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RÁCZ DIÁNA 

TELJESSÉGI ZÁRADÉK, AVAGY EGY ANGOL ISMERŐS BEFOGADÁSA A KONTINENTÁ-

LIS JOGRENDSZERBE 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Napjaink felgyorsult világában egyre égetőbb szükségét látjuk a nemzetközi kereskedelemben
1
 a szakszerű, 

azonnali és pontos jogi fellépésnek. A szerződések megkötésekor a felek általában „saját malmukra hajtják a 

vizet”, és nincsen ez másképpen az egymás közötti ügyletek esetére kikötendő jog terén sem. Az eddigi sza-

bályozás nem kevés akadályt állít (állított) a szerződő felek elé, melyet, szerencsés esetben, együttesen siker-

rel megoldanak. Ezek közül is, talán a legmarkánsabbak egyike az alkalmazandó jog kérdésének a köre. 

Mindeddig a 2008. július 17.-i 593/2008 EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (továbbiakban: Róma 

I.) használták az alkalmazandó jog meghatározására. Ezen kíván változtatni az Európa Bizottság által kiadott 

COM (2011) 653 javaslata a közös európai adásvételi jogról (továbbiakban: Javaslat). Az angol jogi termino-

lógiában gyökerező [és a magyar jogban is, az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 

már szereplő (továbbiakban: új Ptk.)] teljességi záradék az egyik újítása a közös európai adásvételi jognak, 

mert a felek nem hivatkozhatnak azokra a korábbi nyilatkozataikra és megállapodásokra, amelyek nem sze-

repelnek a szerződésükben.
2
 A régi-új jogintézmény bemutatásához elengedhetetlenül hozzátartozik a konti-

nentális jogban történő meghonosodásának bemutatása, valamint jelentős szerepének bemutatása mind a 

közös európai adásvételi jogban és az ENSZ által elfogadott Bécsi Vételi Egyezményben (továbbiakban: 

Egyezmény), mind az új Ptk.-ban. 

1.A KEZDETI LÉPÉSEK… 

A 2001. évi közleményével a Bizottság széles körű nyilvános konzultációt indított el a széttagolt szerződési 

jogi keretrendszerről valamint arról, hogy ez hogyan akadályozza a határon átnyúló kereskedelmet. A fo-

gyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai 

választási lehetőségeiről szóló Zöld könyv
3
 (továbbiakban: Zöld könyv) 2010. júliusi közzétételével a Bizott-

ság nyilvános konzultációt indított, amelyben különböző szakpolitikai lehetőségeket vázolt fel azzal kapcso-

latban, hogy hogyan erősíthető a belső piac az európai szerződési jog terén történő előrehaladás révén. A 

zöld könyvre reagálva az Európai Parlament a 2011. június 8-i állásfoglalásában kifejezte, hogy határozottan 

támogatja egy olyan jogi eszköz megteremtésé, amely elősegítené a belső piac létrehozását és működését, és 

a kereskedők, a fogyasztók, valamint a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerei javát szolgálná.
4
 Király 

Miklós professzor szavaival élve „a Bizottság ezzel átlépte a Rubikon folyót, hiszen a tervezet közzétételével 

az európai szerződési, illetve adásvételi jog kérdése kilépett a tudományos viták világából és egy tudomá-

nyos elképzelésből jogalkotói kérdéssé vált”.
5
 

Az önként választható, közös adásvételi szabályokat jelentő szerződési forma a remények szerint elő-

segíti majd a határon átívelő kereskedelmet, csökkenti a vállalkozások költségeit, illetve nagyobb védelmet 

biztosít a fogyasztóknak. A határokon átívelő kereskedelemnek azonban vannak még akadályai. Ezek közé 

tartozik az EU tagállamainak adásvételi joga között tapasztalható különbségek. A Javaslat a megvalósítandó 

céljai között kifejti, hogy létre kívánja hozni a közös európai adásvételi jogot. A Javaslat a nemzeti szerződé-

si jogok közelítését nem a már meglévő nemzeti szerződési jog módosításának előírásával valósítja meg, 

hanem az egyes tagállamok nemzeti jogán belüli második szerződési jogi rendszer létrehozásával, amely e 

jog hatálya alá tartozó szerződések tekintetében a már meglévő nemzeti szerződési joggal párhuzamosan lesz 

                                                           
1
 Elsősorban a kereskedők és a fogyasztók közötti adásvétel témakörében. 

2
 KOVÁCS TÍMEA: Az ún. teljességi záradék fogalma, angol nyelvű megfelelői és a magyar polgári jogban betöltött 

jelentősége, forrás: http://www.jogiforum.hu/blog/5/42, 2013. március. 13 
3
 COM (2010) 348 végleges. 

4
A közös európai adásvételi jog javaslat, forrás: 

http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20111011_kozos_adasveteli_jog_hu.htm, 2013. március 

13.5. o. 
5
 CZUGLER PÉTER ÁRON: Beszámoló az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara által a Közös Európai Adásvételi Jogról 

rendezett nemzetközi konferenciáról, in  Magyar Jog, 2012/9, 564.o. 
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hatályban. A Javaslatnak a határon átnyúló szerződésre való alkalmazása önkéntes lenne, a felek kifejezett 

megállapodása alapján.
6
 Ha mindez megvalósulna, a Javaslat segítene felszámolni a kereskedelmi szerződés-

kötések eddigi akadályait az alkalmazandó jog tekintetében. Így könnyebbé válik a határon átívelő kereske-

delem azzal, hogy ugyanolyan szintű védelmet biztosít mindkét fél számára. Az új szabályok nem lépnek 

majd a tagállamok nemzeti jogszabályai helyébe, noha az egyes országok dönthetnek úgy, hogy országos 

szinten is alkalmazhatóvá teszik azokat. Az új uniós adásvételi jog csupán egy önként választható adásvételi 

szerződés lehetőségét kínálja fel azoknak a kereskedőknek, akik szeretnék termékeiket külföldön értékesíte-

ni.
7
 

A tagállamok szerződési jogai közötti különbségekből fakadó nehézségek eltántorítják a kereskedőket 

– különösen a kis- és középvállalkozásokat – attól, hogy határon átnyúló kereskedelembe fogjanak vagy új 

tagállami piacokra terjesszék ki a működésüket. A fogyasztók így nem férhetnek hozzá a más tagállamok 

kereskedői által kínált termékekhez. A kereskedők számára problémát jelent továbbá, hogy a határon átnyúló 

kereskedelem jogi szabályozása összetettebb, mint a belföldi kereskedelemé, mivel gyakran több, eltérő jel-

legű nemzeti szerződési jogot is figyelembe kell venniük. 

A Javaslat átfogó célja a belső piac létrehozásának és működésének javítása a vállalkozások határon 

átnyúló kereskedelme és a határon átnyúló fogyasztói vásárlások bővítésének előmozdításával. Ez a célkitű-

zés úgy érhető el, ha rendelkezésre áll egy önálló, egységes szerződési jogi szabályrendszer, beleértve a fo-

gyasztóvédelmi rendelkezéseket és a közös európai adásvételi jogot, amelyet a tagállamok nemzeti jogrend-

szereinek keretén belül második szerződési jogi rendszernek kell tekinteni.
8
 

Az Európai Bizottság javaslatában a kereskedelem ösztönzése történik. Ez szabályozza az üzleti élet-

ben gyakran alkalmazott ún. teljességi záradék (merger clause) intézményét, amellyel a felek azt a szándé-

kukat juttatják kifejezésre, hogy - mivel a szerződés a megállapodás valamennyi feltételét magában fogalja – 

a szerződéskötés során tett korábbi nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások vagy megállapodások 

nem képezik a szerződés részét. A Javaslatban megfogalmazott teljességi záradék kimondja:    

1. Ha valamely írásbeli szerződés olyan feltételt tartalmaz, amely szerint a dokumentum a szerző-

dés valamennyi feltételét magában foglalja (teljességi záradék), a szerződésbe nem foglalt ko-

rábbi nyilatkozatok, kötelezettségvállalások vagy megállapodások nem képezik a szerződés ré-

szét. 

2. A szerződés ellenkező rendelkezése hiányában a teljességi záradék nem zárja ki, hogy a felek 

korábbi nyilatkozatait felhasználják a szerződés értelmezéséhez. 

3. Kereskedők és fogyasztók közötti szerződés esetén a fogyasztót nem köti a teljességi záradék. 

4. A felek a fogyasztó hátrányára nem zárhatják ki e cikk alkalmazását, nem térhetnek el attól, és 

nem változtathatják meg annak joghatását.
9
 

2.A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY ÉS A TELJESSÉGI ZÁRADÉK  

Az Egyezmény egymagában biztosítja és lehetőséget ad a nemzetközi adásvételi ügyletek lebonyolításához. 

Általánosságban lehetőséget nyújt a szerződés során minden releváns körülmény figyelembevételére, egyes 

szokásoknak a szerződésbe foglalására, valamint megengedi a szerződés és feltételeinek bármilyen bizonyí-

tását. Diszpozitivitása azonban lehetővé teszi, hogy a felek a szerződésben előbb felsorolt rendelkezéseket 

kizárják, illetőleg azoktól eltérjenek. Így az Egyezmény 6. cikkének második mondatat
10

 kétirányú: felhatal-

mazza a feleket, hogy az Egyezmény egyes szabályaitól eltérjenek, vagy azoknak joghatásait módosítsák.
 11

 

Ez történhet kifejezett vagy hallgatólagos megállapodással. Az előbbi megoldás ajánlott az esetlegesen fel-

merülő későbbi viták elkerülésére. Egy ilyen megállapodás a felek szerződésmódosítását jelenti az alkalma-

zandó jog tekintetében. Fontos azonban megjegyezni, hogy a nemzetközi általános szerződési feltételek vagy 

szokások kikötése ugyanakkor nem jelenti az Egyezmény hallgatólagos kizárását. E szerződésmódosítás 

során a jogválasztás kifejezett megállapodást tartalmaz, a felek úgynevezett feltételezett akarata nem jön 

                                                           
6
 A közös európai adásvételi jog javaslat, 9. o. 

7
 Vásárlás határon innen és túl: egységes európai adásvételi szerződés - 14/10/2011, Az Európai Bizottság honlapja, 

forrás: ec.europa.eu/news/environment/111014_hu.htm, 2013.március.13 
8
 A közös európai adásvételi szerződés javaslat, 2-4. o. 

9
A közös európai adásvételi szerződés javaslat,72.cikk, 

10
 Egyezmény 6. cikk.  

11
SZABÓ SAROLTA: Parol evidence, plain meaning rule, merger clause és a Bécsi Vételi Egyezmény, in Külgazdaság, 

2007/7-8. szám, 82. o. 
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figyelembe.
 12

A megállapodás létrejöttét magának az Egyezménynek a II. Részben foglalt szabályai szerint 

kell megítélni. 

A teljességi záradék az Egyezményben is ugyan azt a szerepét tölti be, mint a közös európai adásvételi 

jogban. A felek bebiztosíthatják magukat, hogy az írásba foglalt szerződés teljesülése során korábbi nyilat-

kozataikat nem veszik figyelembe. A teljességi záradékot – ahogy Szabó Sarolta írásában kifejti- tehát egy-

fajta biztonság elérése céljából fejlesztették ki. A záradék szerint az írásban rögzített szerződés a felek teljes 

körű megállapodását tartalmazza és ezen túlmenően azt is, hogy egyik fél sem hivatkozik az írásbeli szerző-

désen kívül eső nyilatkozatokra, tényállásokra.
13

 Ennek értelmében láthatjuk, hogy az Egyezmény hatálya alá 

tartozó szerződések esetében lerontja az Egyezmény szerződésértelmezésre és bizonyításra vonatkozó ren-

delkezéseit. Sőt, ha a felek szándéka erre is kiterjed, a teljességi záradék kizárhatja a kereskedelmi szokásjog 

alkalmazhatóságát. Az Egyezmény 6. cikkének értelmében értelmezési és bizonyítási szabályainak kizárásá-

hoz vezet. „Ha lúd, legyen kövér” elvét alkalmazva, ennek a kizárásnak kettős célja van. Egyrészt kizárja 

azokat a körülményeket, melyek kiegészítenék az írásbeli szerződés feltételeit. Másrészt megakadályozza a 

külső bizonyítékok felhasználását az írott megállapodás értelmezése során. Az Egyezmény és egy jól megfo-

galmazott teljességi záradék kizárja a külső bizonyítás lehetőségét feltéve, ha a felek el akarják kerülni a 

szóbeli bizonyítékokkal járó problémákat, korábbi megállapodásokra való hivatkozást, melyeket nem vettek 

bele a szerződésükbe.
14

 

Joggal tehetjük fel a kérdést, vajon mi a teendő akkor, ha teljeségi záradék esetén a szerződésben nem 

szabályozott kérdést kell eldönteni. Ilyen kérdés lehet többek között a nem körültekintő megfogalmazás. 

Ilyenkor nem könnyű a záradék pontos tartalmának a meghatározása – a felek csupán a szóban kötött megál-

lapodásokra való hivatkozást zárják ki vagy azt, hogy az írásbeli szerződés mellett nincs lehetőség semmi-

lyen más nyilatkozat, megállapodás megkötésére.
15

 Ez utóbbira alapozta ítéletét egy kínai bíróság. A tényál-

lás szerint a vevő az áru elszállításával késedelembe esett, így az akkreditív lejárati idejének meghosszabbí-

tásával egyoldalúan módosította a szerződést. Az eladó elállt a szerződéstől, a vevő szerződésszegésére hi-

vatkozva, mivel az nem teljesítette az áru elszállításával kapcsolatos kötelezettségét határidőre. A vevő pár 

nappal biztosított az eladó számára egy hajót, melynek a fedélzetére az árut be tudta volna rakodni, azonban 

az eladó ennek az FOB klauzula
16

 szerinti kötelezettségének nem tett eleget.
17

 Ennek a kérdésnek a megoldá-

sában segítségünkre van az Egyezmény alkalmazásával és értelmezésével felruházott Testület (CISG 

Advisory Council, továbbiakban: CISG).
18

A CISG szerinti tipikus megfogalmazásnak tekinthető, hogy e 

záradékkal ellátott adásvételi szerződés az ügylet tekintetében minden feltételt magába foglal, hatályon kívül 

helyez minden korábbi megállapodást valamint kizárólagosan és teljes mértékben tartalmazza az ügyletre 

vonatkozó valamennyi szerződési feltételt. A vevőnek tudomásul kell vennie, hogy a korábbi szóbeli ígéretek 

érvényüket vesztik és lemond a vevő az írásbeli szerződésben kifejezetten nem szereplő feltétellel, ígérettel 

kapcsolatos követeléséről. 
19

 Az előbbiekben említett jogesetben tehát a döntés is ezt az elvet követte: a vevő 

igényét a bíróság elutasította, megállapítva, hogy nem tett eleget az áru elszállítására vonatkozó szerződési 

feltételeknek, így szerződésszegést követett el. Egy másik, hasonló jogesetben a new york-i bíróság megálla-

pította, ahol a Biobox (biológiailag lebomló kazettatok) szabadalmas Steve Gottlieb, szerződést kötött a né-

met Schubert céggel, hogy szabadalmát tömeggyártásban gyártsa. A közöttük létrejött szerződésben az 

                                                           
12

 Vékás Lajos - Sándor Tamás: Nemzetközi adásvétel, 2005, HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest, 61-67. o. 
13

 SZABÓ: i.m. 85. o. 
14

 SZABÓ: i.m.  91. o. 
15

 SZABÓ: i. m. 89. o. 
16

 FOB: Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére): a leggyakrabban alkalmazott tengeri klauzula alkalmazása 

esetén az eladó akkor teljesít, ha az áru áthalad a hajó korlátja fölött. Az eladó szerzi be az exporthoz szükséges minden 

engedélyt, a vevő saját költségén szállíttatja el az árut a kikötőből, és viseli mindazon kárt, amely a szállítás során ke-

letkezik. Az eladó kötelessége értesíteni a vevőt a berakodás tényéről, és át kell adnia az okmányt, amely igazolja, hogy 

az áru átadása megfelelően megtörtént (általában a hajóraklevél szolgál ennek igazolására). Forrás: INCOTERMS 

(2010) nkmt.sze.hu/downloadmanager/download/nohtml/1/id/2427/, 2013. március 31. 
17

Cong ty Ng Nam Bee Pte Ltd. v. Cong ty Tay Ninh Trade Co. (1996. 04. 05.) http://www.unilex.info 
18

 Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-

AC-op3.html#26 
19

 „Purchaser agrees that the Purchase Order and Sales Contract relating to this transaction include all of the terms and 

conditions of this Agreement and that this Agreement cancels and supersedes any prior agreement and as of the date 

hereof comprises the complete and exclusive statement of the terms of the Agreement relating to the subject matters 

covered hereby. Purchaser further understands that verbal promises by sales representatives are not valid and any 

promises or understandings not herein specified in writing are hereby expressly waived by the Purchaser.” 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op3.html#26
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op3.html#26
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Egyezmény alkalmazását kötötték ki, valamint megegyeztek abban is, hogy a közöttük létrejött szerződés 

minden feltételt tartalmaz. A kivitelezése és a gyártása ennek a speciális toknak nem történt a szerződésben 

meghatározott feltételek szerint, valamint a tokok kifizetése sem történt ennek okán a megállapodás szerint.  

Az ügyben eljáró bíróság rámutatott, hogy a teljességi záradék (mely jelen ügyben a magába foglalta az aján-

latot is) kikötése csak abban az esetben érvényes a felek között, ha abban mindekét fél egyhangúan egyetért. 

Külön kiemelte a teljességi záradék legfőbb „erényét”, hogy a felek közötti korábbi megállapodások nem 

érvényesek, kivéve azokat, melyeket a felek közötti szerződés tartalmaz.
20

 

A merger clause kapcsán felmerülő számos kérdéssel a nemzetközi jogot tartalmazó különböző inst-

rumentumok is foglalkoznak, pl. az UNIDROT Alapelvek
21

 és az Európai Szerződési Jog Alapelvei. Az 

UNIDROIT Alapelvek kifejezetten rögzítik a merger clause-t.  Ezen Alapelvek szerint a felek előzetes tár-

gyalásai és megegyezései ugyan nem használhatók az írásbeli szerződés cáfolatára és kiegészítésére bizonyí-

tékul, azonban az írásba foglalt szerződés értelmezésénél alkalmazhatók. Az Európai Szerződési Jog Alapel-

vei különbséget tesz a felek tárgyalása útján kialakított és szerződésbe foglalt, valamint az egyedileg meg 

nem tárgyalt merger clause között. Előbbi esetén azok a korábbi nyilatkozatok, melyeket nem foglaltak írás-

ba nem képezi a szerződés részét. Utóbbinál pusztán egy vélelmet állít fel, miszerint a felek nem szándékoz-

tak korábbi nyilatkozataikat, megállapodásaikat a szerződés részének tekinteni.
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Visszatérve az Egyezményben foglaltakhoz, fontos leszögezni, a fejezet elején elmondottakra hivat-

kozva, hogy a merger clause hatályának meghatározásakor a felek nyilatkozatait, tárgyalásai, valamint az 

összes körülményt figyelembe kellene venni.  

3.AZ ÚJ PTK. ÉS A MERGER CLAUSES KAPCSOLATA 

Az új Ptk. beépíti a Ptk. évtizedes felsőbírói gyakorlatának maradandó mondanivalót hordozó, tételes jogi 

szabályozást kívánó, kodifikációra érett eredményeit. Figyelembe veszi, hogy polgári jogunk reformját több 

területen befolyásolja az Európai Unió jogalkotása, ami közvetlenül érinti törvényhozásunkat, és – például a 

fogyasztóvédelmi szerződési jogban vagy a társasági jogban – szervesen be kívánja építeni a magánjogi uni-

ós irányelveket. Tudatosan nem törekszik ugyanakkor arra, hogy az uniós magánjog egész anyagát a kódex-

be építse. Ennek oka az, hogy az uniós irányelvek szabályozása túlságosan tagolt, kazuisztikus és sűrűn vál-

tozó jellegű, minden részletében nem alkalmas egy hosszú távra tervezett kodifikáció célkitűzéseinek megva-

lósítására. Az új Ptk. nem választott külföldi modellt, de bőségesen merít külföldi kodifikációs példákból. A 

20. század elején készített magyar tervezetek főleg az osztrák és a német törvénykönyv megoldásait vették 

figyelembe, az 1928. évi Magánjogi Törvényjavaslatnak pedig a svájci ZGB (Zivilgesetzbuch) is szolgálta-

tott mintákat. Ezeknek a nagy klasszikus törvénykönyveknek a tanulságait többségükben a magyar magánjog 

már hasznosította. A nemzeti kódexeken kívül merít a nemzetközi jogalkotás eredményeiből is. Ezek közül 

mindenekelőtt a Bécsi Nemzetközi Vételi Egyezmény, az UNIDROIT Alapelvek (Principles of International 

Commercial Contracts, 2004), az Európai Alapelvek (The Principles of European Contract Law, 1999, 2002) 

és az utóbbiból kiindulva megalkotott európai modellszabályok (Draft Common Frame of Reference) kínál-

tak megfontolásra érdemes, esetenként követhető példákat a szerződési jog szabályozásánál. Ezek a színvo-

nalas modelljavaslatok világszerte szakmai elismerést vívtak ki, és széles körben hatnak a jogalkotásra és a 

joggyakorlatra.
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Az új Ptk. a teljességi záradékot, mint új jogintézményt, mind a kodifikációs munkálatok során el-

hangzott érvek, mind a szerződéskötés és szerződésszerű teljesítés biztonsága érdekében vette át. Ha az írás-

beli szerződés olyan kikötést tartalmaz, amely szerint az a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét 

tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. A felek korábbi 

jognyilatkozatai a szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.
24

A teljességi záradék egyrészről a szerző-

dés tartalmának és terjedelmének meghatározásához nyújt segítséget azáltal, hogy kimondja, hogy a szerző-

désbe nem foglalt kikötések nem válnak a szerződés részévé még abban az esetben sem, ha az adott kikötés-

ről korábban konszenzus jött létre a felek között, másrészt azonban a teljességi záradék szerződésértelmezési 

szabály is. A szerződéses kikötések értelmezésekor a felek rendszerint visszanyúlnak a szerződéskötés során 
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keletkezett korábbi iratokhoz. Szükséges ezért szabályozni, hogy teljességi záradék esetén erre van-e lehető-

ség. A Javaslat - az UNIDROIT
25

 és az Európai Alapelvek
26

rendelkezéseivel összhangban - kimondja, hogy 

a felek korábbi nyilatkozatai a szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.
27

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Összességében látva a teljességi záradék megjelenése a kontinentális jogrendszerben hatalmas előrelépést 

jelent nemcsak a közös európai adásvételben, hanem a magyar magánjog rendszerében is, hiszen a kereske-

delemben részt vevő feleknek ez a klauzula teljes biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt a közöttük létrejövő 

kereskedelmi ügylet lebonyolításában. Álláspontom szerint ennek a klauzulának az átvételével és alkalmazá-

sával sikerült egy jó angolszász jogintézményt a kontinentális jogban meghonosítani. 
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