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Bevezetés 

Magyarország mindenkori polgári törvénykönyve kiemelkedő jelentőségű jogszabálya 

jogrendszerünknek. Jelentőségét azon szerepe adja, hogy civiljogunk teljes skálája 

számára „alaptörvényként” szolgál, a magánjogi jogviszonyok legfőbb forrásaként 

szabályozza a civil szférában mozgó személyek dinamikusan változó életviszonyait. 

Azon jogviszonyok tekintetében, amelyek rendezésére más jogszabály hivatott, a Ptk. 

háttérjogszabályként funkcionál. Jelen dolgozat célja a 2014. március 15-én hatályba 

lépett Polgári Törvénykönyv kötelmi részének, azon belül is a kárfelelősségnek, a 

kártérítés általános szabályainak, valamint egyes szerződések szerződésszegés miatti 

felelősségi helytállásának bemutatása.  

„Az új Polgári Törvénykönyv úgy vesz búcsút a korábbitól, hogy változtatásokat 

ott eszközöl, ahol külső vagy belső körülmények ezt szükségessé teszik. A bírósági 

gyakorlat és nemzetközi példák alapján monisztikus törvénykönyv született.”
1
 

Tanulmányom legfőbb feladata bemutatni ezen változtatásokat. A jogalkotó arra 

törekedett, hogy a több mint fél évszázada hatályban lévő 1959. évi Ptk. rendelkezéseit 

a kor változásának tekintetében alakítsa, módosítsa. A változtatások ellenére a 

felelősség fogalmát a mai napig legszemléletesebben Grosschmid Béni fogalmazta meg: 

„… felelni valamiért annyi, mint magánjogi szabálynál fogva terhelő következményekre 

sodródni általa.” Az újítások tisztább helyzetet teremtenek a kárfelelősségi rendszer 

körében bizonyos fogalmakat tekintve. Az új Ptk. újradefiniálja a kár fogalmát, ezzel az 

egész kártérítési jog alapeleme is megváltozik. A kár fogalmával kapcsolatos újítás, 

hogy a definícióból a jogalkotó kivette a jogszabályba ütközést. Ebből következik, hogy 

mostantól elegendő annak bizonyítása, hogy az adott magatartásból a károsultnak kára 

származott. A szerződéses viszonyokban ez úgy jelenik meg, hogy az új Ptk. kimondja, 

bármely szerződésszerű teljesítés elmaradása a szerződéses kötelezettség megszegését 

jelenti. Továbbá az új Ptk. különválasztja a kártérítési felelősséget a vétkesség elvétől, 

megszigorítva egyben a szerződésszegő kimentési lehetőségeit. Valamint újszerű 

szabályozás, hogy a szerződésszegési kártérítés a deliktuális felelősségtől részben 

elkülönített. A jogalkotó új fogalmak bevezetésére is törekedett, amelyek érthetőbb, 

pontosabb megfogalmazást adnak a rendelkezéseknek, ezáltal elősegítik a megértést és 

                                                           
1
 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyvről. Jogtudományi Közlöny, 2013/5. szám. 225.o. 
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a bíróság számára a helyes döntés meghozatalát problémás ügyekben. Ezek közül 

kiemelésre érdemes a sérelemdíj jogintézményének bevezetése. 

Azért választottam ezt a témát, mert szeretnék átlátható képet kapni, illetve adni a 

még friss és a már hatályát vesztett jogszabályi rendelkezések eltéréseiről. Dolgozatom 

nem egy összehasonlító elemzés, hanem elsősorban az új Ptk. rendelkezéseit 

tanulmányozom, és ha szükséges, összevetem azokat a régi szabályokkal: milyen 

mértékű a változtatás, illetve, hogy indokolt-e a módosítás. 
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I. A felelősség fogalma, kialakulásának története 

 

1. A felelősség lényege 

 

Grosschmid Béni szerint „a felelősség a kötelezettség puszta szinonimája: kötelem, 

felelősség, parancs, szankció, késztetőség. A felelősség kitételben a ’nyelvnek valamely 

játéka’ nyilvánul meg, amikor úgy beszélünk, hogy az adós felel a teljesítésért és a 

nemteljesítésért.”
2
 Egyik értelemben tehát a felelősség nem egyéb, mint a már fennálló 

kötelezettség, vagyis maga a kötelem, a másik értelemben a felelősség az a helyzet, 

amelyben valaki bizonyos tény következtében kötelezettségbe sodródik. 

Marton Géza álláspontja szerint felelősség akkor keletkezik, ha valamely 

kötelesség, kötelem elmulasztása, megszegése miatti következményeket kell rendezni. 

Felfogásában a felelősség nem független minden előzménytől, hanem egy norma által 

előírt kötelemszegésről van szó.  

Ezen két fogalom eredményeképpen – mintegy harmadik definícióként – 

megállapíthatjuk, hogy a felelősség valamely jogi norma megszegése, illetőleg 

megelőzése nyomán bekövetkezendő jogkövetkezmény. A jog a felelősségi rend 

kialakítása során figyelembe veszi azokat a szociológiai, pszichológiai 

törvényszerűségeket, amelyek elősegíthetik, hogy a jog alanyai jogkövető magatartást 

tanúsítsanak. A felelősségi rendszerek két nagy csoportja ismert, az objektív és a 

szubjektív felelősség. A jog aszerint választhat az objektív és a szubjektív felelősségi 

rend között, hogy a norma céljának csak a rend fenntartását tartja, vagy szélesebb körű 

társadalmi-visszatartó hatás kiváltását várja el a norma alkalmazásától. 

A felelősség ontológiai alapjának, azaz a választás objektív és a személy számára 

reális lehetőségének a hiánya esetén nem beszélhetünk szubjektív felelősségről. A 

szubjektív felelősség alapjának hiánya esetén objektív magatartás- és 

eredményfelelősség állhat fenn, amikor is az eredmény vagy magatartás megtörténtét 

vizsgáljuk, és azok megléte elegendő a felelősség megállapításához, és egyben a 

személyiség lelki mozzanatainak elemzésétől eltekintünk. Az objektív felelősség 

kiváltásához elegendő a tanúsított magatartás és a normatív követelmény eltérése. Az 

objektív felelősség híveinek leglényegesebb érve, hogy a károsult gazdasági érdeke 

megkívánja, hogy teljes vagyonát élvezhesse. Ebből a szempontból közömbös, hogy a 

                                                           
2
 Ujváriné Antal Edit: Felelősségtan. Novotni Kiadó, Miskolc, 2002. 18.o. 
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károkozó szubjektív helyzete folytán gondatlanul vagy szándékosan okozta-e a kárt, 

hiszen a károsult érdeke azt kívánja, hogy értékvesztesége teljes egészében megtérítésre 

kerüljön. 

 

 

2. Kárfelelősség eszméjének változásai 

 

Kártérítő felelősség már az ókorban is létezett, de rendszerbe foglaltan kiépült 

felelősségi rendet elsőként a római jog produkált. A polgári jogi felelősség tana a 

jusztiniánuszi tanításban gyökerezik, ahol a kártérítést a magánjog büntetőjogaként 

ismerték el. A római jog felelősségi rendszerében a bűncselekmény és a kártérítés a 

delictumból fakadt. A római jogban kétféle deliktum volt, a közdeliktum (delicta 

publica) és a magándeliktum (delicta privata). A közdeliktum testi büntetéssel, 

halálbüntetéssel járt, a vagyoni büntetés az államot illette. A magándeliktum esetén a 

sértett indított keresetet, a pénzbüntetést a sértett fél kapta. A deliktumok fejlődése a 

római jogban szakaszokra bontható: 

a) A magánbosszú korszaka, amikor a jogsértő felelőssége abban állt, hogy el 

kellett viselnie a sértett fél bosszúját. A sérelmeket vagy a sértett maga, vagy 

családja segítségével torolta meg szabad belátása szerint.  

b) A magánbosszú kártérítéssel való felváltásának korszaka. Az állam 

körülhatárolta azokat a feltételeket, amelyek esetén a sértett személy bosszúja 

jogos volt, illetőleg amikor a sértő és a sértett közötti egyezség esetén a sértett 

vagyoni kártérítés fejében lemondott a magánbosszúról. A tizenkét táblás 

törvény személy elleni sérelemre vonatkozó rendelkezése is kimondta, hogy 

megengedett a bosszú, melyet – ha a felek között önkéntes megegyezés nem jött 

létre – hasonlóval lehetett megtorolni.  

c) A compositiok korszaka. Az állam kötelező büntetéseket írt elő, amelyeket a 

jogsértő a sértett számára fizetett, és ezt követően már nem volt helye 

bosszúnak. A compositio vegyítette a kártérítés és a bírság elemeit, és nem 

függött a magatartás értékelésétől. 

d) A deliktuális kötelmek ezen fejlődési szakaszában néhány magándeliktum 

közdeliktummá vált – például a gyilkosság és más erőszakos bűncselekmények 

– , melyeket az állam a sértett kívánságától függetlenül üldözött és büntetett. 
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A deliktuális kötelmek fejlődésében az ősi bosszút felváltó magánbüntetés 

(poena) iránti keresetek mellett megjelentek a deliktum által okozott kár megtérítését 

szolgáló keresetek. Gaius nyomán a jusztiniánuszi jogban a deliktumból eredő 

kereseteknek három fajtáját különböztették meg, amelyek a büntetőkeresetek, a 

deliktum által okozott kár megtérítésére-, illetve a büntetés behajtására és kártérítésre 

irányuló keresetek voltak. 

A vétkesség eszméje a római jogban fokozatosan alakult ki. A vétkesség-fogalom 

a lex Aquilia kiadásáig nem volt meghatározó jelentőségű. A lex Aquilia egyáltalán nem 

ismerte a kártérítést, mint a büntetéstől fogalmilag különböző szankcióeszközt, csak 

mint magándeliktumot; a büntetést egyedül a sértett elégtételének fogta fel. A jövőben 

bekövetkező tények előrelátása, az erre vonatkozó tudati állapot az, amelyet a 

vétkességgel – akár szándékos, akár gondatlan – jelöltek. A római jog tanítása szerint: 

„Si omnia quae oportuit, obervavit, caret culpa.”
3
 

A vétkesség mindkét fokozatában benne van a tudat és a cselekvés kettőssége. A 

culpa lata (amely egyenlő a szándékossággal) magában foglalja a következmények 

előre látását, azaz a tudati oldalt, és a következmény elérését célzó határozott 

magatartást, azaz a cselekvőséget. A római jogi tudósok tanításaiban megjelenik a jó 

gazda, a gondos családapa eszménye, amely zsinórmértékül szolgált. Culpa levist 

(gondatlanság) azt tanúsított, akinek a tudatában nem jelentek meg azok a 

következmények, amelyeket a gondos ember előre látott volna, és nem megfelelően 

vagy egyáltalán nem cselekedett a következmény elkerülésére. 

A feudális magyar jogban a kártérítő felelősség eszméje nem jelenik meg, de 

kártérítés így is jónéhány tényállás tekintetében megállapítható. Czövek István tabuláris 

prókátor 1822-ben megjelent Magyar Hazai Polgári Magános Törvényről című 

munkájának a negyvennegyedik cikkelyében ír a károkról. A kár „olyan magános 

valóságos vétek, mely szerint valaki a más állapotát tökéletlenebbé teszi (…) tárgyasan 

(objektíve) pedig magát a dolognak megrontását, rosszátevését jelenti.”
4
 Czövek 

tanítása szerint különbséget kell tenni a dologbeli vétkek és a magános szóbeli vétkek 

között. Az elkövető szándéka szerint megkülönböztetett: 

a) álnokságos károkat, amelyeket tudva és magában feltett szántszándékkal 

okozzák; 

                                                           
3
 „Nincs vétkesség, ha valaki mindent szem előtt tartott, amit kellett.” 

4
 Dr. Petrik Ferenc: Kártérítési jog. Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerződésen kívül okozott 

károk megtérítése. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002. 17.o. 
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b) hibából esett károkat, amelyek nem előre feltett szándékból következnek 

be, hanem restségből, az illendő figyelmesség elmulasztása miatt, amely 

hiba lehet tetemes (lata culpa), szembetűnő (levis) vagy csekély 

(levissima); 

c) történetbeli károk, amelyeket előre látni vagy előre elkerülni nem 

lehetett, ezek inkább természeti, és nem erkölcsi károk. 

 

Az álnokságból okozott kár esetén az elkövető teljes elégtétellel tartozik, a hibából esett 

kár esetén illendő elégtételre szorítkozik, de a megszűnt nyereségért is felel, ha az 

bizonyíthatóan bekövetkezett volna. A csekély hibáért csak azt kell marasztalni, akitől a 

törvény különös tudást, rendkívüli figyelmességet kíván, és csak a tényleges kárt kell 

megfizetnie. 

A polgári társadalom kialakulásával megtörtént a polgári jogi kártérítési 

felelősség és a büntetőjogi felelősség különválasztása. A polgári jogi kártérítő felelősség 

alapjává a vétkesség vált. A teljes reparáció gondolata egyre mélyebb gyökeret vert, 

hatására előtérbe került az objektív felelősség gyakorlata. Az objektív felelősség 

térhódítása egyrészt az ipari forradalmak nyomán megvalósuló termelésnek, a 

közlekedés fejlődésének, a motorizációnak, a veszélyes tárgyi eszközök terjedő 

alkalmazásának tudható be. Ez a folyamat alakította ki a veszélyes üzem 

jogintézményét. Másrészt a személyiség felértékelődésével, a testi épségben, 

egészségben okozott károkozás egyre magasabbra emelte az elvárható gondosság 

mércéjét, ezért a vétkesség követelménye egyre inkább az objektív felelősség irányába 

tolódott el. 

A jogi dogmatika XIX. századi fejlődése még a normafogalom szubjektív 

fogalmából indult ki, abból, hogy a jog az emberekhez szóló parancs, és mint ilyen, 

csak beszámítható személyekhez szólhat.  E felfogás egyeduralma lassan megszűnt, és 

megjelent a vétkességtől mentes jogellenes-fogalom, ahol a jogellenesség fogalmát 

bontották szét. „Hegel ’pártatlan’ jogellenességről beszél, Jhering szubjektív 

jogellenességről ír; Trendelenburg megkülönbözteti a ’nem akart’ és ’akart’ 

jogellenességet, Halschner a ’vétlen’ és ’vétkes’ jogellenességet.”
5
 

A magyar általános Polgári Törvénykönyv 1900. évi tervezete a szubjektív 

vétkesség alapjaira építette a kártérítést, de objektív felelősséget hárított például az 

                                                           
5
 Dr. Petrik Ferenc: i.m. 19.o. 
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épület tulajdonosára az épület összeomlásáért, az állat tulajdonosára az állat által 

okozott károkért. Ez volt ebben a korban az osztrák-, a svájci polgári törvénykönyv 

kiindulási pontja, és a spanyol polgári törvénykönyv is a vétkesség fokától tette függővé 

a kártérítés megítélését. A XIX. század elején létrejött francia jog a culpa fogalmát a 

legvégsőkig feszítette: a cselekvő terhére írta a legkisebb elnézést, vigyázatlanságot, 

még akkor is, ha a morális megrovás legcsekélyebb nyoma is hiányzott. 

A jogellenesség elemében nem a szubjektív és objektív elem szétválása jelentette 

a legnagyobb változást. A római jogi felfogáshoz képest a kötelességszegés 

terjedelmében történt a legnagyobb változás. A jogellenesség a római jogban csak 

meghatározott deliktumok megsértése esetén volt megállapítható, a tiltott cselekmények 

meghatározott kategóriáját deklarálta a jog, és a magánjogi követelés csak akkor volt 

érvényesíthető, ha azok közül valamelyik tényállás megvalósult. A XIX. század végén 

azonban egyre inkább uralkodóvá vált az a felfogás, hogy a magánjogi szempontból 

figyelembe vehető tiltott cselekmények nem bezárt kört képeznek. Szladits Károly már 

úgy fogalmazott, hogy jogellenes az, amely általában jogvédte érdek ellen irányul, vagy 

amely a jó erkölcsbe ütköző módon károsítja a sértettet. Ettől egyenes út vezetett ahhoz 

a felfogáshoz, hogy a vétkes megkárosítás ténye önmagában megvalósítja a cselekmény 

jogellenességét, és nem kellett mellette vizsgálni valamely erkölcsi vagy jogi norma 

megszegését. Azaz a tilos cselekmény már e minőségénél fogva, önmagában megtérítési 

kötelezettséget eredményez. A Code Civil 1382. cikke már határozottan fogalmaz: 

„Minden emberi cselekmény, mely egy másik személynek kárt okoz, kötelezi azt, 

akinek a hibájából a kár származik, annak megtérítésére.”
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 „Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il 

est arrivé, à le réparer.” / Code Civil Article 1382/ 
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II. A kártérítési felelősség általános szabályai a szerződésen kívül 

okozott károkért 

 

Miután tisztáztuk a felelősség, a vétkesség és a jogellenesség elméleti hátterét, azok 

fogalmát, kialakulását, fejlődését és jelentőségét a különböző korszakokban, 

figyelmünket a ma hatályos szabályozás felé fordítjuk, azaz a szerződésen kívül okozott 

kárért való felelősségre. „A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség körében az 

új Ptk. hármas célt követett: a törvényben integrálni a hatályos jogban külön törvényben 

szabályozott, de a Ptk.-ba illeszthető felelősségi alakzatokat, a bírói gyakorlatban 

kialakult jogtételeket beemelni a kódexbe, valamint új szabályokat bevezetni azokon a 

pontokon, ahol a jelenlegi joggyakorlat nem tudott kielégítő megoldást nyújtani az 

1959-es Ptk. szabályai alapján felmerült problémákra.”
7
 

A polgári jogi felelősség egyik lehetséges jogkövetkezménye a kártérítés. A 

kártérítés a polgári jog restitutív jellegű szankciója, mely a polgári jog alanyainak 

személyében és vagyonában beálló hátrányokat hivatott kiküszöbölni. 

A kártérítés objektív feltételei: 

- jogellenes magatartás 

- felróhatóság 

- következmény (kár) 

- okozati összefüggés a jogellenes és a felróható magatartás, 

valamint a jogkövetkezmény között 

A polgári jogi felelősséghez szükséges, hogy a károkozó magatartásában olyan 

körülmények merüljenek fel, amelyek a kártérítési szankció alkalmazását indokolttá 

teszik, és ez alapvetően a felróható magatartás. 

„A felelősség a nevelés célját szolgáló, kivételesen igénybevett büntetésszerű 

eszközök alkalmazásában nyilvánul meg. (…) a jogi felelősség a világ 

megváltoztatására irányuló társadalmi tevékenység egyik olyan eszköze, amely a 

társadalmi kölcsönhatások objektív törvényszerűségeinek keretében más eszközökkel 

együtt hatva fejti ki hatását.”
8
 Közvetlen célja a társadalmi hatás kiváltásának az adott 

jogsértéstől való tartózkodásra késztetés, annak elfogadása, hogy ha valaki jogsértő 

                                                           
7
 Lábady Tamás: A deliktuális felelősség legfontosabb változásai az új Ptk.-ban. Jogtudományi Közlöny, 

2014/4. szám. 169.o. 
8
 Dr. Petrik Ferenc: i.m. 12.o. 
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magatartást tanúsít, a felelősséget nem kerülheti el. A jogi norma célja, hogy növelje a 

társadalom tagjaiban a jogbiztonság, a jogkövetkezmény elkerülhetetlenségének érzetét, 

valamint a védelem biztonságát a jogsértésekkel szemben. 

 

 

1. A kártérítés funkciói 

 

„A kártérítési jog célja, hogy a személyt vagyonában és személyhez fűződő jogában 

esett sérelmekért kárpótlásban részesítse. A kártérítési jog szabályai elsődlegesen a 

helyreállítást, teljes reparáció elvét követik, és a teljes kártérítés eszméjétől vezérelve 

orvosolják az elszenvedett sérelmeket.”
9
 A hangsúly a károsulton van, aki a károkozó 

magatartással okozati összefüggésben jelentkező minden kára megtérítését követelheti a 

károkozótól. 

A helyreállító funkció mellett fontos szerepe van a megelőző funkciónak, a 

prevenciónak. Ahogy már említettem, az objektív feltételeken túlmenően a károkozó 

oldalán jelen kell lennie a felróhatóságnak. A felróhatóság körében kerül értékelésre a 

károkozó viszonya a károkozó magatartáshoz. A jogalkotó a felróhatóságot vélelmezi a 

károkozó magatartások körében, így a károkozó számára kimentési okként szabályozza 

a felróhatóság hiánya bizonyításának lehetőségét. A károkozó felróhatóságának 

vizsgálatához használt mérce nem egyediesített, hanem olyan objektivizált 

zsinórmérték, mely általánosan elfogadott társadalmi normák szerint cselekvést kíván 

meg. Az a károkozó mentesül a kártérítés alól, aki bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az 

az adott helyzetben általában elvárható. 

Összefoglalva a kártérítés funkcióit: 

a) Biztosítja a jog társadalmi rendeltetésének megvalósulását, a közösség 

érdekeinek megfelelő magatartás tanúsítását és a közösség védelmét 

(védelmi funkció). 

b) Az egyéni és társadalmi hatás kiváltását célozza a jogkövetkezmény 

kilátásba helyezésével és alkalmazásával. Az egyént a jogsértéstől való 

tartózkodásra készteti, a társadalom tagjait pedig arra, hogy érdemes 

jogkövető magatartást tanúsítaniuk (megelőző funkció). 

                                                           
9
 dr. Fézer Tamás: Kártérítési jog.  Complex Kiadó, Budapest, 2010. 9.o. 
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c) Biztosítja, hogy a normaszegéssel megbomlott érdekviszonyok 

kiegyenlítése megtörténjen, azaz a kötelezett az okozott károkat és 

hátrányokat megtérítse (reparációs funkció). 

 

 

2. A kártérítés előfeltételei és bizonyítása 

 

A törvény tiltja a károkozást, így megteremti a károkozó magatartás jogellenességének 

vélelmét. Minden károkozás jogellenes mindaddig, amíg jogszabály kifejezett 

rendelkezése jogellenességet kizáró okként valamely körülményt nem értékel. A 

károsult beleegyezése, jogos védelem, a szükséghelyzet vagy a rendeltetésszerű 

joggyakorlás jogellenességet kizáró oknak minősülnek. „Minden károkozás jogellenes, 

kivéve, ha a károkozó a kárt a) a károsult beleegyezésével okozta; b) a jogtalan 

támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása érdekében 

a támadónak okozta, ha az elhárítással a szükséges mértéket nem lépte túl; c) 

szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben; vagy d) jogszabály által 

megengedett magatartással okozta, és a magatartás más személy jogilag védett érdekét 

nem sérti, vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi.”
10

 

A károsult belegyezése a károkozásba elsősorban a sportjátékoknál fordul elő. A 

sportesemény során elszenvedett sérülés a játékkal együttjáró kockázati körön belül 

marad, és a károsult beleegyezése folytán kizárja a károkozás jogellenességét – még 

akkor is, ha a játékszabályokat szándékosan sértik meg a felek. 

A jogos védelem a megengedett károkozások meglehetősen ritka esete. A 

Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a jogos védelem mértékének túllépése jogellenes 

magatartás, amelynek menthetőségét már a felróhatóság körében kell értékelni. Az 

általános bírói gyakorlat ezt az elvi tételt követi és alkalmazza. A szükséghelyzet – a 

jogos védelemhez hasonlóan – nem tükröz nehézséget a gyakorlatban. 

A jogszabály által megengedett magatartással okozott kár azonban a gyakorlatban 

egyáltalán nem problémamentes. Ez a szabály az ún. jogági jogellenesség 

függetlenségének kérdését veti fel. Az új Ptk. egyértelművé teszi, hogy önmagában az a 

tény, hogy a kárt jogszabály által megengedett magatartással okozták, a polgári jog 

szempontjából nem teszi jogszerűvé a károkozást. Ezekben az ügyekben (pl.: közjogi 

                                                           
10

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 6:520.  § [Jogellenesség]  



14 
 

szabályok által megengedett környezetszennyezések) a kártérítési kötelezettség alóli 

mentesüléshez az szükséges, hogy a magatartás más személy jogilag védett érdekeit ne 

sértse, vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezze. 

Az okozati összefüggés a kárt és a jogellenes magatartást köti össze. Az okozati 

kapcsolat meghatározásához két teória igazolása szükséges. Egyrészről, hogy jogellenes 

magatartás hiányában a kár nem állott volna be, másrészről pedig, hogy a kártérítés 

megítélésével a reparáció és a prevenció céljai megvalósíthatók. 

A felróhatóság (Ptk. 6:519. §) kimentési ok, a károkozó mentesülése érdekében 

bizonyítható. A kárnak, a magatartás jogellenességének és okozati összefüggésének a 

bizonyítása a károsultat terheli, így mentesülés érdekében a károkozó hivatkozhat a 

felróhatóság hiányára. A kimentési okok vizsgálata akkor releváns, ha a károsult 

bizonyítási kötelezettségének eleget tett, azaz a kártérítés előfeltételei fennállnak. 

 

3. A kár megtérítésének szabályai 

 

A 2013. évi Polgári Törvénykönyv bevezeti az előreláthatóság korlátját. Ez alapján csak 

azokat a károkat köteles a károkozó megtéríteni, melyeket a károkozás pillanatában 

ésszerűen előre láthatott. A Ptk. 6:521. §-a kimondja, hogy nem állapítható meg okozati 

összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is 

kellett előre látnia. 

A teljes kártérítés elvéből következően a károkozó a károsult teljes kárát köteles 

megtérítenie. /6:522. §/ A teljes kártérítés körében a károkozónak meg kell térítenie a 

károsult vagyonában beálló értékcsökkenést (damnum emergens), az elmaradt vagyoni 

előnyt (lucrum cessans) és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez 

szükséges költségeket. Az új Ptk. a kártérítési kötelezettség terjedelmének szabályozása 

során előírja, hogy a kártérítést általában csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból 

származó vagyoni előnyével, kivéve, ha ez az eset körülményeire tekintettel nem 

indokolt. /6:522. § (3) bekezdés/ Ez a káronszerzés tilalma, mely szerint a károkozás 

nem vezethet a károsult részéről gazdagodáshoz. Ezért a kártérítés során nem kell 

figyelembe venni azt a pótlékot (surrogatum), amely a károsult vagyonába a károkozás 

során került, illetve ki kell adni mindazt, ami a kártérítést követően a károsultnál 

maradványértékként (residuum) jelentkezik (pl. autóroncs). A Ptk. 6:522. §-ának (4) 

bekezdése egy méltányossági klauzula, mely a bíróság hatáskörébe tartozik. Különös 
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méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a bíróság a kártérítés mértékét 

alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

Többek közös károkozása esetén a felelősség aránya változott az 1959. évi IV. 

Ptk.-hoz képest. A bíróság mellőzheti az egyetemleges felelősség alkalmazását, ha a 

károsult maga is közrehatott a kár bekövetkeztében, vagy ha rendkívüli méltánylást 

érdemlő körülmények állnak fent. Ilyenkor a károkozókat magatartásuk 

felróhatóságának arányában, ha ez nem állapítható meg, közrehatásuk arányában 

marasztalja a bíróság. Ha pedig a közrehatás arányát sem lehet meghatározni, a 

károkozókat egyenlő arányban marasztalják el. /6:524. §/ A Legfelsőbb Bíróság 

kimondta továbbá, hogy a károkozók egyetemleges marasztalására akkor is sor kerülhet, 

ha kártérítési felelősségük nem azonos felelősségi alakzat alapján állapítható meg. 

A kártérítés elsődleges formája a pénzben történő teljesítés, kivéve, ha a 

körülmények a kár természetben való megtérítését indokolják. A pénzben történő 

megtérítés lehet egyösszegű vagy járadék. A bíróságnak szabad diszkrecionális jogköre 

van, így itt a kereseti kérelemhez kötöttség elve nem érvényesül. „A károkozó a kárt 

pénzben köteles megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való 

megtérítését indokolják. A jövőben rendszeresen felmerülő károk megtérítésére a 

bíróság időszakonként visszatérően előre fizetendő, meghatározott összegű járadékot is 

meghatározhat. A bíróság a kártérítés módjának meghatározásánál nincs kötve a 

károsult kérelméhez; a kártérítésnek azt a módját nem alkalmazhatja, amely ellen 

valamennyi fél tiltakozik.”
11

 

Az új Ptk. kétféle járadékot nevesít, a jövedelempótló járadékot és a tartást pótló 

járadékot. A járadék előnye, hogy megváltoztatható, a később bekövetkező 

körülményváltozásokhoz igazítható. A járadékot időszakonként visszatérően előre kell 

megfizetni a bíróság által meghatározott összegben. A jövedelempótló járadék annak a 

személynek jár, akinek munkaképessége a károkozás folytán csökkent, de csak akkor, 

ha a káreset utáni jövedelem az azt megelőző időszak jövedelmét neki fel nem róható 

okból nem éri el. Az új Ptk. jövedelempótló járadékra vonatkozó szabályozása lényegét 

tekintve megegyezik a régi Ptk. szabályozásával. A korábbi szabályoknál azonban két 

vonatkozásban is tágabb kereteket biztosít a járadékigény elbírálásához. Elsősorban 

nem korlátozza a károkozó jövedelempótlási kötelezettségét a baleseti eredetű 
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 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.  6:527.  § [A kártérítés módja] 
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munkaképesség-csökkenés körére, másodsorban nem szűkíti le a járadékfizetési 

kötelezettséget a keresetveszteségre. /6:528. § (1)-(2) bekezdés/ 

A tartást pótló járadék egy kettős fedelű igény. Ez a pótlék abban az esetben jár, 

ha a károkozás során meghalt személlyel szemben tartásra jogosult személy van. Akkor 

is köteles a károkozó a pótlék fizetésére, ha magatartásának e következménye – a halál 

– nem volt előre látható, illetve akkor is, ha a meghalt személy tartási kötelezettségének 

megszegésével nem nyújtott ténylegesen tartást a tartásra jogosult személynek. Így tehát 

megállapítható, hogy a törvény fokozott védelemben részesíti a tartásra jogosultat, 

hiszen az előreláthatóságtól (Ptk. 6:521. §) függetlenül tartást pótló járadéknak van 

helye. 

Ha a kár mértéke pontosan nem állapítható meg, a bíróság a károkozásért felelős 

személyt olyan összegű kártérítés megfizetésére kötelezheti, amely a károsult kárának 

kiegyenlítésére alkalmas. /6:531. §/ Ez az általános kártérítés, melynek tárgyában hozott 

bírósági határozattal elbírált igény ítélt dolog, az elbírált kártérítési igény újból vitássá 

nem tehető.
12

 Az általános kártérítés alkalmazásának feltétele, hogy a kár összegszerű 

megállapításának sikertelensége ne legyen felróható a károsultnak. Ha a bizonyítást a 

károsult elmulasztotta, az általános kártérítés szabályai nem alkalmazhatók. 

A kártérítés esedékessége szempontjából a károsodás bekövetkezése releváns. 

/6:532. §/ A károkozó ettől az időponttól köteles késedelmi kamatot fizetni. A 

Legfelsőbb Bíróság közös BK-PK 1. számú állásfoglalása szerint, ha a kártérítési összeg 

egyes részei különböző időpontban esedékesek, a kamatfizetés kezdő időpontjaként 

egységes kamatfizetési időpont is meghatározható.  

Az elévülési idő a károsodás bekövetkezésétől nyomban kezdődik, és nincs 

jelentősége annak, hogy a károsult esetleg csak később szerzett tudomást a 

károsodásról. /6:533. §/ A kártérítési igény elévülésével kapcsolatos speciális szabály, 

hogy bűncselekménnyel okozott kár esetén a követelés öt éven túl sem évül el 

mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. Új szabály, hogy a 

járadékkövetelés elévülési ideje egységesen akkor kezdődik, amikor a járadékkövetelést 

megalapozó kár első ízben jelentkezik. /6:533. § (2) bekezdés/ Ha a kár bekövetkezte és 

az ítélethozatal között hosszabb idő telik el, és közben jelentősen megváltoznak az 

értékviszonyok, a bíróság az okozott kár mértékét az ítélethozatal időpontjában fennálló 

értékviszonyok szerint határozhatja meg, azaz a jegybanki alapkamat szerint, melynek 
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 Polgári Kollégium 49. számú állásfoglalása 
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mértéke jelenleg 2,1%. Ebben az esetben a károkozó késedelmi kamat fizetésére az 

érték meghatározásának időpontjától kezdődően köteles. /6:534. § (1) bekezdés/ 

Az 1959. évi Polgári Törvénykönyv még tartalmazta a kár különleges fajtáját, 

azaz a személyhez fűződő jogok megsértésével okozott nem vagyoni kárt. A nem 

vagyoni kár esetén olyan jogok sérelméről volt szó, melyek értéke pénzben 

kifejezhetetlen. A bíróság az eset összes körülményének mérlegelésével határozta meg a 

nem vagyoni kártérítés összegét. A nem vagyoni kártérítés legnagyobb hibája az volt, 

hogy a sérelmet szenvedett félnek hosszadalmas módon kellett bizonyítania, hogy őt 

sérelem folytán joghátrány érte. A bíróságok gyakran nagyon alacsony összegben 

határozták meg a kártérítés összegét, hacsak maradandó testi fogyatékosság nem 

következett be.  

Párhuzamosan a nem vagyoni kártérítés intézmények megszűnésével megjelent a 

sérelemdíj (2:52. §) az új Ptk.-ban. A sérelemdíj nem egyfajta kártérítés, éppen ezért a 

károsultat megszabadítja a hosszadalmas bizonyítási kötelezettségtől. A jövőben nem 

kell bizonyítani, hogy a jogsértés hátrányt okozott, a jogsértés ténye önmagában 

megalapozza a sérelemdíj iránti igényt. A sérelemdíj szankcióként alkalmazandó, az 

esetleges hátránynak a sérelemdíj összegszerűségének megállapításában lehet 

jelentősége. A sérelemdíj csak és kizárólag egy összegben állapítható meg, e körben a 

korábbi járadék fizetésének lehetősége megszűnik. (Azonban, ahogy korábban 

említettem, a vagyoni kár ellentételezéseként a járadék lehetősége továbbra is 

fennmarad.) Mivel a sérelemdíj a személyiségi jogok megsértéséhez tapad, az arra 

vonatkozó igény nem örökölhető, csak személyesen érvényesíthető. Az élethez és a testi 

épséghez való jog alapvető személyiségi jognak tekinthető, a sérelemdíj ezáltal bevonul 

a kártérítés körébe is, annak ellenére, hogy a sérelemdíj nem kártérítés. (Például egy 

gépjármű baleset során elszenvedett sérülés miatt sérelemdíj is követelhető a korábbi 

nem vagyoni kártérítés helyett és sokkal kedvezőbb bizonyítási feltételekkel.) 

Az új Ptk. tartalmilag nem változtatott a szerződésen kívüli kártérítési felelősség 

általános szabályain. A változtatás inkább formai, a kódex-szerkesztési elvekkel van 

összhangban. A károkozás általános tilalma a Code Civil egyik legnagyobb vívmánya, 

de az elv alkalmazása hazai joggyakorlatunkban nem talált befogadásra. A bíróságok az 

általános magánjogi deliktum elvét nem vették át, hanem megköveteltél a károkozó 

magatartás és valamely tételes jogszabály összeütközését. Éppen ezért – véleményem 

szerint – indokolt, hogy az új Polgári Törvénykönyv a deliktuális felelősség 

szabályanyagánál konkrétan kimondja a károkozás általános tilalmát.  
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III. A szerződésszegés 

 

Miután tisztáztuk a kártérítési felelősség általános szabályait a szerződésen kívül 

okozott károk tekintetében (deliktuális felelősség), ebben a fejezetben a szerződésszegés 

általános szabályait vesszük górcső alá (kontraktuális felelősség). „A Ptk. a tradicionális 

szerződésszegés terminológia megőrzése mellett, de megújult, korszerű tartalommal 

szabályozza a jogintézményt. Lényeges változásokat vezet be, amelyek érintik a 

szabályanyag rendszertani elhelyezését, a szerződésszegésért való helytállás újfajta 

szemléletét és a részletmegoldásokat egyaránt.” 
13

 A jogalkotó az új Polgári 

Törvénykönyv szerkezetében a szerződésszegésre irányadó szabályokat a Kötelmi jogi 

könyv Második Részében, a szerződés általános szabályai között helyezte el. A 

kodifikációs cél az volt, hogy a jogintézmény egy szerkezeti egységen belül, 

áttekinthető és a joggyakorlat számára is jól kezelhető joganyagban jelenjen meg. 

 

1. A szerződésszegés általános szabályai 

 

A 2013. évi Ptk. egyik kiemelt fontosságú szerződési jogintézménye a szerződésszegés. 

Az új Polgári Törvénykönyv is kétféle felelősségi rendszert különböztet meg, a 

deliktuálist és a kontraktuálist, ám a régi Ptk.-tól eltérően a két rendszer egységét 

megbontotta. Vékás Lajos a két felelősségi forma szétválasztását modernizációs 

lépésként értékelte. Szerinte „a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok között meg 

kell különböztetni a két felelősséget, vagyis a tárgyalással, kockázatfelméréssel, tehát a 

felek szerződési szabadságán alapuló kötelezettség megszegésével okozott károkért való 

felelősséget és a deliktuális felelősséget, amely a kontraktuális felelősséggel szemben 

véletlenszerű is lehet, és amit a mai viszonyok között nem lehet ugyanúgy, önként 

vállalt kötelezettség megszegéseként kezelni.”
14

 A kontraktuális felelősség szabályai 

diszpozitív szabályok, azaz a felek a rendelkezésektől szabadon eltérhetnek, még a 

deliktuális felelősségi szabályok kógens szabályoknak minősülnek, azaz ezen szabályok 

nem engednek eltérést, imperatív jellegűek. 

                                                           
13

 Kemenes István: A szerződésszegés szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben. Jogtudományi 

Közlöny, 2014/5. szám. 214.o. 
14

http://www.arsboni.hu/bucsut-vett-egymastol-a-karteritesi-felelosseg-ket-rendszere-a-ptk-ban.html 

(2014. november 30.) 
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A felelősség, így a kártérítési kötelezettség bármilyen szerződésszegéshez 

kapcsolódhat, a szerződéses főkötelezettség – késedelem, hibás teljesítés, teljesítés 

lehetetlenné válása, a teljesítés megtagadása – és valamely szerződéses 

mellékkötelezettség – együttműködési-, tájékoztatási kötelezettség, titoktartás stb. – 

megszegéséhez egyaránt. /6:137. §/ A károkozó magatartás ilyenkor maga a 

szerződésszegés, amely megvalósulhat mulasztással vagy tevőleges magatartással 

egyaránt. 

A Ptk. 6:139. §-a a visszatartási jogról szól, amely szorosan összefügg a teljesítési 

határidő intézményével, mely meghatározza, hogy mindkét fél szerződésszerű 

teljesítése esetén a felek szolgáltatásai mikor válnak esedékessé. A visszatartási jog 

lényege, hogy gyakorlója a saját szolgáltatását a törvényben maghatározott feltételek 

fennállása esetén és az ott rögzített időbeli korlátok között visszatarthatja. A feltételek 

közül a legfontosabb az ellenérdekű fél szerződésszegése. A visszatartott 

szolgáltatásnak összhangban kell állnia a vele szemben álló szerződésszegés 

súlyosságával. Időbeli kerete, hogy a kötelezett szerződésszerű teljesítéséig vagy 

megfelelő biztosíték nyújtásáig gyakorolható. A visszatartási jog bármilyen típusú 

nevesített vagy nem nevesített szerződésszegés esetén gyakorolható, a jogviszony 

felszámolására azonban önmagában nem jogosít fel.  

Az elállási jog gyakorlása a polgári jogi szerződéses jogviszony felszámolásának 

egyik eszköze. Alkalmazásának alapja, hogy a jogosultnak a szolgáltatás teljesítéséhez 

fűződő gazdasági érdekeltsége már nem áll fenn. /6:140. §/ Az elállás alanyi jogot 

biztosít a jogosultnak arra, hogy a szerződéses jogviszonyt a másik szerződő félhez 

címzett, egyoldalú jognyilatkozattal felszámolhassa, így a felek szerződését a 

jognyilatkozat visszaható hatállyal felbontja, és az addig teljesített szolgáltatások 

kölcsönösen visszajárnak. /6:213. §/ A pénzt szolgáltató fél a teljesítéstől kamatra is 

jogosult. Mivel az elállás címzett jognyilatkozat, hatályosulásához és a joghatások 

kiváltásához szükséges, hogy az ellenérdekű félhez megérkezzen, ezért a nyilatkozat 

csak a másik fél hozzájárulásával vonható vissza. Az elállási jog gyakorlása során 

érvényesülnie kell az arányosság elvének, melynek lényege, hogy a szerződéses érdek 

jelentéktelen vagy csekély súlyú sérelme nem szolgálhat alapul a jogviszony 

felszámolásához. Az elállási jog osztatlan, ezért ezt a jogot a jogosultak mindegyike 

együttesen és csak valamennyi ellentétes pozícióban lévő kötelezettel szemben 

gyakorolhatják. Az elállási jog gyakorlása nincs időhöz kötve, de a felek az elállás 

idejében szerződéskötésnél megegyezhetnek. Az elállási jog rendeletetéséből 
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következik, hogy szerződésszerű teljesítés után nem gyakorolható, mivel a teljesítés a 

szerződést megszünteti. Azonban, ha a teljesítés már megkezdődött, de még nem 

fejeződött be, az elállás gyakorolható.  

A fedezeti szerződést az új Ptk. vezette be, melynek rendeltetése az egyik fél 

szerződéssel szolgált gazdasági érdekeinek a biztosítása a másik fél szerződésszegése 

esetén akként, hogy a szerződés tárgyát az egyik fél jogosult harmadik személytől 

beszerezni, a másik fél pedig jogosult azt harmadik személy részére értékesíteni, 

mindkét esetben a szerződésszegő fél kártérítési felelőssége mellett. A fedezeti 

szerződésnek két típusa van, a fedezeti vétel és a fedezeti eladás. A megkülönböztetés 

alapja, hogy melyik szerződő fél érdekeit hivatott biztosítani. „A jogosult – elállása 

vagy felmondása esetén – a szerződéssel elérni kívánt cél megvalósítására alkalmas 

szerződést köthet, és – a kártérítés szabályai szerint – követelheti a kötelezettől a 

szerződésben és a fedezeti szerződésben kikötött ellenértékek közötti különbség, továbbá 

a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek megtérítését.”
15

 

A fedezeti vételnél a jogosult a kötelezett szerződésszegése esetén a szolgáltatás 

tárgyát jogosult harmadik személytől beszerezni, és az esetleges árkülönbözetet a 

kötelezettre hárítani. Mivel a jogosult az eredeti szerződésben kikötött vételárhoz képest 

csak magasabb áron tud vásárolni, a szerződést szegő kötelezettől követelheti az 

árkülönbözet megtérítését. A fedezeti eladás lényege, hogy a jogosult – szerződésszerű 

módon – a szolgáltatás tárgyát nem veszi át, amely ezért a kötelezett birtokában és 

őrizetében marad, aki jogosulttá válik annak harmadik személy részére történő 

értékesítésére. Amennyiben ez az értékesítés a szerződésben kikötött ellenértéknél 

alacsonyabb eladási áron lehetséges, a különbözet tekintetében beáll a jogosult 

kártérítési felelőssége. 

A deliktuális és a kontraktuális felelősségi rendszer szétválasztásának lényeges 

elemei a kimentés megszigorítására és a kártérítés mértékére vonatkozó új 

szabályozások. Az új Ptk. 6:142. §-a szigorítja a kimentés lehetőségét, ezek szerint a 

károkozónak három konjunktív feltételt kell bizonyítania a mentesüléshez, így a 

korábbiaktól eltérően már nem lesz elegendő csak a felróhatóság hiánya, ahogy adott 

esetben a vis maiorra hivatkozás sem. A károkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha 

bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 

időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 
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körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Ezzel tehát hármas mérce lép a korábbi 

generálklauzula helyébe, mely megnehezítheti, de egyben átláthatóbbá is teheti a 

bíróságok számára az ítéletek indokolását, hiszen több szempontot együttesen kell 

mérlegelniük, amikor döntést hoznak.  

A szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk (tapadó károk) és a jogosult 

vagyonában keletkezett egyéb károk (következménykárok) elhatárolásának a Ptk. 6:143. 

§-a miatt van jelentősége. A tapadó károk tekintetében a kötelezett teljes kártérítéssel 

tartozik, míg a következménykárokra és az elmaradt haszonra az ún. előreláthatósági 

korlátot kell alkalmazni. Vékás professzor által a Ptk. 6:142. § ikertestvéreként nevezett 

Ptk. 6:143. § korlátozza a károkozó felelősségét, azzal, hogy az előreláthatóság 

kritériumát a törvényszövegbe beemelve finomítja a teljes kártérítés elvét. „A 

szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és 

az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a 

jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye a 

szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.”
16

 Ennek az előreláthatósági 

korlátnak a célja, hogy a szolgáltatás, az ellenszolgáltatás és a kötelezett által vállalt 

kockázatok egyensúlyát megteremtse. A kötelezett csak azokért a 

következménykárokért és elmaradt hasznokért felel, amelyek előreláthatósága 

elvárható, vagyis amelyeket előre kellett látnia, vagy amelyekre a jogosult kifejezetten 

felhívta a figyelmét. Az előreláthatóság vagy ennek hiánya tény- és jogkérdés egyaránt. 

Ténykérdés annyiban, hogy a szerződésszegő fél mit látott ténylegesen előre, ilyenkor 

az előreláthatóságot a jogosultnak kell bizonyítania. A jogosult szerződéskötéskor 

eldöntheti, hogy a szerződésszegés különös, szokatlan kockázataira felhívja-e a 

kötelezett figyelmét – kockáztatva ezáltal, hogy a másik fél növeli az ellenszolgáltatás 

értékét vagy elzárkózik a szerződéskötéstől –, vagy ettől eltekint, és egyúttal tudomásul 

veszi, hogy a kötelezett e károkért nem fog felelni. A jogkérdés a bírói mérlegelés 

körébe tartozik, nevezetesen annak eldöntése, hogy a kötelezett helyzetében egy 

ésszerűen, gondosan eljáró személy mit láthatott előre, és ebben az esetben is a 

jogosultat terheli a bizonyítás. 

Tapadó kárnak tekinthető a szerződés tárgyában bekövetkezett vagy annak szűk 

értelemben vett orvoslása kapcsán felmerült kár. Ennek okán: 

                                                           
16
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- ha a teljesítés lehetetlenül, akkor az az „értékhiány”, hogy a jogosult vagyona 

nem gyarapodott a szerződés tárgyát képező dologgal vagy a szolgáltatás 

értékével, miközben a szerződés keretében ellenszolgáltatást teljesített; 

- a hibás dolog értékcsökkenése, avagy a kijavíttatásra fordított költségek, azaz 

hibás teljesítés esetén mindazok a károk, amelyek egyébiránt kellékszavatossági 

igénnyel elháríthatók; 

- tapadó kár nem csak hibás teljesítés esetén képzelhető el, hanem például 

késedelem esetén is szenvedhet értékcsökkenést a szerződés tárgyát képező 

dolog. 

Következménykárnak tekintendők ezzel szemben a jogosultat egyéb vagyonában érő 

sérelmek: 

- az elmaradt vagyoni előny, 

- egyéb vagyontárgyak sérelme, értékcsökkenése, és ezek megjavítására, cseréjére 

fordított költségek, 

- a jogosult személyében bekövetkezett sérülések miatt őt ért vagyoni károk (pl.: 

munkaképesség csökkenése), 

- a kárelhárítás és a kárenyhítés költségei, 

- mindazon károk, amelyek megtérítésére a vele szerződéses kapcsolatban álló 

további jogosultakkal (vevők, megrendelők) szemben (kontraktuális alapon), 

vagy akár kívülállókkal szemben (deliktuális alapon) köteles (felelősségi kár), 

- a termeléskieséssel összefüggő károk.
17

 

Szándékos szerződésszegés estén a kárt teljes egészében meg kell téríteni, függetlenül 

attól, hogy az tapadó vagy következménykár. A Ptk. 6:143. § (3) bekezdése szerint a 

szerződésszegésnek kell szándékosnak lenni, és nem a károkozásnak. A szándékosságot 

a károsultnak kell bizonyítania, hiszen az ő érdeke fűződik hozzá. Csak azon károk 

megtérítése követelhető, amelyek a szerződésszegéssel ok-okozati összefüggésben 

állnak, és a károsultat ilyenkor is terheli a kárelhárítási, kárenyhítési kötelezettség.  

Azon károk megtérítésére, amelyek a szerződés teljesítése során keletkeztek, a 

kontraktuális felelősség szabályait rendeli alkalmazni a Ptk. 6:146. §-a. De mikor is 

beszélhetünk „szerződés teljesítése során” okozott károkról? Abban az esetben is a kárt 
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 Wellmann György (szerk.): Polgári jog – Kötelmi jog. Első és Második Rész. HVG Orac Lap- és 
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a szerződés teljesítése során okozottnak kell tekinteni, ha a károkozó magatartás 

kifejtésére a szerződéses jogviszony fennállásának ideje alatt került sor, de a kár csak 

utóbb jelentkezik.  

Ingyenes szerződések esetében „aki a szolgáltatás teljesítését ingyenesen vállalja, 

a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kárért akkor felel, ha a jogosult bizonyítja, hogy 

a kötelezett a kárt szándékos szerződésszegéssel okozta, vagy elmulasztotta a 

tájékoztatást a szolgáltatás olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet a jogosult nem 

ismert. Aki szolgáltatás teljesítését ingyenesen vállalja, köteles a jogosult vagyonában a 

szolgáltatással okozott kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

magatartása nem volt felróható.”
18

 A Ptk. 6:147. §-ából kitűnik, hogy ellenérték 

hiányában a felelősség enyhébb, mentesülésre van lehetőség felróhatóság hiányában. 

Mindezek ellenére az új Ptk.-ban is a visszterhesség vélelme érvényesül a szerződési 

jogban, azaz a szerződéssel kikötött szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár (Ptk. 6:61. §). 

Az új Ptk. a szerződésszegés közös szabályai között rendezi a természeténél fogva 

osztható, illetve oszthatatlan szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítésére vonatkozó 

szabályait, külön elnevezés – részleges szerződésszegés – alatt. /6:149. §/ A fizikai 

természeténél fogva, illetve a felek megállapodása alapján osztható szolgáltatás esetén a 

főszabály az, hogy a szolgáltatás egy részére vonatkozó szerződésszegés esetén a 

szerződésszegés jogkövetkezményei csak erre a részre következnek be. A főszabály 

alóli kivételek közé tartozik, ha a szerződésszegés az egész szolgáltatás teljesítésére 

kihat, vagy a jogosult az egyébként osztható szolgáltatás oszthatatlan teljesítését a 

szerződés megkötésekor előre kikötötte, vagyis a természetben osztható szolgáltatást 

jogilag oszthatatlanná tette. A szerződésszegésből eredő jogok az egész szerződésre 

gyakorolhatók, ha a szolgáltatás oszthatatlan teljesítése a szerződésből vagy egyébként a 

körülményekből egyértelműen következik, így például dologösszesség értékesítése, 

vagy gazdasági egység, mint étterem üzemeltetési és hasznosítási jogának átengedése. 

A természeténél fogva oszthatatlan szolgáltatás egy részére vonatkozó szerződésszegés 

szükségképpen az egész szerződésre kihat, így a jogkövetkezmények az egész 

szerződésre nézve állnak be. 

A részleges szerződésszegéshez kapcsolódóan megújult rendelkezésként szerepel 

a szerződésszegés általános szabályai között a közbenső szerződésszegés. „A fél 

szerződésszegést követ el, ha elmulasztja azokat az intézkedéseket vagy nyilatkozatokat, 
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amelyek szükségesek ahhoz, hogy a másik fél a szerződésből eredő kötelezettségeit 

megfelelően teljesíthesse. Az egyik felet terhelő közbenső intézkedés elmulasztása 

kizárja, hogy a másik fél olyan kötelezettségére nézve kövessen el szerződésszegést, 

amely kötelezettségének teljesítését a közbenső intézkedés elmulasztása 

megakadályozza.”
19

 A jogintézmény nem ismeretlen, az egyes szerződések különös 

részi szabályai erre nézve már tartalmaztak rendelkezéseket – vállalkozási szerződés, 

szállítási szerződés, mezőgazdasági termékértékesítési szerződés körében. A közbenső 

szerződésszegés azonban nemcsak ezekhez a nevesített szerződéstípusokhoz 

kapcsolódhat, hanem bármilyen, akár nem nevesített szerződésnél is jelentőséghez 

juthat. A közbenső szerződésszegés lényege az, hogy a szerződések egy jelentős 

részénél a szolgáltatás teljesítése nem egyszeri, hanem a teljesítés egy időben elhúzódó 

folyamatot feltételez. Ez alatt a folyamat alatt a feleknek olyan kötelezettségeik vannak, 

amelyek a szerződésszerű teljesítéshez tartoznak, és amelyeket már a teljesítési idő 

lejárta előtt is megszeghetnek. Ezek közé tartozik a közbenső intézkedés elmulasztása. 

Az egyik leggyakoribb közbenső intézkedés a pénzkötelmeknél megkövetelt 

számlaadási kötelezettség. A közbenső intézkedés elmulasztása nem általában és nem 

teljes körűen zárja ki a másik fél szerződésszegését, hanem csak abban a részben, amely 

a közbenső intézkedés elmulasztásával okozati összefüggésbe hozható, vagyis amely 

kötelezettség teljesítését a közbenső intézkedés elmulasztása ténylegesen akadályozza.  

Előzetes szerződésszegésnek minősül, ha a teljesítési idő lejárta előtt, már a 

teljesítés folyamatában nyilvánvalóvá válik, hogy a kötelezett a szolgáltatást nem fogja 

tudni szerződésszerűen teljesíteni. Előzetes szerződésszegési helyzetnek minősülhet a 

pénzfizetésre köteles fél oldalán például, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a fél vagyoni 

viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása (pl.: csődhelyzet) folytán a 

viszontszolgáltatás teljesítésére nem képes, vagy, ha a szolgáltatást folyamatosan vagy 

időszakonként visszatérően kell teljesíteni, és a fél a saját szolgáltatásával késedelembe 

esett. Előzetes szerződésszegés esetén a jogosult bármely szerződésszegési szankciót 

igénybe vehet, ideértve a visszatartás jogát is. 

„A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget 

megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési 

kikötés semmis.”
20

 A Ptk. 6:152. §-ának szabályai jelentősen eltérnek a régi Ptk. 314. §-
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ának felelősségkorlátozó és felelősségkizáró rendelkezéseitől. Az új szabályozás arra 

törekszik, hogy érvényre jutassa a jogalanyok magánautonómiáját, amelynek lényeges 

része a szerződési szabadság elve (a felek szabadon köthetnek szerződést és szabadon 

állapíthatják meg annak tartalmát). A szerződésszegés jogkövetkezményeinek 

korlátozását, illetve kizárását tiltó rendelkezések ellentétesek a szerződéses szabadság és 

a diszpozitivitás elvével, éppen ezért alkalmazásuk tilalmazott. 

A régi Ptk. rendelkezéseihez képest kimaradt a semmissé nyilvánítás hatálya alól 

a súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott szerződésszegésért fennálló 

felelősség kizárásának tilalma. Ezekben az esetekben rendelkezésünkre állhat az 

általános szerződési feltételek tisztességtelenségére vonatkozó szabályok (Ptk. 6:103. 

§), valamint a jóhiszeműség és a tisztesség alapelvét szolgáló egyéb törvényi 

rendelkezések (Ptk. 1:3. §), különös tekintettel a jóerkölcsbe ütköző szerződések 

semmisségére (Ptk. 6:96. §). 

Továbbra is irányadó a bírói gyakorlatban, hogy nem ütközik a szerződésszegésért 

való felelősség korlátozásának vagy kizárásának tilalmába, ha a jogi személy a 

tényleges teljesítést követően, a konkrét szerződésszegés jellegének és tartalmának az 

ismeretében, a szerződésszegés következményeinek és az abból származó igényeinek a 

rendezésére megállapodást köt, és ebben lemond az őt megillető szavatossági jogok 

érvényesítéséről. 
21

 

 

 

2. Késedelem 

 

Miután megvizsgáltuk a szerződésszegés általános szabályait, figyelmünket a 

szerződéses főkötelezettségek közül a késedelemre fordítjuk. „A késedelem 

jogintézményével a jog arra reagál, hogy a szerződésben kikötött szolgáltatás a jogosult 

szükségletének a kielégítésére általában csak meghatározott időbeli keretek között 

alkalmas, míg ennek túllépése esetén a szükségletkielégítés sérelmet szenved.”
22
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2.1 A kötelezett késedelme 

 

A kötelezett késedelme a szerződésszegésnek egy nevesített típusa, amely ahhoz fűz 

jogkövetkezményeket, hogy a teljesítésre a szerződésben meghatározott vagy a 

törvényben előírt esedékessé válás ellenére nem került sor, azaz a teljesítési határidő 

eredménytelenül telt el. „A kötelezett késedelembe esik, ha a szolgáltatást annak 

esedékességekor nem teljesíti.”
23

 

A kötelezett késedelmét el kell határolni a lehetetlenüléstől (Ptk. 6:179-6:182. §) 

és a teljesítés megtagadásától (Ptk. 6:183. §), amelyek egymáshoz hasonló, de mégis 

jelentős különbséget mutató tényállási elemeken alapulnak. A teljesítés lehetetlenné 

válása esetén a szolgáltatás átadására a kötelezett akaratától független, külső és végleges 

ok miatt nem kerül sor. Ha a teljesítési szándék véglegesen hiányzik, az tartalmilag a 

teljesítés megtagadásának felel meg. A kötelezetti késedelem lényeges jogi jellemzője, 

hogy a kikötött szolgáltatás teljesítésének a folyamata átmenetileg megakad, de a 

befejezésének sem fizikai, sem jogi, sem a kötelezett akaratában rejlő akadálya nincs, 

azaz a kötelezett teljesítési szándéka továbbra is fennáll. 

A kötelezett késedelme jogintézményének lényeges fogalmi eleme a szolgáltatás 

elmaradásának átmeneti jellege, ezért vizsgálni kell, hogy ez az átmeneti jelleg meddig 

tart, és hogyan, milyen jogi tény által szűnik meg. Ennek a következő lehetőségei 

lehetnek: 

- a késedelem megszűnésének legegyszerűbb és legtermészetesebb módja, 

ha a kötelezett teljesít, mely esetben a késedelem jogkövetkezményei csak 

a késedelem és a tényleges teljesítés közötti időre nézve állnak be; 

- a késedelem megszűnik akkor is, ha a kötelezett felajánlja a 

szerződésszerű teljesítést, de azt a jogosult nem fogadja el; 

- megszűnik továbbá a késedelem akkor is, ha a kötelezett a teljesítésre 

halasztást kapott; 

- a késedelem megszűnését eredményezi az is, ha a késedelem tartama alatt 

a teljesítés lehetetlenné vált vagy azt a kötelezett végleg megtagadja. 

 

A kötelezett késedelmének szabályai körében az új Ptk. fenntartja az 1959. évi Ptk. 

rendelkezéseit. Eszerint a felek által szerződésben rögzített teljesítési határidőnek 
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egyértelműnek és kifejezettnek kell lennie. Nem felel meg ennek, ha a felek a teljesítés 

idejét egy jövőbeni, bizonytalan esemény bekövetkezéséhez kötik, ezért az ilyen esetet 

úgy kell értékelni, mintha a teljesítési határidőt egyáltalán nem határozták volna meg.
24

 

Hasonló a helyzet akkor is, ha a felek szerződésükben a teljesítési határidőt a kötelezett 

teljesítési hajlandóságától teszik függővé. Az ilyen kikötés azt jelenti, hogy a felek a 

teljesítési határidőt meg sem határozták. 

Az akarati elvből és a diszpozitivitás elvéből következően nincs akadálya annak, 

hogy a felek a szerződésükben a teljesítési határidő mellett a késedelem 

jogkövetkezményeit is rögzíthessék, vagy ebben akár a késedelem beállása után is 

megállapodhassanak. Ezekben az esetekben megállapodásuk a törvény rendelkezéseinek 

a helyébe lép, viszont ha a felek nem rendelkeznek a jogkövetkezményekről a törvény 

rendelkezései lesznek az irányadók: „Ha a kötelezett késedelembe esik, a jogosult 

követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez 

fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. A jogosult elállásához nincs szükség a 

teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a) a szerződést a felek 

megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a 

meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni; vagy b) a 

jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő 

eredménytelenül telt el. A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késedelemből 

eredő, pénztartozás esetén a késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha a 

késedelmét kimenti.”
25

 Az elállás lényege abban jelölhető meg, miszerint alanyi jogot 

biztosít az arra jogosult számára, hogy a szerződéses jogviszonyt a másik szerződő 

félhez címzett, egyoldalú jognyilatkozattal felszámolhassa. Az elállási jog gyakorlása 

azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a felek a szerződést a megkötés idejére visszaható 

hatállyal felbontják, és az addig teljesített szolgáltatások kölcsönösen visszajárnak. 

A jogalkotó az elállási jog gyakorlását két lényeges anyagi jogi feltételhez kötötte. 

Eszerint az elállási jog gyakorlása útján nincs helye a szerződés felbontásának, ha a 

szerződéskötést megelőző állapot természetben nem állítható helyre. Emellett az elállás 

jogát csak az a fél gyakorolhatja, aki a kapott szolgáltatás visszaadását egyidejűleg 

felajánlja. A törvény az elállási jog gyakorlását időben nem korlátozza. A felek 

megállapodásának hiányában, a késedelem jogkövetkezményeként meghatározott, 
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törvényben biztosított elállási jog általában addig gyakorolható, amíg a szolgáltatás 

átadás-átvételére nem kerül sor. Ha azonban a jogosult a szolgáltatást teljesítésként 

átveszi, abból arra lehet következtetni, hogy a késedelmes teljesítést tudomásul veszi és 

elfogadja. 

Az elállási nyilatkozatnak kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie, amelyben 

nem elegendő a teljesítési határidő lejártának tényére utalni, hanem a jogosultnak 

kifejezetten ki kell nyilvánítania szándékát: eredménytelenség miatt a jogviszonyt a 

kötelezettel fel kívánja számolni. A szerződéstől való elállás címzett jognyilatkozat, 

amelyből az következik, hogy annak a jogkövetkezmények kiváltására való 

alkalmasságához szükséges a kötelezettel, mint címzettel szembeni hatályosulása. 

Amennyiben az elállási szándék ráutaló magatartással való kifejezése is elfogadható, 

annak hatályosulásához a címzett tudomásszerzése szükséges. A szerződés megszűnése 

visszamenőleges hatállyal következik be, és ekkor áll be a már teljesített szolgáltatások 

visszaadásának kötelezettsége, valamint a kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja 

is. 

A kötelezett késedelembe esésének a ténye nem alapozza meg az elállási jog 

gyakorlását. Ahhoz a törvény további vagylagos feltételként írja elő a jogosult 

érdekmúlásának bekövetkezését, illetőleg a szerződésben meghatározott fix határidő 

vagy az utólagos teljesítésre tűzött póthatáridő eredménytelen elteltét. Az érdekmúlás 

olyan jogi tény, amelynek bekövetkezésében az jut kifejezésre, hogy a szerződésben 

kikötött szolgáltatás, a kötelezett késedelmére visszavezethető ok miatt, a gazdasági 

érdek kielégítésére már nem alkalmas, a szerződéssel elérni kívánt cél a késedelem 

miatt már nem valósítható meg. Az érdekmúlás jellemző vonása, hogy a hozzá fűződő 

jogkövetkezmény kiváltása szempontjából a kötelezett felróhatóságának nincs 

jelentősége. Az érdekmúlás megállapításának objektív tényeken kell alapulnia, 

bekövetkezése attól függetlenül megállapítható, hogy arról a kötelezett tudott-e. 

Érdekmúlás nem csak akkor következik be, ha a jogosultnak már nem áll érdekében a 

szolgáltatás igénybevétele, hanem akkor is, ha a kötelezettel kötött szerződés 

fenntartásához nem fűződik érdeke. 

Az időmúlás jelentős hatással van a jogosultnak a szerződés megkötésével 

kielégíteni kívánt gazdasági érdekeire. A szolgáltatás a szerződésben kikötött teljesítési 

határidő lejártakor a legalkalmasabb a jogosult szükségleteinek kielégítésére. Az ezt 

követő időmúlás pedig azzal a következménnyel járhat, hogy a jogosultnak a 

szolgáltatás teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnhet. Az időmúlás e 
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következményeinek a megelőzését teszi lehetővé a jogosult számára a fix határidő és a 

póthatáridő jogintézménye. A fix határidő a felek szerződésének egy olyan speciális 

kikötése, melyek a teljesítési határidőt akként határozzák meg, hogy azzal egyidejűleg 

egyértelműen kifejezésre juttatják, miszerint a teljesítésnek az általuk megállapított 

határidőben, és nem máskor kell megtörténnie. A fix határidő a felek megállapodásán 

alapul, egyoldalúan egyik fél sem változtathatja meg. 

 

 

2.2 A jogosult átvételi késedelme 

 

„A jogosult késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést nem fogadja el.  A jogosult 

késedelme a kötelezett egyidejű késedelmét kizárja. (3) Átvételi késedelem esetén a 

kötelezett a dolog őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a 

kárveszély pedig a jogosultra száll át. Ha a felek a szolgáltatást fajta és mennyiség 

szerint határozták meg, a (3) bekezdés rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a felek a 

teljesítésre szánt dolgokat megjelölték vagy a többi hasonló dologtól a jogosult részére 

elkülönítették.”
26

 

A jogosultat csak a szerződésszerűen felajánlott teljesítés tekintetében terheli 

átvételi kötelezettség. Szerződésszerűnek az a teljesítés tekinthető, amely megfelel a 

szerződésben rögzített feltételeknek, továbbá a kötelem, illetve a szerződés teljesítésére 

irányadó előírásoknak. A szerződésben dátumszerűen meghatározott teljesítési 

határidővel kapcsolatban a jogosultat sem figyelmeztetési, sem felszólítási kötelezettség 

nem terheli, ezért ennek elmaradása jogosulti késedelemként nem értékelhető. A 

jogosult késedelme megszűnik, ha utóbb a szolgáltatást átveszi, vagy legalább az 

átvételre vonatkozó készségét kifejezésre juttatja. A jogosult átvételi késedelméhez a 

törvény kétféle jogkövetkezményt fűz. Egyrészt a jogosult késedelmének beállása a 

kötelezett egyidejű késedelmét kizárja. Ebből következik, hogy a jogosult késedelmének 

időtartama alatt a kötelezettet a pénztartozás után késedelmikamat-fizetési kötelezettség 

nem terheli. Ugyanakkor a jogosult késedelembe esésének feltétele a kötelezett 

szerződésszerű szolgáltatásának felajánlása, melynek következtében rendelkezni kell a 

jogosultnak járó, de a késedelem miatt át nem vett és ezért a kötelezett birtokában 

maradó szolgáltatásról. Ezért ezzel kapcsolatban a törvény úgy rendelkezik, hogy a 
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szolgáltatás tárgyára vonatkozóan a kárveszély a jogosulti késedelemmel átszáll a 

jogosultra. 

A Ptk. 6:156. § (3) bekezdése kimondja, hogy a jogosulti késedelem tartama alatt 

a kötelezett a megbízás nélküli ügyvitel (Ptk. 6:583. §) szabályai szerint köteles 

gondoskodni a szolgáltatás tárgyának őrzéséről. A jogosult késedelembe esésétől a 

kötelezett a szolgáltatás tárgyát már más érdekében és anélkül tartja magánál, hogy arra 

valamely jogviszony alapján jogosult vagy kötelezett volna, és ez a jogi helyzet a 

törvény értelmében a megbízás nélküli ügyvitelnek felel meg. Az őrzés költségei a 

kötelezettet akkor is megilletik, ha a késedelem alól a jogosult utóbb kimenti magát. 

 

 

3. Hibás teljesítés 

 

A hibás teljesítés a szerződésszegés egyik nevesített esete. A régi Ptk.-hoz képest az új 

Polgári Törvénykönyv a hibás teljesítés jogkövetkezményeiként szabályozza a jótállást 

– a kellékszavatosság és a kártérítés mellett. Továbbá ugyanitt rendelkezik egy új 

jogintézményről, a termékszavatosságról. Ennek oka az lehet, hogy a termékszavatosság 

a kellékszavatossághoz hasonlóan a jogosultnak a termék hibájában beálló vagyoni 

érdeksérelme orvoslását biztosítja. Bár a termékszavatosság és a kellékszavatosság 

egymás mellett létező polgári jogi igények, de ugyanazon hiba miatt mindkettőt nem 

lehet érvényesíteni. A fogyasztó választására van bízva, hogy kivel szemben, milyen 

jogcímen kíván fellépni. A törvény e fejezetében találhatók továbbá a jogszavatosság 

szabályai. A jogszavatosság a szerződés megfelelő teljesítését szolgálja, a 

jogszavatossági helytállás nemcsak az adásvételi és a bérleti, hanem valamennyi jog 

vagy követelés átruházására vonatkozó szerződéshez kapcsolódhat. 

 

 

3.1 A hibás teljesítés általános szabályai 

 

A hibás teljesítés akkor következik be, ha a szolgáltatás a teljesítéskor nem felel meg a 

szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. /6:157. § 

(1) bekezdés/ Ez a fogalommeghatározás irányadó a dologszolgáltatásra és a vagyoni 

értékű jogok átruházására irányuló szerződéseknél, a tevékenységi 
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eredményszerződéseknél és a használati kötelmeknél egyaránt. Nem tesz különbséget a 

törvény a hibás teljesítés fogalmának meghatározása során a visszterhes és az ingyenes 

szerződések között, így megállapíthatjuk, hogy a fogalom a szerződések mindkét 

típusára vonatkozik. Az ingyenes szerződések hibás teljesítésének 

jogkövetkezményeként érvényesíthető kártérítési igény feltételeiről azonban a törvény 

nem itt, hanem külön szabály, a Ptk. 6:147. §-a rendelkezik részletesen. 

A szolgáltatás minőségével kapcsolatos követelményeket mindenekelőtt a felek 

közötti szerződés határozhatja meg. A felek szabadon megállapíthatják a szerződés 

tartalmát (Ptk. 6:59. §). Szabadon meghatározhatják a kötelezett által nyújtandó 

szolgáltatás minőségét, konkrét tulajdonságait, csomagolását, speciális felhasználási 

célját stb. A szolgáltatásnak elsősorban ezeknek a szerződéses minőségi 

követelményeknek kell megfelelnie, és ezen követelmények megsértése jelenti a hibás 

teljesítést. Ha a szolgáltatás minőségével kapcsolatban sem a felek szerződése, sem 

külön jogszabály nem fogalmaz meg elvárásokat, akkor a Ptk. 6:123. § (1) 

bekezdésében megfogalmazott általános követelmények lesznek érvényesek. Eszerint a 

szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie az általánosan megszokott céljának betöltésére, 

és rendelkeznie kell azonos fajtájú szolgáltatások szokásos, elvárható minőségével. A 

szolgáltatás tehát mindezekre figyelemmel hibás, ha bármely okból nem alkalmas a 

rendeltetésének megfelelő felhasználására, vagy nem rendelkezik az ilyen 

szolgáltatások a jogosult által elvárható minőségével. 

A Ptk. 6:124. §-a általános követelményként írja elő, hogy a kötelezett köteles a 

jogosultnak átadnia a szolgáltatásról szóló tájékoztató leírásokat és egyéb 

dokumentumokat. Továbbá a jogszabályok konkrét előírásokat fogalmazhatnak meg az 

egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó járulékos kötelezettségekről (pl.: használati-, 

kezelési utasítások, árujelzők, kísérőokmányok stb. átadása). Ezen járulékos 

kötelezettségek teljesítésének elmulasztása szintén hibás teljesítést eredményezhet, még 

akkor is, ha maga a szerződéses szolgáltatás nem minőséghibás. Ezt jól példázza az 

alábbi jogeset: Az alperes külföldről származó mélyhűtött szarvasmarhaspermát 

értékesített a felperes részére. Felhasználás során a felperes azt tapasztalta, hogy a 

nőivarú szarvasmarhák megtermékenyülési aránya nem megfelelő. Hibás teljesítés miatt 

indított pert a felperes. A bizonyítás során kiderült, hogy az alperes az eredeti német 

nyelvű felhasználási útmutatót kivonatos formában adta át a felperesnek, aki a hiányos 

útmutató alapján nem megfelelő eljárással olvasztotta ki a kívánt felhasználási célra 

egyébként alkalmas minőségű mélyhűtött spermát, aminek következtében jelentős 
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mértékű spermapusztulás történt. A szerződéses szolgáltatás eredményes felhasználását 

tehát a járulékos kötelezettségek megfelelő teljesítésének (a helyes használati útmutató 

átadása) elmulasztása idézte elő. A bíróság megállapította, hogy az alperes hibásan 

teljesítette a felek közötti szerződést, és az alperest a felperesnek a hibás teljesítésből 

eredő kára megtérítésére kötelezte.
27

 

Előfordulhat, hogy a jogosult a szolgáltatás valamely hibáját már a szerződés 

megkötésekor felismerte, vagy azt a szerződéskötés körülményei, a hiba jellege folytán 

fel kellett ismernie. Ilyenkor a kötelezett hibás teljesítése a Ptk. 6:157. § (1) bekezdése 

értelmében nem állapítható meg. „Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a 

hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés 

időpontjában ismernie kellett.” Ha a jogosult a szolgáltatás fogyatékosságának 

ismeretében köt szerződést, vagy a hibát, hiányosságot a szerződéskötéskor ismernie 

kellett, az azt jelenti, hogy a felek szerződési akarata ténylegesen az adott 

fogyatékossággal rendelkező szolgáltatás nyújtására irányul. Ezért ilyen esetben a 

kötelezett nem hibásan, hanem a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít. A 

jogszabályban szereplő „ismernie kellett” fordulat azokra a hibákra vonatkozik, 

amelyeket a jogosult a szolgáltatás természete alapján észlelhetett, felismerhetett. Az 

egyszerű észleléssel megállapítható hibák, az ún. nyílt hibák tartoznak ebbe a körbe, 

illetve azok a fogyatékosságok, amelyeket a jogosultnak a felek eltérő megállapodása, a 

kötelezett eltérő tájékoztatása hiányában a dolog életkorára és használtsági fokára 

tekintettel a szerződéskötéskor számításba kellett vennie. Tehát az így felismerhetőnek 

minősülő hibák miatt a hibás teljesítés megállapítására nem kerülhet sor. 

A fent említett szabályok nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a 

kötelezett a szolgáltatást a felek megállapodása szerint a szerződéskötéskor ismert 

hibáktól mentesen vállalja teljesíteni (pl.: ha a lakóház egy ablaka az adásvételi 

szerződés megkötésekor hiányzik, és az eladó vállalja, hogy a hiányzó ablakot a 

birtokba adásig pótolja). Ilyenkor a felek szerződési akarata hibátlan szolgáltatás 

nyújtására irányul. A kötelezett hibásan teljesít, ha a teljesítés időpontjában fennáll a 

szolgáltatásnak a szerződéskötéskor ismert, de a kötelezett által megszüntetni vállalt 

hiányossága. 

A régi Ptk. 316. § (1) bekezdése értelmében nem érvényesíthetett hibás 

teljesítésből eredő igényt a jogosult, ha a teljesítéskor felismerte a szolgáltatás hibáját, 
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és a szolgáltatást ennek ellenére is átvette. Az új Ptk. ezt a rendelkezést nem vette át. A 

jogosult ezért akkor is érvényesítheti a hibás teljesítés miatt kellékszavatossági, jótállási 

és kártérítési igényét, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva jogfenntartás nélkül 

elfogadta. 

Az új Ptk.-nak a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései alapvetően diszpozitív 

szabályok, ezért a felek a rendelkezésektől eltérhetnek. A fogyasztó és a vállalkozás 

közötti szerződésekben viszont a kellékszavatosság és a jótállás szabályaitól a fogyasztó 

hátrányára érvényesen nem lehet eltérni, ebben a körben a szabályok egyoldalúan 

kógensek. 

 

 

3.2 Kellékszavatosság 

 

A szerződés hibás teljesítésének egyik legfontosabb jogkövetkezménye a 

kellékszavatosság. A kellékszavatosság mindazon fizikai tulajdonságok összességéért 

való helytállási kötelezettség, amelyeknek a teljesítés időpontjában meg kell lenniük a 

szolgáltatott dologban. A jogosult a hibás teljesítés miatt kellékszavatossági igényét 

csak a vele szerződéses kapcsolatban álló kötelezettel szemben érvényesítheti. Ezen 

nem változtat az sem, ha a hibát a kötelezett közreműködője okozta, hiszen a szerződés 

kötelezettje a kellékszavatossági szabályok értelmében a jogosulttal szemben ezekért a 

személyekért is helytáll. Továbbá mivel szerződéses kapcsolatokról van szó, ingyenes 

szerződéseknél kizárt a kellékszavatosság. 

A kellékszavatossági helytállás objektív jellegű. A helytállási kötelezettséget nem 

érinti, hogy a szolgáltatás hibáját a kötelezett magatartása vagy mulasztása, illetőleg 

attól független körülmények idézik elő. Ezért a helytállás alól a kötelezett nem mentheti 

ki magát annak bizonyításával, hogy a hibás teljesítést az ellenőrzési körén kívül eső, a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látott körülmény okozta. 

Az új Ptk. szabályozásában nincs eltérés a korábbi szabályozáshoz képest. A Ptk. 

6:159. § (1) bekezdése értelmében „olyan szerződés alapján, amelyben a felek 

kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért 

kellékszavatossággal tartozik.” E fogalomkörben a jogosult az alábbi 

jogkövetkezményeket alkalmazhatja, melyek esetében a jogosult döntheti el, hogy az 

azonos szinten található igények közül, melyiket választja. Elsődlegesen választható 

igény a kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan 



34 
 

többletköltséget jelentene. Figyelembe véve a szolgáltatott dolog értékét, illetve az 

okozott érdeksérelmet, másodlagos igényként a jogosult több lehetőség közül is 

választhat. Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, illetve a hibát a 

kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, továbbá elállhat a 

szerződéstől. Az elállás csak akkor lehetséges – nem jelentéktelen hiba felmerülése 

esetében –, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy annak nem 

tud eleget tenni, illetve a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke 

megszűnt. /6:159. § (2)-(3) bekezdés/ A kijavítást vagy a kicserélést megfelelő 

határidőn belül, a jogosult érdekeinek szem előtt tartásával kell elvégezni. /6:159. § (4) 

bekezdés/  

A jelentéktelen hiba fogalma jogszabályban nincs meghatározva, ezért ezt is 

célszerű a szerződésben előzetesen meghatározni, hiszen az adott szolgáltatás alapján 

egyértelműen eldönthető, hogy milyen esetekben elegendő a javítás, és mikor történt 

olyan hiba, amely miatt a megrendelő nem akar a jövőben a vállalkozóval javíttatni. A 

jogosult a választott kellékszavatossági jogról másikra térhet át, ám az ezzel okozott 

költséget köteles megtéríteni a kötelezettnek, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott 

okot vagy az egyébként indokolt. /6:160. §/ 

Új rendelkezés, hogy a kellékszavatossági igények vonatkozásában a bíróság 

nincs kötve a jogosult kérelméhez, nem érvényesül a kérelemhez kötöttség elve, de 

olyan jog teljesítésére nem kötelezhet a bíróság, amely ellen mindkét fél tiltakozik. 

/6:161. §/ 

A jogosult miután felfedezte a hibát, késedelem nélkül köteles azt a kötelezettel 

közölni. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén a két hónapon belül 

közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő 

kárért a jogosult a felelős. /6:162. §/ 

Az elévülési idő vonatkozásában jelentős változások vannak a régi Ptk.-hoz 

képest. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év 

alatt évül el, míg a fogyasztó és a vállalkozás közötti kontraktus esetében főszabályként 

ez az idő két év. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt 

dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, ám az legfeljebb egy év lehet. 

Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a 

teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el. Az elévülésre vonatkozó egyéb 

rendelkezések között szerepel, hogy nem számít bele az elévülési időbe az az idő, amíg 

a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni, valamint a kijavítással, 
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illetve a kicseréléssel az elévülési idő újra kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni 

akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. /6:163. §/ 

A jogosult a kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő 

követeléssel szemben akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. 

/6:164. §/ A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt 

határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Az 

elkülöníthető rész tekintetében étvényesített igény nem minősül a teljes dolog 

tekintetében érvényesített szavatossági igénynek. /6:165. §/ 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot 

megteremtésével kapcsolatos költségek – az anyag-, munka- és továbbítási költségek – 

a kötelezettet terhelik. Ha a meghibásodásban a karbantartási kötelezettség elmulasztása 

is közrejátszott, úgy a költségviselés a közrehatás arányában történik. A jogosulti 

költségviselésre csak akkor kerül sor, ha a jogosult a dolog karbantartására vonatkozó 

ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben a tájékoztatási 

kötelezettségének eleget tett. /6:166. §/ Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása 

miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a 

jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás 

megtérítésére igényt tarthat, viszont ezt az igényt a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

szerződésben nem lehet alkalmazni. Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem 

köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű 

használat következménye. /6:167. § (1)-(2) bekezdés/ 

 

3.3. Termékszavatosság 

„A Ptk. új jogintézményként vezette be a magyar jogba a termékszavatosságot. E 

konstrukcióban a gyártó és a fogyasztó közvetlenül nincsenek kapcsolatban egymással: 

a fogyasztó termékhiba esetén a neki az ingó dolgot eladó vállalkozással kötött 

szerződése alapján, de a szerződéses jogviszony keretei közül kilépve egy harmadik 

személy, a gyártó irányában érvényesítheti jogosítványait.”
28

  

A törvény indokolása a termékszavatosságot a termék hibája miatti, a gyártónak a 

fogyasztó irányában való közvetlen, szavatossági természetű, a hiba természetbeni 
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orvoslására vonatkozó helytállásaként ragadja meg, mely időben és az érvényesíthető 

szavatossági jogok tekintetében meglehetősen korlátozott. Alapvetően deliktuális 

kötelem, az új Ptk. mégis a szerződésszegés egyes különös esetei között, a hibás 

teljesítés körében, a kellékszavatosságot követően szabályozza. Ennek indoka az lehet, 

hogy a fogyasztó a vele szerződéses kapcsolatban lévő eladóval szembeni 

kellékszavatossági jog helyett a szerződések relatív szerkezetéből kilépve közvetlenül 

érvényesíthet igényt a gyártóval szemben, és így lehetőség nyílik számára a hiba 

gyorsabb, szakszerűbb orvoslására.  

Termékszavatosság esetében a helytállási kötelezettséget a termékhiba alapozza 

meg. Termék csak a vállalkozás által a fogyasztónak eladott ingó dolog lehet (Ptk. 

6:168. § (1) bekezdés), és bár a promóciós ajándékok, ingyenes áruminták stb. 

kétségtelenül az előállító, forgalmazó üzleti tevékenysége körébe esnek, azokat 

ingyenesen megszerző fogyasztó termékszavatossági igénnyel nem élhet. A termék az 

új Ptk. szerint akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a gyártó által történt 

forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a 

gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékhiba esetén a fogyasztó 

követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő 

határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket 

cserélje ki. /6:168. § (1) bekezdés/ A Ptk. indokolása kiemeli, hogy a gyártó (a termék 

előállítója és forgalmazója) csak azokért a hibákért köteles helytállni, amelyek akkor 

keletkeztek, amikor a termék még az ellenőrzése alatt állt. A hiba minden esetben csak 

az adott termék konkrét tulajdonságait érintő minőséghiba lehet, a hibát a fogyasztónak 

kell bizonyítania. 

A termékhibával összefüggésben a törvény nem határozza meg, milyen hatályos 

követelményeknek kell a terméknek megfelelnie. Tágan értelmezve ezek elvileg az 

adott termékre irányadó jogszabályi előírások, szabványok, vagy az egyes minőségi 

osztályokkal szemben támasztott követelmények, szűkebb értelemben véve csak azok, 

melyek figyelembevétele a vállalkozás számára kötelező. A nem kötelező szabványban 

előírt követelmények a hibás teljesítés megítélése során abból a szempontból jelentősek, 

hogy az adott termék alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.  

A gyártó helytállási kötelezettsége több lényeges szempontból korlátozott. Az első 

korlát az időbeliség. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő 

forgalomba hozatalától számított két évig terheli, e határidő eltelte jogvesztéssel jár. A 

fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. 
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A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát azonban késedelem 

nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő esetleges kárért a 

fogyasztó felelős. /6:169. §/ A termékszavatossági jogokat – e kétéves jogvesztő 

határidő keretei között – a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos 

törvényi engedményesként érvényesítheti a gyártóval szemben. /6:170. §/ 

A második korlátot az igénybe vehető jogorvoslatok a kijavításra és a kicserélésre 

szorítása jelenti. Ez a fogyasztónak – a kellékszavatosság alapján megillető jogoknál 

(Ptk. 6:159. § (2) bekezdés) – szűkebb lehetőséget jelent. Kizárja azokat az eseteket, 

melyek csak a szigorúan a vele szerződéses kapcsolatban álló vállalkozás felé 

érvényesíthetők. Ezen esetek az árleszállítás, a hiba kijavításának vagy kijavíttatásának 

a kötelezett költségére való elvégeztetése, illetőleg az elállás. 

A harmadik korlát a mentesülés lehetősége. A gyártó kizárólag akkor mentesül a 

termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti 

tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, a termék 

forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint 

nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás 

alkalmazása okozta. /6:168. § (2)-(3) bekezdés/  

A gyártóval szembeni eredményes igényérvényesítés esetén az érvényesített hiba 

tekintetében a fogyasztó felé a terméket értékesítő vállalkozással szembeni párhuzamos 

igény megszűnik, ugyanakkor csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a 

termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség már a 

gyártót terheli. /6:168. § (4) bekezdés/ Annak azonban nincs akadálya, ha a gyártóval 

szembeni igényérvényesítés sikertelen marad, akkor a fogyasztó a szerződő partnerével 

szembeni igényét a kellékszavatosság alapján próbálja meg érvényesíteni. 

 

 

3.4  Jótállás 

„Az új Ptk. a régi Ptk. által szerződést biztosító mellékkötelezettségnek tekintett 

jótállást a hibás teljesítés jogkövetkezményeként szabályozza, kifejezve ezzel egyrészt 

azt, hogy a gyakorlatban ez a jogintézmény szinte kizárólag a hibás teljesítés 

orvoslására szolgál, másrészt pedig azt, hogy a jótállás nemcsak szerződéshez, hanem 
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magához a dologhoz is kapcsolódik, hiszen a jótállási jogokat a dolog mindenkori 

tulajdonosa érvényesítheti.”
29

  

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, vagy arra jogszabály alapján köteles, 

annak a jótállás időtartama alatt a szerződés vagy a jogszabály feltételei szerint kell 

helytállnia a hibás teljesítésért. Ez alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a 

teljesítés után keletkezett. Tulajdonosváltozás esetén a jótállásból eredő jogokat az új 

tulajdonos jogosult érvényesíteni. /6:171 § - 6:172. §/ 

Jelentősen megváltozik a jótállási igény érvényesítésének a határideje. A régi Ptk. 

értelmében a jótállási idő alatt felismert hibára alapított jótállási igény az általános 

elévülési időn belül érvényesíthető a bíróságok előtt. Az új Ptk. szerint a jótállási 

határidőben felismert és a kötelezettel közölt jótállási igény főszabályként csak a 

jótállási határidőn belül érvényesíthető bíróság előtt. Egy új szabály alapján a 

felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapos jogvesztő határidőn belül 

az igény akkor is érvényesíthető, ha a jótállási idő közben már eltelt. Ennek a 

határidőnek az elmulasztása jogvesztéssel jár. Kisegítő szabály, hogy a jótállási igény 

érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. /6:173. §/ 

 

 

3.5 Kártérítési igény 

 

Az új Ptk. külön rendelkezéseket tartalmaz a kellékszavatossághoz kapcsolódó 

kártérítési igényekre. A hibás teljesítés kapcsán többféle kár érheti a jogosultat. Az ún. 

tapadó kár, amely a hibával érintett dologban keletkezik; a következménykár (a 

tényleges kár), amely a megrendelő vagyonában, vagyis a kijavított dolgon túli egyéb 

vagyontárgyakban bekövetkezett kár; az elmaradt haszon; a sérelemdíj, amely a 

személyiségi jogok megsértéséhez kapcsolódik. Az új Ptk. a kellékszavatosság során 

érvényesíthető kártérítésre eltérő rendelkezéseket állapít meg, de kizárólag a tapadó kár 

tekintetében. A tapadó kár elévülési idejére és feltételére vonatkozóan vannak speciális 

rendelkezések, az összes többi kárra az általános szabályok alkalmazandók. A tényleges 

károk, az elmaradt haszon és a sérelemdíj kellékszavatosság esetében az általános 

szabályok alapján, az általános elévülési idő alatt érvényesíthetők. 

                                                           
29

 http://ptk2013.hu/szakcikkek/wellmann-gyorgy-a-szerzodesek-altalanos-szabalyai-az-uj-ptk-ban-ii-

resz/3611        (2015. január 21.) 

http://ptk2013.hu/szakcikkek/wellmann-gyorgy-a-szerzodesek-altalanos-szabalyai-az-uj-ptk-ban-ii-resz/3611
http://ptk2013.hu/szakcikkek/wellmann-gyorgy-a-szerzodesek-altalanos-szabalyai-az-uj-ptk-ban-ii-resz/3611
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A kötelezettnek főszabályként meg kell térítenie a hibás teljesítésből eredő kárt, 

kivéve ha a hibás teljesítést kimenti. Ez azt jelenti, hogy ha a vállalkozó hibásan 

teljesített, felróhatóság hiányában is viseli a tapadó károkat, és az egyéb kimentési 

lehetőségekkel nem tud élni. A tapadó károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, 

ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy a kötelezett azt nem vállalta, 

illetve annak nem tud eleget tenni, netán a jogosult ehhez fűződő érdeke megszűnt 

(kellékszavatossági eszközök). A kártérítési igény a kellékszavatossági jogok 

érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. Az igény ugyanabból a 

szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesíthető, ha az már 

egyébként elévült. /6:174. §/ A régi Ptk. még nem tett különbséget a kellékszavatosság 

és az egyéb szerződésszegéshez kapcsolódó kártérítési igények között, így a kártérítési 

igény érvényesítésének elévülési határideje minden esetben öt év. 

 

 

3.6 Jogszavatosság 

 

Az új Ptk. az 1959. évi Ptk.-ban a kötelmi különös részben az adásvételnél és a bérletnél 

szabályozott jogszavatosság jogintézményét is a szerződések általános szabályai között 

szabályozza, mint a jogilag hibás teljesítés jogkövetkezményét. A jogszavatosság 

ugyanis nemcsak egyes szerződésfajtákhoz kötődik, hanem irányadó valamennyi 

tulajdonjog, más jog vagy követelés visszterhes átruházására, továbbá használatra vagy 

hasznosításra irányuló szerződéseknél is.  

A jogszavatosság egyszerűsítve azt jelenti, hogy a szolgáltatott jog vagy követelés 

megszerzését illetően a kötelezettnek biztosítania kell, hogy a jogosultat a 

megszerzésben, illetve joga gyakorlásában harmadik személy joga ne korlátozza vagy 

akadályozza. Az új szabályozás a régi Ptk.-nak az adásvételi szerződést regulázó 

felelősségi előírásait ülteti át a tulajdonjog mellett az egyéb jog vagy követelés 

megszerzésének szabályaiba.  

Ha a tulajdonjog, jog vagy kötelezettség visszterhes átruházására irányuló 

kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog vagy követelés megszerzését harmadik 

személy joga korlátozza, a jogosult – megfelelő határidő tűzésével – köteles a 

kötelezettet felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el, vagy adjon megfelelő biztosítékot. 

A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult a tehermentesítést a kötelezett 

költségére elvégeztetheti. Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel jár, 
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úgy a jogosult a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása 

fejében az ellenérték csökkentését követelheti. Ha a kötelezett jóhiszemű volt, a 

szerződés megkötéséből eredő károkat köteles megtéríteni. /6:175. §/  Ezek a 

lehetőségek nem illetik meg a jogosultat, ha a szerződés megkötésekor tudta vagy 

tudnia kellett, hogy a korlátozástól mentes tulajdonjogot, jogot vagy követelést nem 

szerezheti meg. Ez alól kivétel az az eset, ha a kötelezett ezért kifejezetten 

szavatosságot vállalt. /6:176. §/ 

 

 

3.7 A hibás teljesítés különös szabályai 

 

Ha a kötelezett valamely dolog vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására 

vállal kötelezettséget, a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat megfelelően kell 

alkalmazni azzal, hogy a kicserélés alatt a munkával elérhető eredmény részben vagy 

egészben való újbóli teljesítését kell érteni. A kijavítás a szolgáltatás részben vagy 

egészben való újbóli teljesítése, a munkával elérhető eredmény létrehozásának az 

eredetihez képest eltérő módjával is megvalósulhat. A kötelezett akkor mentesül a hibás 

teljesítés következményei alól, ha a hiba a jogosult által adott anyag alkalmatlanságára 

vagy hibájára, adat hiányosságára vagy hibájára, netán utasítás célszerűtlenségére vagy 

szakszerűtlenségére vezethető vissza, melyre a kötelezett a jogosultat figyelmeztette. 

/6:177. §/  

Ha a jogosult más dolgának vagy más vagyoni joga által védett oltalmi tárgynak 

időleges használatára, felhasználására vagy hasznosítására jogosult, a kötelezett a 

szerződés teljes tartama alatt a kellékszavatosság szabályainak alkalmazásával köteles 

helytállni azért, hogy a dolog vagy az oltalom tárgya a szerződésszerű használatra, 

felhasználásra vagy hasznosításra alkalmas legyen. Ugyanígy köteles – a szerződés 

teljes tartama alatt – a jogszavatosság szabályainak megfelelően helytállni azért, hogy a 

dolog vagy oltalmi tárgy használatát, felhasználását, hasznosítását harmadik személy 

joga ne akadályozza, ne korlátozza. /6:178. §/ 
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4. A teljesítés lehetetlenné válása 

 

A 2013. évi Ptk. a teljesítés lehetetlenné válását a XXV. Fejezetben, A szerződésszegés 

egyéb esetei cím alatt tárgyalja. Egy szerződés teljesítése több okból is lehetetlenné 

válhat. A szerződés megkötését követően kell olyan oknak felmerülnie, ami miatt 

később már nem lehet a vállalt teljesítést megtenni. Vagyis a szerződés megkötésekor a 

felek még nem tudtak, nem tudhattak arról, hogy később valamilyen ok miatt 

lehetetlenné válik a szolgáltatás teljesítése.  

Széles skálán mozoghatnak azok az okok, amelyek miatt egy szerződés teljesítése 

lehetetlenné válik, ezeket kategóriákba csoportosíthatjuk: 

- jogi lehetetlenülés: ez olyan esetben következik be, amikor egy 

jogszabály változása, vagy valamilyen jogi akadály miatt nem lehetséges 

többé a teljesítés; 

- természetbeni vagy fizikai lehetetlenülés: ekkor valamilyen fizikailag is 

megjelenő akadály miatt nem lehetséges a vállalt teljesítés (pl.: ha egy 

egyedi festmény, melyre a felek már megkötötték az adásvételi 

szerződést, még a vevő részére történő átadás előtt egy tűzvészben 

megsemmisül); 

- érdekbeli vagy gazdasági lehetetlenülés: akkor beszélhetünk erről, ha 

valamilyen jelentős, korábban előre nem látható érdek miatt lehetetlen a 

teljesítés (pl.: a lakását elcserélni szándékozó fél olyan balesetet 

szenvedett, ami miatt már nem állt érdekében, hogy az addig megszokott 

lakását elcserélve, számára ismeretlen környezetbe kerüljön, ez ugyanis 

tovább nehezítette volna az időközben bekövetkezett látáshiány miatt 

amúgy is nehéz helyzetét). 

Az új Ptk. egyértelműen kimondja, hogy abban az esetben, ha a teljesítés lehetetlenné 

vált, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról haladéktalanul értesíteni 

kell a másik felet. Ha az értesítés elmarad, az ebből származó károkat a mulasztó félnek 

meg kell fizetnie. /6: 179. §/ 

A teljesítés lehetetlenné válhat úgy, hogy azért egyik fél sem felelős. Ilyen 

tipikusan az az eset, amikor a jogszabályi előírás úgy változik, hogy emiatt már nem 

lehetséges a vállalt szolgáltatás teljesítése. Van azonban olyan eset, amikor a 

lehetetlenné válásért az egyik fél felelős, és olyan eset is, amikor mindkét fél felelőssége 
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megállapítható. A lehetetlenülés során a felelősség kérdése dönti el, hogy kinek milyen 

kötelezettsége van a másikkal szemben. Ha egyik fél sem felelős a lehetetlenülésért, 

akkor a szerződés megszűnik és a feleknek el kell számolniuk egymással. A 

lehetetlenülésig nyújtott szolgáltatás díját ki kell fizetni, ha azonban a teljesítés nem 

történt meg, akkor az előre kifizetett összeg visszajár. Ha valamelyik fél felelős a 

bekövetkezett lehetetlenülésért, a másik fél szabadul a kötelezettsége teljesítése alól és 

kárának megtérítését is követelheti. Ha mindkét fél felelős a lehetetlenné válásért, a 

szerződés szintén megszűnik, és káruk megtérítését közrehatásuk arányában 

követelhetik egymástól. /6:180. §/ 

Az új Ptk. a szerződésszegés egyéb esetei között említi a teljesítés megtagadását. 

Abban az esetben, ha valamelyik fél a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, azaz a 

teljesítés szándéka véglegesen hiányzik, a késedelem vagy a szolgáltatás lehetetlenné 

válásának jogkövetkezményeit kell alkalmazni, a másik fél választása szerint. /6:183. §/ 

Valamint a jognyilatkozat tételének elmulasztása is egy szerződésszegési jogintézmény. 

Ha a fél a szerződés alapján jognyilatkozat tételére köteles, ám ezt a kötelezettségét nem 

teljesíti, a jognyilatkozatot a bíróság ítélettel pótolhatja. /6:184. §/ 

 

A szerződésszegés szabályozása rendszertani szempontból strukturális változáson 

ment keresztül. Az új Polgári Törvénykönyv – a régitől eltérően – a szerződésszegés 

szabályait a szerződésszegésre vonatkozó rendelkezések élére helyezi, és csak azután 

következnek a szerződésszegés nevesített esetei, ezek között is a hibás teljesítés külön 

szabályai. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a 2013. évi Ptk. a szerződésszegés általános és 

különös részét hozta létre, amely segít az átláthatóságban és a jogszabályok könnyebb 

elsajátításában. 
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IV. Egyes szerződések szerződésszegési szabályai 

 

A jogalkotó az új Polgári Törvénykönyv megalkotása során az egyes szerződéstípusok 

szabályozása körében az üzleti forgalom és a magánszemélyek szerződési kapcsolatait 

egyaránt kiszolgálni tudó modell kialakítására törekedett. Vékás Lajos kiemeli, hogy a 

szakmai előkészítés során az üzleti világ szerződéstípusait (fuvarozás, szállítmányozás, 

ügynöki megbízás stb.) eleve erre az igényszintre modellezték, de az üzleti forgalomban 

és a magánszemélyek kapcsolataiban egyaránt fontos szerepet játszó 

szerződéstípusoknál (vállalkozás, adásvétel, lízing stb.) is a professzionális üzleti élet 

követelményszintje volt a mérvadó. Ahhoz, hogy jelen dolgozat III. fejezetében taglalt 

szerződésszegési eseteket megértsük, a vállalkozási- és a fuvarozási szerződések mentén 

tanulmányozzuk az új Polgári Törvénykönyv kodifikációs lépéseit a szerződésszegés 

egyes eseteinek és azok jogkövetkezményeinek tükrében. 

 

 

1. A vállalkozási szerződés 

 

„A gazdasági, de a mindennapi életben is egyre inkább előtérbe kerül a vállalkozási 

szerződéstípus. Az egyedi nagy értékű beruházások (pl.: metró-, sztráda-, stadionépítés) 

mellett a lakosság számára nyújtott szolgáltatások előretörése is megfigyelhető. A 

fodrász, a kozmetikus vállalkozási szerződés keretében nyújtja szolgáltatását, és ebbe a 

körbe tartoznak a szállást, étkezést biztosító szolgáltatások, a kulturális, a 

sportrendezvények megszervezése, lebonyolítása.”
30

 Az új Ptk. a vállalkozási szerződés 

szabályozása során is a létező, élő jogból indult ki. Részben fenntartotta a régi Ptk. 

szabályait, ugyanakkor számos ponton változtatott is azokon.  

 

 

1.1 A szerződés lehetetlenülése 

 

A szerződési jog általános szabályai szerint, ha a szerződés teljesítése olyan okból 

marad el, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik, és az addig nyújtott 

szolgáltatás visszatérítéséről vagy ellenértékének megfizetéséről gondoskodni kell. Ez 

                                                           
30

 http://ptk2013.hu/szakcikkek/bartal-geza-vallalkozasi-szerzodes-az-uj-ptk-ban-gj-20141-9-16-o/2887 

(2015. január 22.) 

http://ptk2013.hu/cimkek/vekas-lajos/
http://ptk2013.hu/szakcikkek/bartal-geza-vallalkozasi-szerzodes-az-uj-ptk-ban-gj-20141-9-16-o/2887
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az objektív lehetetlenülés. A vállalkozási szerződés eredménykötelem természetéből az 

következik, hogy a vállalkozó az eredmény elmaradásának objektív kockázatát vállalja. 

Ezért például a részlegesen elkészült, de be nem fejezett mű tekintetében a vállalkozó 

nem tarthat igényt ellenszolgáltatásra, arányos díjra. Ezen elv szigorú alkalmazása 

azonban bizonyos esetekben méltánytalan lenne, ezért az új Ptk. külön szabályokat 

tartalmaz a vállalkozási szerződés objektív lehetetlenüléséről.  

A szerződés olyan okból történő lehetetlenülésének következményeit, amelyért 

sem a vállalkozó, sem a megrendelő nem felelős, az új Ptk. az „érdekkör” kategóriáját 

alkalmazva állapítja meg. Az „érdekkör” nem felelősségi kategória, hanem a felek 

közötti kockázateloszlás szempontja olyan esetben, amikor a lehetetlenülésért egyik 

felet sem terheli felelősség. A Ptk. 6:248. §-a lényegében átvette a régi Ptk.-nak a 

szerződés lehetetlenülésével kapcsolatos 399. §-át, csak az a), b), c) pont sorrendjét 

változtatta meg. A Ptk. 6:248. §-a a teljesítés lehetetlenné válásának azt az esetét 

szabályozza, amikor az egyik félnek sem róható fel, és így a vállalkozói díj kérdése a 

felelősségi szabályok szerint nem oldható meg. Ugyanis, ha a lehetetlenülésért 

valamelyik fél felelőssé tehető, a teljesítés lehetetlenné válásának a Ptk. 6:179. § - 

6:182. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Ptk. 6:248. § (1) bekezdésének a) pontja azt az esetet tartalmazza, amikor a 

lehetetlenülés a vállalkozó érdekkörében merült fel. Ez a vállalkozónak a díjazásra 

vonatkozó igényét kizárja, de a megrendelő az esetleges gazdagodását köteles a 

vállalkozónak megtéríteni. Az eredmény teljesítésének elmaradása esetén a vállalkozó 

két esetben jogosult a vállalkozói díjra. Elsőként, ha a lehetetlenné válás oka egyedül a 

megrendelő érdekkörében merült fel, ilyenkor a vállalkozót a teljes díj megilleti, de 

egyben kárenyhítési kötelezettség is terheli. /6:248. § (1) bekezdés b) pont/ 

Másodsorban pedig, ha a lehetetlenülés oka kölcsönösen a megrendelő és a vállalkozó 

érdekkörében merült fel, vagy mindkét fél érdekkörén kívül. A vállalkozó az addig 

elvégzett munka és felmerült költségek fejében a díjnak a készültségi fokához igazodó 

arányos részére tarthat igényt, de ennek sem teljes összegére, hanem csak olyan 

mértékben, amilyen mértékben a megrendelő a meghiúsulásban részt vett. /6:248. § (1) 

bekezdés c) pont/ 

A Ptk. 6:248. § (2) bekezdése új szabályként mondja ki, hogy lehetetlenülés 

esetén a megrendelő követelheti, hogy a vállalkozó a megkezdett, de be nem fejezett 

művet neki adja át. Ebben az esetben a jogalap nélküli gazdagodás szabályait kell 

megfelelően alkalmazni.  
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Ha a vállalkozási szerződés a megrendelőt terhelő közbenső intézkedés 

elmulasztása miatt, objektív okból meghiúsul, úgy kell tekinteni, hogy a szerződés 

lehetetlenülésének oka a megrendelő érdekkörében merült fel. Ha a vállalkozási 

szerződés teljesítése objektív okból válik lehetetlenné, a felek közti elszámolás nem a 

szerződés általános szabályai, hanem a vállalkozási szerződéstípusra vonatkozó 

speciális szabályok szerint kell megejteni. A megrendelő érdekkörében felmerült 

objektív meghiúsulás folytán a vállalkozó követelheti az elvégzett munka után járó 

díjat, de a megrendelő levonhatja a megtakarítás költségeit. A kimentett közbenső 

szerződésszegés miatt a megrendelő további kártérítési felelősséggel nem tartozik. 

A vállalkozási szerződés objektív meghiúsulása a vállalkozói díj iránti igényt 

érinti, azaz eredmény hiányában díj nem követelhető. Ha a vállalkozó a meghiúsulás 

alól magát a szerződésszegésért való felelősség általános, objektív mércéje szerint 

kimenti, mert bizonyítja, hogy a munkaeredmény az ellenőrzési körén kívül eső, előre 

nem látható, elháríthatatlan ok miatt következett be, a szerződésszegés egyéb 

jogkövetkezményeiért nem köteles helytállni, és kártérítéssel sem tartozik. 

 

 

1.2 A kárveszély 

 

A megrendelő részére át nem adott művel kapcsolatos kárveszély viselése a díjfizetési 

kötelezettséghez és ahhoz igazodik, hogy kit illet a mű. Ha a lehetetlenné válás oka a 

megrendelő érdekkörében merült fel, akkor a részarányos díjfizetési kötelezettségén 

felül a kárveszély is őt terheli. Mindkét fél érdekkörében felmerülő ok esetén a 

kárveszélyt közrehatásuk arányában viselik.  

A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokban és eszközökben esett kár 

viselésére az általános kárveszély viselési szabályok az irányadók. E tekintetben az 

anyagok, eszközök tulajdonosa viseli az olyan kár veszélyét, amelyért senki nem felelős 

(casus nocet domino). A vállalkozónak átadott, de a megrendelő tulajdonában lévő 

anyagok, eszközök tekintetében a vállalkozót őrzési kötelezettség terheli. Ha őrzési 

kötelezettségét megszegi, és a felelősség alól nem tudja kimenteni magát, az okozott 

kárt a szerződésszegés általános szabályai szerint köteles megtéríteni. Ha viszont a 

szerződésszegés és a kárfelelősség alól kimenti magát, akkor az anyagokban, 

eszközökben bekövetkező kár a tulajdonos terhén marad. 
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1.3 Elállás, felmondás 

 

Az új Ptk. a megrendelő számára változatlanul biztosítja a szerződés egyoldalú, 

indokolás nélküli megszüntetésének a jogát. Azonban az új Ptk. pontosítva veszi át a 

régi Ptk.-nak a megrendelőt megillető elállási jogára vonatkozó 395. § (1) bekezdésében 

foglalt rendelkezését. A korábbi törvényszöveg szerint a megrendelő „bármikor” 

elállhat a szerződéstől. A bírósági gyakorlat szerint ennek azonban időbeli korlátja van. 

A Ptk. 6:249. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megrendelőt az elállási jog a szerződés 

teljesítésének megkezdése előtt illeti meg, és egyértelművé teszi, hogy a szerződés 

teljesítésének megkezdését követően elállás helyett felmondási jog illeti meg a 

megrendelőt, amely azonnali hatállyal és a jövőre nézve szünteti meg a szerződést. Azaz 

a megrendelő az általános elállási jogát mindaddig gyakorolhatja, amíg a szolgáltatás 

átadása-átvétele nem történik meg.  

A megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával csak a teljesítésig 

szüntetheti meg, a teljesítés folytán megszűnt szerződéstől elállni vagy azt felmondani 

már nem lehet. A törvény differenciál a szerint is, hogy a megrendelő jognyilatkozata 

megtételekor a vállalkozó a tevékenységét megkezdte-e vagy sem. Az elállás ugyanis a 

szerződést a megkötésének időpontjára visszaható hatállyal bontja fel, és ezért az eredeti 

állapotot természetben kell helyreállítani. Ha azonban a vállalkozó a munkát már 

megkezdte, szolgáltatása rendszerint irreverzibilis, azaz az eredeti állapot nem állítható 

helyre.  

Az általános elállási jog egyik jellemzője, hogy a megrendelőnek nem kell 

bizonyítania a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnését. A Ptk. 6:240. § (2) 

bekezdésének megfelelően elállási jog illeti meg a vállalkozót, ha a megrendelő 

célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, illetve a Ptk. 6:241. § (2) bekezdése szerint, 

ha a megrendelő a munkaterületet felszólítás ellenére nem biztosítja. A szerződésszerű 

teljesítés után azonban az általános elállási jog gyakorlására már nincs lehetőség. 

A Legfelsőbb Bíróság GK 16. számú állásfoglalása összefoglalja az elállás 

legfontosabb rendelkezéseit: 

a) Ha a megrendelő a szerződéstől eláll, a másik félhez intézett 

nyilatkozatában az elállás okát, illetve jogcímét közölnie kell. Ezek 

hiányában az elállási nyilatkozatot a megrendelő általános elállási joga 

alapján kell hatályosnak tekinteni. A megrendelő azonban az elállás 

különös (szerződésszegésen alapuló) jogcímét később is megjelölheti. 
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b) Ha az elállási nyilatkozatban megjelölt jogcím alapján elállásnak nem volt 

helye, és az elállási nyilatkozatot közlő fél a jogcímet nem változtathatja 

meg, a bíróság az elállás jogszerűségét eltérő jogcímen nem állapíthatja 

meg. 

c) A megrendelő az általános elállási jogát addig gyakorolhatja, amíg a 

szolgáltatás átadása és átvétele nem történt meg. 

 

A Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a megrendelő általános elállási jogának 

korlátozását jelenti, ha a vállalkozási szerződés az elállás jogát nyomós ok 

fennállásához kötötte. A megrendelő a vállalkozó kárát köteles megtéríteni, ha az elállás 

jogát megalapozó nyomós ok a saját érdekkörében merült fel.  

A megrendelőt a különös részi rendelkezés kifejezetten feljogosítja a szerződés 

egyoldalú, indoklás nélküli megszüntetésére. A megrendelő ilyen magatartása 

jogellenes szerződésszegést nem jelent, az elállás jogszerű. Ebből következik, hogy a 

megrendelő kártérítési felelősséggel nem tartozik, hanem a vállalkozó felmerült kárát 

kártalanítás címén köteles megtéríteni. A kártalanítási összeg rendszerint a 

jognyilatkozat megtételének időpontjához igazodik. Ha a vállalkozó a munkát még nem 

kezdte meg, akkor csak a tényleges kárára, az addig felmerült költségeinek, 

költekezésének a megtérítésére jogosult. Ha a munkát már megkezdte, a vállalkozói díj 

arányos részére tarthat igényt. Ha pedig a megrendelő a felmondási jogát akkor 

gyakorolja, amikor lényegében a munkaeredmény már elkészült, a vállalkozó 

kártalanítási igénye megközelítheti, elérheti a teljes munka értékét. Ez a vállalkozó 

kártalanítási igényének a felső határa, annál magasabb összegre, mint amihez a 

szerződésszerű teljesítés eredményeként jutott volna (vállalkozói díj), nem tarthat 

igényt.  

A megrendelő indoklás nélküli egyoldalú szerződés megszüntetési joga nem zárja 

ki, hogy a megrendelő szerződésszegésre hivatkozva (pl.: késedelem, hibás teljesítés) 

álljon el a szerződéstől vagy mondja fel azt. Ha a szerződésszegésre alapított elállási jog 

feltételei nem állnak fenn, a megrendelő jogosult más elállási, illetve felmondási okra 

áttérni. Nincs akadálya annak sem, hogy a megrendelő részleges vagy közbenső 

vállalkozói szerződésszegés miatt a kárát követelje, mint ahogy az is lehetséges, hogy a 

vállalkozó a megrendelőnek a szerződést megszüntető jognyilatkozata előtt elkövetett 

közbenső szerződésszegése miatti kárát a kártalanítási összegen felül követelje. 
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1.4 Kötbér 

 

A vállalkozási szerződések tipikusnak tekinthető kötbérfajtái a késedelmi-, a hibás 

teljesítési-, valamint a meghiúsulási kötbér. A felek a kötbérfizetési kötelezettség egyéb 

eseteiben is megállapodhatnak. A megállapodás lényegi kérdése a kötbéralap, annak 

mértéke és az esedékesség meghatározása. Főszabályként a kötbérkikötés tekintetében a 

Legfelsőbb Bíróság döntései az irányadók. Ha a megrendelő nem tudja bizonyítani, 

hogy a szerződéstől való elállásra a vállalkozó szerződésszegése szolgáltatott okot, az 

elállás jogkövetkezményeit az általános elállási jog alapján kell meghatározni. Ennek 

megfelelően a megrendelő meghiúsulási kötbért nem követelhet. Ha a megrendelő a 

vállalkozási szerződéstől már a teljesítési határidő lejárta előtt eláll, nem követelhet a 

vállalkozótól késedelmi kötbért. A kötbér kárátalány jellege mellett sem lehet a 

jogszabályban biztosított, és ezért nem jogellenes elállás esetén a jogszabály szerinti 

kártérítési igény helyett szankcióként meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

 

 

2. A fuvarozási szerződés 

 

A fuvarozási szerződés az új Ptk.-ban – fejezeti önállóságát megtartva, de a vállalkozás 

szabályai közé besimulva – a vállalkozási szerződések közé került. A vállalkozás 

szabályai háttérszabályként alkalmazandók a fuvarozási jogviszonyok esetén. A 

szabályozás célja a fuvarozás általánosan érvényesülő szabályainak absztrakciós szintű 

rögzítése. Az új szabályozás változásokat a fuvarlevél formai és tartalmi 

követelményeinek meghatározásával, a csomagolásra vonatkozó rendelkezések 

kiegészítésével, a felek a szerződés teljesítésével összefüggő tájékoztatási 

kötelezettségének gyakorlásával, a feladó rendelkezési joga gyakorlásával összefüggő 

egyes kérdések pontosításával, a fuvarozót megillető zálogjog az in connex zálogjogra 

való kiterjesztésével, a felelősségi szabályok pontosításával és az elévülés kérdéseinek 

újraszabályozásával hozott. 
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2.1 A fuvarozó kártérítési felelőssége 

 

A fuvarozó felelősségét a régi és az új Ptk., illetve az egyes fuvarozási ágazatokra 

irányadó egyéb jogszabályok két aspektusból vizsgálják, a késedelemmel, valamint az 

árukárral kapcsolatban, azzal az eltéréssel, hogy az új Ptk. nem nevesíti a fuvarozó 

késedelemmel okozott kár iránti felelősségének eseteit. Az új, eltérő szabályozás 

hiányára nagy valószínűséggel az eddig kialakult bírósági gyakorlat lesz az irányadó. 

 „Bár az 1959-es Ptk. miniszteri indoklása a fuvarozási szerződés speciális 

felelősségi szabályait a tervgazdálkodásból vezeti le, a speciális felelősségi szabályok a 

háború előtti magánjogban és a nemzetközi egyezményekben is megjelentek már a 

nemzetközi gyakorlattal összhangban.”
31

 A fuvarozó felelősségének szabályozása azon 

alapul, hogy a küldemény az átadással a fuvarozó rendelkezése alá kerül, ezáltal a 

feladó afölött elveszti tényleges hatalmát. Ezen elvből kiindulva, amíg a küldemény a 

fuvarozó rendelkezése alatt áll, azaz az átvételtől a kiszolgáltatásig, a fuvarozó felel 

minden kárért, amely a küldemény elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy 

megsérüléséből keletkezik. A felelősség specialitását az okozza, hogy a fuvarozó 

kimentésére az általánostól eltérő szabályok az irányadók, a fuvarozó kizárólag a 

taxatívan felsorolt okok bizonyításával mentesül a kártérítési felelősség alól. 

Amennyiben pedig nem tudja kimenteni magát, nem tarthat igényt a fuvardíjra vagy 

annak arányos részére. Ez a fuvarozó hibás teljesítésért, ún. árukárért való felelőssége, 

amely egy szigorított (custodia) felelősség, és objektív felelősség is egyben, hiszen a 

fuvarozó vétkességétől függetlenül felelősséggel tartozik a károkért. 

A régi Ptk. 501. § a) pontja szerint a fuvarozó felelős azért a kárért, amely a 

küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt a küldemény teljes vagy 

részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, 

ha a kár a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok következtében áll 

elő. E rendelkezés jelentős átfedésben áll a 2013. évi Ptk. új kontraktuális felelősségi 

szabályával, amely a mentesülést akkor teszi lehetővé, ha a károkozó bizonyítja, hogy a 

szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 

látott körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt 

elhárítsa. /6:266. § (2) bekezdés/ Tekintettel arra, hogy az előreláthatóság és a 

körülmény elkerülhetetlenségének vagy a kár elháríthatatlanságának a követelménye e 

                                                           
31

 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. Complex Kiadó, Budapest, 2013. 

754.o. 



50 
 

körben indokolt, az új Ptk. a fuvarozás körében is megfelelőnek tartja a kontraktuális 

felelősség alóli mentesülés általános szabályait, ezért a régi Ptk. 501. § a) pontját 

elhagyja. Ugyancsak elhagyja a Ptk. a többi speciális mentesülési okokat (küldemény 

belső tulajdonsága; a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága; a feladó által 

végzett berakás, illetőleg a címzett által végzett kirakás; a kísérő által okozott hiba), 

mivel ezek a károkozó ellenőrzési körén kívül eső körülményeknek minősülnek, ezért 

megalapozhatják a károkozó mentesülését. 

Az új Ptk. a szerződések általános szabályai között úgy rendelkezik, hogy a 

felelősségkorlátozás és felelősségkizárás – szándékosan okozott, emberi életet, testi 

épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó 

vagy kizáró szerződési kikötés kivételével (Ptk. 6:526. §) – érvényes. A Ptk. nem tartja 

fenn a régi Ptk. azon szabályát, amely szerint a felelősségkorlátozás és felelősségkizárás 

érvényességéhez az szükséges, hogy az ezzel való hátrányt az ellenszolgáltatás 

megfelelő csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlítse. A fuvarozó felelősségét 

korlátozó vagy kizáró kikötés akkor semmis, ha a fuvarozó által súlyos gondatlansággal 

okozott károkra vonatkozik. /6:268. § (1) bekezdés/ 

Egy új rendszer, a multimodális fuvarozás esetén a vállalkozó szerződésben vállal 

kötelezettséget a küldeménynek egy adott helyről egy másik helyre történő eljuttatására. 

A teljesítéshez többféle fuvarozási módot kell igénybe vennie, éppen ezért a 

multimodális fuvarozás esetén szükséges szabályozni, hogyan alakul a fuvarozó 

felelőssége. Értelemszerűen a fuvarozó felelősségére az adott fuvarozási ágra vonatkozó 

felelősségi szabályok irányadók. Ha tehát a küldemény továbbítására előbb közúton, 

majd hajón, végül repülőn kerül sor, szükséges meghatározni, hogy a kár a végrehajtás 

melyik szakaszában következett be, és a fuvarozó felelősségét az adott fuvarozási ág 

szabályai alapján kell megvizsgálni. Ha nem állapítható meg, hogy melyik szakaszban 

következett be a kár, akkor a Ptk. a fuvarozási szerződés felelősségi szabályait rendeli 

alkalmazni. /6:268. § (2) bekezdés/ 

Az új Ptk. a magyar Általános Szállítmányozási Feltételek szabályát általánosítva 

biztosítja, hogy a feladó ne legyen jogosult nagyobb kártérítésre, mint a feladó 

államának joga szerint fizethető legmagasabb kártérítési összeg. /6:268. § (3)/ A szabály 

indoka, hogy számos jogban alkalmazandó olyan rendelkezés, amely jelentősen 

korlátozza a fuvarozó kártérítési kötelezettségének mértékét. Az új Ptk. indokolatlannak 

tartotta azt a lehetőséget, hogy a feladó nagyobb kártérítésre legyen jogosult a Ptk. 

szabályai alapján, mint amilyenre a személyes joga alapján lenne. Elsőként tehát meg 
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kell állapítani, milyen összegű kártérítés illeti meg a feladót, majd meg kell vizsgálni, 

hogy ez magasabb-e, mint amire a személyes joga alapján jogosult lenne. Ha a 

személyes joga nem tartalmaz felelősségkorlátozást vagy a személyes joga alapján 

magasabb összegű kártérítésre lenne jogosult, akkor a szabály nem eredményez 

változást, a károsult a Ptk. alapján megállapított kártérítési összegre jogosult. Ha a 

feladó személyes joga alapján a Ptk.-nál alacsonyabb kártérítésre lenne jogosult, akkor a 

kártérítés összege a feladó személyes jogában megállapított maximumával azonos. 

 Az új Ptk. a gyakorlatban felmerült problémák megoldása érdekében új 

rendelkezést vezet be: rendezi, mikor lehet elveszettnek tekinteni a küldeményt. Ez az 

elveszési vélelemre vonatkozó rendelkezés. A fuvarozónak, a címzettnek és a feladónak 

egyaránt problémát okoz az a bizonytalan helyzet, amíg a küldemény ismeretlen helyen 

van. A Ptk. ezért kimondja, hogy a fuvarozási határidő lejártától számított harminc nap 

után a küldemény elveszettnek minősül, ekkor a feladó jogosult kártérítést követelni a 

fuvarozótól. Ha a küldemény a harmincnapos határidő elteltével megkerül, a fuvarozó 

köteles a feladót értesíteni a küldemény megkerüléséről, mivel a kártérítés megfizetése 

a tulajdonjogi viszonyokon nem változtat, azaz a fuvarozó az elveszett küldemény 

tulajdonjogát továbbra sem szerzi meg. Az elveszett küldeményért fizetett kártérítéssel a 

feladó köteles elszámolni, azt azonban jogosult a fuvarozóval a késedelem és az okozott 

károk miatt fennálló követelésébe beleszámítani. /6:268. § (4) bekezdés/ 

Ahogy említettem az új Ptk. nem nevesíti a fuvarozó késedelemmel okozott kár 

iránti felelősségének eseteit, erre az eddig kialakult bírói gyakorlat lesz az irányadó, 

amely a következőket tartalmazza. A fuvarozó késedelembe eshet a fuvareszköz 

kiállításával és a küldemény átvételével, valamint a fuvarozás megkezdésével, illetve a 

kiszolgáltatással. A fuvarozó a fuvarozást a küldemény átvételét követően köteles 

haladéktalanul megkezdeni. Ha nem kezdi meg, de a kiszolgáltatásra ennek ellenére a 

megfelelő határidőben sor kerül, akkor a kötelezettségszegésből semmilyen kára nem 

származik. Ha viszont a fuvarozó nem szolgáltatja ki a szerződés szerinti határidőben a 

küldeményt, akkor kiszolgáltatási késedelemről van szó. A régi Ptk. a kiszolgáltatási 

késedelemhez azt a jogkövetkezményt fűzi, hogy a fuvarozó köteles a károsult részére 

kötbért fizetni. 

Az új Ptk. azonban elhagyja a fuvarozót terhelő kötbérnek a régi Ptk. 500. § (1) 

bekezdésében foglalt szabályát. Ez a diszpozitív szabály úgy rendelkezik, hogy a 

késedelmes fuvarozó a késedelem tartamához mért, legfeljebb a fuvardíjnak megfelelő 

összegű kötbért köteles megfizetni. Ez a szabály a gyakorlatban nehezen volt 
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alkalmazható, hiszen a diszpozitív szabály célja épp az, hogy a felek eltérő kikötésének 

hiányában is pontos rendelkezéseket tartalmazzon az adott jogviszonyra. A felek 

rendelkezésének hiányában, pusztán a régi Ptk. rendelkezése alapján kötbér fizetése 

nem volt követelhető, hiszen a kötbér mértéke nem volt megállapítható. A 2013. évi 

Ptk. erre tekintettel elhagyja a kötbérre vonatkozó szabályokat. Fuvarozási szerződés 

esetén a kötbér akkor jár, ha abban a felek külön megállapodnak.  

 

 

2.2 A feladó felelőssége 

 

A Ptk. 6:269. §-ának értelmében a feladó a fuvarozó irányába kártérítési felelősséggel 

tartozik mindazokért a kötelezettségeinek a nem teljesítéséből eredő káraiért, melyek a 

Ptk. e jogviszony jellemzőire tekintettel rögzítettek: felel a küldemény csomagolásáért, 

az azzal kapcsolatos információk és okmányok hiányáért, hiányosságáért vagy 

pontatlanságáért. 

A Ptk. 6:259. §-ának értelmében a feladó kötelezettségei közé tartozik, hogy a 

küldeményt megfelelően csomagolja. A csomagolás akkor megfelelő, ha alkalmas a 

küldemény megóvására, és nem veszélyezteti mások személyét vagy vagyonát. Bár a 

Ptk. nem vette át azt a rendelkezést, miszerint ha a fuvarozó a feladó megismételt 

írásbeli utasítására vette át és továbbította az elégtelen csomagolású küldeményt, akkor 

a csomagolás hiányossága következtében a fuvarozóra vagy más személyre háruló kárt 

a feladó köteles megtéríteni – ez a szabály továbbra is irányadó marad a bírósági 

gyakorlat számára. Az elégtelen csomagolásból eredő károkért harmadik személyek felé 

a fuvarozó tartozik helytállni. Ennek oka, hogy a károsult számára a fuvarozó személye 

ismert, míg a feladó személye gyakran ismeretlen – főleg, ha nem a károsult a címzett. 

A régi Ptk. 492. § (4) bekezdése részletesen szabályozza a feladó elállási jogát. Ha 

a feladó a küldemény berakásával késlekedik, a fuvarozó elállhat a szerződéstől és kára 

megtérítését követelheti. Ebben a körben elsősorban a fuvareszköz kiállításával 

kapcsolatosan felmerült költségeit követelheti, de az igazoltan elmaradt hasznát is 

érvényesítheti. A feladó által végzett berakás, a címzett által végzett kirakás során 

keletkezett árukárért a fuvarozó nem felel, a helytelen berakással vagy kirakással neki 

okozott károkat az általános szabályok szerint követelheti a feladótól vagy a címzettől. 

Az új Ptk. 6:262. §-a a feladó elállási joga gyakorlásának időbeli korlátját határozza 

meg, és nem ad részletes útmutatást az okokról és a jogkövetkezményekről. 
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Valószínűsíthető, hogy az ezen a szabályozáson alapuló bírósági gyakorlat a régi Ptk. 

hivatkozott szabályozása mentén alakul majd. 

 

 

2.3 Igényérvényesítés, elévülés 

 

A speciális felelősségi szabályok mellett a fuvarozási szerződés alapján támasztható 

igények elévülésének a határideje eltér az általános szabályoktól. Az ötéves általános 

elévülési határidővel szemben fuvarozás esetén az igények egy év alatt évülnek el. 

Új rendelkezés, hogy szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott károk 

esetén a fuvarozót nem részesíti a rövidebb elévülési idő előnyben. Nincs ugyanis olyan 

jogpolitikai indok, amely alátámasztaná, hogy a szándékos vagy súlyosan gondatlanul 

okozott károk esetén az általánosnál rövidebb elévülési idő érvényesüljön. 

Az új Ptk. az 1959. évi Ptk. 504. § (3) bekezdés második mondatát pontosítva 

határozza meg. Az elévülési idő kezdő időpontjaként nem a kiszolgáltatás időpontját 

jelöli meg, hiszen multimodális fuvarozás esetén a következő fuvarozónak történő 

átadás minősülne ennek az időpontnak, hanem a címzettnek történő kiszolgáltatás 

időpontja lesz az elévülés kezdete. Multimodális fuvarozás esetén ez azt jelenti, hogy a 

követelés elévülése szempontjából irreleváns, hogy az egyik fuvarozó mikor adja át a 

küldeményt a másik fuvarozónak, az elévülés akkor kezdődik, amikor a címzett a 

fuvarozás legvégén megkapja a küldeményt. 

Az új Ptk. elhagyja azt a korábbi rendelkezést, amely rögzíteti, hogy ha átvételkor 

felismerhető, hogy a küldemény hiányos vagy sérült, a fuvarozóval szemben az igényt 

haladéktalanul érvényesíteni kell.  Az átvétel után csak három napon belül és csak akkor 

lehet a fuvarozóval szemben igényt támasztani, ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor 

nem lehetett felismerni. Ez a rendelkezés indokolatlanul szigorú, ezért is mellőzi az új 

Ptk., az egyéves elévülési határidő elegendő korlátnak minősül. A bizonyítási teher 

igényérvényesítési határidő hiányában is rákényszeríti a jogosultat a haladéktalan 

igényérvényesítésre, hiszen a késlekedés jelentősen megnehezíti annak bizonyítását, 

hogy a hiány vagy a sérülés a fuvarozás során és nem azt követően keletkezett. 
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Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy az egyes szerződéstípusok és a szerződési 

rendszertan kialakításakor azok gazdasági tartalma jelentette a legfontosabb rendező 

elvet az új Ptk. megalkotása során. Ez sokszor az 1959. évi Ptk. dogmatikai rendszerétől 

való elszakadással, új szerződéstípus kialakításával vagy akár a régi megszüntetésével, 

jelentős átalakításával járt együtt (lásd vállalkozási szerződés). Az új megoldások 

sokszor a bírói gyakorlat felől érkező jelzésekre reagáltak, céljuk a gyakorlatban 

felmerült értelmezési nehézségek felszámolása, egy-egy kérdésben egyértelmű helyzet 

teremtése. Mindemellett az alapvető cél a bevált megoldások fenntartása: változásra ott 

és annyiban került sor, ahol azt a gazdasági és társadalmi viszonyok indokolták. Ahogy 

láthattuk a fuvarozási szerződésnél, az 1959-es Ptk.-ban még önálló szerződésként 

szerepelt, mára egy tágabb típus altípusaként kerül besorolásra. Az új Ptk.-ban egy-egy 

Címen belül először a minden fejezetre irányadó – a kötelmek közös szabályainak és a 

szerződések általános szabályaival együtt alkalmazandó – általános szabályok kerülnek 

kibontásra, és ezt követik az egyes szerződési altípusra vonatkozó specifikus 

rendelkezések. Ez segíti elő a letisztultabb, egységesebb szabályozási környezet 

kialakulását és könnyebb értelmezést eredményez. 
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Összegzés 

Véleményem szerint a kötelmi jogi változtatások, azon belül is a kárfelelősségre és az 

egyes szerződésszegésre vonatkozó szabályok módosítása indokolt volt. Az új Ptk. 

kiemelkedő jogászi teljesítmény, amely nagy körültekintéssel és hatalmas szellemi 

energia ráfordításával készült el. Ez tekinthető az elmúlt ötven év legnagyobb és 

legfontosabb kodifikációs munkájának. Az új Ptk. megalkotására – azon belül is a 

kárfelelősségre és a szerződésszegésre vonatkozó szabályok módosítására – kétség kívül 

szükség volt, hiszen az 1959. évi Ptk. keletkezése óta alapvetően megváltoztak a 

gazdasági, a társadalmi és politikai viszonyok.  

A XXI. századi társadalom igényeinek és az európai jogfejlődés tendenciáinak 

egy olyan kárfelelősségi rendszer felel meg, amelynek központi gondolata a 

kompenzáció, amelyet nem kell függővé tenni a kárért felelős személy károkozó 

magatartáshoz való szubjektív viszonyulásától vagy a károkozó magatartás és 

valamiféle objektív mérce viszonyától. Ám a kompenzáció számot vet a társadalmi 

igazságérzettel és a felek méltányolható körülményeivel. 

A 2013. évi Ptk. egyes szerződésekre vonatkozó szabályai a korábbi Polgári 

Törvénykönyvhöz képest jogdogmatikai szempontból számos változást hoztak. 

Nagyszámú az egyes szerződéseket érintő pontosítás, kiegészítés és részbeni 

újraszabályozás. A piacgazdaság követelményeinek megfelelni kívánó szabályozási 

rendszer jött létre. A felek szerződési autonómiájának tiszteletben tartása, a szabályozás 

diszpozitív jellegének erősödése mellett a jogalkotó tudatosan igyekezett korszerű 

rendszert kialakítani. 

Jogi jellegű ellentétek mindig is voltak és mindig is lesznek, változtatásra 

mindenképp szükség van, az jelenti azt, hogy a világ fejlődik, halad előre. Azt, hogy az 

új szabályozás mennyire segíti elő ezt a haladást, csak évtizedek múltán tudjuk meg, 

amikor már a gyakorlat is igazodik hozzá. Addig azonban türelmesen kell várnunk 

ahhoz, hogy megtudjuk, az új Ptk. szemléletváltása milyen irányba tereli az egyik 

legfontosabb jogágat a Polgári jogon belül. Azonban az új törvény hatálybalépése után 

sem lehet „elfelejteni” a régi Ptk.-t, mert az új szabályokat a hatálybalépést követően 

keletkezett jogviszonyokra, tényekre, körülményekre kell alkalmazni, így egyelőre még 

a két törvény egymás mellett, párhuzamosan koordinálja a kötelmi viszonyok 

alakulását. 
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