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A SZERZŐ ELŐSZAVA

Nem könnyű dolog olyasmiről könyvet írni, ami a jogtudomány több jeles képviselője sze-
rint nem is létezik. Az embernek óhatatlanul Sajó András szavai jutnak eszébe, aki magával 
a jogtudománynyal kapcsolatban teszi fel a kérdést: vajon nem a tudni nem érdemes dolgok 
tudományáról van-e szó? Vagy gondolhatunk arra a jeles jogászprofesszorra, aki kifejtette, hogy 
a jog nem tagozódik (jogágakra), hanem tagozzák, mégpedig a tanszékvezetőségre aspirálók 
mindenkori száma szerint.

Akárhogy is, vállalom; ez a könyv tudományos ambíciók nélkül, egyszerűen abból a meggyő-
ződésből íródott, hogy mégiscsak valami létezőről szól. Erre számos bizonyíték van, a „kereske-
delmi jog” vagy hasonló című írások könyvtárat megtöltő tömegétől, az ilyen nevű tanszékeken 
át számos, a gazdaság jogával foglalkozó jogászkolléga meggyőződéséig. Erős bizonyítékok ezek 
még akkor is, ha nemigen beszélhetünk általános egyetértésről abban a tekintetben, mit is ér-
tünk kereskedelmi jog alatt. Ha a gazdasággal összefüggő jogi normák együttesét, úgy ijesztő 
méretű és heterogenitású joganyaggal van dolgunk, ami a klasszikus jogágfelosztásba nemigen 
gyömöszölhető be. Nyilván ez az egyik, ha nem a fő oka az akár a létezése tagadásáig is elmenő 
ellenérzéseknek.

Ettől persze a tény tény marad és marad a kihívás is, hogy kezdjünk valamit ezzel a joganyag-
gal, nem utolsósorban a gazdaság működésének elősegítése érdekében. Könyvem éppen erre irá-
nyuló kísérlet. Ezzel nem vállalkozhattam többre, mint egy struktúrának, a joganyag egy lehet-
séges rendszerezési módjának bemutatására és a szabályozás tartalmi alapjainak ismertetésére.

Nem csinálok titkot abból, hogy a kereskedelmi jogi kódex szükségességét vallók közé tarto-
zom. Az anyag feldolgozása során meggyőződésem csak erősödött. A szabályozásbeli párhuza-
mosságok, az azonos kérdéssel foglalkozó jogszabályok közötti indokolatlan különbségek olyan 
tömegével találkoztam, ami számomra ékesen bizonyította egy kereskedelmi jogi „alaptörvény” 
vagy kódex, esetleg egy „ipartörvény” szükségességét, mindenekeló’tt a vállalkozói státusjogot 
illetően. Az ügyletek üzletszerű megkötése mögött mindig vállalkozások állnak. Ezek működési 
feltételei képezik a szerződéskötő vállalkozás jogalanyiságának tartalmát. A státus- és kötelmi 
jog szabályai, kiegészülve néhány más szabályozási részterülettel (pl. a jogérvényesítés), együtt 
alkotják a vállalkozási tevékenység jogi környezetét, amelynek optimalizálása a gazdaság emi-
nens érdeke.

Nemcsak a tudományosság, de a teljesség igényéről is le kellett mondanom. Ezt már a cím-
mel is szerettem volna érzékeltetni. Csupán bevezetésről lehetett szó, bevezetésről egy hatalmas 
jogsza- bálydzsungelbe. Hogy a dolog parttalanná ne váljon, egész jogterületek ismertetésétől 
kellett szinte teljesen eltekintenem (mint pl. a bankjog), vagy helyenként némely részterületről ( 
mint pl. a személyfuvarozási szerződések, noha ezek mint fogyasztói szerződések több uniós nor-
ma tárgyát is képezik), bízva abban, hogy sok kolléga fog kedvet kapni a számtalan érdekes témát 
kínáló részterület mélyebb feldolgozására. Ez a munka egyébként nem lesz előzmény nélküli. 
Elegendő utalnom az úttörő szerepet betöltő, nívós „Gazdaság és jog” című folyóiratra, amely 
1992 óta szolgálja a kereskedelmi jog ügyét.

Néhány magyarázó szó a könyv szövegéhez.

A nagyra becsült olvasó nem fog találkozni sem lábjegyzetekkel, sem irodalmi hivatkozások-
kal. A lábjegyzetek nézetem szerint zavarják a folyamatos olvasást és vagy lényeges informáci-
ót tartalmaznak és akkor a szövegben a helyük vagy lényegtelent, akkor meg feleslegesek. Az 
irodalmi hivatkozásokat illetően is szkeptikus vagyok. Nem tudom, miért erősítené egy megál-
lapítás igazságát, ha ugyanarról mondjuk egy bolíviai jogászprofesszor az 1964-es La Paz-i kon-
ferencián valami hasonlót mondott. Természetesen tudom, hogy a tudomány nem nélkülözheti 
ezeket, biztatnám is a jogászkollégákat tanulmányozásukra, és ha egyszer napirendre kerül a 
kódexalkotás, a külföldi megoldások elemzése amúgy is elengedhetetlen lesz. A bírói gyakorlatra 
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való hivatkozások hiányát a „bevezetés” jelleg indokolja. A bírói gyakorlat feldolgozása azokra a 
kézikönyvekre és tematikus elemzésekre vár majd, amelyek reményeim szerint a kollégák tollá-
ból szép számmal fogják követni e könyvet.

Ne legyenek illúzióink; a kereskedelmi jog a szabályozás tárgyának alaptermészeténél fogva 
a mostani jogalkotási láz csillapultával is igen változékony marad. A jogforrások szövegben való 
vastag betűs kiemelésével és egyéb, a jogforrásokra vonatkozó információkkal a joganyag válto-
zásának nyomon követését szerettem volna megkönnyíteni a tisztelt Olvasó számára. A dőlt betűs 
kiemelésekkel pedig az általam az adott összefüggésben fontosnak vélt fogalmakra szerettem 
volna a figyelmet irányítani.

Reménykedem a könyv továbblépésre ösztönző hatásában és köszönettel fogadok minden kri-
tikai észrevételt.

A szerző


