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A SÉRELEMDÍJ MEGJELENÉSE  

A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TERÜLETÉN 

 

CERTICKY MÁRIO  

 
 

A személyiségvédelem kialakulásának hosszú és eseménydús folyamatában mérföldkőnek számított a 

régi Polgári Törvénykönyv 1977. évi novellájával bevezetett nem vagyoni kártérítés intézménye.  

A kártérítési felelősség részét képező jogintézményt számos gyakorlati probléma övezte. A jogalkotó 

e problémák kiküszöbölésére az új Ptk.-ban a személyiségvédelem szubjektív szankciójaként megal-

kotta a sérelemdíj jogintézményét. A sérelemdíjért helytálló személye azonban nem mindig azonos a 

sérelmet okozó személlyel. Ez tapasztalható különösen, ha a személy rendelkezik felelősségbiztosí-

tással az általa okozott károk és sérelmek megtérítésére. Az új Ptk. azzal, hogy fogalmi szinten be-

emelte a sérelemdíjért való helytállást a felelősségbiztosítás fogalmába, kiterjesztette annak fedezetét 

a biztosított által okozott személyiségi jogsértésből eredő sérelmekért igényelt sérelemdíj összegére.  

A sérelemdíj dogmatikájával kapcsolatban rengeteg vitás kérdés merül fel, amelyek a gyakorlatban 

kerülnek felszínre. Tekintettel arra, hogy számos esetben kerül sor olyan személyiségi jogsértésre, 

amelyek a biztosítási gyakorlatban is nagy relevanciával bírnak, elengedhetetlen annak a vizsgálata, 

hogy hogyan viszonyulnak a biztosítók a sérelemdíj megjelenésére. 
Kulcsszavak: személyiségvédelem, sérelemdíj, biztosítási fedezet, felelősségbiztosítás. 

 

The non-pecuniary damages, instituted by the novel of the old Civil Code in 1977, were a milestone 

in the long and eventful evolution of the protection of personality. The non-pecuniary damages were 

part of a tort law, but it has girdled around several problems. The legislator made a solution with the 

creation of restitution in the new Hungarian Civil code, which is a subjective sanction for violation of 

rights relating to personality. The person who is standing for the torts is not always the same person 

who is liable for them. This is the case particularly, when the liable person is insured for the caused 

torts. The new Civil Code has extended the provision to the demanded amount of restitution caused 

from personality infringement by the insured (party), with the incorporation of the responsibility for 

restitution into the definition of liability insurance on a conceptual level. There are many sensitive 

issues with the dogmatic of restitution, which are appearing in practice. Given that, there are many 

cases about violation of rights relating to personality and they are connected with insurance, it is 

important to investigate how the insurers approach the appearance of the restitution. 
Keywords: protection of rights relating to personality, restitution, insurance cover, liability insurance.   
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PROLÓGUS 

A személyiségvédelem eszményének felerősödése és az ezzel kapcsolatos XX. 

századi kodifikációknak köszönhetően – a nemzetközi egyezmények mellett – 

nemzeti szinten a legfelsőbb törvényi szinten kerültek deklarálásra az egyes indivi-

duális jogok, amelyeket nagyon gyakran egészítenek ki más törvények. A szemé-

lyiség védelmének legmagasabb szintjét az képezi, ha a jogszabályok a személyi-

ségi jogsértések szankcionálására stabil intézményi háttérrel rendelkeznek. 
Jelen tanulmányban a személyiségi jogok szankciójának legújabb megoldása-

ként megalkotott sérelemdíj jogintézményét kívánom minimális dogmatikai és 

főképpen gyakorlati szempontból górcső alá venni. Az intézmény megalkotásának 

interpretációjához dogmatikai és gyakorlati szempontból is szükségszerű felvázolni 

a sérelemdíj elődjének számító nem vagyoni kártérítés jogintézményét, illetve az 

azzal kapcsolatos legfőbb problémákat. 
A személyiségi jogsértés esetén érvényesíthető sérelemdíj gyakorlati vizsgálatát 

speciális módon kívánom elvégezni. A fejtegetés speciális volta abban ragadható 

meg, hogy az okozott sérelmekért felelős, illetve azokért helytállni köteles személyét 

vizsgálom meg. E kettő nagyon gyakran elválik egymástól, mégpedig abban az eset-

ben, ha a sérelmet okozó személy felelősségbiztosítással rendelkezik az általa oko-

zott károk megtérítésére. A személyiségi jogsértések számos esetben az élethez, testi 

épséghez, valamint az egészséghez való jog sérelmében valósulnak meg, amelynek 

gyakorlati megjelenése gyakran a biztosítási jogban fejeződik ki. Nem véletlen tehát, 

hogy a nem vagyoni kártérítés és az új Ptk. hatályba lépése óta a sérelemdíj megtérí-

tésével kapcsolatban számos esetben fordulnak biztosítókhoz. A jogirodalomban 

elenyésző esetben találkozhatunk olyan tanulmánnyal, amely kifejezetten ebből a 

szempontból vizsgálná meg a kérdést. A sérelemdíj megalkotásával szült problé-

mák sokasága miatt elengedhetetlen tehát annak az elemzése, hogy ezek milyen 

vitás kérdéseket generálnak a biztosítási gyakorlatban, így e két jogintézmény szin-

tézisével kerül ismertetésre a sérelemdíj felelősségbiztosításban való megjelenése. 

 
1. A JOGINTÉZMÉNY KELETKEZÉSE 

A magánjogi kodifikációs folyamatok „elsőszülöttjének” – az 1959. évi IV. törvény 

(a továbbiakban: régi Ptk.) – megalkotása során a tudomány képviselői, kutatói köré-

ben, de a bírói gyakorlatban is központi téma volt a kártérítés, mint a jogi felelősség 

reparatív intézményi formája.1 A XX. század közepétől a személyt ért sérelmek 

szankcionálásának jogi eszközei sajátos utakon jártak, néhol bonyolult törvényalko-

tói mozzanatokat éltek meg.2 A polgári jogban az elmúlt század során széleskörűen 

gyökeret eresztett az igény a személyiségi jogsérelem pénzbeli ellensúlyozására 

olyan esetekben is, amikor a jogsértés nem járt vagyoni károkozással. A jogsértő 

hátrány pénzbeli orvoslása ekkor még nem nyert jogunkban kellő elvi alapokon 

                                                           
1  SÁRKÖZY Tamás: Fordulat a magyar kártérítési jogban. Magyar Jog, 2013/9, 535. 
2  FÉZER Tamás: Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata és de lege ferenda. PhD-

értekezés, 35. 
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megkülönböztetett, egyfelől a merőben személyiségi érdekek sérelméhez, másfelől 

az ezzel okozott kár eltérő tényállási elemeihez igazodó szabályozást.3 A társadalmi 

változások eredményeképpen megalkotott 1977. évi novella, valamint a Legfelsőbb 

Bíróság által 1981-ben meghozott 16. számú Irányelv,4 továbbá a 21. számú Irány-

elve pedig a rendszerváltozás okán beállott társadalmi változások következménye-

ként igazította a szabályokat.5 A változás szelét meghozta az Alkotmánybíróság 

32/1992. (VI. 1.) AB határozata, amelyben megerősítésre került, hogy a személyi-

ségi jogokban nem lehet különbséget tenni, mert azokat a polgári jog minden vi-

szonyában azonos védelem illeti meg, és megsemmisítette a régi Ptk. 354. §-ának 

alkotmányellenes rendelkezéseit. A viták lezárásaképpen6 a régi Ptk. módosításra 

került, az 1993. évi XCII. törvény beépítette a nem vagyoni kártérítést a régi Ptk.-

ba. A nem vagyoni kár ez által a kárfajták egyik törvényben szabályozott esete lett, 

azonban annak fogalmára és alkalmazására semmilyen más kritériumot nem tar-

talmazott, ezáltal korlátlan fejlődési lehetőséget teremtett a jogintézmény számára.7 

A régi Ptk. szerinti polgári jogunk egymás mellett, sajátos tartalmuknak megfelelő-

en szabályozta a személyek vagyoni, illetőleg egyes személyi viszonyait. A szemé-

lyiségi jogok megsértéséből eredő károk és a nem vagyoni érdekcsorbulások8 pénz-

beli orvoslását jogunk egyaránt a vagyonjogban szabályozott kártérítés rendszere 

felől közelítette meg. A törvény ily módon lényegükben különböző hátrányokat 

vett egy kalap alá, és a nem vagyoni sérelmeket is a nem arra szabott kártérítés 

intézményének alkalmazásával, a nem vagyoni kártérítés önellentmondásos9 konst-

rukciójával kívánta reparálni.10 
A kárért helytállni köteles személy fő szabály szerint a károkozó. A ténylegesen 

helytálló személy azonban elválhat a károkozó személyétől. Ez fordul elő akkor, ha 

a károkozó személy felelősségbiztosítással rendelkezik az általa okozott károk 

fedezetére. Ez esetben egy kárkötelem találkozik egy biztosítási jogviszonnyal, 

amelyben a kárkötelem kötelezetti oldala megerősödik a biztosító helytállási köte-

                                                           
3  BOYTHA György: A személyiségi jogok megsértésének vagyoni szankcionálása. Polgári 

Jogi Kodifikáció, 2003/1, 3. 
4  A Legfelsőbb Bíróság 16. számú Irányelve a nem vagyoni kárért való felelősségről 
5  MOLNÁR Ambrus: A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései. Kúriai Döntések, 

2013/7, 744. 
6  UJVÁRINÉ Antal Edit: Új magyar polgári jog. Felelősségtan. Miskolc, Novotni Kiadó, 

2014, 41–42. 
7  MOLNÁR: i. m. 744. 
8  Grosschmid Béni kifejezése. GROSSCHMID Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből. I–II. 

köt. Budapest, Athenaeum, 1897–1899. 2. kiadás, 1901, illetve Fejezetek kötelmi jogunk 

köréből. I–III. köt. Jubileumi kiadás, Budapest, Grill, 1932–1933, 721. 
9  Paradox jellege a fogalmának meghatározásában érhető tetten, mivel a kártérítési fele-

lősség körébe utalása által megpróbálja értékkel felruházni a személyiségi jogokat, ame-

lyeknek voltaképpen pénzbeli egyenértékük nincs. vö.: GÖRÖG Márta: A nem vagyoni 

kártérítés összege. In: TÓTH Károly (szerk.): Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi 

tanár 70. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem ÁJK, Szeged, 2007, 203. 
10  BOYTHA: i. m. 3. 
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lezettségével. A régi Ptk. 559. §-ban szabályozott felelősségbiztosítási jogviszony-

ban a biztosító a biztosított által okozott olyan károk megtérítésére volt köteles, 

amelyért a biztosított a hatályos jogszabályok szerint felelős.11 Tekintettel arra, 

hogy a régi Ptk. a kár fogalmába beleértette a nem vagyoni károkat12 is, így a bizto-

sító ezért is köteles volt helytállni. Számos gyakorlati problémát vetett fel a nem 

vagyoni kártérítés, amely legfőképpen abban jelent meg, hogy a gyakorlat nem 

tudott megbirkózni azzal, hogy vagyoni értékkel nem rendelkező személyiségi 

jogokban keletkezett immateriális károkért pénzbeli kompenzációt adjon. Ez a 

bizonytalanság érződött a biztosítási gyakorlatban is, és jellemzően az ilyen káro-

kért való helytállást a szerződésben kizárták, így a biztosító nem volt köteles ezek-

re fedezetet nyújtani. 
Mindezekre tekintettel a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk., vagy 

Ptk.) kodifikációja során nóvumként megalkotott sérelemdíj jogintézményével a 

jogalkotó kiszakította az individuális jogok sérelme esetén alkalmazható szankció-

kat a kártérítési felelősség köréből és a személyiségvédelem szabályainál, a szemé-

lyiség megsértése esetén alkalmazható szubjektív szankciók között helyezi el azo-

kat.13 

 

2. AZ ÚJ PTK. MEGOLDÁSAI 

Láthattuk, hogy a nem vagyoni kártérítés gyakorlati alkalmazásával (helyesebben 

alkalmazhatatlanságával) nem volt képes kielégíteni a tőle elvárt társadalmi igé-

nyeket. Nélkülözhetetlen volt tehát egy olyan jogintézmény megalkotása, amely 

stabil védelmet nyújt, és tényleges kompenzációt biztosít a személyiségi jogsérté-

sek esetén. A jogalkotó a sérelemdíj jogintézményének életre hívásával látta meg-

oldhatónak a vázolt problémát.  
Az új Ptk. változásai lényegesen érintették a biztosításügyet is.14 A sérelemdíj 

bevezetése nem csak a jogirodalomban és a bírói gyakorlatban okoz problémákat, 

hanem annak a felelősségbiztosításban való megjelenése is komolyan foglalkoztat-

ja15 a biztosítási szakembereket, hiszen kárigények bejelentésére számtalan esetben 

                                                           
11  UJVÁRINÉ Antal Edit: A biztosítási szerződések. In: BÍRÓ György (szerk.): Magyar 

polgári jog. Szerződéstípusok. Szerződéstan. II. Miskolc, Novotni Kiadó, 1995, 241, 

ugyanígy CSÁKÓ Györgyi: A biztosítási szerződés, In: BÍRÓ György (szerk.): Szerző-

dési alaptípusok. Miskolc, Novotni Kiadó, 2001, 229. 
12  UJVÁRINÉ Antal Edit: Felelősségtan. Miskolc, Novotni Kiadó, 2002, 186. 
13  SZÉKELY László: Az ember, mint jogalany az új Ptk-ban. In: GRAD-GYENGE Anikó 

(szerk.): Egy új korszak hajnalán. Konferencia-kötet az új Polgári Törvénykönyv tiszte-

letére. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 

2013, 100. 
14  Magyar Biztosítók Évkönyve, 2014, lásd:  

http://www.mabisz.hu/images/stories/docs/publikaciok/evkonyv-2014-magyar.pdf,  

letöltés ideje: 2017. IV. 17. (22:00). 
15  Magyar Biztosítók Évkönyve, 2015, lásd:  

http://www.mabisz.hu/images/stories/docs/publikaciok/evkonyv-2015-magyar.pdf,  

letöltés ideje: 2017. IV. 17. (22:16). 

http://www.mabisz.hu/images/stories/docs/publikaciok/evkonyv-2014-magyar.pdf
http://www.mabisz.hu/images/stories/docs/publikaciok/evkonyv-2015-magyar.pdf
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kerül sor. A kár fogalmából kiszakított nem vagyoni sérelmek esetén érvényesíthető 

sérelemdíj ezt követően külön előterjeszthető igényként értékelhető, így elengedhe-

tetlen annak a vizsgálata, hogy milyen a biztosítók idáig kialakított gyakorlata, és 

az milyen tendenciákat mutat a jövőre nézve egy beterjesztett igény elbírálásakor. 
 
2.1. A sérelemdíj 

A személyiségi jogsértés a személyiségvédelem általános jellegű, abszolút jogvi-

szonyának relatív jogviszonnyá fordulását eredményezi,16 azt új kötelemkeletkezte-

tő tényként is nevesíti17 a törvény. A személyiségi jogsértés esetén alkalmazható 

felróhatóságtól független, objektív szankciók körét a Ptk. 2:51. § sorolja fel, emel-

lett a felróhatóságtól függő, szubjektív szankciók körében két jogintézményt külö-

níthetünk el,18 ezek a személyiségi jogsértéssel okozott kár esetén előterjeszthető 

kártérítési igény, valamint az új Ptk. nóvuma, a sérelemdíj.  
A Ptk. 2:52. (1) bekezdése alapján bármely személyiségi jogsértés alapján sére-

lemdíj igényelhető, amely „a személyiségi jogok megsértésének vagyoni elégtétel-

lel történő közvetett kompenzációja és egyben magánjogi büntetése.”19 A sérelem-

díj megállapítására a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni,20 amely utaló 

szabály körül több bizonytalanság is felmerül. A kártérítési felelősség körében az 

általános vagy objektív felelősségi alakzatok alkalmazandóak? A szerződésszegés-

sel okozott személyiségi jogsértés esetén érvényesíthető-e a sérelemdíj, s ha igen, a 

felróhatóság alóli kimentésre az objektív kontraktuális szabályokat kell alkalmaz-

ni? A jogirodalom álláspontja, hogy a sérelemdíj megállapítására a felelősségi 

alakzatok azon formáját, illetve arra vonatkozó szabálykörnyezetet kell alkalmazni, 

amellyel a személyiségi jogsértést okozták. Ebből következik tehát, hogy a szerző-

désszegéssel okozott személyiségi jogsértés esetén a szigorúbb kimentési szabá-

lyokat kell alkalmazni.21 Alapvető újítása a Ptk.-nak, amely a legfőbb eltérést jelen-

ti a nem vagyoni kártérítéstől, hogy a jogsértés ténye önmagában véve megalapoz-

za a sérelemdíj kiszabását. Ez azt jelenti, hogy csupán a jogsértő magatartás meg-

történtét kell bizonyítani. Nem kell bizonyítani tehát, hogy az okozott valamilyen 

sérelmet, hátrányt.22 Ki kell azonban emelni, hogy a sérelemdíj alkalmazása nem 

jelent automatikus és feltétlen reakciót a személyiségi jogsértésre.23 A sérelem bi-

                                                           
16  ASZTALOS László: A polgári jogi szankció. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966, 362. 
17  Ptk. 6:2 (1) bekezdés.  
18  BARZÓ Tímea: A személyiségi jogok. In: BÍRÓ György (szerk.): Új magyar polgári jog 

tankönyv. (I–VIII.) Általános Tanok és Személyek Joga; Novotni Alapítvány a Magán-

jog Fejlesztéséért, Miskolc, 2013, 239–240. és 282–283. 
19  A Polgári Törvénykönyv Indokolása. 
20  Ptk. 2:52. § (2) bekezdés. 
21  FUGLINSZKY Ádám: A szerződés általános szabályai – A szerződésszegés. In: WELL-

MANN György (szerk.): PETRIK Ferenc (főszerk.): Polgári Jog, Kötelmi jog. Első és Má-

sodik Rész. Az új Ptk. magyarázata. V/VI. HVG-Orac Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 

2013, 231–232. 
22  BARZÓ: A személyiségi jogok. i. m. 239–240, 289–291. 
23  MOLNÁR: i. m. 746, valamint vö. a Kúria Pfv. IV. 21.764/2015. számú döntése. 
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zonyítási kényszerének hiánya felveti azt a problémát, hogy vajon a sérelemdíjat 

minden jogsértés esetén ki kell-e szabni. A Kúria mellett működő Új Ptk. Tanács-

adó Testületének sérelemdíj alkalmazásához fűzött véleménye alapján meg kell 

akadályozni „a személyiségi jogok és a jogvédelem inflálódását és a joggal való 

visszaélést megvalósító igényérvényesítést,” így a bíróság elutasíthatja a keresetet, 

ha a kérelmezőt nem érte olyan jellegű nem vagyoni sérelem, amely sérelemdíjra 

adhat alapot, illetve amelyet sérelemdíjjal szükséges kompenzálni.24  
A Ptk. indokolása kettős funkcióval ruházza fel a sérelemdíjat, egyrészről kom-

penzál, másrészről megelőz. A magánjogi felelősségi szabályokkal nehezen össze-

egyeztethető büntető funkció kihangsúlyozása problémát jelenthet a gyakorlat-

ban.25 A jogirodalom egységes abban, hogy alapvetően a reparatív funkcióját kell 

érvényesíteni, s a pönális funkciója csak másodlagos jellegű.26 Ezzel szemben több 

bírósági határozat is született már, amelyek indokolásában kiemelték a sérelemdíj 

büntető funkcióját.27 
A sérelemdíj dogmatikailag erős talajon áll, azonban annak gyakorlati alkalma-

zásában számos probléma merül fel. Egyik, hogy a sérelemdíj mértékének megha-

tározásához a jogalkotó csupán a figyelembe vehető körülmények nem taxatív fel-

sorolásával28 ad támpontot a jogalkalmazó számára. Ezzel teljes mértékben a bíró-

ságra bízza az összeg meghatározását, amely nagyfokú bizonytalanságot eredmé-

nyez. Mindemellett a bíróság juthat olyan megállapításra is, hogy nem indokolt a 

sérelemdíj megállapítása.29 A másik probléma abban ragadható meg, amivel a nem 

vagyoni kártérítés hibáját szűrte ki. Azzal, hogy a Ptk. minden személyiségi jog 

tekintetében kiterjesztette a jogvédelmet, és azok megsértése esetén nem szükséges 

kár felmerülését, annak mértékét bizonyítani, valamint hogy nem határozza meg a 

Ptk. azt a határt (ha egyáltalán van ilyen határ), amely fölött indokolt a sérelemdíj 

megállapítása, s amely alatt bagatellnek minősül a sérelem, bagatell igények soka-

sága érkezhet a bíróságokra olyan sérelmek megjelölésével, amelyek nem indokol-

ják a sérelemdíj kiszabását.  
A jogalkotó számára e tekintetben számos külföldi megoldás állt rendelkezésre, 

amelyekből merítve, azok adekvát módon történő átvételével és a magyar jogba 

történő beültetésével megoldást adhatott volna az említett polémiákra. 
A holland jogrendszer az ún. komoly jogsértés kétlépcsős klauzuláját alkalmaz-

za a személyiségi jogsértések, előterjesztett igények vizsgálatakor és elbírálásakor. 

A bíróság a vizsgálat tárgyává minden esetben a jogsértő magatartást teszi. A lép-

                                                           
24  A Kúria mellett működő Új Ptk. Tanácsadó Testületének véleménye, lásd: http://kuria-

birosag.hu/hu/ptk?tid%5B%5D=344&body_value=, megtekintve: 2017. VI. 7. (12:11). 
25  VÉKÁS Lajos: Sérelemdíj – fájdalomdíj: Gondolatok az új Ptk. reformjavaslatáról a 

német jog újabb fejleményei tükrében, Magyar Jog, 2005/4, 198. 
26  VÉKÁS Lajos: Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. Törvényjavaslatához (a zárósza-

vazás előtt), Magyar Jog, 2013/1, 4. 
27  Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.234/2015/2. Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.623/2015/7., Főváro-

si Ítélőtábla 2.Pf.20.393/2015/5/II. számú döntések.  
28  Ptk. 2:52. § (3) bekezdés.  
29  Pfv. IV. 21.764/2015. sz. 
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cső első szintjén megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt magatartás objektíve 

alkalmas-e arra, hogy bárki számára sérelmet okozzon. Ha a válasz nem, a bíróság 

megvizsgálja, hogy a kérelmezőnél – szubjektíve – alkalmas volt-e sérelem okozá-

sára. Ha a második szinten igenlő választ ad a kérdésre, akkor a magatartás olyan-

nak minősül, amely fájdalomdíj megítélését indokolja.30 Ez a klauzula lehetővé 

teszi az esetek külön kezelését, és azt is, hogy e síkon mozogva a felek eldönthes-

sék érdemes-e hosszas pereskedésbe bonyolódni.31 A holland megoldás alkalmas 

arra, hogy kiszűrje a bagatell igényeket, így véleményem szerint e megoldásra 

kiemelt figyelmet kell fordítania a magyar gyakorlatnak. 
Egy másik szembetűnő és érdekes megoldás a dán jogrendszerben észlelhető. 

A dánok egy tabelláris rendszert alkalmaznak, amelyben bizonyos feltételek alap-

ján kategorizálásra kerülnek a sérelmek és az értük kiszabható nem vagyoni kárté-

rítés összege. A táblázat strict, ahhoz a bíróság teljes mértékben kötve van, attól 

nem térhet el. Ez a jogbiztonság követelményének teljes mértékben megfelel, 

azonban egy ilyen strict táblázat magyar jogba történő bevezetése a személyiségi 

jogok védelmétől elvárt alkotmányos követelményeket rontaná le.32 

 
2.2. A biztosítási jogviszony, különös tekintettel a felelősségbiztosításra 

A biztosítás az azonos veszélyközösséghez tartozók védelmét szolgálja az által, 

hogy e veszélyközösséghez tartozó – mind természetes és jogi – személyek (bizto-

sítottak) a jövőben esetlegesen elszenvedett károk viselését átháríthatják a biztosít-

óra. 
A felelősségbiztosítás jogintézményének jogi és társadalmi elismertsége annak 

köszönhető, hogy alkalmas azon társadalmi szükséglet kielégítésére, ami abban 

mutatkozik meg, hogy egy károkozó magatartást követően a károsult minél gyor-

sabb, eredményesebb és hatékonyabb kielégítést nyerjen.33 A felelősségbiztosítás a 

többi biztosítási ágazattól annyiban tér el, hogy a biztosított ebben az esetben nem 

a potenciális károsult, hanem a potenciális károkozó. A biztosítás lényegét nézve a 

felelősségbiztosítás a potenciális károkozók veszélyközösségét öleli fel.34 A szer-

ződés mentesíti a biztosítottat annak a kárnak a megtérítése alól, amelyet ő okozott, 

és amelyet jogszabály alapján neki kellene megtérítenie. Innen nézve a felelősség-

biztosítás esetén a biztosított érdeke az, hogy akár szerződésen kívüli, akár szerző-

déses kötelem alapján keletkező kárkötelem miatt a vagyonában várhatóan beálló 

                                                           
30  FÉZER: i. m. 104–106. 
31  FÉZER Tamás: A bagatell igények kiszűrése a személyiségi jogi perekben. Lásd: 

http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/a-bagatell-igenyek-kiszurese-a-szemelyisegi-jogi-

perekben, megtekintve: 2017. V. 24. (17:35).  
32  FÉZER: i. m. 204–205. 
33  NOVOTNI Zoltán: A szerződésszegés és a szerződésen kívüli károkozás elhatárolása a 

felelősségbiztosításoknál, Biztosítási Szemle, 1977/7–8., 202. 
34  UJVÁRINÉ: Új magyar polgári jog. Felelősségtan. i. m. 34. 
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csökkenést elkerülje.35 A Ptk. a kötelmekre és a szerződésekre vonatkozó szabá-

lyoknál egyaránt kimondja, hogy a felek egyező akarattal eltérhetnek a törvény 

jogaikra és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseitől.36 A Ptk. nem határozza 

meg a biztosítási esemény fogalmát. Nem véletlen, hiszen a mindennapi élettől a 

szakmai kockázatokon át az üzleti viszonyokig olyan veszélyközösségek alakul-

hatnak ki, amelyekben felmerülő (biztosítási) eseményekre nemhogy konkrét, de 

még általános meghatározás sem lehetséges, de nem is célszerű. Erre tekintettel a 

felelősségbiztosítási szerződésben a felek bármilyen biztosítási eseményt megjelöl-

hetnek, a szerződő féltől függ, hogy milyen fizetési hajlandósága van az adott biz-

tosítási érdekre nézve, valamint a biztosító kockázatvállalásától is nagyban függ, 

hiszen fontos, hogy milyen kockázattal képes terhelni az üzleti tevékenységét, mire 

nézve és milyen mértékben vállalhat fedezetet. Általánosan azonban meghatároz-

ható, hogy a felelősségbiztosításban a biztosítási esemény a biztosított azon kár-

okozói magatartása, amely anyagi jogi felelősségét megalapozza a biztosítási szer-

ződés időtartama alatt. 
A Ptk. 6:470. § (1) bekezdése határozza meg a felelősségbiztosítási szerződés 

fogalmát: „Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a 

biztosító a szerződésben megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár 

és sérelemdíj megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.” 
E körben a felelősségbiztosítás lényegét tekintve a terjedelmének vizsgálata a leg-

fontosabb. Az, hogy milyen mértékben mentesíti a biztosítottat a biztosító, a szerző-

désben meghatározott összegtől függ, s a kártérítési limiten belül – a feltételek fenn-

állása esetén – a biztosító köteles a kötelezett helyett helyt állni. A biztosító helytállá-

sának módja, a biztosító szolgáltatása is megállapodás tárgyát képezi. A Ptk. 6:470. § 

nem csak a kártérítés mértékének meghatározását bízza a felekre, hanem a sérelem-

díj megfizetésének mértékét is. A biztosító tehát a fizetendő sérelemdíj mértékét is 

korlátozhatja, azaz meghatározhatja, hogy maximum mekkora összeget vállal át. 

 

3. A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A SÉRELEMDÍJ TÜKRÉBEN 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy azokban a felelősségbiztosítási jogvi-

szonyokban, amelyekben előterjesztettek sérelemdíj iránti igényt, leggyakrabban az 

élet-, testi épség- és egészséghez való jog került megsértésre. Természetesen bár-

mely felelősségbiztosítási jogviszony keretében felmerülhet ilyen igény, azonban 

megállapítható, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás37 és az egészségügyi 

felelősségbiztosítás38 körében, valamint a vadászati jog gyakorlásával összefüggés-

                                                           
35  UJVÁRINÉ Antal Edit: Biztosítási Szerződés, In: MAJOROS Tünde (szerk.): Kereskedelmi 

szerződések alapvető szabályai, Budapest, Patrocinium, 2015, 254. 
36  WELLMANN György: A szerződések általános szabályai az új Ptk.-ban. Új magánjog 

sorozat, HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2014, 23. 
37  2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 4. § (1)–(7) bekez-

dések. 
38  1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 108. § (2) bekezdés.  
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ben39 merülnek fel olyan jellegű jogsértések, amelyek dominánsak a biztosítási 

gyakorlatban is.  
A két jogintézmény szintézisének dogmatikai szempontból történő vizsgálata 

esetén először a Ptké.40 releváns szabályait kell szemügyre venni. A jogszabály 55. 

§ (2) és (3) bekezdéseiben lehetőséget ad a régi Ptk. hatálya alatt létrejött szerződés 

esetében is a sérelemdíj alóli mentesítésre, feltéve ha a biztosítási esemény a Ptk. 

hatályba lépését követően következett be, azonban a biztosító csak olyan mérték-

ben és feltételekkel köteles helytállni, amilyen mértékben és feltételekkel a nem 

vagyoni károk megtérítésére lett volna köteles a régi Ptk. alapján.41 A kiterjesztés 

ténye gyakorlati szempontból helyes, azonban véleményem szerint dogmatikai 

kétségeket szül az alkalmazandó jog meghatározása. Felmerülhet az a kérdés, hogy 

valójában sérelemdíjat állapít meg a bíróság, vagy sérelemdíjnak nevezett nem 

vagyoni kárt. Ha a nem vagyoni kárra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni – pl. 

a kár és az ok-okozati összefüggés károsult általi bizonyítása – akkor mi értelme 

van sérelemdíjnak hívni az így megítélt összeget, ha egyébként a Ptk. hatályba 

lépését megelőzően keletkezett szerződés alapján egyébként is a régi Ptk. szabálya-

it kellene alkalmazni, így az alapján megítélni a nem vagyoni kárt. 
A (3) bekezdés kötelezettséget ró a biztosítókra, és ezzel oldja a (2) bekezdés ál-

tal szült korlátokat. A biztosító a soron következő biztosítási időszak előtt köteles 

írásban értesíteni a biztosítottat arról, hogy lehetősége van a szerződés olyan tar-

talmú módosítására, amely kiterjeszti a biztosítási szerződés terjedelmét – a bizto-

sító helytállását – a sérelemdíj iránti igényekre is. Kérdésként felmerülhet, hogy 

vajon a biztosítási szerződés szólhat e csak kifejezetten úgy, hogy a kártérítésből 

kizárják a sérelemdíjért fennálló mögöttes helytállást. Miután a sérelemdíjat a Ptk. 

a felelősségbiztosítási szerződés fogalmi elemévé teszi, így arra nincs mód, hogy a 

biztosító ezt kizárja, ugyanakkor a sérelemdíjért való helytállás mértékét maximali-

zálhatja. 
Dogmatikai problémát vet fel az előzőekben felvázolt azon kérdés, miszerint 

megtöri-e a sérelemdíj büntető funkcióját a biztosító által történő helytállás. Ez 

alatt azt értem, hogy a sérelemdíjnak alapvetően két funkciót tulajdonít a jogalkotó, 

reparatív és preventív funkciót. A reparatív funkcióját nézve a felelősségbiztosítás 

ugyanezzel a funkcióval rendelkezik, ezzel szemben a jogirodalom is azt az állás-

pontot képviseli, hogy a kártérítés preventív funkcióját meggyengíti.42 Ha a felelős-

ségbiztosítási szerződés alapján a biztosító áll helyt az okozott sérelmek miatt ki-

                                                           
39  A vadászati jog gyakorlásához szükséges vadászjegy vagy vadászati engedély kibocsá-

tásának egyik feltétele a vadászati felelősségbiztosítás, melyet az 1996. évi LV. törvény 

60. § (1) c) pontja, valamint a 79/2004. (V. 4.) FVM-rendelet 48.§ (1) bekezdése ír elő.  
40  2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről. 
41  TAKÁTS Péter: A biztosítási szerződések. In: PETRIK Ferenc (szerk.): Polgári jog – 

Kommentár a gyakorlat számára (a 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja). IV. 

kötet; HVG-Orac, Budapest, 2014, 868. 
42  SZALAI Ákos: Prevenció és reparáció a kártérítési jogban – a kártérítési jog és alternatí-

vái a két cél szolgálatában. Állam- és Jogtudomány, LV. évf. 2014/3, 56. 
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szabott sérelemdíjért, vajon mennyiben képes betölteni a sérelmet okozó fél olda-

lán a pönális, büntető funkcióját. A biztosítók által alkalmazott önrész43 képes-e 

biztosítani azt az elrettentő hatást, amelyet a jogalkotó a büntető funkció meghatá-

rozásakor fogalmazott meg? Nem szabad elfelejtenünk, hogy a személyiségvéde-

lem általános jellegéből adódóan, illetve a biztosítási kötelezettség előírásának 

elenyésző volta miatt nem mindig kapcsolódik felelősségbiztosítás egy személyisé-

gi jogsértésből keletkezett kötelemhez. Ezért általános jelleggel nem mondható, 

hogy a sérelemdíj nem képes preventív hatást gyakorolni. Úgy gondolom, hogy 

amennyiben szükségesnek tartjuk a sérelemdíj büntető funkciójának érvényesülé-

sét, annyiban egy biztosító általi helytállás következtében elveszti ezt a funkcióját. 
A sérelemdíjjal kapcsolatos gyakorlat vizsgálatát jelen esetben az képezi, hogy 

milyen a biztosító hozzáállása az előterjesztett kérelmekhez. A közúti balesetek 

számának növekedése44 ahhoz vezet, hogy egyre több sérelemdíj iránti igényt ter-

jesztenek majd elő a biztosítóknál.45 A szabályozás rugalmasságából, instabilitásá-

ból kifolyólag tartani lehet attól, hogy az előterjesztett igények gyakran olyan sé-

relmek miatt keletkeznek, amelyek ún. bagatell igények. Ezek olyan igények, ame-

lyek nem érik el azt a szintet, hogy azt sérelemdíjjal legyen szükséges kompenzál-

ni. Ez esetben a biztosítónak kell mérlegelni, hogy helyt áll-e és kifizeti az igényelt 

sérelemdíjat, s ha igen, akkor az előterjesztett kérelemnek megfelelően, vagy attól 

eltérő – kisebb – mértékben teljesít-e kifizetést, vagy a kérelem alaptalansága, a 

sérelem bagatell jellege miatt elutasítja a kérelmet. A biztosítónak ekkor mérlegel-

nie kell, hogy amennyiben bírósági eljárásra kerülne sor, a bíróság megállapítaná-e, 

s milyen összegű sérelemdíj megfizetésére kötelezné a biztosítottat. A bagatell 

igények tekintetében sem a Ptk., sem a törvény indoklása nem határoz meg fogal-

mat, nem ad egy törvényi alsó határt a sérelmes következményt kiváltó hatásoknak. 

Csak a jogelméletben fogalmazódott meg a bagatell sérelem definíciója, amit cél-

szerű lenne a bírói joggyakorlatnak is elfogadnia. Dr. Bárdos Péter 2008-ban a 

Magyar Jogászegylet Biztosítási Jogi Szekciójának ülésén tartott előadásán a sére-

lemdíj jogintézményének bevezetés előtti kiforrásakor a bagatell sérelmeket úgy 

határozta meg, mint azok a „sérelmek, bosszúságok, traumák, amelyek a minden-

napi élet szokásos velejárói, amelyeknél nem tűnik indokoltnak a sérelemdíj fegy-

                                                           
43  Az önrésznek alapvetően két fajtáját alkalmazzák: 1. A biztosító az okozott kár/sérelemdíj 

mértékének egy bizonyos százalékát a károkozóra telepíti azzal, hogy a károkozó köteles 

viselnie a kár/sérelemdíj egy meghatározott százalékát (pl. a biztosított a kár/sérelemdíj 

összegének 5%-át köteles viselni); 2. A biztosító nem áll helyt csak egy konkrétan megha-

tározott összeg fölött (pl. 50 000 forint fölött fizeti meg a kár mértékét). 
44  GILYÉN Ágnes: Közlekedésbiztonság: több közúti baleset, kevesebb halálos áldozat. 

Biztosítás és kockázat, IV. évf. 1. szám, 8. 
45  Ennek két oka is van: egyik, hogy a közúti balesettel nem szükségszerűen, de rendszerint 

együtt jár a személyi sérülés, de e nélkül is felmerül a kérdés, hogy az átélt baleset okozta 

trauma miatt érvényesíthető-e a sérelemdíj; másik, hogy a gépjármű forgalomban részt 

vevő személygépjárművek tekintetében biztosítási kötelezettséget ír elő a törvény. 
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verének bevetése.”46 A következőkben az eddigi évek piacvezetőjének számító, 

jelenleg második legnagyobb díjbevétellel rendelkező47 Allianz Hungária Zrt. biz-

tosító társasághoz – a törvényhely hatályba lépése óta – beérkezett igények bemu-

tatását célzom meg, amelyek megismerésében dr. Szabó Szilvia az Allianz biztosító 

munkatársának előadása48 segített. 
A biztosítóhoz beérkezett kérelmek alapján, az azokban megjelölt sérelmek fo-

kozatosságát követve kívánom felvázolni a sérelemdíj iránti igények biztosító által 

történt elbírálását. 
Az elszenvedett sérelmek első szintjét azok a tényállások képezik, amelyekben 

közúti baleset következtében gépjárművek ütköztek. Az ütközés következtében a 

gépjárművekben dologi, anyagi kár keletkezett, de személyi sérülés nem történt. 

Mindegyik esetben a károsultak arra hivatkoztak, hogy a baleset következtében 

fellépő ijedség miatt nem mernek autóba ülni. Az autó hiánya fizikai megterhelést 

jelent számukra, mivel azzal közlekedtek a munkahely és a lakás között. Azokban 

az esetekben, amikor a baleset részese volt kiskorú gyermek is, de ő sem szenve-

dett testi sérülést, többször hivatkozásra került az is, hogy a gyermekük ijedsége 

lelki terhet jelent a szülőknek a gyermek nevelésében. A biztosítónak el kellett 

döntenie, hogy a lelki teher, trauma, egy baleset következtében fellépő lelki és fizi-

kai nehézségek olyan súlyos sérelemnek minősíthetők-e, amely miatt indokolt lehet 

a sérelemdíj kifizetése, vagy a fizikai sérülés hiánya alapot adhat a kérelem elutasí-

tására. Ezekben az esetekben a biztosító a jogsértés súlyára és az elszenvedett „sé-

relmekre” tekintettel nem találta alaposnak az előterjesztett kérelmeket, így azokat 

elutasította. 
Következő esetek tényállásaiban az anyagi kár mellett már a közúti balesetben 

kisebb súlyú, azonban még orvosi ellátást nem igénylő sérüléseket szenvedtek a 

személyek. A kérelmezők minden esetben a testi épséghez, illetve az egészséghez 

való jogok sérelmére, valamint arra hivatkoztak, hogy nem kívánt fájdalmakat 

szenvedtek el a baleset folytán. Egy négytagú család autóbalesetében a szülők és a 

két gyermek is kisebb sérüléseket szenvedtek, utóbbiaknak a biztonsági öv okozott 

horzsolásokat. A szülők arra hivatkozással, hogy nekik a gyermekeik sérülése miatt 

nagy lelki fájdalmakat kellett átélniük, ezért mindketten fejenként 500 000 forint, 

míg gyermekenként 1 millió forint sérelemdíjat követeltek. Ez esetben elutasításra 

került a kérelem.  

Ezzel szemben egyezség született abban az ügyben, amelyben egy négytagú 

család autóbalesetében az egyik gyerek hasi zúzódásokat szenvedett. A kérelemben 

                                                           
46  http://www.biztositas.hu/Hirek-Informaciok/Biztositasi-szemle/2008-

oktober/nemvagyoni-karterites-szabalyozasa.html; letöltés ideje: 2016. II. 20. (18:35). 
47  Magyar Biztosítók Évkönyve, 2016, lásd:  

http://www.mabisz.hu/images/stories/docs/publikaciok/evkonyv-2016-magyar.pdf,  

letöltés ideje: 2017. IV. 17. (19:55). 
48  SZABÓ Szilvia: Sérelemdíj a gyakorlatban. 2014. XI. 28. napján a XIII. AIDA Budapest 

Biztosítási Kollokviumon elhangzott előadása, az előadás vázlatát lásd:  

http://www.aidahungary.org/wp-content/uploads/2014/12/Szab%C3%B3_Sz_HU.ppt; 

letöltve: 2015. XI. 22. (9:36). 

http://www.mabisz.hu/images/stories/docs/publikaciok/evkonyv-2016-magyar.pdf
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pontos összeg nem került megjelölésre, de a biztosító és a kérelmező között egyez-

ség jött létre, amely alapján 35 000 forintot fizetett a biztosító. E körben megálla-

pítható, hogy amennyiben már fizikai sérülést is szenvedtek a balesetek „áldoza-

tai,” a biztosító fontolóra vette a sérelemdíj kifizetését, illetve ezzel kapcsolatban 

egyezség megkötésére irányuló tárgyalást kezdeményezett. Megfigyelhető, hogy 

azokban az esetekben, amelyekben a kérelmezők nem mutattak hajlandóságot az 

egyezség megkötésére, olyan mértékű sérelemdíj iránti igényt terjesztettek elő, 

hogy a biztosító elutasította a kérelmeket. 
A sérelmek harmadik szintjén azok a közúti balesetek szerepelnek, amelyek sú-

lyos sérülésekkel, vagy akár halállal jártak. E körben sajnos számtalan eset volna 

bemutatható, de erre jelen esetben nincs mód. Egy kiemelt és aktuális balesetet 

mégis meg kell említeni. Egy budapesti gimnázium diákjai, tanárai franciaországi 

sítáborból hazafelé tartó autóbusza Verona mellett balesetet szenvedett. A baleset-

ben az 54 utasból 17 meghalt és 26 megsérült. A baleset körülményei egyelőre 

tisztázatlanok, de amennyiben megállapítják a buszt üzemeltető társaság felelőssé-

gét, úgy az autóbusz felelősségbiztosítását végző biztosítónak helyt kell állnia a 

sérelmek miatt előterjesztésre kerülő sérelemdíj iránti igényekért. Ez esetben óriási 

mértékű sérelemdíjak kifizetésére kerülhet sor. E körben felmerül egy kardinális 

kérdés, mégpedig, hogy a baleset körülményei és súlyossága megalapozza e majd 

azon személyek sérelemdíj iránti igényét, akik a balesetben nem szenvedtek sérülé-

seket. Ezek a személyek az átélt baleset okozta lelki trauma miatt igényelnének 

sérelemdíjat. Úgy gondolom, hogy ez esetben a hosszas pereskedés és az átélt sé-

relmek felidézésének elkerülése érdekében célszerű a biztosítóval egyezséget kötni, 

amellyel megfelelő mértékű kompenzációt kaphatna a sérelmet szenvedett fél.  

Az új szabályok megalkotásának legnagyobb hátránya, hogy a bíróságot meg-

fosztotta annak a lehetőségétől, hogy nem vagyoni kár/sérelem bizonyítottságának 

hiányában utasítsa el a keresetet. Ennek következtében félő, hogy százával özönle-

nek majd a biztosítók és a bíróságok felé a különböző személyiségi jogok megsér-

tése miatti igények. Nem tenne jót a gyakorlatnak, ha bagatell ügyek özönlenének 

be a bíróságokhoz, és sorjában kellene azokat tárgyalni, mert nem jutna elég figye-

lem a valós sérelmek elbírálására, s elég valószínű, hogy a személyiségvédelem is 

elbagatellizálódna. Többféle alternatíva jöhet szóba ezek megoldására. Egyik, hogy 

mindegyik jogsérelemre megítélné a bíróság a sérelemdíjat, de a bagatell jogsérté-

sek miatt csak nagyon csekély összegben, így egy idő múlva már nyilvánvalóvá 

válna az, hogy nem gazdaságos a bagatell sérelmek miatti perbe bocsátkozás. Má-

sik, hogy ilyen esetekben nulla forint sérelemdíjat állapít meg a bíróság, és e mel-

lett a jogsértés tényét állapítja meg a sérelmet szenvedett fél javára. Ezek elképzel-

hetőek volnának, bár igaz, hogy contra legem bírói gyakorlathoz vezetne.49 A Fővá-

rosi Ítélőtábla kollégiumi véleményének 5. pontjában úgy foglal állást, hogy „a 

személyiségi jog megsértésétől meg kell különböztetni az ennek a szintjét el nem 

érő, szubjektív érzéseken alapuló érdeksérelmeket.” Ehhez azonban a jogalkalma-

                                                           
49  FUGLINSZKY Ádám: Kártérítési jog. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2015, 

838–840, Új magánjog sorozat 7. 
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zónak semmilyen további támaszt nem ad, így ennek gyakorlata majd a bírák, adott 

esetben a biztosítók jogértelmezésével és az általuk kialakított gyakorlattal, vala-

mint az eset összes körülményeinek értékelésével munkálódik ki. E mellett tartani 

lehet attól, hogy az ügyvédek a személyiségi jogvédelemből üzletet generálnak, és 

ők keresik majd fel az ügyfeleket, hogy „segítsék” a jogérvényesítésüket.50   
Tekintettel arra, hogy a biztosító eljárása számos esetben megelőzi a bírósági eljá-

rást, így a felmerült igény szűrőjeként jelenik meg, továbbá, hogy a biztosítók napi 

szinten sokkal több igényt bírálnak el, mint a bíróságok, úgy gondolom, hogy a jog-

gyakorlatnak tudatosítania kellene a biztosítók szerepét a joggyakorlat alakításában 

és a bíróságoknak figyelemmel kellene lenniük – természetesen nem elfogadva azt – 

a biztosítók gyakorlatára. Valószínűsíthető, hogy a bíróságok teljes mértékben kizár-

ják majd a biztosítók gyakorlatát és arra nem lesznek tekintettel. A bíróságok termé-

szetesen nem is fogadhatják el a biztosítók által kialakított gyakorlatot többek kö-

zött azért is, mert az sértené a bírói függetlenséget. Ennek ellenére kiindulópont-

ként, iránymutatásként szolgálhatna a biztosítási gyakorlat. Azonban ez fordítva is 

igaz, így a biztosítóknak folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a bírói gyakorlat 

alakulását és más biztosítók gyakorlatát egyaránt.51 Természetesen ehhez a biztosí-

tóknak konzultálniuk kell egymással, illetve esetleg az összegszerűség vonatkozá-

sában egyeztetniük kell. Ez a fajta összehangolt magatartás érinti a versenyjog 

területét, ezen belül a versenytilalmi megállapodásokat. A kormánynak lehetősége 

van arra, hogy egyes piaci szereplők közötti megállapodásokat mentesítsen a kar-

telltilalom alól. A biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlá-

tozás tilalma alóli mentesítésről szóló 203/2011. (X. 7.) Kormányrendelet tartal-

mazza azokat a területeket, ahol a biztosítók megállapodásai, összehangolt tevé-

kenysége csoportmentesség alá esik, amelynek keretjellegű szabályozása lehetővé 

teszi, hogy a biztosítók közös felmérést végezzenek az érvényesített sérelemdíjak 

és azok összegszerűsége vonatkozásában, illetve kifizetésének vonatkozásában 

egyaránt.52 
A biztosítónak a kis összegű sérelemdíjak esetén is vállalnia kellene a pereske-

dést a legjobb szakemberek bevonásával a jogi érvelés magasszintű kialakítása 

érdekében.53 A sérelemdíj ügyében a károsultak akkor fordulnak majd bírósághoz, 

ha elégedetlenek lesznek annak felajánlott összegével, vagy a biztosító elutasítja 

ilyen jellegű igényüket. A biztosítási gyakorlat tehát megelőzi a bírói gyakorlatot, 

                                                           
50  Van erre gyakorlati tendencia, ugyanis számtalan sérelemdíj iránti igény került előter-

jesztésre a büntetés-végrehajtási intézményekben fogva tartott rabok személyiségi jogá-

nak megsértése miatt. A kérelem alapjául kivétel nélkül azt jelölték meg, hogy a bünte-

tés-végrehajtási intézet nem biztosította a jogszabályban kötelezően előírt mozgásteret, 

sértve ezzel az emberi méltóságukat, vö.: 6.P.21.544/2015/7.; 8.P.21.546/2015/8.; 

24.P.21.615/2015/14.; 11.P.21.640/2015/17. 
51  SZABÓ: i. m. 
52  203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a 

versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről 2. § (1) és (3) bek. 3. §.  
53  SZABÓ: i.m. 
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és óhatatlanul hatással lesz arra. Igaz ez azonban fordítva is, hiszen a biztosítók 

sem hagyhatják figyelmen kívül a bírói gyakorlat alakulását.  

 

KONKLÚZIÓ 

Elsődlegesen megállapítható, hogy a jogalkotó megoldotta a nem vagyoni kártérí-

tés gyakorlati problémáit, de azzal, hogy nyitottan hagyta a szabályozást és a jogal-

kalmazóra bízta annak tartalommal való megtöltését, rengeteg új vitás kérdés szü-

letett. A sérelemdíj körüli bizonytalanságok a gyakorlatot is arra késztetik, hogy – 

jobb híján – visszanyúljanak a nem vagyoni kártérítés megoldásaihoz és abból 

merítsenek megoldásokat egy-egy jogeset elbírálásakor. A Kúria gyakorlata is arra 

enged következtetni, hogy a gyakorlatban tendencia van arra, hogy a sérelemdíj 

nem képes betölteni azt a funkciót, amely miatt életre hívták és nem lehet minden 

személyiségi jogsértést sérelemdíjjal kompenzálni.  
A sérelemdíj gyakorlatában a legtöbb vita azzal kapcsolatban alakult ki, hogy a 

jogalkalmazónak kell eldöntenie, hogy melyik sérelem minősül bagatellnek, és 

mely jogsértés esetén alkalmazható a sérelemdíj. Ennek meghatározása esetén sem 

volna minden világos. A problémahalmaz következő szintjén az a kérdés merül fel, 

hogy milyen összegű sérelemdíj képes kompenzálni egy-egy jogsértést. E polémia 

mindaddig fenn fog állni, amíg a jogalkotó nem módosítja a gyakorlat igényeinek 

megfelelően a szabályokat, vagy a bírói gyakorlat ki nem alakít egy olyan gyakor-

latot, amelyet minden bíróság követ majd, és végső soron a Kúria által jogegysége-

sítés történik majd. 
A vázolt problémák megoldására de lege ferenda javaslatként két lehetséges 

megoldást fogalmazok meg, amelyek együttes bevezetését is el tudom képzelni. 
A bagatell igények kiszűréséhez figyelemre méltó és a gyakorlatban rendkívül 

hatékony megoldást alkalmaz a holland jogrendszer. A holland komoly jogsértés 

klauzulájának kétlépcsős rendszere alkalmas arra, hogy megállapítsa az előterjesz-

tett igény bagatell jellegét. Egy ilyen szűrő törvényi szintű bevezetése a bíróságok 

és a biztosítók számára is lehetővé tenné, hogy kiszűrjék azokat az igényeket, ame-

lyek nem haladják meg azt a szintet, amelyért indokolt a sérelemdíj kiszabása. 
Másodsorban érdemes lenne fontolóra venni egy a dán tarifális rendszerhez ha-

sonló táblázat megalkotását. A bírói és a biztosítói gyakorlat figyelembevételével a 

táblázatban meghatározásra kerülnének a személyiségi jogsértések, és előre megha-

tározott feltételek figyelembe vételével (pl. életkor, eltartott személyek száma, tár-

sadalomban betöltött szerepe stb.) egy „-tól, -ig” sávban megállapításra kerülne a 

minimálisan és maximálisan kiszabható sérelemdíj összege. A táblázat azonban 

diszpozitív lenne, és a bíróság diszkrecionális jogkörben, méltányolható érdekből – 

megfelelő indokolással igazolva – az ott meghatározott összegtől eltérhetne. Úgy 

vélem, egy ilyen táblázat mankóként szolgálna a bíróságok számára és sokkal 

könnyebben volna megállapítható a sérelemdíj összege. 
A biztosítók sérelemdíjjal kapcsolatos gyakorlata nagy hatással lesz a sérelmek 

bagatell jellegének megállapításához szükséges határ kialakításában, illetve a sére-

lemdíj mértékének meghatározása tekintetében is fontos szerepet játszanak majd. 
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Erre tekintettel nem hanyagolható el ennek figyelemmel kísérése a jogalkotó, a 

jogalkalmazó, de a jogirodalom szempontjából sem. Kétségtelen, hogy a gyakorlat 

szerepe jelentős lesz a bagatell és a sérelemdíjra „méltó” igények közötti határ 

megvonására, azonban leszögezhető, hogy a biztos megoldást – a jogszabály meg-

felelő módosításával – egy jogalkotói beavatkozás jelentené. 


