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Gyakran előfordul a szerződések világában, hogy egy hosszú tárgyalási folyamat után – a kezdeti 

pozitív benyomások ellenére – a szerződés nem jön létre a felek között. Kérdésként merül fel, hogy 

ebben az esetben terheli-e felelősség azt a felet, akinek a magatartása miatt nem jött létre a jogvi-

szony. Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy a magyar Polgári Törvénykönyv hogyan modellezi 

ezt a helyzetet, különös tekintettel arra, amikor a szerződés megkötésének elmaradása egy konkrét 

kötelezettség megszegésének eredménye. 

Kulcsszavak: együttműködési és tájékoztatási kötelezettség, utaló magatartás, kártérítés, szerződés 

 

In der Welt der Verträge kommt es oft vor, dass der Vertrag nach einem langen Verhandlungsprozess 

– trotz den anfänglichen positiven Eindrücken – zwischen den Parteien nicht zustande kommt. Frag-

lich ist, dass in diesem Fall die Partei, wegen deren Verhaltung das Rechtsverhältnis nicht zustande 

gekommen ist, haftet oder nicht. Dieser Studie beschäftigt sich damit, wie das ungarische Bürgerliche 

Gesetzbuch diese Situation modelliert. Im besonderen Hinblick darauf, wenn das Ausbleiben des 

Vertragsabschlusses die Folge der Verletzung einer konkreten Verpflichtung ist. 

Schlüsselwörter: Kooperations- und Informationspflicht, konkludentes Verhalten, Schadenersatz, 

Vertrag 

 

1. ALAPVETÉS 

A szerződés – mint az egyik leggyakrabban előforduló kötelemkeletkeztető tényál-

lás – alapján kölcsönös kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogo-

sultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. A közös akarattal – kölcsönös és 

egybehangzó jognyilatkozattal – létrehozott jogviszonyban a magánjogi kódex által 

meghatározott normatív szabályokon túl figyelemmel kell lenniük a feleknek arra a 

külön rendszerre is – ld. pacta sunt servanda elve –, amelyet az ő konszenzusuk 

hozott létre.1 

                                                 
  Jelen tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését 

célzó programjai keretében valósult meg. 
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1  Ld. Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:1. §, 6:2. §, 6:58. § Érdemes megemlíteni Kelemen 

László megfogalmazását a kötelemről, ugyanis nézete szerint a kötelem azért is külön-
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Az új Ptk. (2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk.) még nagyobb hangsúlyt 

fektetett a szerződésben résztvevők akaratára, vállalt kötelezettségeire akkor, ami-

kor a jogalkotó kodifikálta megváltozott felelősségi rendszerünket. Ebben az új 

szisztémában a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szigorúbb ala-

pokon nyugszik, ezáltal lényegesen nehezebb kimentenie magát a károkozónak, 

szemben a korábbi, pusztán a felróhatóság hiányán nyugvó kimentéssel.2 

Az előbbiekben vázolt szigorúbb szabályok azonban csak a szerződés megköté-

sét követően értelmezhetők. Azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a meg-

alkotott (aláírt), létrehozott szerződésnek van egy legalább ilyen fontos (megelőző) 

szakasza: a szerződéskötést megelőző eljárás. Ennek az ún. prekontraktuális sza-

kasznak 3  a jelentősége megkérdőjelezhetetlen. A szerződést létrehozó alanyok 

ekkor már ugyan eldöntötték, hogy szerződést akarnak kötni, azonban ezen sza-

kaszban komoly hatással bírhatnak egymásra a különböző ígéretek, magatartások, 

amelyek figyelembevételével a korábban fennálló szándékukat vagy fenntartják, és 

ennek eredményeképpen a szerződést megkötik, vagy az új körülményekre figye-

lemmel a szerződés megkötése elmarad. 

A szerződéskötést megelőző szakasz sok esetben összetett, és a megkötött szerző-

dés sikere (teljesítésének bizonyossága) nagymértékben függhet ettől. Ez a komoly 

felkészülés (tárgyalási fázis), komoly munkával, befektetéssel is járhat, amelyet az 

egyik fél a szerződés megkötésének reményében bízva fektet a közös jogviszony 

sikerébe. Mi történik akkor, ha mégsem jön létre a felek között a paktum?  

A keletkezett károk megtérítését milyen szabályok alapján kérheti a károsult a kár-

okozótól? Jelen tanulmány az előbbiekben feltett kérdésekre keresi a választ a Ptk. 

                                                                                                                            
leges, mert „általa új, addig soha nem létezett és nélküle nem is létezhető alanyi jogok 

keletkeznek, személyek, akik azelőtt semmiféle jogviszonyban nem voltak egymással, 

szoros és rendszerint nem is csak az egyiket a másikat, hanem mindkettőjüket egymás 

javára kölcsönösen valamire szorító kapcsolatba jutnak és ebből – […] – a törvénynél 

is erősebb jogok, illetve kötelezettségek születnek” Ld.: KELEMEN László: A szerződé-

sen alapuló kötelem. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem Barátainak Egyesület, 

Szeged, 1941, 7–8. 
2  Szalma József szerint a szerződési felelősséget két részre kell bontani: prekontraktuális 

és kontraktuális szakaszra. „A prekontraktuális felelősség alapja nem a szerződés, ha-

nem a jóhiszeműség és tisztesség követelménye, mely általános jellegű, úgyhogy a szer-

ződés létrejötte előtti, a szerződéskötési tárgyalással kapcsolatos kötelezettség megsze-

gése iránti felelősséget is felöleli (culpa in contrahendo).” Ld.: SZALMA József: Szer-

ződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és a magyar magánjogban. ELTE 

ÁJK–Bíbor Kiadó, Budapest–Miskolc, 2008, 250. 
3  A prekontraktuális szakasz a klasszikus szerződéseken túl bizonyos esetekben magában 

foglalhat egy pályázati eljárást is, amely meghatározott, speciális szerződések szükség-

szerű eleme. Ilyenek a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések speciális 

szabályai, amelyekről ld. részletesebben pl. JUHÁSZ Ágnes: A közbeszerzésről máskép-

pen – közjog és magánjog határán. Lectum Kiadó, Szeged, 2014. 
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részben megváltozott szabályaira, valamint a (korábbi) bírói gyakorlat iránymuta-

tásaira figyelemmel.4 

 

2. EGYÜTTMŰKÖDÉSI (ÉS TÁJÉKOZTATÁSI) KÖTELEZETTSÉG 

A szerződési jog alapelvei között a Ptk. nevesíti a szerződéses feleket terhelő 

együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget, amely a szerződést megkötő ala-

nyokat a szerződés minden létszakában terheli, ugyanis a 6:62. § (1) bekezdés alap-

ján a felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, 

annak fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egy-

mást a szerződést érintő lényeges kérdésekről. Ez a szoros, kölcsönös magatartás 

csak a kötelmi jogban, azon belül is a szerződések jogában érhető tetten, hiszen – 

ahogy a 2008-as Ptk. törvényjavaslatának Indoklása (a továbbiakban: Indoklás 

[2008]) is kiemeli – „a felek kölcsönös együttműködése és tájékoztatása a magán-

jogi jogviszonyok közül csak a szerződési kapcsolatokban reálisan támasztható 

igény”.5 Mi történik akkor, ha az előzőekben rögzített kötelezettséget a felek egyike 

megszegi? 

Az új Ptk. már expressis verbis kimondja, hogy ebben az esetben kártérítési kö-

telezettség terheli azt a felet, aki ezen kötelezettségét megszegi. A kártérítési fele-

lősség alapja pedig attól függ, hogy a szerződés létrejött-e egyáltalán. Amennyiben 

a szerződés létrejön, úgy a Ptk. 6:62. § (3) bekezdése alapján a károkozó a kárt a 

szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint köteles meg-

téríteni. Ha nem jön létre szerződés, és a fél megszegte az együttműködési és tájé-

koztatási kötelezettségét, akkor a szerződésen kívül okozott károkért való felelős-

ség általános szabályai alapján tartozik kártérítési felelősséggel (6:62. § [5] bekez-

dés).6 Fontos rögzíteni, hogy a szerződés létrejöttének elmaradásáért a feleket nem 

terheli semminemű kártérítési kötelezettség (6:62. § [4] bekezdés). Ezzel összefüg-

                                                 
4
  Milyen érték lehet az, amelyet a jogalkotónak védenie kell egy ilyen esetleges kártéríté-

si követelésnél? Miért kell az ilyen magatartások, ígéretek által elszenvedett hátrányo-

kat orvosolni?  

A szerződések kötelező erejével kapcsolatos elméletekben találkozhatunk azzal, hogy a 

felek azért is a szerződést választják, mert szeretnék a másikat (másokat) kárósító maga-

tartásokat elkerülni. Ezen elméletek közül egyesek (Garve Ferguson) „azt, aki mást 

szándékosan felkeltett várakozásában megcsal, olyannak tekinti, mint a tolvajt, aki más 

tulajdonát elsajátítja.” Mások szerint (Connanus) az ígéretbe vetett bizalom megcsalat-

kozásával a szószegő kárt okoz a másiknak, hiszen végtére is a szótartás „minden éssze-

rű emberi együttműködésnek elengedhetetlen feltétele” (Röder). Ld.: KELEMEN László: 

i. m. 11, 13. 

Megjegyzendő továbbá, hogy jelenleg csak a korábbi bírói gyakorlat figyelembevételé-

re, elemzésére van lehetőség, amely azonban bizonyos tekintetben várhatóan tovább él. 
5  Indokolás a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslathoz. II. kötet (továbbiakban: 

Indoklás [2008]), 510. 
6  A Ptk. 2008-as Javaslata (T/5959. számú törvényjavaslat, a továbbiakban: Javaslat 

[2008]) is tartalmazta ezen kártérítési alakzatokat, ezzel a megkülönböztetéssel. 
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gésben így látható, hogy kártérítési felelősség kizárólag csak akkor nem terheli a 

feleket, ha a szerződés létrejöttének elmaradása nincs összefüggésben az együttmű-

ködési és tájékoztatási kötelezettség megszegésével, hiszen a szerződési szabadság 

egyik iránya alapján – mely szerint a felek szabadon dönthetik el, hogy akarnak-e 

egyáltalán szerződni – a feleknek főszabály szerint nincs arra kötelezettségük, hogy a 

szerződéskötési tárgyalások eredményeként a szerződést meg is kell kötniük. Ezért a 

szerződéses tárgyalások során felmerült költségeket és esetleges károkat mindenki 

maga viseli.7 Jelen vizsgálódásom kizárólag arra az esetre koncentrál, ha a szerző-

dés megkötésének elmaradása az egyik fél kötelezettségszegő magatartására vezet-

hető vissza, és ezzel a másik félnek kárt okoz. 

A törvény szövegéből is következően, ez a felelősség azért nem alapul a kont-

raktuális rendszeren, mert a felek között nincs (nem jött létre) érvényes szerződés. 

Így pedig kizárt a szigorúbb felelősségi szabályok alkalmazásának lehetősége, 

ezért ebben az esetben a deliktuális kárfelelősségi rendszer alkalmazandó (vö.: Ptk. 

6:15. § – érvénytelen szerződés megkötésével okozott károk).8 

A jelenleg hatályos Ptk. korábbi szövegtervezeteiben is helyet kapott ezen el-

gondolás. A korábbi javaslatokban is megtalálható az együttműködési kötelezettség 

megsértéséből fakadó kárfelelősségi alakzat, némileg eltérő megfogalmazással, a 

jogintézmény lényegén nem változtatva. A korábbi 2008-as Javaslat Indokolása 

kiemeli, hogy ez a felelősség korlátozott, hiszen csak a megtérítendő kár vonatko-

zásában az együttműködési kötelezettség megsértéséből eredő károk megtérítésé-

nek szabályát – a deliktuális alakzat ellenére is – a szerződésszegésért megállapít-

ható kártérítés szabályaihoz közelíti, mégpedig azáltal, hogy kiemeli: a kötelezett-

ség csak olyan mértékben áll be, amilyen mértékben a károsult bizonyítja, hogy a 

kár, mint az együttműködési kötelezettség megszegésének lehetséges következmé-

nye a kötelezettszegés időpontjában előre látható volt (5:31. § [1] bekezdés).9 Van 

azonban egy másik jogintézmény is, amelyet a bíróságok korábban az ilyen helyze-

tekre alkalmaztak. 

                                                 
7  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok 

nagykommentárja. III. Kötet (szerk.: OSZTOVITS András), Opten Informatikai Kft., Bu-

dapest, 2014, (a továbbiakban: Opten Kommentár III.), 154. Ezt az elvet megtalálhatjuk 

az Európai Szerződési Jog Alapelveiben, az Alapelvek 2:301. § rendelkezései között, az 

(1) bekezdés szerint “A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an 

agreement”.  Opten Kommentár III. 154–155. 
8  Opten Kommentár III. 154–155. 
9  Indokolás 2008, 510. Bár a jelenleg hatályos Ptk. szövegszerűen nem emeli ki az 

együttműködési kötelezettség és tájékoztatási kötelezettség megsértéséből fakadó károk 

esetén az előreláthatósági korlátot, azonban álláspontom szerint ez szükségtelen is len-

ne, tekinttel arra, hogy az utaló szabály értelmében ezen kárfelelősségi alakzatok esetén 

a károkozó kötelezésének alapja a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség 

szabályai szerinti, ahol a törvény már kiemeli – szemben a korábbi szövegtervezetekel –, 

hogy „nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet 

a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia” (6:521. §). 
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3. UTALÓ MAGATARTÁS10 

A szerződésen kívül a kötelem keletkezhet utaló magatartásból is. Ezen speciális 

kötelemkeletkeztető jogintézéményünk először Fürst László Utaló magatartások11 

c. munkájában jelent meg, törvényi szinten pedig elsőként az 1959. évi IV. törvény, 

a régi Ptk. szabályozta. A jelenleg hatályos Ptk. a jogszabályhely szövegén nem 

változtatott, a 6:587. § alapján a bíróság a kárnak egészben vagy részben való meg-

térítésére kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása más jóhiszemű személyt 

alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kívül károsodás 

érte. Új kódexünk az utaló magatartás elhelyezésén változtatott, a korábban a beve-

zető rendelkezések között található speciális jogintézményt az egyéb kötelemkelet-

keztető tények között helyezte el. 12 

Magánjogunkban nem újkeletű olyan speciális felelősségi szabályok alkalmazá-

sa, amelyek kötelem nélkül, jogos és jogellenes magatartások közé beékelődve, 

valamilyen biztató (utaló) magatartással kárt szenvedett igényérvényesítésében 

segítségül, alapul szolgálhatnak. Az 1894. évi XXXI. törvénycikk 3. §-a13 az el-

jegyzéstől alapos ok nélkül visszalépő jegyes kártérítési felelősségét a házasság 

céljából tett kiadások erejéig állapítja meg. Azonban a korábbi felsőbírósági gya-

korlat ezt a kárfelelősséget bizonyos esetekben kiterjesztette: „minthogy pedig a 

megállapított tényállás szerint az alperes a házasság ígéretén felül s ezzel kapcso-

latban azzal a cselekményével, hogy a felperest az a-i színtársulattól való kilépésre 

                                                 
10  Jelen tanulmánynak nem célja az utaló magatartás, mint speciális jogintézmény részle-

tes bemutatása. Itt csak annyit jegyeznék meg, hogy a megfogalmazás először Fürst 

László munkájában jelent meg. Előszavában a következőképpen fogalmaz: „olyan ma-

gatartásokról van szó, amely valamely – valóban meg nem levő – tényállásra utal s 

amelyért az azt tanúsító fél – a forgalmi bizalom elvénél fogva – helytállni tartozik, ha a 

másik abban bízva, a saját maga eljárását ahhoz alkalmazta” Ld.: FÜRST László: Utaló 

magatartások. Dunántúl Egyetemi Nyomdája, Pécs, 1929, I., a hivatkozott részt vö.: 

Ptk. 1:3. § (2) bekezdés.  
11  Fürst László az ismertetett mű bevezetőjében írja: „Mindezekben az esetekben olyan 

magatartásokról van szó, amely valamely – valóban meg nem lévő - tényállásra utal s 

amelyért az azt tanúsító fél – a forgalmi bizalom elvénél fogva – helytállni tartozik, ha a 

másik, abban bízva a saját maga eljárását ahhoz alkalmazta.” FÜRST László: i. m. I. 
12  A korábbi jogirodalom és a bírói gyakorlat sem kezelte alapelvként az utaló magatar-

tást, ezen téves következtetésre kizárólag az elhelyezése alapján juthattak. 
13  „Az a jegyes, a ki az eljegyzéstől alapos ok nélkül visszalépett vagy a másik jegyesnek a 

visszalépésre alapos okot szolgáltatott, a másik jegyesnek és rokonainak a kötendő há-

zasság czéljából tett kiadások erejéig kártéritéssel tartozik; és köteles azt, a mit neki a 

másik jegyes vagy annak rokona a kötendő házasság okából ajándékozott vagy az el-

jegyzés jeléül adott, természetben visszaadni, vagy ha ennek helye nem lehet, értékét 

gazdagodása erejéig megtériteni; a másik jegyes vagy annak rokona által a kötendő há-

zasság okából részére tett ajándékozási igéret pedig hatályát veszti. 

Az eljegyzéskor cselekvőképességében korlátolt jegyes kártéritéssel csak akkor tartozik, 

ha az eljegyzésbe törvényes képviselője beleegyezett.” 
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rávette, okozta azt, hogy a felperes 1906 április hótól kezdve szerződés és így kere-

set nélkül maradt: az alperes a felperesnek ilymódon szándékosan okozott káráért 

kártérítési felelősséggel tartozik […]”.14 Az utaló magatartás már a kodifkálásakor 

túlmutatott az egyszerű „házassági-csalók” szankcionálásának eszközén, azonban 

alkalmazása a mai napig vita tárgyát képezi. A bíróságok ritkán alkalmazzák, pedig 

másodlagos kereseti kérelemként – arra a nem várt esetre, ha az elsődleges kérelem 

alapján keresetüket a bíróság nem látná alaposnak – a peres felek gyakran hivat-

koznak rá. 

Jelen esetben – változásának előfordulásától függetlenül – csak a szerződés el-

maradásával összefüggésben felmerülő alkalmazhatósága képezi a vizsgálódás 

tárgyát. Ebben az esetben a felek magatartása – helyesebben egyikük szándékos 

eljárása alapján – a szerződéskötés irányába mutat, azonban ettől függetlenül is – 

utalva az együttműködési kötelezettség körében kifejtettekre – senki sem lenne 

köteles megkötni a szerződést, a szerződéskötési kötelezettség esetét kivéve. Ez a 

szándékos (biztató) magatartás természetesen akkor nyer igazán jogi értékelést – és 

keletkeztethet polgári jogi felelősséget –, ha a szerződést a felek nem kötik meg. 

Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségre is figyelemmel azért fontos – és 

azért is volt fontos – kialakítani az utaló magatartás alkalmazhatóságának világos 

határait, mert a szerződéskötés előtt álló jogalanyokat is védeni kell az esetleges 

károsító magatartásoktól, a forgalom folyamatosságára és biztonságára is tekintet-

tel.15 Azonban az új Ptk. hatálybalépése előtt erre jellemzően az utaló magatartás 

szolgált. 

Egy korábbi, 1973-as ítélet szerint „a vállalat tevékenységének a kockázatát 

maga viseli még akkor is, ha a károsodásra vezető magatartásra más vállalat köz-

lései indították. Ha azonban a közlés annyira határozott, hogy a vállalat kellő 

megalapozottsággal számolhatott a szerződés létrejöttével, különösen, ha emiatt 

más irányú kötelezettség vállalásáról lemondott vagy nagyon arányban indokoltan 

költekezett, a bíróság a Ptk. 6. §-a alapján a kár egészben vagy részben megtéríté-

sére kötelezheti azt a vállalatot, amelyik részéről a közlés történt.”16 Az ítélet meg-

hozatalában kiemelt szerepet kapott a szerződések megkötésére vonatkozó, egyéb 

jogszabályokban fellelhető rendelkezések. A 10/1966. (II. 14.) Korm. rendelet a 

szállítási szerződésekről hangsúlyozza, hogy a szerződés megkötése és teljesítése 

során a feleknek kezdeményezően és együttműködve kell eljárniuk [4. § (1) bekez-

dés], és ez az együttműködés megköveteli, hogy a felek – már a szerződéskötést 

megelőzően is, – kölcsönösen tájékoztassák egymást tapasztalataikról és a szerző-

dést érintő minden lényeges körülményről [4. § (2) bekezdés]. Utalni kell a vállala-

tok vállalkozási szerződéseiről szóló 44/1967. (XI. 5.) Korm. rendelet 10. § (1) 

                                                 
14  Polgári jogi határozatok tára. Közzéteszi a magyar kir. igazságügyminiszter, első kötet, 

Franklin-Társulat, Magyar Irod. intézet és könyvnyomda 1918, 299–300. 
15  KORMOS Erzsébet: Az utaló magatartás elmélete és gyakorlata, kn. én., Miskolc 18–19. 
16  A Gazdasági Perek Döntvénytára, Bírósági Határozatok 1973–1975, (szerk.: GÖRGEY 

Mihály), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1975, 9. 
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bekezdésére is, mely szerint a vállalkozási szerződés megkötése és teljesítése során 

a feleknek kölcsönösen együttműködve kell eljárniuk. Kötelesek haladéktalanul 

értesíteni egymást minden olyan körülményről, amely a szerződésnek megfelelő 

teljesítést veszélyezteti vagy gátolja. Az ügy részletes ismertetésétől eltekintve két 

fontos megállapítás kielemendő: egyrészről „pusztán a közlés alapján való esetle-

ges felkészülés azonban bizonyos kockázatot jelent, ami a kötelezetti pozícióban 

lévő félre hárul”. Ettől függetlenül „a megrendelés elmaradása esetén lehetőség 

van a körülmények mérlegelésével hozott olyan döntésre, amely a megrendelői 

pozícióban levő vállalatot a kötelezetti pozícióban levő vállalat által – a szerződés 

megkötésében bízva – a teljesítés érdekében tett költekezésnek, elszenvedett kárnak 

egészben vagy részben való megtérítésre kötelezi, ha előzetes közlése – az említett 

mérlegelés után – az utóbbit felkészülésre indította, és az őt ért vagyoni hátrányok 

a kapacitás más célú kihasználása útján, vagy egyéb módon nem térülnek meg.” 

(GK 14. sz. – GK 22. részben módosította, BH 1973/8. sz.)17 Ez az állásfoglalás 

egységesítette a bírói gyakorlat és a régi Ptk. alapján indult eljárásokban a mai 

napig töretlenül alkalmazandó elvet: „a bírói gyakorlat következetes abban, hogy 

saját gazdasági tevékenységének, üzleti tervei, elképzelései megvalósulása kocká-

zatát, a szerződéskötés előmunkálatának költségeit – főszabály szerint – a fél maga 

viseli, s csak a nagyobb arányú, indokolt költekezés megtérítésére lehet mód a tőle 

elvárható körültekintéssel eljáró fél javára.” (GK 14., EBH2003. 936). „Az adott 

tényállás mellett a Kúria úgy ítélte meg, hogy a felperes a megelőzően említett 

költségeit az alperesre átháríthatja. Ő, aki korábban versenytársa volt az alperes-

nek, kifejezetten a mindkettőjük által aláírt szándéknyilatkozat alapján, nem egy 

lehetséges, hanem biztosan szerződő félként vállalta a szerződéskötést megelőző 

kiadásokat.” (BH 2003.248.) 

A GK. 14. sz. állásfoglalás alkalmazhatóságával kapcsolatban követendő Lég-

rády Gergely álláspontja. Szerinte ugyanis – helyesen – a „vállalatok” meghatáro-

zás kiterjesztendően értelmezendő, mind a gazdasági társaságokra, mind pedig az 

üzleti életben megjelenő természetes személyekre.18 A Legfelsőbb Bíróság állásfog-

lalását a Kúria az 1/2014. Polgári jogegységi határozat (az új Ptk. alapján elbírálandó 

ügyekben irányadó elvi iránymutatásokról) V./1./b) pontja alapján a jövőben nem 

tartja irányadónak, ugyanis az iránymutatás szövegszerűen vagy tartalmilag beépült 

az új Ptk.-ba, fenntartása ezért szükségtelen. Ettől függetlenül az állásfoglalás né-

hány rendelkezése – a bírói gyakorlatra kifejtett hatása eredményeként – továbbra 

is felbukkanhat néhány ítéletben. Az utaló magatartás ilyen irányú alkalmazhatósá-

gát kodifikálta a Ptk. (ld. a fentebb kifejtetteket), azonban kérdés, hogy az első 

ilyen perekben mennyire alkalmazzák következetesen a bíróságok a rendelkezésre 

álló törvényhelyet.  

                                                 
17  A Gazdasági Perek Döntvénytára, Bírósági Határozatok 1973–1975, (szerk.: GÖRGEY 

Mihály), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1975, 9–11. 
18  LÉGRÁDY Gergely: Az utaló magatartás (biztatási kár) a Ptk.-ban és a bírói gyakorlat-

ban. Polgári Jogi Kodifikáció, 2003/4, 23. 
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Az új Ptk. kodifikációja során a Javaslatok – ahogy az már fentebb is említést 

nyert – a korábbi szöveg megtartása mellett annak elhelyezésén változtattak. Hang-

súlyozták, hogy a jogintézmény miatti igény kivételesen, a deliktuális kárfelelősség 

feltételeinek hiányában, bírói mérlegelés útján lehetséges.19 

Mégis mi jelentheti a fő eltérést a két jogintézmény alkalmazásánál. Nevezete-

sen miért lehet más, vagy kinek lehet kedvezőbb az új felelősségi szabályok alkal-

mazása a szerződések megkötésének elmaradásával okozott károk esetén, szemben 

a korábbi utaló magtartáson épülő gyakorlattal? Már most látszik, hogy az új nor-

ma alkalmazása vélhetően a károsult számára kedvezőbb lesz. Hiszen előfordulhat 

olyan helyzet is, hogy ő is közrehat abban a folyamatban, amely azt eredményezi, 

hogy a szerződés nem jön létre. Ekkor, ha figyelembe vesszük a Ptk. 6:62. § (5) 

bekezdésének utaló szabályát, akkor a bíróság értékelheti – akár a kármegosztás 

során is – a károsult magatartását (helyesebben a magatartás közrehatását a kárkö-

telemben). Ezzel szemben az utaló magatartás esetén az önhiba fennállása – 

Grosschmid Béni szavaival élve – a károsultat „kisodorhatja” a kárkötelemből. 

Más kérdés, hogy ebben az esetben a bíróság alkalmazhat-e kármegosztást. Min-

denesetre az utaló magatartás esetén fennálló önhibának sokkal szigorúbb a bírósá-

gok előtti megítélése, mint a Ptk. 6:525. §-ban foglalt kötelezettségek megszegése.  

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az új Ptk. a szerződések megkötésének elmaradásával okozott károkra minden-

képpen reagálni akart jogszabályi szinten. A kodifikáció kezdeti szakaszában is 

felmerült az igény arra, hogy az új kódexben a kérdést valamilyen formában szük-

séges rendezni. Vékás Lajos már az új Polgári Törvénykönyv szerkesztésének első 

lépéseinél kiemelte, hogy ezeket a „nem helyénvaló” magatartásokat a törvénynek 

valamilyen formában szankcionálni kell, konkrét rendelkezésekkel. Kiemelte, hogy 

az utaló magatartás szabálya alapján a negatív interesse most is megítélhető, de 

„talán helyesebb (lenne) a culpa in contrahendo miatti kártérítési igényt önálló 

tényállásba foglalni, és az utaló magatartás szubszidiárius kötelemfakasztó tényál-

lását ettől az esetcsoporttól megszabadítani.”20  A culpa in contrahendo miatti 

kártérítési igény önálló tényállásba foglalása fellelhető több külföldi (nemzetközi) 

joganyagban is: az ún. „Róma II. rendelet”21 több helyen foglalkozik a kérdéssel.  

A 12. cikkben megjelölt szabály csak a szerződéskötést megelőzően folytatott tár-

gyalásokkal közvetlen kapcsolatba hozható, szerződésen kívüli kötelmekre terjed ki. 

A Ptk.-ban végül – a korábbiak alapján – nem került sor a cupla in contrahendo 

konkrét rögzítésére, azonban a károk megtérítésére vonatkozóan új helyzet állt elő. 

Míg a korábbi joggyakorlat ezeket a helyzeteket jellemzően az utaló magatartások 

                                                 
19  Indokolás 2008, 909–910. 
20  VÉKÁS Lajos: Javaslat a szerződések általános szabályainak korszerűsítésére. Polgári 

Jogi Kodifikáció, 2001/3, 12. 
21  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 864/2007/EK RENDELETE (2007. 

július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról  
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közé sorolta, az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség új szabályának kö-

szönhetően a gyakorlat könnyedén átalakulhat a szerződések megkötésének elma-

radásával okozott károk vonatkozásában. 

Pribula László szerint az új Ptk. 6:62. § (4) bekezdése dogmatikai bizonytalan-

ságot eredményezhet. Álláspontja szerint a helyes dogmatikai értelmezés alapján a 

rendelkezés a kontraktuális (esetleg) deliktuális kártérítési felelősséget zárja ki, 

azonban nem érinti a jogszerű utaló magatartáson alapuló negatív interesse követe-

lését.22 A problémát inkább az jelentheti, hogy a bíróságok egy ilyen károkozást 

melyik törvényi rendelkezés alapján fogják megítélni. Nem vitásan egy új, tisztább 

helyzetet jelentett a Ptk. 6:62. § világos megfogalmazása, és az egyúttal alapított új 

felelősségi tényállás. Azonban ez nem zárja ki az utaló magatartás alkalmazását 

még akkor sem, ha a vonatkozó jogirodalom egységes álláspontja szerint az utaló 

magatartást tovább szűkítette az új Ptk. Sőt, van olyan nézet, mely szerint a közel-

jövőben felvethető az utaló magatartáson alapuló biztatási kár megtérítésére vonat-

kozó szabályozás felülvizsgálata, akár az intézmény teljes megszüntetése. 23  

A 6:62. § (1) bekezdése alapján a felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások 

alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttmű-

ködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Ezen 

kötelezettségük megsértése eredményezi azt a kárfelelősséget, amely alapján a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint köteles helyt-

állni a károkozó. Azonban egyéb magatartások is vezethetnek arra, hogy a szerző-

dés nem jön létre a felek között. Bizonyos magatartások kívül eshetnek az együtt-

működési és tájékoztatási kötelezettség körén, mégis megalapozhatnak kártérítési 

felelősséget. Ebből következően nem kizárt, hogy a Ptk. 6:587. § alapján is igényt 

lehessen érvényesíteni. Azonban vitán felül áll, hogy az alkalmazási köre az új 

Ptk.-t követően lényegesen lecsökkent, helyes és előremutató az új szabályok be-

hozatala a törvénybe. 

                                                 
22  PRIBULA László: A biztatási kár, mint meghaladott jogintézmény? Jogtudományi Köz-

löny, 2014/4, 193. 
23  PRIBULA László: i. m. 196. 


