HOGYAN ÍRJUNK „COVIDKLAUZULÁT”?

A járványhelyzet váratlanul érte a kereskedelmi
¶Ó²Óª{¶»Ĉ ¶óĈ $kk²Ĉ {²Á»îĈ ¥ÎĈ kÓĈ
angolszász minták alapján kimunkált vis maior
klauzulák ebben a helyzetben fabatkát sem érnek,
kÓ¥Ĉ Ĉ ¯¶Ĉ kÓĈ »ÎÓ»»Ĉ ª Ĉ
rendezni. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján
ma már jobban látható, hogyan is lehet „Covid-

A fehér lista
Ĉ  Ĉ ª¶Ó¨²Ĉ ¶Ĉ kÓ»Ĉ ²{¶Ĉ k»l²¥Ó ¾îĈ
hogy mik azok a Covid okozta körülmények, amelyek
Ĉ v¥Îl¶¥lĈ kĈ ¶Ó²Óª{¶ÁĈ »¶»¶»óĈ $¥ÎĈ kĈ
felek mit tesznek ebbe a körbe, az a saját üzleti

biztos” ¶Ó²Óª{¶»Ĉ² óĈ

döntésükön múlik. Ebben a listában érdemes kezelni
azokat a hatásokat, amelyekkel a felek joggal

.²»ăĈ kĈ v²ªĈ kĈ v²»Ĉ {Ĉ w¶¨ »¶»îĈ kĈ

számolhatnak. Ilyen lehet például egy általános
gazdasági visszaesés, egy általános beutazási vagy

korlátozzák
a
nyitvatartását?
Teljesíthetünk-e
késedelmesen, ha a beszállítói láncban komplikációk
merültek fel? Március óta jogászok ezrei keresik a
választ arra, hogy milyen jogi következményei
Çk kîĈ kĈ ÇkkĈ kĈ l²Çl ÎkĈ ¨¶¶ÓÁªĈ ¨²Á ÎĈ
k»»Ĉ
Ĉ ¯¶Ĉ kĈ ¶Ó²Óª{¶v Ĉ Çlk»Ĉ
kötelezettségeit
teljesíteni,
vagy
az
számára
aránytalan terhet jelent. A kérdések nagy részére sem
a Ptk. szabályai, sem pedig az angolszász mintákon
kk¯¾¦Ĉ Ç¶Ĉ k¥²Ĉ k¾Ó¾lĈ Ĉ k{»kĈ Î²»ÃĈ
²l Î¾»k»l¶»óĈ 5Ĉ ¯ªĈ ¦{¥ Ĉ ¶Ól¥¶Ĉ ¥Ç»kĈ
¥ÎĈ kĈ v²¦¶l¥Ĉ ª»»îĈ k¥Ĉ ÓĈ kĈ ²{¶Ĉ Çl² kĈ
megválaszolásra.
Most azonban, hogy jobban átlátjuk a koronavírus
okozta
helyzet
várható
következményeit,
¨²Á» »ªvv Ĉ»¾{¾ ĈkĈ¶Ó²Óª{¶Á vĈÎĈÁ¨ Ĉ
Covid klauzulát beépíteni. De mit is tartalmazzon egy
ilyen rendelkezés?

kijárási korlátozás, vagy akár a kiskereskedelmi
nyitvatartási korlátozások is. A fehér listában a felek
vállalhatnak egyes kifejezett kockázatokat is. Így a
¶Ó²Óª{¶Ĉ¥ {k»kĈ¯{l¾îĈ¥ÎĈkĈĈvÓ¥ Î¥¶Ĉ
²»Ĉ ¥k{lĈ kĈ ¶Ó²Óª{¶Ĉ »l²Îl»Ĉ ¯ÓªĈ
¶Ó¥l»k»l¶Ĉ²»v Ĉv¨Ç»ÓªĈl²Çl»¥Ól¶»óĈÓ Ĉ
körülmények bekövetkezte esetén a felek
továbbiakban
is
változatlanul
követelhetik
¶Ó²Óª{¶Ĉ »¶»¶»îĈ »¥ÇlvvlĈ
megszegése esetén a kártérítést.

kĈ

a
a

¶Ó²Óª{¶Ĉ

…és a fekete
Ĉ²Ĉ¶»lÇkĈÎ{ÃĈw¶Ó²ÃĈkĈ ĈkÓ¥k»Ĉ
a körülményeket is meghatározniuk, amelyek
bekövetkezte esetén elfogadják, hogy a másik fél a
¨»Ó»»¶»ªĈĂĈkl²Ĉ{ª¶ îĈkl²ĈÇ¶ Ĉ
– mentesülhet. Legtöbb esetben ebbe a körbe
»k²»¥Ó kĈ kÓĈ ÎĈ Ĉ Ã¨{¶»Ĉ ¨ÓÇ» ÁîĈ
¶ÓÎ¶ Ĉ v¥Îl¶¥¦Ĉ » ÎÓªóĈ %Î Ĉ ¨²Á ÎĈ
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»Ĉ ¯{l¾îĈ kĈ kÓĈ k{¥»»Ĉ ¶Ó²Óª{¶Ĉ »¶»¶vĈ
bevonni kívánt személyekkel szemben karantént vagy

l»kĈ ª²Ĉ Ĉ l»¥»»Ĉ ¶Ĉ k»»Ĉ kĈ ¶Ó²Óª{¶v Ĉ îĈ
ÇkÎĈ
Ĉ ªĈ ²¶Ó»¶¶Ĉ ¶ÓkvlÎ¥Ó¥»»Ĉ

egyéb hatósági intézkedést rendelnek el. De ilyen
»Ĉ¯{l¾ĈkĈ¶Ó²Óª{¶Ĉ»l²Îl»Ĉ¯ÓªĈ¶Ó¥l»k»l¶Ĉ

körülmények. Ilyenkor sem kell azonban kétségbe
esni. Az, hogy a felek a fenti két kategóriában mely

tekintetében bevezetett hatósági korlátozás vagy a
korlátozás feloldásának elmaradása is. Az olyan

körülményeket tüntették fel, már önmagában utal a
kockázatvállalási hajlandóságukra. Ezek alapján, több-

általános piaci változások, amelyek a gazdaság
¶Ó»Ĉ  »ª¶ îĈ ª²Ĉ Ĉ l»¥»»Ĉ ²» Ĉ

kevesebb biztonsággal, következtetni lehet arra, hogy
a felek egy adott eseményt melyik listában tüntették

befolyásolják – például ha az EUR árfolyama
meghaladja a 400 forintos szintet – szintén ebbe a

volna fel, ha annak potenciális felmerülésével
tisztában lettek volna. Emiatt a fehér és a fekete lista

körbe kerülhetnek.

wÓl»Ĉ {¥¥Ól¶kĈ ÎĈ ¶ªvvîĈ ª²Ĉ Ĉ l»¥»»Ĉ
esemény szempontjából is rendkívüli fontos lehet.

És mi van a szürke zónában?
Természetesen még egy gondosan megfogalmazott
koronavírus klauzula esetén is felmerülhetnek a felek
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