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A KURZUS ALAPADATAI 

 

A tárgy jellege 

 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 

 

MAT-JN-17/EN 

Tárgyfelelős tanszék 

 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  

Magyar Jogtörténeti Tanszék 

 

Oktatók 

 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária 

egyetemi tanár 

 

 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 44. szoba 

Tel/Fax: (62) 544-412 

E-mail: jogtort@juris.u-szeged.hu 

 

Tantárgyi kreditpontok 

 

5 

Követelmények 

 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
4.  Az olvasólecke elsajátítását segíti a hozzátartozó videólecke. 

5.  Tanulmányozza a kötelező tananyag vonatkozó részeit. A tananyag elsajátításához 
segítséget nyújt az ajánlott irodalom. 

6.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

7.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a tantárgy 
oktatójának. 
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Olvasólecke 
Furvarozási szerződés 

 

A fuvarozási szerződés egyes szabályait már a szokásjog is alakította, amit a mindennapok 
gyakorlata alakított ki. 
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Skerlecz Miklós már az 1795-re elkészült kereskedelmi jogi tervezetben is szabályozni 
javasoltaa fuvarozási ügyletet, ahol elsődlegesen a fuvarozó felelősségének kérdését kívánta 
szabályozni. 
 

 

 

Skerlecz munkáját is alapul véve az 1840:XX. tc. rendelkezett először a fuvarozásról, majd a 
gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve, az 1875. évi XXXVII.tc. a tárgyi ügyletek 
sorában rendelkezett róla. 

 

 

     megbízó/feladó   fuvarozó   címzett 
                  fuvarozási szerződés        áru átadása 
                fuvardíj 
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A fuvarozási szerződés a feladó és a fuvarozó között jön létre. 
 

Fuvarlevél: a feladó és a fuvaros között létrejött megállapodást bizonyítja. 

 

Tartalma:  

- az áru megnevezése, minőség, mennyiség, ismertető jelek szerint, 
- fuvarozó neve, lakhelye, telephelye, 
- feladó neve, lakhelye, 
- a címzett neve, 
- az áru rendeltetési helye, 
- fuvardíj, 
- azok a megállapodások, melyek az útvonalra, átadás idejére, késedelemre 

vonatkoznak. 

 

Rakjegy: szigorú formához kötött értékpapír, a benne megjelölt árukat helyettesíti. 

A fuvarozó állítja ki, rakjegyként kell megnevezni. 
 

Tartalma: 

- a fuvarozandó áru megnevezése, mennyisége, 
- fuvarozó neve, 
- a feladó neve, 
- a címzett neve, akinek az árut ki kell szolgáltatni, 
- kiszolgáltatás helye. 

A fuvarozási szerződés az árú feladásától annak megérkezéséig a fuvarozót jogosítja és 
kötelezi, a rakjegy esetében az áru feletti rendelkezési jog a rakjegy birtokosát illeti. 

„a feladó által egyoldalúan a címzetthez intézett nyilt levél alakjában kiállított 

okirat, amely a fuvarozónak átadatván, az árukat a címzetthez kíséri és a fuvarozás 

teljesítésével a címzettnek kézbesíttetik.” (Nagy Ferenc) 
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A rakjegy a fuvarozó és az átvevő közötti jogviszonyt szabályozza. A fuvarozó az árut a 
rakjegyen feltüntetett átvevőnek vagy a ragjegy jogszerű birtokosának köteles kiszolgáltatni, 
de csak akkor, ha a nyugtatványozott rakjegyet az átvevő visszaadta a fuvarosnak. 

 
A fuvarozó kötelezettségei: 

a) a fuvarozást a felek érdekeinek megfelelően lebonyolítani; 
b) köteles a feladó utasításainak megfelelően eljárni; 
c) az árut a rendeltetési helyen, a fuvarlevélen megjelölt átvevőnek átadni 

 
A fuvarozó felelőssége: 

a) felelősség az áru elveszése vagy megsérülése esetén 
az áruban az átvételtől az átadásig keletkezett minden kárért felel, mivel felelős 
őrzés kötelezettsége terheli 
kivéve:  

vis maior, 
az áru természetes minősége,  
a csomagolásnak kívülről nem látható hibája. 
 

b) felelősség a fuvaridő elmulasztása miatt 
a fuvarozónak vétkesnek kell lennie, ebből kifolyólag kártérítéssel tartozik 
 

c) felelősség az alkalmazottakért 
 

A fuvarozó jogai: 
a) követelheti, hogy az árut megfelelő helyen, időben és oly módon adják át, hogy a 

szerződést teljesíteni tudja, 
b) fuvardíj, 
c) törvényes zálogjoga van az áru felett  
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Szállítmányozási szerződés 
 

A szállítmányozó az a kereskedő, aki iparszerűleg vállalkozik arra, hogy mások részére, de saját 

nevében az áru továbbküldése érdekében fuvarosokkal fuvarozási szerződést kössön. 

 

Szállítmányozás 

 

megbízó  szállítmányozó  fuvaros   címzett 

       szállítmányozási szerződés fuvarozási szerződés  áru átadása 

            áru átadása 

     fuvardíj 
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A szállítmányozó kötelezettsége: 

- a szállítmányozó köteles a rendes kereskedő gondosságával eljárni, 
- az áruban a fuvarozás körében bekövetkezett károkért általában nem felel. 
- ha a megbízó és a szállítmányozó a költségeket bizonyos összegben határozták meg, 

akkor egyetemleges adósként felel a fuvarozásnál igénybe vett fuvarozók eljárásáért, 
- köteles a megbízó utasításait betartani. 

 

A szállítmányozó joga: 

- a szállítmányozási díj követelése, 
- egyéb költségeinek megtérítése, 
- törvényes zálogjog illeti, 
- belépés joga: ilyenkor a fuvarozást maga teljesíti. 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent a fuvarozási szerződés? 
2. Milyen szerepe volt a fuvarozási szerződés törvényi szabályozásában 

Skerlecz Miklósnak? 
3. Mi a fuvarlevél? 
4. Mi a rakjegy? 
5. Nevezze meg a fuvarlevél és a rakjegy közötti különbségeket? 
6. Miért értékpapír a rakjegy? 
7. Melyek a fuvarozó jogai? 
8. Nevezze meg a fuvarozó felelősségének elemeit? 
9. Mit jelent a szállítmányozás? 
10. Melyek a szállítmányozó jogai? 
11. Mit jelent a belépés joga? 
12. Hasonlítsa össze a fuvarozó és a szállítmányozó kötelezettségeit! 

 
 
 
 
 
 

KÖTELEZŐ TANANYAG 

Az előadáson elhangzottak. 

Mezey Barna (szerk): Magyar jogtörténet. Osiris K., Budapest, 2007. 

Horváth Attila: A magyar magánjog történetének alapjai. Gondolat K. Budapest, 2006. 349–
473. pp, 
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