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 A versenykorlátozások jogának és az új Ptk.-nak 
az egymásra hatása 

 = a kódex lehetséges gyökerei a   
 versenykorlátozások jogában 

 = az új Ptk. hatása a versenykorlátozások jogára. 

  

 A polgári jog és a versenykorlátozások jogának 
viszonya 

 = a kapcsolat általában  

 = versenykorlátozások joga és a Ptk. 
 kapcsolatának a változása. 

 





1. A fedezetelvonó szerződés vélelmezett 
relatív hatálytalansági eseteinek bővülése 

2. Franchise szerződés 

3. Forgalmazási szerződés 

4. Együttbiztosítás 

5. A „vállalkozás” megjelölés 

 

 



1. A kodifikáció közvetlen hatása a Tpvt. 
versenykorlátozási szabályaira 

 

 A 2013.évi CCLII. törvény 184 törvényt 
módosított, köztük a Tpvt.-t is. 

 



1. Szélesebb tárgyi hatály – erősödő kapcsolat 

2. A jogalanyok szemléletmódjának változása 

3. Változó szabályú jogintézmények 
 Semmisség 

 A kontraktuális kártérítés szabályainak változása 

 Károkozásért való felelősség korlátozása, kizárása 

 Hatóság jóváhagyásától függő ügyletek 

 A jóhiszeműség és tisztesség elve 

 A bizomány szabályainak pontosítása 

 Elzárkózás szerződéskötéstől 

 



1. A kár összegére vonatkozó vélelem 
 

2. Az engedékenység hatása a közös 
károkozók egyetemleges 
felelősségére 
 

3. A hatósági beleegyezéshez 
szükséges idő jogszabály általi 
meghatározása. 

 





1. Azonos, ill. nagyon közeli célok eléréséért 
„vállvetve” küzdenek. 

2. A versenykorlátozások jogában található némely 
tilalom a polgári jogban megfogalmazott alapvető 
jog korlátjaként funkcionál. 

3. Munkamegosztás, de legalábbis párhuzamosság –
„ugyanazt végzik más területen”. 

4. Egymást kiegészítő szempontokat juttatnak 
érvényre azonos folyamatokban - „ugyanazon a 
területen mást”. 

5. A Polgári jog a versenykorlátozások jogának 
„háttér” joganyaga 

6. A Polgári jog mint „elhatároló anyag” 

7. „Feladatátvállalás” 

 



1. Változatlanul azonos, ill. nagyon közeli célok 

2. A versenytilalmak a polgári jogban megfogalmazott 
alapvető jog korlátjaként működnek. 

3. A két jogterület között munkamegosztás hatékonysága 
csökken  

4. Lehetőség egymást kiegészítő szempontok érvényre 
juttatására. 

5. A Polgári jog változatlanul a Versenyjog „háttér” joganyaga. 

6. Szaporodnak azok az esetek, amikor a Polgári jog a 
versenyjogi fogalmak magyarázatának „elhatároló anyaga”. 

7. Logikusnak tűnt volna az a feltételezés, hogy egy új Ptk. 
megalkotásával megszűnik a „feladatátvállalás”. 

 




