatom be röviden, hogy a 
körülményekben bekövetkező konkrét változások, így például háború, 
gazdasági (vagy egyéb) válság, makropolitikai változások (pl. Brexit) 
mennyiben alapozhatják meg a szerződés teljesítésének megtagadását, 
illetve a bírósági szerződésmódosítás jogintézményének alkalmazását a 
szerződés megváltozott körülményekhez való hozzáigazítása érdekében. 

A bírósági ítélkezési gyakorlatban az egyes változások vizsgálata során 
a fentebb ismertetett konjunktív feltételrendszerből jellemzően két 
feltétel, a körülményváltozás előre nem láthatósága, illetőleg annak a fél 
rendes üzleti kockázati körén kívül eső volta hangsúlyos. 

A bírósági szerződésmódosítás alkalmazhatóságával foglalkozó ítéletek 
többsége az inflációt, illetőleg a keresleti és kínálati viszonyok 
megváltozását általában a felek üzleti kockázatába tartozó körülményként 
ítéli meg és ennek alapján nem ismeri el a szerződés bíróság általi 
módosítását.24 Ismert azonban olyan ítélet is, amely a gazdasági 
viszonyok alakulásából eredő, nagymértékű inflációs hatásra, valamint az 
anyagárak és a munkabérek jelentős emelkedésére tekintettel jogilag 
megalapozottnak látta a szerződés bíróság általi módosítását, azzal, hogy 
az említett tényezők ilyen mértékű változása a szerződéskötés 
időpontjában nem volt előrelátható.25  
                                                                                                                                                         

nagykommentárja, III. Kötet, Opten Informatikai Kft., Budapest, 2014, 459-468. o., 468. 
o. 
20 BH 1985. 470., Kúria Pfv.V.21.574/2015/4. 
21 BH 2005. 347. 
22 Nochta Tibor: Mennyiben szerződési kockázat a gazdasági válság?, In: Jog – Állam – 
Politika, 2011/2. sz., 87-97. o., 89. o. 
23 Nochta i.m. 87. o. 
24 BH 1988. 80., BH 1993. 670., BH 1996. 145., Szegedi Ítélőtábla Gf.I.30.315/2010. II. 
25 BH 1995. 659. 
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Egy másik eseti döntés szerint abban az esetben, ha a gazdasági 
környezetváltozás olyan mértékű, hogy az a piac összeomlására vezet, 
úgy az alapvetően a fél rendes szerződéses kockázata körébe eső 
körülmény mégis úgy értékelendő, mint amelynek lényeges 
megváltozásával a felek a szerződés megkötésekor nem számíthatnak és 
arra az ésszerű kockázatvállalás körében nem is számíthattak.26 Az eljáró 
bíróság ennek ellenére a bíróság szerződésmódosító jogát nem ismerte el 
és úgy foglalt állást, hogy az ilyen körülményváltozás következményeit a 
feleknek közösen kell viselniük.  

A bíróságoknak a szokásos üzleti kockázat meghatározása kapcsán 
kialakult – viszonylag egységesnek tekinthető – gyakorlatát a gazdasági 
válság jelentős mértékben „átszínezte”, ha úgy tetszik, a bírói 
jogalkalmazásban egy egészen új, számos kérdést felvető korszakot 
nyitott. A válság következtében a deviza alapú kölcsönszerződések 
tömegében állt be – hátrányos – változás, amelynek eredményeként 
sokan fordultak a bírósághoz a körülmények utólagos megváltozására 
hivatkozva és kérték a szerződés bíróság általi módosítását. Ennek 
köszönhetően a bíróság általi szerződésmódosítás jogintézményének 
alkalmazásakor vizsgálandó, jogszabály által meghatározott 
előfeltételekkel kapcsolatosan újra és újra kérdésként merült fel, hogy a 
gazdasági válság egyáltalán szerződéses kockázatnak tekinthető-e és ha 
igen, úgy mennyiben. 

A feltett kérdés megválaszolására számos kísérlettel lehet találkozni a 
bíróságok ítélkezési gyakorlatában és a jogtudomány területén egyaránt.  

Papp Tekla például a gazdasági-üzleti kockázat vizsgáló tanulmányaiban 
a bírósági gyakorlatot vizsgálva arra a megállapításra jut, hogy a hazai 
bíróságok „(…) a gazdasági-pénzügyi krízishelyzeteket szerződési 
kockázatként kezelik, és a pacta sunt servanda elve mellett teszik le a 
voksukat a clausula rebus sic stantibus tágított értelmű alkalmazása 
helyett.”27  

Nochta szerint a „[g]azdasági krízishelyzetek a szerződések felek által 
emelt támasztékait kezdik ki és a szerződésről áthelyeződik a hangsúly a 
törvényre. Egy gazdasági válság a szerződés feltételeinek oldódását 
eredményezi, nagyobb igény mutatkozik a külső beavatkozásra.”28 
Ahogyan máshol írja, „az átlagost lényegesen meghaladó 
többletkockázatok okozta helyzetek megoldására” elégtelenek a szerződés 
kínálta lehetőségek, ezért a szerződésbe „(…) jogalkotási vagy bírói 
eszközökkel szükséges beavatkozni, mert a kötelembetöltés mértéke 
szerint a rendes szerződési kockázatot messze meghaladó áldozatra 

                                                 

26 BDT 2000. 277. 
27 Papp Tekla: Gazdasági/üzleti kockázat – mint szerződési körülmény – megítélése a 
magyar magánjogban és versenyjogban, In: Szalma József (szerk.): Magyar Tudomány 
Napja a Délvidéken, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 2013, 113-132. 
o., 118. o., valamint Papp Tekla: Gazdasági válság – szerződéses viszonyok, In: 
Jogtudományi Közlöny, 2011/6. sz., 353-357. o., 255. o. 
28 Nochta i.m. 88. o. 
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méltányosan nem lehet kötelezni senkit, akkor sem, ha a szolgáltatás 
egyébként sem fizikailag, sem jogilag nem lehetetlenült.”29 

Összegzésképpen rögzíthető, hogy a gazdasági változások hatásának 
megítélésekor a bíróságok ítélkezési gyakorlatában alapvetően kétféle 
irány mutatkozik meg. A „kisebb jellegű változások” alapvetően a 
szerződő felek rendes szerződési (üzleti) kockázata körébe sorolhatók, 
amelyekkel a feleknek szerződéskötésük időpontjában számolniuk kell. A 
nagyobb volumenű, még a szerződéskötés körében tanúsított legnagyobb 
fokú gondosság mellett sem előrelátható gazdasági változások (válság) 
megítélése vitatott, amennyiben ez utóbbiak sem feltétlenül alapozzák 
meg a clausula rebus sic stantibus elv alkalmazhatóságát. Azzal, hogy 
adott esetben a bíróság a gazdasági válságot mint körülményt kiemeli a 
fél rendes (szokásos) szerződési kockázata köréből, „kívülre tolja”, még 
nem jelenti automatikusan, hogy elismerést nyer a szerződés bírói 
módosításának vagy a szerződéskötés megtagadásának lehetősége.30 
Sokkal inkább jellemző, hogy a gazdasági válság olyan kockázati 
tényezőként nyer értékelést, amely még a Ptk.-ban rögzített 
jogintézmények (teljesítés megtagadása, bírói szerződésmódosítás) 
hatókörén is túlmutat, és az egyensúlyukban a válság hatására sérült 
szerződéses viszonyok jogszabály általi módosítását alapozza meg. 

A gazdasági változások, válsághelyzetek mellett napjainkban egy 
további, konkrét körülménybeli változásként beszélhetünk az Egyesült 
Királyság Európai Unióból történő kilépéséről (a továbbiakban: Brexit), 
amely több szempontból is hatással lehet a szerződésekre, azok 
teljesítésére. A Brexitet követően bekövetkező árfolyamváltozások vagy a 
különböző adók, vámok bevezetése folytán csökkenhet például a korábban 
megkötött szerződések jövedelmezősége és további nehézségeket 
okozhat, hogy a brit kilépést követően az áruk és szolgáltatások szabad 
mozgása mint uniós alapszabadság már nem érvényesül. A helyzet 
megítélését különösképpen megnehezíti az, hogy jelenleg – különösen a 
brit belpolitikai válságra is tekintettel – nem látható előre, hogy 
ténylegesen mikor és milyen feltételekkel kerül majd sor a kilépésre.  

Alapvető kérdés tehát, hogy a Brexit vajon megfelel-e a clausula rebus 
sic stantibus szerinti feltételeknek és ennek megfelelően alapul szolgálhat-
e egy fennálló szerződés teljesítésének megtagadására vagy annak 
bíróság általi módosítására.  

Lényeges, hogy a Brexit megítélése a magyar-brit határon átnyúló 
szerződések esetén jelenleg – a Róma I. rendelet31 értelmében – az adott 
szerződésre a felek által választott alkalmazandó jog alapján lehetséges, 

                                                 

29  Nochta Tibor: A gazdasági-pénzügyi krízis válságba sodorja-e a szerződés 
intézményét? – A jogalkotás, a tudomány és a jogalkalmazás válaszai, In: Auer Ádám – 
Papp Tekla (szerk.): A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre 
Magyarországon és az Európai Unióban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, 2016, 
179-197. o., 184-185. o. 
30 Ezt támasztja alá a BH 1992. 123. számon közzétett ítélet is. 
31 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a 
szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.), HL L 177., 2008.7.4., 6-
16. o. 
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vagyis a Brexit lényeges körülménybeli változásként való értékelése során 
a Ptk. csak abban az esetben irányadó, ha a felek szerződésükre a magyar 
jogot kötötték ki. (A Brexit majdani megtörténtét követően a Róma I. már 
nem vonatkozik a brit félre, így a kilépés megítélése kérdéseket, 
nehézségeket vet majd fel.)  

Ahogyan azt a Brexit magánjogi vonatkozásaival foglalkozó 
tanulmányok is hangsúlyozzák, a brit kilépés nem érint egyformán 
valamennyi szerződést, hanem annak hatása szerződéstípustól függően 
eltérő lehet.32 Az angol szerződési jogi gyakorlatban az elmúlt néhány 
évben egyre több szerződés egészült ki kifejezetten a Brexit esetére 
vonatkozó méltányossági záradékkal („Brexit clause”), amelyben a 
szerződő felek a kilépés esetére rendezik a közöttük fennálló szerződéses 
viszony további alakulását. Ilyen kikötés esetén a szerződés sorsa a Brexit 
bekövetkezésekor a záradéknak megfelelően alakul. Abban az esetben 
azonban, ha a felek szerződésüket nem egészítették ki az említett 
záradékkal, a Brexit szerződésre kifejtett hatásának értékelését (és ahhoz 
kapcsolódóan a jogkövetkezmények levonását) határon átnyúló 
szerződéses viszonyok esetén – a választott jognak, illetőleg a joghatósági 
kikötésnek megfelelően – a bíróságok végzik majd el, eseti jelleggel.33 

 
Záró gondolatok 
 
Hatályos polgári jogi kódexünkben a clausula rebus sic stantibus elv több 
helyen is megjelenik. Alkalmazása hátterében ugyanakkor minden esetben 
a megfontolásáll, hogy a jogviszonyok változatlansága nem garantálható, 
mindig felmerülhetnek olyan tényezők, előállhatnak olyan körülmények, 
amelyek szükségessé teszik az eredeti szerződéses jogviszony 
„felülvizsgálatát”.  

Előszerződés esetén – annak „jövőre mutató” voltára tekintettel – a 
körülménybeli változás bekövetkezése, annak szerződésre kifejtett hatása 
viszonylag könnyen orvosolható: a felek számára adott, hogy 
szerződésüket módosított tartalommal kössék meg vagy a fél a végleges 
szerződés megkötését – a korábban részletesen ismertetett normatív 
feltételek egyidejű fennállása esetén – jogszerűen megtagadja.  

Végleges (és tartós) szerződések esetén a felek a körülményekben 
bekövetkező változásokat kétféleképpen kezelhetik: szerződésüket 

                                                 

32 Lehmann, Matthis – Zetzsche, Dirk: Brexit and the Consequences for Commercial and 
Financial relations between the EU and the UK, In: European Business Law Review, 
2016/27., 999-1027. o., Catharine MacMillan. Lásd MacMillan, Catharine: The Impact of 
Brexit upon English Contract Law, In: King’s Law Journal, 2016/3., 420-430. o., valamint 
Cordeiro, A.B. Menezes, Brexit as an Exceptional Change of Circumstance?, In:  Cabral, 
Nazaré da Costa – Gonçalves, José Renato – Rodrigues, Nuno Cunha (Eds.): After Brexit. 
Consequences for the European Union, Palgrave Macmillan, Cham, 2017  
33 A Brexit jövőbeli megítélésével kapcsolatosan érdekes adalékul szolgál a Canary Wharf 
és az Európai Gyógyszerügynökség között folyamatban lévő eljárás, illetve az annak 
során született – egyelőre még nem jogerős – ítélet. Vö.: Canary Wharf (BP4) T1 Ltd & 
Ors v European Medicines Agency [2019] EWHC 335 (Ch) (20 February 2019) 
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konszenzussal vagy – amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak 
–, bírósági úton hozzáigazíthatják a megváltozott körülményekhez 
(szerződésmódosítás), illetve megtagadhatják a szerződés teljesítését. A 
felek által alkalmazni kívánt megoldás attól függ, hogy szándékuk a 
fennálló szerződés további fenntartására vagy felszámolására irányul. 

Valamennyi szerződéses viszonyra vonatkozóan érvényes az a 
megállapítás, hogy a leendő szerződő partnereknek a szerződés 
megkötését megelőzően (legyen az akár elő-, akár végleges szerződés), a 
szerződéskötéssel járó kockázatokat maguknak kell felmérniük és 
mindezek alapján eldönteni, hogy létrehozzák-e a szerződést vagy sem, 
hiszen „[a] szerződés a jövőnek készül és elvárt, hogy az előkészítés 
során a lehetséges kockázatokat is lehetőségeikhez mérten 
feltérképezzék.”34 Felmerül azonban a kérdés: vajon a szerződő feleknek 
tényleg minden szerződéses kockázatot fel kell és fel kell tudniuk mérni? A 
feltett kérdésre adandó válasz nemleges, mivel a felek a kockázatok 
felmérésére pusztán lehetőségeikhez mérten kötelesek.  Létezik ugyanis 
egy rendkívül nehezen és csakis eseti jelleggel meghúzható határ, 
amelyen túl a szerződő felek a szerződés megkötésével járó kockázat 
felismerésére már képtelenek, ennek következtében az említett határon 
kívül eső kockázatok viselésére már nem kötelesek. A Ptk. 
szóhasználatában ez a fentebb már említett (és a bírói gyakorlat alapján is 
vizsgált) rendes üzleti kockázat. 

A különböző körülménybeli változások, így különösen a gazdasági 
válság szerződéses kockázatkénti kezelése, illetve annak a fél rendes 
üzleti kockázatán kívül való elhelyezése komplex kérdéskör. A válság 
előbbi vagy utóbbi megítélése azonban még mindig nem ad egyértelmű 
választ arra a kérdésre, hogy egy globális szintű válság vajon alapul 
szolgálhat-e a clausula rebus sic stantibus elv alkalmazásának. További 
kérdés, hogy egy ilyen mértékű változás orvoslására vajon megfelelő 
eszköz-e például a szerződés bíróság általi módosítása vagy – ahogyan 
Nochta sugallja –, ilyen esetekben a körülménybeli változás folytán 
beállott hátrányos következmények elhárítása már a jogalkotás feladata 
lenne. Ebbe az irányba mutat az Alkotmánybíróság gyakorlata is, amely 
szerint a szerződések tömegét érintő változások esetén a bíróság általi 
szerződésmódosítás szintén nem a megfelelő módszer, hanem a 
körülmények megváltozása folytán bekövetkezett joghátrányok 
orvoslásának, kiigazításának össztársadalmi szinten, az állam jogszabály 
útján történő beavatkozásával kell megtörténnie.35  

                                                 

34 Nochta Tibor: Mennyiben szerződési kockázat a gazdasági válság?, In: Jog – Állam – 
Politika, 2011/2. sz., 87-97. o.,  87. o. 
35 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, Indokolás III. 3. 


