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A tanulmány a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv új felelősségi szabályait érinti. Elsőként 

szó esik a kárfelelősség általános elvein belül a prevenció sokoldalú elvéről, továbbá az alapelvként 

és a kárfelelősség „mögöttes elvi alapjaként” is szóba kerülő reparáció elvéről, ezek egymásba fonó-

dásáról. Górcső alá kerül maga a kárfelelősség, mint kárkötelem, majd a non-cumul szabály mentén 

teszi vizsgálat tárgyává a tanulmány a kontraktuális és deliktuális kárfelelősség egyes szabályait.  

Az új polgári jogi szabályok az eddiginél nagyobb – sok esetben a korábbi gyakorlattól eltérően ér-

telmezett – szerepet tulajdonítanak az ok-okozati kapcsolat kérdéskörének, amelyet mintegy kiraga-

dott példaként a többek általi károkozás és a közrehatás problémakörének vizsgálata kapcsán tárgyal a 

tanulmány. Ezen a kérdéskörön belül jelenik meg az önokozta kár, mint „bennható felelősségi alap” 

jogi problémájának szemléltetése is. 

Kulcsszavak: ok-okozati összefüggés, non-cumul szabály, kárkötelem, károsodás, felróhatóság, 

kontraktuális kárfelelősség, deliktuális kárfelelősség, prevenció, reparáció, teljes kártérítés, közreha-

tás, önokozta kár, közös károkozás 

 

The paper affects the new liability regulations of the Act V of 2013 on the Civil Code. First the many-

sided principle of prevention as one of the general principles of damage liability will be mentioned, 

than the principle of reparation as the “underlying theoretical basis” of liability will be analyzed too. 

The article will examine the damage liability, as the damage obligation, than particular rules of tortu-

ous and contractual liability will be surveyed in line with the non-cumul rule. The new civil law rules 

attach greater importance to the issue of causal connection, in many cases interpreted differently from 

the former practice, which will be analyzed here as an illustrative example through the problem of 

joint negligence and interaction. The self-caused damage appears within this issue, as the demonstra-

tion of the legal problematic of “internal liability basis”.  

Keywords: causal connection, non-cumul rule, damage obligation, damage, actionability, cont-

ractual liability, tortuous liability, prevention, reparation, full compensation, interaction, self-caused 

damage, joint negligence 
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1. BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

A polgári jogi kárfelelősség megújult szabályainak áttekintése a mai jogi irodalom 

kedvelt témája, melyhez a jogtudomány elmélkedései és önellenkezései az ítélkezési 

gyakorlat által felvetett újabb és újabb problémákkal folytonosan vitaanyagokat szol-

gáltat. Régi és új kérdések – a régiek új köntösben, az újabbak megoldásához a régi 

eredményekhez kell tanácsért folyamodni – egyre megy: a kárfelelősség témaköre a 

polgári jogi kutatások kiapadhatatlan terepét adja. E terjedelmi korlátok közé szorí-

tott tanulmányban kifejtett gondolataink inkább megérzések és megjegyzések halma-

zát mutatják, melyeket pillanatkép formájában tárunk az Olvasó elé. Arra nincs lehe-

tőség, hogy az érintett témákat az elvárható mélységben érintsük, a legtöbb helyen 

utalunk ezért a kérdést tárgyaló jogi irodalomra. Úgy véljük azonban, hogy az utóbbi 

időben született nagyszerű és igen részletes kártérítési kézikönyvek, monográfiák 

alkalmanként sebészkés pontosságú elemzései mellett a hangos gondolkodásnak is 

eljön egyszer az ideje. Számtalan kérdést hagyunk nyitva, s az érintetteket sem tár-

gyaljuk kimerítően: az új Polgári Törvénykönyv és annak gyakorlata bőven fogja 

termelni a gondolkodtató kérdéseket. 

 

2. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK A KÁRFELELŐSSÉG ALAPINTÉZMÉNYEI  

KAPCSÁN 

2.1. A kárfelelősség intézményének általános elveiről – prevenció és reparáció 

A mai magyar polgári jogban „modern” megvilágításban is helytállóak Eörsi meg-

állapításai, melyek szerint a felelősség kérdésköre – szorosabb értelemben is – 

átfogja az egész kárfelelősségi folyamatot, méghozzá a felelős magatartás kiváltó-

dásától egészen a kártérítési szankcióig.1 Különösen, ha ezt a tételt ma úgy fogal-

mazzuk meg, hogy a felelősség egyes szakaszaiban – még inkább: minden egyes 

elemében a felelősség elvi kimondásától az alany kijelölésén át, a felelősség alóli 

mentesülés vagy a kártelepítés feltételén keresztül egészen az okozati kapcsolathoz 

való hozzáállásig és a kár mértékének megállapításáig – szinte külön-külön vizsgál-

ható a felelősség majd minden kérdése.2 Csak egyetlen példát említve ez a helyzet 

a kártérítési jog elveivel, alapvető elveivel kapcsolatban is. Lényegében azonos 

jogszabályi környezetben is ahány szerző, annyiféleképpen jelöli meg – törvényi 

eligazítás hiányában – a kárfelelősséget elméleti alapjaiban meghatározó és műkö-

désében irányító kártérítési alapelveket, alapvető elveket, illetőleg kártérítési funk-

ciókat.3 Az is elképzelhető, hogy nem is igazán beszélhetünk a kártérítési jogra 

                                                           
1  EÖRSI Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1961, 124, 168. 
2  Ennek egyik oka – talán abban is kereshető, hogy a hatályos polgári jogban egyre több 

felelősségi helyzettel – a kódexen belül is több felelősségi tényállással – találjuk szem-

ben magunkat és sokszor az érdekösszemérés a jogviszonybeli érdekek mérlegelése 

szinte esetenként másfajta szempontok és jogalkotói eszközök alkalmazását igényli.  
3  Ezekre nézve részletes ismertetést nyújt újabb jogi irodalmunkban FUGLINSZKY ÁDÁM: 

Kártérítési jog. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2015, 38. sk. 
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nézve egynéhány egységes és feltétlenül alkalmazandó elvről, hanem – miként 

Asztalos tette4 – az egyes elveknek az egyes felelősségi szakaszokhoz (ha úgy tet-

szik a legtágabb értelemben vett kárkötelmi helyzet létszakaihoz) való viszonyát 

kell meghatároznunk vagy legalább ezt megkísérelnünk, s ennek alapján vonhatunk 

le következtetéseket. Nézetünk szerint pl. a prevenció amúgy is sokoldalú elve 

leginkább a felelősséget megállapító jogtételekben, azok indokaiban kereshető, de 

szerepe a kártérítésre kötelezés részletszabályaiban (pl. a kár mértékére vonatkozó 

szabályokban) elhalványul – helyét a teljes kártérítés elve veszi át, melyet mögöttes 

elvi alapként a reparáció, más megközelítésben helyreállítás, kompenzálás, gyak-

ran restitutio fogalmai, mint követelmények kísérnek.5 A felelősségi tétel jogalko-

tói kimondása – lényegében minden szankció realizálását megelőző szakasz – még 

hangsúlyosan tartalmaz prevenciós elemeket, a kötelezettség jogi normában való 

megfogalmazása a gyakorlati alkalmazásba vétel előtt könnyen magyarázható 

(egyben igazolható) elméleti tételekkel, de amikor a kártérítésre, mint a felelőssé 

tett személyt terhelő fizetési kötelezettségre gondolunk, már az érdekmérlegelés lesz 

a legfőbb szempont. Ez a kárfelelősséget kicsengésében egyértelműen vagyonjogi 

színnel festi meg.6 

 

2.2. A kártérítési felelősség, mint kárkötelem 

Mivel a kártérítési felelősség kérdésköre a polgári jog vagyonjogi – azon belül is 

dinamikus, jellemzően a megbomlott vagyoni egyensúlyt helyreállító7 – szabályai 

közé sorolandó, a kártérítési jogviszonyra egyértelműen kötelmi viszonyként kell 

néznünk, ha működését meg akarjuk érteni. A kárkötelem sajátos kötelem, a kár 

megtérítése pedig egy sajátos kötelmi szolgáltatás. A Ptk. 6:2. § (1) bekezdése 

értelmében a károkozás, személyiségi, dologi vagy más jog megsértése kötelmet 

keletkeztet (ez utóbbiak persze nem csak kárkötelmet).  

A felelősség legalapvetőbb tételei nem véletlenül szólalnak meg a kötelmi jog 

nyelvén: a kártérítési kötelezettség kötelmi parancsként születik meg (áll elő), kö-

telmi jogviszonyként éli le életét, és a teljesítéssel (a kárkötelembeli szolgáltatás 

nyújtásával) tölti be a rendeltetését. Ha felidézzük Grosschmid Béni sokat idézett 

fogalmát a kötelem lényegéről – a kénytetőség az emberi akaratnak a jog által meg-

engedett és istápolt meghajlítása – akkor azt mondhatjuk, hogy e kénytetőség, „jo-

gilag szoríthatóság” már maga is sűrített értelmet vetít elénk: a kárkötelem adósára 

                                                           
4  ASZTALOS László: A polgári jogi szankció. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966, 358. 
5  A felelősség kirovásának ez a megközelítése – a prevenció elvére gondolva – jelenik 

meg a vétkesség nélküli felelősség eseteiben, előáll a kártelepítő szabályokban is: ezek 

gyakran domináns megelőző (preventív) indokkal jelölik ki a beálló kár megtérítése vé-

gett kötelembe szorított személyt. 
6  A kárfelelősségi elveknek a deliktuális és kontraktuális felelősségi környezetben való 

eltérő súlyáról lásd VÉKÁS Lajos: Szerződési jog. Általános rész. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest, 2016, 239. sk. 
7  Bíró György által a kötelem jellemzésére szánt kifejezéssel élve a kárkötelem tipikus 

múltbanéző kötelem. 
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rótt fizetési parancs már magában foglalja annak eldöntését, hogy ki felel, milyen 

jogi alapon és mekkora lesz (akár a károsodáshoz képest) az adós fizetési kötele-

zettsége.  

„Tartozik-e valaki adott esetben egyáltalán kártérítéssel: ez a kártérítési obligá-

ció jogalapjának a kérdése.”8 Vagyis „a kár tényén kívül fekvő causa” szükséges 

ahhoz, hogy a kárt valaki megtérítse – írta Grosschmid9 – s ezek közül csak egy, 

még ha leginkább szem előtt álló is a jogellenes károkozás. Igaz, hogy ez a meg-

jegyzés a felelősség kérdéskörét mintegy egészében érinti, ehelyütt azonban rámu-

tat arra is, hogy ez a jogi alap kijelöli egyben a káradóst is. Mert a főszabály kez-

detben a kárnak a kárt szenvedő általi viselése, ahhoz ugyanis, hogy a kárt más 

valaki viselje – a kárt megtérítse, kiegyenlítse, kártalanítson – vagyis: kártérítést 

fizessen, külön jogi rendelkezés szükséges.10 E ponttól kezdve lesz „jogi kemény 

dió” a polgári jogi kártérítési felelősség kérdése. A kár ténye ugyanis önmagában 

kártérítési kötelezettséget – kárkötelmet – nem keletkeztet: ha belecsap a villám a 

házamba (Grosschmid egyik alappéldája), az károsodás, de nem kárkötelem. Ha 

azonban a villámhárító szerelőjének késedelme miatt ér a kár, már kontraktuális 

kárfelelősség áll elő, ha a frissen felszerelt műtárgyat valaki megrongálja, ellopja, a 

kárfelelősség deliktuális alapon jelenik meg. Más a következmény a kárért felelős 

személyre, a kár mértékére – meddig mehetek el az okozati összefüggésben, a kár 

mértékének, a kár elemeinek számbavételében – egyik vagy másik esetben és így 

tovább.11 Ki és milyen elvek mentén, milyen elvi szempontok szerint kialakított sza-

bályok alapján felel és kötelezhető kártérítésre: ez alapvetően a grosschmidi érte-

lemben körvonalazott kártérítési jogalap kérdése. A kártérítési kötelezettséget 

megállapító szabályok, előállító helyzetek azonban roppant sokfélék, s nemcsak 

maguk változnak, hanem jogi megítélésük is. Ugyanazon tényállás más eredmény-

re vezethet a régi és az új polgári jogi kódex megoldását alkalmazva. Nem véletle-

nül rögzítette Grosschmid is, hogy „oly sokféle, indító okaiban annyira változatos a 

kártérítést kirovó jogtétel, hogy bevégzett áttekintés alig lehetséges.”12 Megjegyez-

zük, nem csak az áttekintés nem lehetséges, hanem azon sem csodálkozhatunk, ha 

a kárért való felelősség intézményét a tételes jogi szabályok és azok kialakult vagy 

körvonalazódó gyakorlata mentén aligha vagyunk képesek egységes szabályrend-

szerként látni, helyenként legfeljebb alapeszmékre, alapvető elvekre – mint a kárfe-

                                                           
8  GROSSCHMID Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből. Grill Károly Könyvkiadóvállala-

ta, Budapest, 1932, 593. 
9  GROSSCHMID: i. m. 593. 
10  TÓTH Lajos: Magyar magánjog Kötelmi jog. Magyar Tudományos Akadémia kiadása, 

1938. 123. 
11  A gondolat természetesen szabadon fűzhető minden irányban: ki a károsult, ha a házban 

a tulajdonos lakik vagy bérlő, haszonélvező, milyen kárelemek merülnek fel az egyes 

esetekben (kiváltképpen elmaradt haszon), de ki lesz az elsődleges káradós, hogyan je-

lennek meg a kár áthárításának, továbbhárításának szabályai, szóba kerülhet-e épületká-

rokért való felelősség stb. 
12  GROSSCHMID: i. m. 595. 
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lelősség jogi témakörének aligha vitatható tételeire – tudunk utalni a következetes 

véleményalkotás érdekében.  

A Grosschmid által említett kárfelelősséget megalapozó causa rendkívül sokféle 

lehet, nem járunk tehát messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy a kárkötelmek 

világa a pénztartozási obligációkhoz hasonló színpompás virágoskert, melyben a 

bokrétakötésnek, az obligációba fűzésnek – hogy a grosschmidi hasonlatot tovább-

fűzzük – rendes szabályai szintén módosulnak. Csak éppen míg a pénztartozások 

esetében a különlegességet az adja, hogy a pénzkötelmek elsősorban saját szabá-

lyaik szerint rendeződnek és csak másodsorban állnak a fajlagos kötelem általános 

törvényei alatt13, addig – ezt már mi tesszük hozzá – a kárkötelmek, a kárért való 

felelősség szabályai azért összetettek, mert már rögtön a jogi alap sokfélesége okán 

egymástól nagyban eltérő kötelmek születnek, melyek más és más hozzáállást kö-

vetelnek meg és ez kihatással van a kárkötelem minden elemére.  

 

2.3. Kártérítési felelősség kontraktuális és deliktuális alapon 

Kárkötelmet – mint fentebb már utaltunk rá – keletkeztethet ugyanazon magatartás 

(a relevánsnak tartott tényállási elemeket azonosnak tekintve) kontraktuális és de-

liktuális jogi alapon is, de a két felelősségi út alkalmazása egymástól eltérő mér-

tékben rója (róhatja) a kötelezettre (károkozóra) a fizetésben megtestesülő kötelmi 

parancsot. Nem véletlen, hogy a jogalkotó lényegesnek tartotta a non-cumul sza-

bály bevezetését (6:145. §), illetve annak továbbvezetését is (az ún. teljesítési de-

liktum esetkörére). Ez a szabály – részletesen kifejtett indokok alapján – a kontrak-

tuális felelősségi rendszer prioritását mondja ki.14 Ha azonban a felelősség jogi 

alapjának meghatározását a maga indokaira lebontva szemléljük – vagyis azt vizs-

gáljuk, hogy a non-cumul szabály milyen, a két felelősségi rendszer jogszabályi 

elrendezéséből táplálkozó elvi alapon részesíti előnyben a szerződésszegéssel oko-

zott kár szabályait – akkor éppen ellenkező eredményre is juthatunk: történetesen 

ingyenes szerződések esetében.15 A károkozás szerződésszegés útján való előállása 

a Ptk. 6:142. § rendelkezése ellenére (aki a szerződés megszegésével a másik félnek 

kárt okoz…) nem eredményezi a kontraktuális kárfelelősségi szabályok alkalmazá-

sát, hanem átvezet a deliktuális (korábban a szerződésszegéssel okozott károkhoz 

képest általános) kárfelelősségi rendszerbe. Ezen eredmény eléréséhez meg kell 

hallani a törvény önszavát – mint Grosschmid mondta – a lármásabb tételek mögül. 

                                                           
13  GROSSCHMID: i. m. 555.  
14  Lásd ehhez a 2013. évi V. törvény indokolását. Más kérdés, hogy – nézetünk szerint 

legalábbis – ezek az indokok nem feltétlenül valósak: nem állítanánk, hogy a szerződé-

ses kapcsolatokra – még az üzleti élet szerződéseiben sem – jellemző lenne, hogy a fe-

lek a későbbi kárkövetkezmények tisztességes elosztása érdekében tájékoztatnák egy-

mást. Ez a kockázatfeltárás legfeljebb a professzionális szerződési viszonyokban érvé-

nyesül, ahol azonban – újabb tapasztalat szerint – egyre gyakoribb a kontraktuális fele-

lősségi rendszer előli menekülés („kiszerződés”).  
15  Szegedi Ítélőtábla 2/2016. (XI. 24.) Polgári Kollégiumi véleménye, melyet maradékta-

lanul osztunk.  
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Úgy tűnik – erre a polgári jog egyébként további példákat is szolgáltat – hogy a 

deliktuális vagyis „szerződésen kívüli” kártérítési szabályok nem rekesztődnek ki a 

kontraktuális jogviszonyokból. Itt sokszor nem az adott szabály értelme, hanem az 

alkalmazási nehézségek kikerülése a motiváló szempont: a gordiuszi csomó átvá-

gásához hasonlóan a megoldás tehát inkább kerülő-elvágó jellegű, nem pedig elem-

ző-értékelő természetű. Tovább folytatva a sort és a kontraktuális kárfelelősség 

berkein belül maradva a kárigényt háttérbe szorító – a kártérítési követelést időle-

gesen elhallgattató – rendelkezést tartalmaz a tapadó károk esetében a Ptk. 6:174. § 

(2) bekezdésének szabálya, ellenben a szavatosságot zárja ki – ugyanazon ténybeli 

alapra nézve – az érvényesített kötbérigény [mint kártérítési átalány, vö. 6:187. § 

(2) bek.]. Az egyensúly megőrzése a jogalkotói szempont, ennek érdekében hol 

egyik, hol másik irányba billenti a törvény – érdekmérlegelés után – a mérleg nyel-

vét. Végül – csak megjegyezzük – a kárfelelősségi jogi környezetet meghatározó 

6:142. § és a következő rendelkezések – a szerződésszegéssel okozott károkra mi-

lyen felelősségi szabályokat, kimentéssel, okozati összefüggéssel és kármérték-

meghatározással kell alkalmazni stb. – könnyen kiüresíthetők, ezeket a kidolgozott 

rendszer ellenére a szerződési szabadság alapján maguk a felek is illúzióvá (és 

félre-) tehetik (ez az ún. „kiszerződés”, értsd a kontraktuális felelősségi „rezsim” 

alól).16 

A fentiek után csak megjegyezzük, hogy más lesz a kárkötelem arca akkor is, ha 

deliktuális felelősségi alapon ugyan, de bizonyos szempontból különleges kárkö-

telmi helyzet áll elő. Néhány kiragadott példával élve sok esetben ilyennek tűnnek 

a dologi jog megsértéséből keletkező kárigények (pl. a szomszédjogi generálklau-

zula, Ptk. 5:23. § megsértéséből születő kötelem)17 vagy a szerzői jog megsértése 

miatti kárigények [itt csak utalni szeretnénk pl. a kártérítés és a jogsértés folytán 

                                                           
16  Ehelyütt csak megjegyezzük, hogy nem tartjuk meggyőzőnek a non-cumul elv jogalko-

tói indokait, s ennek egyik oka éppen az, hogy a két kártérítési rendszer határozott elvá-

lasztása ellenére könnyű attól szabadulni (kiszerződés), ebben az esetben azonban illú-

zióvá válik a non-cumul elv és hatástalan annak kogenciája. Nézetünk szerint Almási 

Antalnak és Novotni Zoltánnak van igaza, amikor a kötelmi tényállások közötti szabad 

választás lehetőségét hangsúlyozták. Almási szerint „amennyiben a vagyoni kártérítést 

megalapító tényállás több egymástól különböző elbírálás alá eső kötelemfakasztó tényre 

vezethető vissza, vagy ha a jogi tény többféle kárkötelmet is fakaszt, a károsulttól függ, 

vajon ezek közül melyiket akarja érvényesíteni.” ALMÁSI ANTAL: Kötelmi jog. I. kötet 

TÉBE Kiadóvállalata, Budapest, 1929, 176.  
17  Nem pontosan idetartozó kérdés, de egyáltalán nem véletlen, hogy a grosschmidi gon-

dolatokat továbbfejlesztő magánjogi irodalomban – ha nem is rendszeresen – megjele-

nik a dologi jog sarkában termő, a dologi jogon sarkalló vagy a dologi jogi jogviszonyt 

tetéző kötelem fogalma, mely egyértelműen jelzi, hogy e szóban forgó kötelmi jogvi-

szonyok dologi jogi kiindulópontja magának a kötelmi viszonynak az értékelése során 

nem maradhat figyelmen kívül. A szomszédjogi klauzula új felfogásához lásd FUG-

LINSZKY Réka: A szomszédjogi generálklauzula (Ptk. 5:23. §): változatlan koncepció, 

változó kihívások. I. Polgári Jog, 2016/11. és uő: A szomszédjogi generálklauzula (Ptk. 

5:23. §): változatlan koncepció, változó kihívások. II. Polgári Jog, 2017/1.  
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előállt gazdagodás megtérítésének szabályára vö. Szjt. 94. § (1) bek. e) pont],18 de 

sajátos „kárkompenzációs” szabályt alkalmaz a 94. § (11) bekezdésének rendelke-

zése is.  

 

3. KÖZVETETT KÁROK ÉS AZ ELMARADT HASZON  

A polgári jogi kárfelelősség egyik alaptétele a teljes kártérítés követelménye, 

melybe a tényleges kár megtérítésének kötelezettségét rendszerint önmagától bele-

értjük. A tényleges kár, vagy damnum emergens megtérítésének kötelezettsége 

azonban csak a közvetlen (a szorosabban értelmezett tényleges) károkra tekinthető 

evidenciának, de nem feltétlenül ez a helyzet az ún. közvetett kár esetében, mely 

ugyan tényleges vagyoncsökkenés, de a károkozó magatartással nem áll a legszo-

rosabb, egyszerűen fogalmazva közvetlen összefüggésben. A károkozó megrongál-

ja a telek kerítését (közvetlen vagyoni kár), melynek következtében az ingatlanon 

tartott állatok elkószálnak (közvetett vagyoni kár) – mindkettő damnum emergens 

(Nizsalovszky nyomán).   

Az utóbbi megtérítése a deliktuális felelősségben és a kontraktuális kárfelelős-

ségben egyaránt korlátozott: az előbbi esetben azonban a korlátot a 6:521. § által 

kimondott szabály jelenti: nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kár-

ral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem láthatott előre és nem is kellett előre 

látnia. A kár közvetettsége, távoli volta tehát – nem vitás: tényálláson fordulva19 – 

okozati láncolatot elvágó hatást fejthet ki, aminek kapcsán a bekövetkezett kárra 

kell koncentrálni. A jogszabály a kár előreláthatóságát említi, ez pedig a Ptk. 6:521. 

§ olvasatában a jogellenes magatartás kárkövetkezményére általában veti a fi-

gyelmet. Ez azonban csak elsődleges figyelemirányító szempont lehet, mert a kár 

előreláthatatlansága megjelenhet olyan színezetben is, amikor – a terjedelmi korlá-

tok miatt e kérdés részleteibe nem bocsátkozva – a károkozó arra hivatkozik, hogy 

az előállt kár nagyságrendje olyan, amit nem lehetett előrelátni. A kár ilyen esetek-

ben – okozati szempontból – tehát mértékét tekintve kerül górcső alá.  

Osztjuk Harmathy Attila véleményét, aki szerint a deliktuális előreláthatóság 

klauzula vélhetően más szempontokkal együtt fog érvényesülni: itt is tanúi lehetünk 

– ezt már mi tesszük hozzá – annak a folyamatnak, mely a különböző felelősségi 

intézmények (felelősségi alap, okozatosság, kár mértéke) összefolyását fogják 

eredményezni, áthallást eredményeznek majd.20 Az előreláthatóság deliktuális kár-

kötelemre vetített értelme ugyanis semmiképpen nem lehet (továbbra sem) egysze-

rű és tiszta okozatossági kérdés, óhatatlanul – a korábbi ítélkezési gyakorlat to-

                                                           
18  Ebben a kérdéskörben Meszlény egy rövid írása is érdekes adalékokkal szolgálhat. 

MESZLÉNY Artúr: Gazdagodás megtérítése mint kártérítés. Polgári Jog, 1932, 333. 
19  HARMATHY Attila: Az új Ptk. magyarázata. VI/VI. (szerk.: WELLMANN György), HVG-

Orac Kiadó, Budapest, 2013, 444.  
20  A jogtudomány és az ítélkezési gyakorlat közös felelőssége, hogy ezek az áthallások – 

elnézést a szóképért – disszonáns eredményt hoznak, vagy – Weöres Sándor szavait 

kölcsönvéve – teltebbé és összecsengőbbé teszik majd a felelősségi szabályok alkalma-

zását.  
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vábbható tapasztalatai alapján talán szükségszerűen – felelősségi felhangok is szí-

nezni fogják a jogi norma ezen elemének értelmezését: e klauzula célja végülis 

nem más, mint azoknak a határoknak a kijelölése, melyen belül a kárt okozó jog-

alany felelősségre vonása indokolt.21 Ha pedig az előreláthatóság megítélése során 

bevezetjük az „elvárható előreláthatóság” fogalmát, akkor az okozati lánc megsza-

kítását célzó klauzula szubjektív értékekkel való megtöltése még nyilvánvalóbbá 

válik. A jogalkotó elvi-elméleti felelősségi szemlélete jelenik meg tehát ebben a 

kapcsolódási pontban is: egyszerűen fogalmazva vannak olyan károk, melyekért 

már nem tesszük felelőssé a károkozót (bár az okozatossági kapcsolat az előrelátha-

tósági korlát nélkül – pusztán ok-okozati összefüggésében – egyébként fennállna). 

Hasonló a helyzet ezért ahhoz, amiről Marton Géza is említést tett, mikor „a jogpo-

litikai értékelésnek az okozás mozzanatába való elrejtéséről” beszélt.22 Itt ugyaner-

ről van szó.  

A kontraktuális felelősség körében a következménykárok és az elmaradt haszon 

ugyancsak külön elbírálás alá esik. A 6:143. § (2) bekezdése egyértelműen a kártérí-

tés mértékét tartja szem előtt, amikor az előreláthatósági klauzulát hadrendbe állítja: 

az elmaradt hasznot és a következménykárokat olyan mértékben kell megtéríteni, 

amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetsé-

ges jogkövetkezménye a szerződéskötés időpontjában előrelátható volt. A kontraktu-

ális kárfelelősségi rendszer bázisát tekintő elvek (üzleti kockázatok feltárása, infor-

mációk megosztása, kockázatelosztás stb. mint szempontok)23 a jogalkotói álláspont 

szerint alátámasztják ezt a szabályozást.24 

 

4. KÓSZA GONDOLATOK A KÁRT OKOZÓ MAGATARTÁS KÖRÜL: KÖZÖS  

KÁROKOZÁS 

4.1. Az okozati összefüggésről általában 

A polgári jogi kártérítési felelősség kötelezettségi oldala vezérelvként követi az 

okozatosság követelményét. Akár kontraktuális, akár deliktuális kárfelelősségről 

van szó, mindkét esetben okozati összefüggés, a legegyszerűbben szólva okozás 

                                                           
21  Almási úgy fogalmazott, hogy „A vagyoni kár megtérítésére irányuló kötelem rendsze-

rint az azt fakasztó jogi tény minden előrelátható következményét öleli fel. … Előrelát-

ható mindama kár, amely az eset körülményei szerint rendes tapasztalat és gondosság 

mellett a kártokozó jogi tény következményének tekintendő.” ALMÁSI: i. m. 172–173. 
22  MARTON Géza: A polgári jogi felelősség. Triorg, Budapest, 1992, 307. 
23  Lásd e kérdéskörhöz VÉKÁS: i. m. 238. sk. 
24  Csupán érdekességként említjük, hogy korábbi magánjogunk kezdetben azt a nézetet 

vallotta, hogy az elmaradt haszon érvényesítéséhez a károkozó nagyobb fokú vétkessé-

gét kell megállapítani. „Az elmaradt haszonra a kártérítési kötelezettség csupán akkor 

terjed ki, ha a károkozót gonosz szándék terheli, vagy feltűnő gondatlanság. Egyszerű 

gondatlanság esetében tehát csak a valóságos vagyoncsökkenést kell megtéríteni. Így 

tartja szívósan törvényes gyakorlatunk. Az elmaradt haszon követelhetésének ekként 

jogalapbeli külön előföltétele: a vétkességének valamelyik felsőbb foka.” GROSSCHMID: 

i. m. 671.  
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szükséges ahhoz, hogy a kárért felelős személyt a polgári jog kártérítésre kötelezze. 

Ezt a tényt a normaszöveg is egyértelműen kifejezi (általános szabályként pl. a Ptk. 

6:142. § és a 6:519. §). A mai modern felelősségtani irodalom újabban ismét sokat 

kénytelen foglalkozni az okozatosság kérdéseivel. Az alábbiakban mégsem ezzel – 

az egyébként bőséges szakirodalommal és joggyakorlattal bíró – kérdéssel foglal-

kozunk, hanem az okozatosság egyéb kérdésköreit vesszük górcső alá.  

Az okozatosságot első ránézésre objektív körülményként szokás értékelni és lát-

tatni, azonban hamar eljutunk odáig, hogy az ok és okozat összefüggése a kárfele-

lősség szempontjából nem nélkülözheti a jogi értékelést.25 Ez mára vitán felüli, 

további igazolást talán nem is igénylő tétel. Amikor közeli vagy távoli okról, felté-

teles okozásról, bizonyos értelemben közvetett kárról, mint a magatartás eredmé-

nyéről ejtünk szót, minden esetben – hol halványabban, hol erőteljesebben – jogal-

kotói értékelés jelenik meg: a kérdés eredője – tehát kiindulópontja és végeredmé-

nye is egyben – az, hogy milyen következményért (mekkora kárért) tesszük még, 

milyen kárért már nem tehetjük felelőssé a kártérítési kötelembe szorított személyt. 

Kisebb érzékcsalódással, de e helyzet többsíkú értelmezési igényét megmutatva 

úgy is fogalmazhatunk, hogy az okozati összefüggés problémája szinte önmagától 

„szankciós felhanggal kerül a látókörünkbe.” Ez természetes folyamatnak tekinthe-

tő egészen addig, amíg ez a jogalkotói értékelés összecseng a kártérítési felelősség 

egyéb szabályaival. Az okozatosság vizsgálata, ahogyan arra már kitértünk, a maga 

természetességében szükségszerűen átitatott jogi értékelés. Az okozati összefüggés 

feltárása „természettudományosan” lényegében alkalmazhatatlan, ezért megjelen-

tek és folyamatosan termelődnek a különböző okkiválasztó, okszűrő (jellemzően 

szűkítő) elméletek, melyek a jogi gondolkodás és a jogi értékelés eredményei. Rá-

adásul ez a jogi értékelés állandó és folyamatosan megújuló, mondhatni soha meg 

nem pihenő jogászi figyelmet igényel, mert azok az életviszonyok, melyeket egy 

magánjogi kártérítési jogviszonyban értékelni kell, nagyon gyorsan változnak. Az 

okozati összefüggés kérdését is érintő rövid tanulmányában csaknem száz évvel 

ezelőtt már Reitzer is rámutatott: „Még a természetben is sokszor nehéz annak 

eldöntése, hogy az események közti okozati összefüggés fennforog-e, mennyire 

inkább áll ez a gazdasági élet eseményeire … Gyakorlati szempontból a kérdés 

azért bír ma nagyobb jelentőséggel, mint valaha, mert a gazdasági élet különböző 

erőinek szertelen működése olyan reflexhatásokat vált ki, melyek függetlenek 

azoktól az egyéni momentumoktól, amelyekbe belekapcsolódnak.”26 Elegendő 

áttekinteni az okozatossági elméletek és felfogások listáját, a fokozott veszéllyel 

járónak minősített magatartások kis túlzással szinte naponta bővülő körét, és belát-

hatjuk, az egy évszázaddal ezelőtti nehézségekkel ma is meg kell küzdeni. 

 

 

 

                                                           
25  Más kérdés, hogy ennek a jogi értékelésnek melyek a szempontjai és nem kevésbé lé-

nyeges, hogy ezek a szempontok állandóak-e. 
26  REITZER Béla: Az érdek-eszme. Jogtudományi Közlöny, 1920/7, 53. 
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4.2. Többek közös károkozása 

Az alábbiakban egy általunk figyelemreméltónak talált kérdéskörről, az okozati 

összefüggés intézményének (az okozásnak) a felróhatóság jogintézményével való 

találkozásáról ejtünk néhány szót. Részben azért, mert az elvárhatóság intézménye 

az új kártérítési jogban – ha lehet így fogalmazni – még erősebb szerepet kap, és az 

okozati összefüggés intézményével való összekapcsolódása sem egysíkú: hol segí-

tőleg kiegészíti az okozati kapcsolat feltárásának nehézkes munkáját, máskor vi-

szont az egyébként relevánsnak tekintendő okozati kapcsolatot mintegy meghalad-

ja, és a kárért való felelősség eldöntésében igazi főszerepet nyer. 

A Ptk. 6:524. § a többek általi károkozás következményeit rendezi, kimondva a 

károkozók egyetemleges felelősségét a károsulttal szemben. A (2) bekezdés máso-

dik mondata szerint az egyetemleges felelősség mellőzése esetén a bíróság a kár-

okozókat magatartásuk felróhatósága arányában – ha ez nem állapítható meg, köz-

rehatásuk arányában – marasztalja. Ez a megközelítés folytatódik a (3) bekezdés-

ben is, mely a károkozók belső jogviszonyában is elsődlegesen a felróhatóság ará-

nyához igazítja jogszabályi rendelkezéssel a kárért való felelősség mértékét. A jogi 

norma előképe nyilvánvalóan a PK 37. számú állásfoglalás volt, melyet a jogalkotó 

indokaiban követhetőnek talált.  

Nézetünk szerint a Ptk. 6:524. § új szabályai lényeges új elemet hoznak a kárté-

rítési jogba. A PK 37. számú állásfoglalás – nézetünk szerint számos vitatható 

megállapítással és fonák gondolatmenettel – az ítélkezési gyakorlatban felmerülő 

kérdésekre igyekezett (nem normaszerű!) választ adni. Idézve a döntést „ha pl. a 

Ptk. 339. §-a alapján felelős egyik károkozó magatartásának felróhatósága na-

gyobb, mint az ugyancsak az említett rendelkezés alapján felelős másik károkozó 

magatartásáé; az előbbinek a ’közrehatása’ rendszerint a nagyobb mértékű, s ezért 

a marasztalásnak is ennek megfelelően kell történnie. A nagyobb mértékben felró-

ható magatartás a károkozásban való nagyobb mértékű ’közrehatás’-t is jelent; 

tehát éppen a felróhatóság nagyobb súlya emeli meg a károkozásban való „közre-

hatás” mértékét.” Az állásfoglalás véleményünk szerint már a régi Ptk. szerint sem 

volt helytálló, mert a felróhatóság súlyát anélkül tekintette elsődleges mércének, 

hogy erre a jogszabály iránymutatást, lehetőséget adott volna.27  

Az új Polgári Törvénykönyv ezt a gyakorlatot lényegében konzerválta a fent 

idézett jogszabályi rendelkezéssel. Ezt követően tehát a felróhatóság súlya megha-

tározza a kárért való felelősség mértékét is. Ebben a kérdésben is osztjuk Harmathy 

Attila visszafogottan megfogalmazott aggályait28, álláspontunk szerint sem volt 

szerencsés a felróhatóság e kiemelt szerepét továbbra is biztosítani, még tovább 

lépve – tesszük hozzá – a felróhatóság ilyen értékelésének kötelezettségét törvényi 

erőre emelni. Ha az egyetemlegességet mellőzzük, akkor a károkozók oszthatatlan 

szolgáltatásként egységbe sodort kötelezettsége önálló – károkozókra bontott – 

                                                           
27  Nézetünkkel egyezően foglal állást pl. Fuglinszky amikor úgy fogalmaz, hogy a PK 37. 

állásfoglalás lényegében összemosta a felróhatóság és a közrehatás arányát. FUG-

LINSZKY i. m. 303.  
28  HARMATHY: i. m. 456. 
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egyes kárkötelmekre esik szét. Ez azt jelenti, hogy helyzetüket aszerint kell meg-

vizsgálni, hogy melyik károkozó milyen kárt okozott: mindegyik csak annyit köte-

les megtéríteni, amennyit okozott. Nem felejthetjük el, hogy ilyenkor nem szüksé-

ges a részletekig pontos kárszámítás, hanem arányokat kell megállapítani: ezeknek 

az arányoknak azonban a közrehatáshoz kell igazodniuk, s nem a felróhatósághoz. 

A polgári jogi felelősségi szabályok általában véve nem veszik figyelembe a kárté-

rítés mértékénél a felróhatóság súlyát, nincs erre semmilyen indok az egyetemleges 

károkozók esetében sem. Egyetértünk Tóth Lajossal, aki úgy fogalmazott: „ameny-

nyire helyes a kártérítési kötelezettség végső alapjául a vétkességet állítani oda, 

éppen úgy nem helyes a kártérítés terjedelmét vétkességi fokon mérni.”29 Helyes 

lehet tehát az okozati kapcsolatot a károkozó magatartás felróhatóságának vizsgála-

tát segítségül hívva mérni, de nem helyes a felróhatóságot, annak súlybeli arányát 

az okozati összefüggés fölé keríteni.  

 

5. A KÁROSULTI ÖNHIBA, KÁROSULTI KÖZREHATÁS ÉS ÖNOKOZTA KÁR 

5.1. A közrehatásról és az önokozta kárról általában  

A jogi irodalomban és az ítélkezési gyakorlatban számos esetben okoz fejtörést a 

károsulti önhiba, az önokozta kár problémaköre. Károsulti közrehatásról legtágabb 

értelemben akkor beszélünk, amikor a károsult magatartása is szerepet játszik a kár 

előállásában, vagyis a bekövetkező kár a károkozó magatartásán túl részben a káro-

sult magatartásának is következménye. Szűkebb értelemben azonban e fogalom 

alatt a Ptk. 6:525. § értelmében a károsultat az (1) bekezdés alapján terhelő kár-

megelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség felróható megszegését ért-

jük: erre mondja ki a Polgári Törvénykönyv, hogy e kötelezettség megszegése mi-

att keletkezett kárt a károkozó nem köteles megtéríteni.  

A károsulti önhiba értékelésének lényeges következménye, hogy nem lehet a 

károkozót a teljes kár megtérítésére kötelezni, a károsulti közrehatás következtében 

tehát a kár az önhibás károsulton marad. A hatályos jogi megoldás – a Ptk. 6:525. § 

(1)–(3) bekezdése – csak a szűkebb fordulattal foglalkozik, a korábbi Ptk. 340. § 

rendelkezése és az ebben a vonatkozásban egységesnek mondható ítélkezési gya-

korlat alapján rögzítve, hogy a károsult esetében az „önhiba” felróható (vétkes) 

magatartást jelent, és csak ebben az esetben vehető figyelembe.30  

                                                           
29  TÓTH: i. m 134. 
30  A jogi szabályozás alkalmazása számos nehézséget okoz így is, ezekre nem térünk ki.  

A magunk részéről nem vagyunk meggyőződve róla, hogy e fogalmak, mint kármegelő-

zési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség a közrehatás és különösen annak Ptk.-

beli levont következményei vonatkozásában egyértelműen azonos megítélés alá lehet-

nének vonhatók. A kármegelőzési kötelezettség elmulasztása ugyanis segíti a kár bekö-

vetkeztét, a káros eredmény előállását, ebben az értelemben a károkozó magatartással 

„azonos irányban halad” a káreredményre nézve. A kárenyhítési kötelezettség ellenben 

– lényegét tekintve, megengedve, hogy átmenetek és határhelyzetek előfordulhatnak – 

egy már beálló káreredményre nézve fejt ki továbbnövelő hatást. A kettőt semmiképpen 

nem mérnénk azonos felelősségi mércével, különösen nem vonnánk le az értékelést a 
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Ha a károsult a kárát teljes egészében magának okozta, kárfelelősségről nem is 

beszélhetünk, legfeljebb károsodásról. „Amidőn a károsult egyedül csak maga az 

oka az ő kárának” mondja Grosschmid, majd rögtön folytatja: „hogy ilyenkor nincs 

helye kártérítésnek, nemannyira jogtétel, mint darabja annak az általános igazság-

nak (conversum-nak, negativum-nak): hogy felelősségi alap (a kár-ok tényével való 

positiv láncolat) nélkül nincs kártérítés”.31 Ebben a kérdésben – amit hívhatunk 

tiszta önokozta kárnak – úgy véljük, a mai jogban sincs helye vitának.32 A Ptk. 

felemlített 6:525. § azonban nem erről beszél, hanem azt az esetet említi, amikor a 

károkozó magatartással e felsorolt károsulti jogszabálysértő magatartásokat (kár-

megelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség megszegése) kell hozzámér-

ni. Ezek a tiszta önokozta kár esetén kívül esnek.  

 

5.2. A részben önokozta kár grosschmidi felfogása 

Tanulmányunkban az érdekesség és – nem utolsósorban – a pontos lényeglátás 

miatt előbb a károsulti önhibának azzal az esetével foglalkozunk, mely Grosschmid 

Béninél a részben önokozta kár kategóriája alá esik. Grosschmid – némi, de nem 

döntő engedményekkel és megszorításokkal – az önokozta kár fogalma alá vonta a 

kár előidézése mellett azokat az eseteket is, amikor a kár ki nem kerülése, vagy el 

nem hárítása terheli a károsultat (mint láttuk, erre nézve a Ptk. 6:525. § tételes sza-

bályozást nyújt).33 Álláspontja szerint a károsult saját hibája a károkozó magatar-

tásával szemben contra-causa, mely a károkozónál keresett és egyébként fennálló 

felelősségi alapot fojtja el. Ebben az értelemben értendő – és nem vétkességi, felró-

hatósági értelemben(!) – Grosschmidnak az a fejtegetése, melyben a károsulti ön-

hibát „bennható önfelelősségi kártérítési alapnak” nevezi. Megint másként, még 

inkább erre a kérdésre koncentrálva: az önhiba a kártérítési alapra nézve „joggátló 

mozzanat”34 Ha tehát az önhibás károsult közreható magatartása a károkozót a 

felelősségből kikapcsolja, akkor az a helyzet, hogy – külön, tartalmában kártelepítő 

természetű szabály hiányában – a károkozó személynek a felelőssége itt véget is ér. 

A károsulti önhiba ugyanis – szemben a kárveszély viselésének helyzetével – nem 

egyszerűen a kárvallotton hagyja a máson meg nem vehető kárt, hanem „a kárvise-

lést a különben felelős károkozótól el-, vagyis a kárvallottra visszahárítja.”35 Ezért 

contra-causa és ezért bennható (önfelelősségi) alap a közrehatás. Ebben a foga-

lomban felelősségi szempontból nézve a kárviselésnek a károkozótól való elhárítá-

sa a hangsúlyos, a károsultra való visszahárítás (visszahárulás) már csak ennek 

mintegy következménye, mellyel előáll a másra nem hárítható kár viselésének kö-

vetkezménye. 

                                                                                                                                                    
felróhatóságok aránya szerint (mint teszi azt a Ptk. 6:525. § (2) bekezdésének első for-

dulata). 
31  GROSSCHMID: i. m. 698. 
32  Sommásan rögzíti ezt a tényt Fuglinszky is. FUGLINSZKY: i. m. 297. 
33  GROSSCHMID: i. m. 698. 
34  GROSSCHMID: i. m. 700.  
35  GROSSCHMID: i. m. 699. 
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„Az önhiba heterogén valami a károsítástól” – mondja helyesen, majd folytatja: 

„szemközt áll véle s nem mellette. Az önhibás károsult nem felese a másiknak a 

hibában, hanem egyszerűen saját magának megrontója.”36 Világos tehát, hogy a kár 

beálltában jelen értelemben önhibás károsult közreható ugyan, de nem felelős a 

kárkötelemben (maga felé). Ebből adódik, hogy amikor a károsult vétkességéről 

beszélünk, tudnunk kell, mit értünk ez alatt. „A kárvallott saját ’vétkességéről’ 

(amidőn pedig csak az önérdek ellen való vétésről van szó) azért beszél mégis a 

jog, mert elvégre is azt a magatartást, amely befolyással van a kötelezettségre, va-

lamelyes kritériummal csak meg kell jelölni.”37 Grosschmid egyértelműen leszöge-

zi: ez az egybemérés „távolról sem jelent culpa-compensatio-t” (mai olvasatban 

felróhatóság összemérést),38 már csak azért sem, mert a károsulti közrehatás ebben 

az esetben – értékelhető mértékéig – egyszerűen, mint mondja: erősebb középpont-

ként – megdönti a másikat. Amikor így szólunk: az önhiba „önfelelősségbe” sodor 

(magam kárát viselem – felelősségről csak a legtágabb értelemben beszélve), akkor 

a hangsúlyt arra helyezzük, hogy a károkozónál ez a körülmény a (szoros értelem-

ben vett) felelősségből való igazi kisodródást eredményez. 

Az önhiba a felelősségtől elkülönülő, attól eltérően viselkedő és megítélendő je-

lenség. Nem egyszerűen mennyiségi kérdésként áll előttünk, nem is tisztán okozati 

összefüggés problémájaként (mennyit okozott egyik, mennyit a másik). Az önhiba 

minőségileg esik más megítélés alá, mint a károkozó magatartás. Az önhibás káro-

sult nem felelős a saját magatartásáért, s ha alkalmazunk is rá – ti. az önhibára, az 

önhibás károsultra – felelősségtani fogalmakat, tudnunk kell, hogy ezek az ő eseté-

ben nem jelenthetik – nem is jelentik ugyanazt, mint a károkozó esetében. Nem 

lehet a kárkötelmi jogviszonyban egymással szembenálló károkozót és károsultat 

ugyanúgy kezelni, mert a kétféle magatartásnak egészen másféle a „megítélési 

zsinórmértéke”. „A kártevőnél azt nézzük, hogy idegen érdekkörrel szemben ho-

gyan kell viselkedni, a kárvallottnál azt, hogy saját érdekkörében hogyan kell az 

embernek forogni.”39 A károsult éppen ezért nem lehet „önfelelős” azaz önmagával 

szemben – saját magára forduló és magára tekintő kötelmi viszony alakjában – 

kárfelelős: így viszont a felelőssé tehető-e? kérdés elvi aggályai a vétőképtelen, 

vagy vétőképes, de elvárható magatartást tanúsító személyek esetében egyaránt 

elesnek.40 Ilyen felfogásban ugyanis a vétőképtelen vagy elvárható magatartást 

tanúsító önhibás károsultat nem felelősségi szemmel nézem, hanem magatartására, 

mint a károkozó által elindított okfolyamatot megszakító elemként tekintek. 

Azt azonban már Grosschmid is leszögezte, hogy a károsulti önhiba mértékének 

megállapításakor a gyakorlat bizonytalan: a joggyakorlat „a vétekarányos” kárvise-

lés elve felé „legalábbis igen gravitál”, de hozzáteszi, hogy ilyen elvnek jogszabá-

                                                           
36  GROSSCHMID: i. m. 708. 
37  GROSSCHMID: i. m. 701. 
38  GROSSCHMID: i. m. 701. 
39  GROSSCHMID: i. m. 701. 
40  Ehhez hasonló – de a fenti okfejtést nem alkalmazó – aggályt vet fel az „önfelelősség” 

problémájára nézve Fuglinszky is. FUGLINSZKY: i. m. 297. 
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lyi alapja nincsen.41 Igaz, mint mondja, „a bírói habozás” eltiltva sincsen az ilyen 

salamoni ítélettől, mint végső menedéktől.42 Ez azonban semmit nem változtat 

azon, hogy a károsult hibája nem fogható fel ugyanolyan értelemben, mint a kár-

okozó vétkessége, felróhatósága – következésképpen a két magatartás ugyanazzal 

a mércével fogalmilag nem mérhető. 

 

5.3. A károsulti közrehatás kérdése a Ptk-ban 

A hatályos Polgári Törvénykönyv 6:525. § rendelkezése e fenti jogtudományi 

megállapításokat nem tette magáévá. A hangsúly ezért a jogszabály által megte-

remtett, egybefoglalva talán „kártól óvó” magatartások megszegése esetén a kár-

okozó és a károsult magatartásának összemérése lesz, méghozzá aszerint, hogy 

egymáshoz képest e magatartások felróhatósága hogyan alakul. Nem vagyunk 

meggyőződve e jogszabályi rendelkezés teljesen helytálló voltáról.43 Ha a mai ma-

gyar jogban már nem is tesszük vitássá azt a tételt, hogy a kárt elhárító és kárenyhí-

tő magatartások károsulti elmulasztása csak felróható kötelezettségszegés esetén 

esnek a károsult terhére, de elvárható (vagy felróhatónak egyébként nem minősít-

hető) magatartás esetén ezt a kárt is a károkozónak kell megtérítenie, abban az 

esetben is igazságosabbnak éreznénk, ha a Ptk. 6:525. § (2) bekezdése a károkozó 

és a károsult között a kárt közrehatásuk arányában osztaná meg, akár azzal az út-

mutatással, hogy a közrehatás vizsgálata során a károsult felróhatóságát megfelelő-

en értékelni kell. 

 

6. ZÁRÓ GONDOLATOK 

A kártérítési kötelezettség indító okának rendkívüli sokszínűségét a kárfelelősség 

témakörét mélységeiben elemző Grosschmid Béni is a terület tárgyalását – a Feje-

zetek 1898-ban írt első kötetében – jelentősen megnehezítő körülményként értékel-

te. Reitzer Béla 1920-ban erről így írt: „A kártérítés jogtanának alapgondolata az 

érdek eszméje. A kártérítési jog útvesztőjében ez lesz az egyetlen Ariadne-fonal, 

melynek segítségével még leginkább eljuthatunk oda, amit olyan nehéz megtalálni: 

az igazsághoz. A kártérítési jog mindenkor normális körülmények közt is, az a 

jogterület volt, ahol jogkereső és bíró egyaránt a bizonytalanság útvesztőjében 

legkönnyebben eltévedtek. Ma pedig egyenesen művészet kell hozzá, hogy a he-

                                                           
41  GROSSCHMID: i. m. 698. és 707. 
42  GROSSCHMID: i. m. 707. és köv. Lényegében ugyanezt szögezi le – ha jól értjük – Mar-

ton is, amikor kifejti: a károsulti közrehatás jogi relevanciájának vizsgálatakor csak a 

közrehatás jogellenességének van szerepe (Marton a jogellenesség fogalmát itt nem a 

mai értelemben használja), és nincs jelentősége az általa együttokozónak nevezett káro-

sult vétkességének. Marton: i. m. 150. Más kérdés, hogy a bíró – mint írja – „a felelős-

ségben való részesedés arányát a feleknek a károkozásban való részvétele és vétkessé-

gük mértéke szerint, szabad mérlegeléssel fogja megállapítani (Mtj. 1112. §).” MAR-

TON: i. m. 152. 
43  Nézetünkkel ellentétes állásponton van LÁBADY Tamás: A deliktuális felelősség fonto-

sabb változásai az új Ptk.-ban. Jogtudományi Közlöny, 2014/3, 173. 
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lyes ítéletet eltaláljuk.”44 E művészet gyakorlása elhivatottságot és nagy-nagy tü-

relmet igényel – a közismert parergabeli fordulatot ideigazítva – a jogot kezében 

tartó három szereplőtől, azért is, hogy ők hárman (a jogtudós, a bíró és ügyvéd, 

valamint a törvényhozó) valóban kezükben tartsák a jogot. 

 

                                                           
44  REITZER: i. m. 53. 


