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III. CÍM
A CSELEKVŐKÉPESSÉG 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

2:8. § [A cselekvőképesség]
(1) Minden ember cselekvőképes, akinek 

cselekvőképességét e törvény vagy a bíróság 
gondnokság  alá  helyezést  elrendelő  ítélete 
nem korlátozza.

(2) Aki cselekvőképes, maga köthet szer-
ződést vagy tehet más jognyilatkozatot.

(3)  A cselekvőképességet  korlátozó jog-
nyilatkozat semmis.

2:9. § [A cselekvőképtelen állapot]
(1) Semmis annak a személynek a jognyi-

latkozata, aki a jognyilatkozat megtételekor 
olyan állapotban van, hogy az ügyei vitelé-
hez  szükséges  belátási  képessége  teljesen 
hiányzik.

(2)  A  cselekvőképtelen  állapotban  tett 
jognyilatkozat –  a végintézkedés kivételével 
– a cselekvőképtelenség miatt nem semmis, 
ha tartalmából és megtételének körülménye-
iből arra lehet következtetni, hogy a jognyi-
latkozat  megtétele  a  fél  cselekvőképessége 
esetén is indokolt lett volna.

Nem lehet semmisnek tekinteni a tartá-
si szerződést, ha a gondnokság alá helye-
zés  nélkül  is  cselekvőképtelen  jogosult  
jognyilatkozata  tartalmából  és  körülmé-
nyeiből  arra lehet  következtetni,  hogy a  
jognyilatkozat  cselekvőképessége  esetén  
is indokolt lett volna.
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IV. CÍM
A KISKORÚSÁG MIATTI 

KORLÁTOZOTT 
CSELEKVŐKÉPESSÉG ÉS 

CSELEKVŐKÉPTELENSÉG

2:10. § [A kiskorúság]
(1) Kiskorú az, aki a tizennyolcadik élet-

évét nem töltötte be. A kiskorú a házasság-
kötéssel nagykorúvá válik.

(2) Ha a házasságot a bíróság a cselekvő-
képesség  hiánya  vagy  a  kiskorúság  miatt 
szükséges  gyámhatósági  engedély  hiánya 
miatt érvénytelennek nyilvánítja, a házasság-
kötéssel szerzett nagykorúság megszűnik.

(3) A házasságkötéssel megszerzett nagy-
korúságot  a  házasság  megszűnése  nem 
érinti.

2:11.  §  [A  korlátozottan  cselekvőképes  
kiskorú]

Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, 
aki  a  tizennegyedik  életévét  betöltötte  és 
nem cselekvőképtelen.

2:12.  §  [A  korlátozottan  cselekvőképes  
kiskorú jognyilatkozata]

(1) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú 
jognyilatkozatának érvényességéhez –  ha e  
törvény  eltérően  nem  rendelkezik –  törvé-
nyes  képviselőjének  hozzájárulása  szüksé-
ges.  Ha a korlátozottan  cselekvőképes kis-
korú  cselekvőképessé  válik,  maga  dönt 
függő jognyilatkozatainak érvényességéről.

(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú 
a  törvényes  képviselőjének  közreműködése 
nélkül

a) tehet  olyan személyes jellegű jognyi-
latkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;

b) megkötheti a mindennapi élet szokásos 
szükségleteinek  fedezése  körébe  tartozó 
kisebb jelentőségű szerződéseket;

c) rendelkezhet  munkával  szerzett  jöve-
delmével, annak erejéig kötelezettséget vál-
lalhat;

d) köthet  olyan szerződéseket,  amelyek-
kel kizárólag előnyt szerez; és

e) ajándékozhat a szokásos mértékben.
(3) A törvényes képviselő a korlátozottan 

cselekvőképes  kiskorúnak  ígért  vagy adott 
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