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Fogalmi alapok – a ló tulajdonjogának 
megszerzése adásvétel útján

• kettős ügyleti rendszer:

kötelmi és dologi komponens

• AV szerződés  — átruházás

leggyakrabban: 

szerződés érvényes létrejötte és 

birtokátadás

Nem a lóútlevél „átiratása”



A lóútlevél szerepe

Lóútlevél és betétlap

közokirati bizonyítéka a hatóság által 
ismert tulajdonviszonyoknak

bejegyzett – tényleges tulajdonos

közokirat, kötelező (változás-bejelentés?)

azonosítás, az adásvétel tárgya

leírás és diagram

ló feletti tulajdonjog

származási lap

egészségügyi állapot



A ló adásvételi szerződés I.

• caveat emptor! Óvakodjék a vevő

• hand shake kontra írásbeliség:

• védelem jövőbeli jogvita esetére

• diszpozitivitás: szabadon kitölthető 
tartalom jogszabályi keretek között

Ló adásvételi szerződés alapján az eladó
a ló tulajdonjogának átruházására, a
vevő a vételár megfizetésére és a ló
átvételére köteles (6:215. §).

Szerződés – átruházás

Felek és főkötelezettségek



A ló adásvételi szerződés II.

Kötelező tartalmi elemek

• Tulajdon-átruházási szándék

• Szerződő felek

• A tárgy, a ló

• Vételár

• Főkötelezettségek

Fakultatív tartalom

• feltételek, extra lóspecifikus, 
jogbiztonsági tartalom

• mellékkötelezettségek



Ló adásvételi szerződés III. – diszpozitív, 
kikötendő elemek

ajánlott tartalom:

a tárgy (a ló): külsődleges azonosítás: 
diagram, színjegyek, sütés

chip és lóútlevél szám

különös ismertetőjegy: pl. sérülés

vételár: részletfizetés és tulajdonjog 
fenntartás

eladó a vételár teljes megfizetéséig 
tulajdonos marad a veszélyviselés 
terhe a vevőé

hitelbiztosítéki vagy egyéb közhiteles 
nyilvántartásba bejegyzendő –
gyakorlatban nehézkes

nemo plus iuris!

egyszerűbb: betétlap/útlevél 
visszatartása

birtokmegállapodás



Lóadásvételi szerződés III.

ajánlott elemek:

hatályba léptető feltételek:

„bizonytalan jövőbeli esemény”:

eü. alkalmasság, tesztek, RTG

• Próbára vétel: quasi kipróbálási időszak

A vevő egyoldalú nyilatkozattal, indokolás
nélkül dönthet a szerződés hatályát illetően.

nem nyilatkozik: hatályos marad

elutasíthatályvesztés

eredeti állapot helyreállítása

• ellentételezéshez köthető

• veszélyt birtokos vevő viseli



IV. szavatosság – a hibás teljesítés sanctioja

„A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás
a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult
a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,
vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában
ismernie kellett.”

Kizárja: hibás teljesítés esetére kikötött kötbér



IV. Szavatosság – általános tévhitek és valóság
az elévülési idő

a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. IV. törvény

• 2014. március 15. ELŐTT kelt 
ügyletek

általános szabály: 6 hó teljesítéstől

állat szolgáltatás: 60 nap

fogyasztói szerződés: 2 év vagy 
használt dolog: min.: 1 év

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény

• 2014. március 15. UTÁN kelt 
ügyletek

általános szabály: teljesítéstől 1 év

fogyasztói szerződés: 2 év vagy 
használt dolog: min.: 1 év



IV. szavatosság

Bizonyítási teher:

jogosult: a hiba teljesítéskor megvolt

kötelezett: a hibát ismerte vagy 
ismerni kellett/hibamentesség

Mi követelhető?

Jogosult választása szerint:

kijavítás/kicserélés:

kivéve: lehetetlen, aránytalan 
többletköltség (egymás-közt)

VAGY

árleszállítás/kijavíttatás/elállás 
(nincs: jelentéktelen hiba): kijavítás, 
kicserélést nem vállalta/

nem tud megfelelő időben 
eleget tenni/

érdekmúlás
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