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gyakorlatából 

 
 
 
   A Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6. §-a szerint a bíróság a kárnak 

egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása más 
jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kívül 
károsodás érte.  Mélyebb elméleti kidolgozása mai megfogalmazásában1 még várat magára, a 
bírói gyakorlat alakítja alkalmazásának határait. Jelen keretek között magam sem fogok 
elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni, a bírói esetjog bemutatása sem lesz teljes körű: az üzleti 
kockázattal és a culpa in contrahendo-val való kapcsolatot tárgyalom. A határvonalak 
meghúzását követően röviden kitérek arra a kérdésre, hogy milyen széles körben értelmezhető 
egyáltalán az utaló magatartás? A törvénykönyvben való elhelyezés csupán a kodifikáció 
szempontjából hangsúlyos szerkesztési problémának tűnhet, véleményem szerint azonban 
gyakorlati jelenősége is van.  

 
 

I. Az üzleti kockázat szerepe 
 
   A jogalanyok elsősorban maguk viselik magatartásuk kockázatát, a következmények 

áthárítására csak kivételesen, megszorító jellegű törvényi feltételek megállapíthatósága esetén 
kerülhet sor2. Az áthárítás a szubszidiárius és kivételes jellegű utaló magatartás segítségével 
történhet.  

 
 

1. Üzleti kockázat vagy megtérítendő kár – hol a határ? 
 
a) Az elhatárolásban az utaló magatartás gazdálkodó szervezetek közötti vonatkozásait 

rendező GK 14. számú kollégiumi állásfoglalás nyújt támpontot. Eszerint a vállalat 
tevékenységének kockázatát maga viseli még akkor is, ha a károsodásra vezető magatartásra 
más vállalat közlései 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 nagyobb arányban indokoltan költekezett, a bíróság 
                                                 
1 Elméleti kidolgozása Fürst (Villányi) László értekezésében található meglehetősen régről. A szerző az 
angolszász gyökerektől (estoppel) elemzi a jogintézményt, magyar jogszabályi háttér nélkül. Meghatározása 
szerint „ha valaki akart magatartásával másban valamely tény valósága iránt hitet ébreszt, és a másik e hite 
alapján érdekhelyzetét joggal megváltoztatja, ezért a magatartásáért tanúsítója felelősséggel tartozik.” – Lásd 
Fürst (Villányi) László: Utaló magatartások, Egyetemi Nyomda, Pécs 1929. 
2 BH 1996/11. sz. 586. – Legf. Bír. Pf. VI. 22 942/1993. sz. 
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a Ptk. 6. §-a alapján a kár megtérítésére kötelezheti azt a vállalatot, amelyik részéről a közlés 
történt. 

 
   Az állásfoglalás a szocialista áruviszonyok legjellemzőbb szerződésfajtájának, a 

szállítási szerződésnek a körében tapasztalt gyakorlatot összegezte. A megrendelő általában 
még a szerződés létrejöttét megelőzően a szállítóhoz intézett tájékoztató közlésében jelezte 
későbbi igényét. Ha a megrendelő utóbb eltérő igénnyel lépett fel, vagy elállt szerződéskötési 
szándékától, a szállítók kárigényt érvényesítettek utaló magatartásra alapozva. A bíróságok 
azonban csak kivételes esetekben látták indokoltnak a Ptk. 6. §-ának alkalmazását, ezt juttatja 
kifejezésre a Legfelsőbb Bíróság 1978-ban született gazdasági kollégiumi állásfoglalása. 

 
b) Ennek értelmében, ha olyan, nagyobb anyagi ráfordítást igénylő felkészülésre van 

szükség, amellyel a megrendelés beérkezéséig nem célszerű várni, a kötelezetti pozícióban 
lévő fél akkor jár el kellő körültekintéssel, ha ezt a másik fél tudomására hozza, és 
felvilágosítást kér tőle. Az előzetes közlés megerősítése már túlmegy az egyszerű 
tájékoztatáson, a jóhiszeműséget és az alapos okra hivatkozást is megalapozza. A megrendelő 
köteles megtéríteni ebből adódóan a generálkivitelező abból eredő költségeit, hogy a 
megrendelő ígéretében bízva – mely szerint vállalja az új árakon készült számla kiegyenlítését 
– hozzájárult az alvállalkozói szerződés vállalkozói díjának felemeléséhez.3  

Ha felvilágosítás kérése helyett az egyik fél a másik felet csupán értesíti, aki a közlésre 
nem nyilatkozik, önhibán kívüli károsodás nem állapítható meg. A vállalkozó közreműködői 
szolgáltatásra a vállalkozói szerződés létrejöttét megelőzően csak saját kockázatára köthet 
szerződést, a kockázatviselést nem érinti az a tény, hogy a vállalkozó a közreműködővel 
kötött szerződésről a megrendelőt értesíti.4 

 
   Jóhiszeműnek kell tekinteni a kötelezetti pozícióban lévő felet előzetes közlés 

megerősítése nélkül is, ha a felek között huzamosabb idő óta termelési együttműködési vagy 
kereskedelmi kapcsolat áll fenn. Egy perbeli esetben évekig az alperes volt a felperes 
kizárólagos szállítója a döntően szovjet importból származó fenyőrönkfára és fűrészárura, az 
igényeit maradéktalanul ki is elégítette. Az adott évben azonban csak csökkentett 
mennyiségre tudtak szállítási szerződést kötni, a felperes mástól sem tudta beszerezni a 
hiányzó árut, lévén az alperes kizárólagos beszerzési és értékesítési joggal rendelkezett a 
kérdéses termékekre. Ennek következtében a szerződés megkötésében jóhiszeműen bízó 
felperest önhibáján kívül érte a károsodás, amit az alperesnek meg kellett térítenie.5 

 
   Mindegyik előző esetben értelemszerűen csak akkor érvényesíthető kárigény az utaló 

magatartás szabálya alapján, ha a vagyoni hátrányok a kapacitás más célú kihasználása útján 
vagy egyéb módon nem térülnek meg – ez már az önhiba körében értékelendő. 

 
c) Az előzetes felkészülés alapján beállott károkat a bíróságok többletelem hiányában saját 

üzleti kockázati körbe utalták, a kereseteket rendszerint elutasították.  
 
   Önmagában a szerződéskötés elmaradása nem alapozza meg a Ptk. 6. §-ának 

alkalmazását, ahhoz egyéb feltételek szükségesek.6 Nem alkalmazható az utaló magatartás, ha 
a vállalkozó indokolatlanul mellőzte a megrendelővel a vállalkozási szerződés megkötését, 
mert az adott esetben a megrendelőnek a szerződés létrehozása iránt kifejtett tevékenysége 
                                                 
3 BH 1986/6. sz. 239. – Legf. Bír. Gf. V. 31 114/1985. sz. 
4 BH 1973/11. sz. 411. – Legf. Bír. Gf. V. 30 040/1973. sz. 
5 BH 1993/9. sz. 562. – Legf. Bír. Gf. IV. 31 219/1992. sz. 
6 BH 1977/9. sz. 386. – Legf. Bír. G. törv. III. 31 162/1976. sz. 
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nem biztatásjellegű, hanem kifejezetten szerződés megkötésére irányuló szándékú volt.7  A 
megrendelő sem követelheti annak a vagyoni hátránynak a megtérítését, amely abból 
származott, hogy a vállalkozó felhívásra tett ajánlatára nem adott kellő időben megrendelést, 
mert ez a kár nem önhibáján kívül keletkezett.8 

   Az üzleti kockázathoz tartoznak a szerződéskötési előmunkálatokkal szükségképpen 
felmerülő költségek is, mert azok a gazdasági adminisztráció természetes velejárói.9  

Nagy értékű ingatlan adásvételére vonatkozó tárgyalások során a vevő részéről 
elvégeztetett értékbecslés költségei a vevő kockázatviselési körébe tartoznak a felek ezzel 
ellentétes kifejezett megállapodásának hiányában. Az értékbecslés elvégeztetésére a vevőt 
saját érdeke indította, annak költségei ráadásul nem is minősülnének az állásfoglalás szerinti 
nagyobb arányú költekezésnek.10  

Egy szerződés megkötése érdekében a feleknek szükségképpen meg kell tenniük olyan 
lépéseket – például üzleti megbeszélésre utazás –, amelyeknek költségkihatása van. Az 
állandó bírói gyakorlat a szerződéskötési előmunkálatokkal felmerülő költségeket (utazási és 
szállodaköltség, irodaköltségek) saját kockázati körbe utalja.11 

 
d) Egy, a Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos gyűjteményében 2003-ban közzétett 

eset12 arról tanúskodik, hogy a gyakorlatban egyre szélesedik a kockázati kör.  
A szóban forgó ügyben a felperes szállodát, irodaházat kívánt építeni egy olyan budapesti 

területen, amely a háború alatt szőnyegbombázást szenvedett, majd a lakosság parkot, 
játszóteret alakított ki rajta. A rendezési terv a beruházásra lehetőséget biztosított, az alperes 
elfogadta a koncepciót. A felperes jogelődje elkészítette a motel tanulmánytervét, a 
beruházási programtervet, külföldi befektetőkkel szerződött, az alperes a területet a beruházás 
megvalósítására alkalmas kategóriába sorolta át. A felperes az elvi hozzájárulást megkapta 
apartmanházak építéséhez, az engedélyezési tervhez szükséges régészeti kutatások megkez-
dése azonban a lakosság heves tiltakozását váltotta ki. A közvélemény nyomására az alperes 
teljes egészében új szabályozási tervet készíttetett, ezzel a felperesi beruházás végleg meg-
valósíthatatlanná vált.  

A Legfelsőbb Bíróság szerint a valamely üzletben, beruházásban való részesedés 
reményében végzett tevékenység az üzleti kockázat körébe eső olyan magatartás, amely 
önmagában az üzlet meghiúsulása miatt nem ad alapot kárigény érvényesítésére. A saját 
kockázatvállalással járó kárt a fél általában maga viseli. A felperes volt az egész tervezett 
projekt kezdeményezője, ötletgazdája, az ő közreműködésével jött létre szerződés a svájci 
konzorciummal. Saját elhatározásából nem vett részt a projekt megvalósítása érdekében 
létrejött szerződésekben szerződő félként (amelyek részére a létrehozandó létesítmény 
tulajdonjogából 10%-ot biztosítottak). Józan üzleti megfontolásból döntött úgy, hogy nem 
tervezési díjért, hanem annak összegét nagyságrendekkel meghaladó vagyoni érték 
reményében vesz részt az elképzelés megvalósításában. Az üzletben való részesedés 
reményében üzleti kockázatot vállalt, a tulajdonosi minőségben eljáró alperes viszont nem 
vállalt, sőt nem is vállalhatott garanciát a megvalósításra, erre a felperes nem számíthatott 
teljes bizonyossággal.   

Úgy vélem, az első fokú bíróságnak igaza volt, amikor az utaló magatartás valamennyi 
tényállási elemét megvalósulni látta. A kollégiumi állásfoglalás által megkívánt többletelemek 
is megtalálhatók: a közlés az alperes oldalán annyira határozott volt, hogy a felperes kellő 

                                                 
7 BH 1982/10. sz. 429. – Legf. Bír. Gf. I. 31 808/1980. sz.  
8 BH 1983/8. sz. 324. – Legf. Bír. Gf. V. 31 228/1981. sz. 
9 BH 1974/10. sz. 412. – Legf. Bír. Gf. V. 30 431/1974. sz. 
10 BH 1994/1. sz. 39. – Legf. Bír. Gfv. X. 30 848/1993. sz.  
11 BH 1996/ 11 sz. 586. – Legf. Bír. Pf. VI. 22 942/1993. sz. 
12 EBH 2003/2. sz. 936. – Legf. Bír. Pf. VI. 25 404/2001. sz. 
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megalapozottsággal számolhatott a beruházás létrejöttével, ezért nagyobb arányban 
indokoltan költekezett. Véleményem szerint – legalább is részben – helye lett volna a kár 
megtérítésére kötelezésnek. 

 
2. A kockázat önhiba? 

 
a) A kérdés voltaképpen az, hogy ha üzleti kockázatról beszélünk, az utaló magatartás 

melyik konjunktív elem hiányában nem valósul meg? Vagy netán a Ptk. 6. §-a megvalósul, 
csak a bíróság – teret adva mérlegelési jogának – nem téríti meg a kárt?  

   A GK 14. számú kollégiumi állásfoglalás kellő megalapozottság fordulata azt sugallja, 
hogy az alapos ok ez az elem. Abban sem látok semmi kivetnivalót, ha elismerjük valamennyi 
feltétel meglétét, mert a kár megítélése a bíróságok számára nem kötelezettség. 

 
b) A bírói döntések mégis gyakran azonosítják az önhibát a kockázattal, azt a logikát 

követve, hogy ha a károk viselése saját kockázati körbe tartozik, az utaló magatartás szabálya 
az önhiba megléte miatt nem alkalmazható. Az önhibáján kívüli károsodás nem állapítható 
meg, saját kockázati körbe tartozik a bíróság szerint a vállalkozói szerződés létrejöttét 
megelőzően a vállalkozó által közreműködői szolgáltatásra kötött szerződés költségei. A 
közreműködői szerződésről a vállalkozó értesítette ugyan a megrendelőt, de a közlésre a 
megrendelő nem nyilatkozott.13  

A kivitelező nem követelheti az építtetőtől az olyan munkavégzéssel kapcsolatban 
keletkezett kárának a megtérítését, amely saját megítélése szerint sem tartozott az 
engedélyezett tevékenységi körbe, ezért a kivitelezést bizonyos idő eltelte után már nem 
kívánta folytatni. A munkát csak saját veszélyére és kockázatára kezdhette el, a károsodás 
nem önhibáján kívül következett be.14  

Az, hogy a felperes a jelentős állatállomány ellátására kevés takarmányt tartalékolt, és nem 
kísérelte meg a kívánt tápot máshonnan beszerezni, olyan mulasztás, amelyre tekintettel 
károsodását nem lehet önhibáján kívül keletkezett károsodásnak tekinteni, hanem saját 
termelési kockázata körébe tartozik.15 

 
c) A kockázattelepítés véleményem szerint független a felróhatóságtól, így független az 

önhibától is. Az üzleti kockázat lényege éppen az, hogy az annak körében felmerülő költségek 
nem háríthatók át senki másra – venire contra factum proprium.          

Az önhiba viszont azt jelenti, hogy az adott személy nem úgy járt el, ahogy az adott 
helyzetben általában elvárható, azaz saját magatartása felróható. A Ptk. 4. § (4) bekezdése 
szerint pedig saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat – 
nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 

 
 

3. Mi adhat alapot a kár részbeni megtérítésére? 
 
a) Önhiba? Nyilvánvalóan nem, hiszen megléte esetén a Ptk. 6. §-a nem alkalmazható. 

Egyet kell érteni azzal az ítélettel, mely szerint az utaló magatartással okozott kár 
keletkezésében a károsult közrehatása fogalmilag kizárt. A bíróság kötelezheti a felet a kár 
részben való megtérítésére, ebben az esetben azonban nem a felek közrehatásának arányát kell 
vizsgálni.16 A Ptk. 6. §-a alapján történő kártérítésnél nincs helye kármegosztásnak, hanem a 
                                                 
13 BH 1973/11. sz. 411. – Legf. Bír. Gf. V. 30 040/1973. sz.  
14 BH 1982/10. sz. 428. – Eln. Tan. G. törv. 31 248/1980. sz. 
15 BH 1986/8. sz. 319. – P. törv. I. 20 289/1985. sz. 
16 BH 1986/2. sz. 69. – Legf. Bír. Gf. V. 30 119/1985. sz. 
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bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy milyen összegű kár áll okozati összefüggésben az alperes 
magatartásával, indokolt-e a teljes kár megtérítésére kötelezni, vagy csak részbeni 
megtérítésre kerülhet sor.17  

   Mégis előfordult, hogy a bíróság ezt tette, mondván a felperes nem követelheti a kára 
azon részének megtérítését, amely a Ptk. 340. §-ának (1) bekezdésében írt kárelhárítási és 
kárenyhítési kötelezettségének elmulasztása következtében keletkezett.18 Igaz, ha 
kármegosztást alkalmaz a bíróság, nem tesz mást, mint részben rendeli megtéríteni a kárt19, de 
a 6. § esetében a bíróság az önhibán kívül keletkezett kár részbeni megtérítésére ad 
lehetőséget, a 340. §-nál pedig az önhibán kívüli kár teljes megtérítéséről van szó. 

 
b) Okozati összefüggés? A bíróság egy facsemeték exportcélú értékesítésével kapcsolatos 

ügyben a felperes károsodásának 20%-át találta okozati összefüggésbe hozhatónak az alperes 
szándékos magatartásával.20 Itt azonban nem a kár részbeni megtérítésével állunk szemben: a 
károsodás 20%-a az utaló magatartás szabálya alapján érvényesíthető teljes kár, amelyet a 
felperesnek teljes egészében meg kellett térítenie. 

 
c) A szándékos magatartás mérve? A Képző- és Iparművészeti Lektorátus kijelölési 

tevékenységéből eredő bizonytalansági tényezők az egyik ügyben a kárösszeg 50%-ának 
megtérítését eredményezték, mivel kijelölés hiányában a felek között felhasználási szerződés 
nem jöhetett létre.21  

Ugyancsak a szerzői jog köréből való az az eset, amelyben a felperesek az alperes 
megbízása alapján elkészítették a vámszabályzatot ismertető prospektusok grafikai munkáit, 
melyeket az alperes átvett, a díj megfizetését azonban megtagadta. Mivel a vámhivatal részére 
való szerződéskötési ajánlattételhez kevesebb mennyiségű és kevésbé kidolgozott grafika is 
elegendő lett volna, és a felperesek számára ismert volt az alperesnek a vámhivatallal való 
szerződéskötése, ez a tény a velük való szerződéskötést is érintő olyan bizonytalansági 
tényező volt, amelyet a mű elkészítésére irányuló alperesi késztetés mellett sem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Mindennek a szándékos magatartás mértéke körében való értékelése 
nem indokolja a kár egészének megtérítését.22  

   Osztom azt a nézetet, mely szerint a szándékosság mérvének elemzése ingoványos 
területre visz.23A polgári jognak nem feladata, hogy szándékossági fokokat elemezzen, hiszen 
egészen más természetű. 

  
d) Akkor mégis mitől függ? Bírói mérlegeléstől, az eset összes körülményei alapján. Annyi 

biztos, hogy a biztató oldalán szándékosságnak kell lennie, a jóhiszemű, alapos okkal bízó 
felet a biztató magatartásából kifolyólag önhibáján kívül károsodásnak kell érnie. Ezután már 
a bíró szabad belátásától függ, hogy az együttes feltételek fennállta esetén elrendeli-e 
egyáltalán, és ha igen, milyen mértékben a kár megtérítését. A kár megtérítése csupán egy 
lehetőség, ha a bíró úgy találja, a kár megtérítése adott körülmények között nem indokolt, 
annak viselése saját kockázati körben marad. 

 
                                                 
17 BH 1984/4. sz. 144. – P. törv. I. 20 501/1983. sz. 
18 BH 1984/9. sz. 363. – Legf. Bír. Gf. II. 30 766/1982. sz. 
19 Légrádi Gergely: Az utaló magatartás (biztatási kár) a Ptk.-ban és a bírói gyakorlatban (in: Polgári Jogi 
Kodifikáció, V. évfolyam 4. szám) 23. o. A szerző véleménye szerint nem helytálló a kijelentés, miszerint nincs 
helye végeredményben kármegosztásnak, hiszen valójában a kár részbeni megtérítése esetén kármegosztásról 
van szó. 
20 BH 1984/9. sz. 363. – Legf. Bír. Gf. II. 30 766/1982. sz. 
21 BH 1990/7. sz. 257. – Pf. IV. 20 92/1989. sz. 
22 BH 1992/1. sz. 19. – Legf. Bír. Pf. IV. 20 560/1991. sz. 
23 Légrádi: i. m. 23. o. 
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II. Az utaló magatartás és a culpa in contrahendo viszonya 
 

   A két jogintézmény viszonyának tisztázását fontosnak tartom az új Polgári 
Törvénykönyv Koncepciója24 miatt.  A Koncepció az utaló magatartásra a szerződés 
megkötése, culpa in contrahendo alcím alatt utal röviden: „Konkrét tényállásban célszerű 
biztosítani a szerződéskötés elmaradása esetén is annak a kárnak a megtérítését, amelyet 
valamelyik fél a másiknak a szerződéskötés folyamatában tanúsított nem helyénvaló 
magatartásával okoz. A negatív interessze ugyan a Ptk. 6. §-a szerint is rendszerint 
megítélhető, de talán helyesebb a culpa in contrahendo miatti kártérítési igényt önálló 
tényállásba foglalni, és az utaló magatartás szubszidiárius kötelemfakasztó tényállását ettől az 
esetcsoporttól megszabadítani.”25 

 
 

1. A culpa in contrahendo fogalma 
 
a) A magyar jogirodalom jelenleg a Ptk. 205. § (4) bekezdését kezeli culpa in 

contrahendoként26, jóval szűkebb kört ért rajta, mint a német jog. A Ptk. 205. §-ának (4) 
bekezdése szerint a felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek, figyelemmel 
kell lenniük egymás jogos érdekeire, a szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell 
egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről. A szerződéskötést 
megelőző – jogszabályon alapuló – együttműködési kötelezettség megszegése vagy a 
szerződést érintő lényeges körülményekről valótlan, téves adatok közlése kártérítési 
felelősséget keletkeztet, ezt azonban el kell határolni az utaló magatartástól. Az itt megszabott 
kötelezettségek megszegése jogellenes magatartás, a károsult a kárának megtérítését a Ptk. 
339. §-ának (1) bekezdése alapján jogosult követelni.27 Ez a német jogban a szerződéses 
tárgyalások során fennálló felvilágosítási kötelezettségként jelenik meg, a culpa in 
contrahendo egyik esetcsoportjaként. 

 
b) A culpa in contrahendo sajátos felelősségi alakzat a német jogban, a szerződéses 

tárgyalások időszakában fennálló kötelezettségek vétkes megszegésének szankciója. A 
tárgyalások során fennálló kötelezettségek típusai alapján több esetkör különíthető el. 
Közülük témánk szempontjából a tárgyalások felelősségteljes folytatásának kötelezettsége 
emelendő ki. A tárgyalás alapos ok nélkül nem szakítható meg, ha az a másik félben már 
bizalmat ébresztett a megkötendő ügylet létrejöttére. Megszegésének példája28: a bérbeadó a 
szerződéses tárgyalások során megígérte a szerződés megkötését, a bérlő a szerződés 
létrejöttében bízva felmondta előző bérletét, végül a bérbeadó mégsem köti meg a bérleti 
szerződést. A culpa in contrahendo alapján a megtérítendő kár a negatív interessze, amit a 
magyar jog „szerződés megkötéséből eredő kár”29 néven ismer. 

 

                                                 
24 A Kormány 1003/2003. (I. 25.) Korm. határozatával elfogadott szöveg, megjelent: Magyar Közlöny, 2003. évi 
8. szám melléklete (a továbbiakban: Koncepció). 
25 Koncepció, 114. o. 
26 Izsó Krisztina: Culpa in contrahendo: a szerződéses tárgyalások időszakában fennálló felelősség kérdései (in: 
A Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve 1999-2000. tanév, Budapest 2001.  154. o. 
27 BH 1990/2. sz. 64. – Eln. Tan. G. törv. 30 640/1989. sz. 
28 Izsó: i.m. 149. o. 
29 A szerződés megkötéséből eredő kár nem korlátozódik a tényleges kárra, magában foglalja az elmaradt 
hasznot is. 
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c) A culpa in contrahendo tényállását a német bírói gyakorlat és a jogtudomány hívta 
életre, a 2002. január 1-én hatályba lépett BGB-reform eredményeként bekerült magába a 
törvénykönyvbe30. A jogintézmény megjelenik a jogegységesítés keretében létrejött 
tervezetekben is. 

   A nemzetközi kereskedelemre vonatkozóan az UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts (a továbbiakban: UNIDROIT Alapelvek) 1994-ben kiadott31, illetve 
2004-ben átdolgozott32 változata egyaránt tartalmazza a felelősségteljes tárgyalás 
folytatásának kötelezettségét negotiations in bad faith33 és duty of confidentiality34 
formájában. Utóbbi titoktartási kötelezettséget rögzít, az utaló magatartás témáját a 
rosszhiszemű tárgyalás érinti. Aki rosszhiszeműen folytat tárgyalásokat, vagy a tárgyalásokat 
rosszhiszeműen megszakítja, köteles a másik félnek okozott károkat – gyakorlatilag a negatív 
interesszét – megtéríteni. Rosszhiszeműnek tekintendő, akinek a szándéka kifejezetten arra 
irányul, hogy ne jöjjön létre szerződés. 

   Valamennyivel szigorúbb a Principles of European Contract Law (a továbbiakban: 
Európai Alapelvek) 2:301 §-a35, ugyanis a jóhiszeműség és a tisztességes eljárás 
követelményeivel már az is ellentétesnek minősül, ha az egyik fél a másik féllel való 
megállapodás tényleges szándéka nélkül bocsátkozik tárgyalásokba vagy folytat 
tárgyalásokat. 

 
 

2. Indokolt-e az utaló magatartás „megszabadítása” a culpa in contrahendo 
körébe is sorolható esetektől? 

 
a) A Koncepció szerint – mint ahogy azt az előbbiekben már idéztem – a negatív interessze 

a Ptk. 6. §-a szerint is rendszerint megítélhető. A kijelentésből úgy tűnhet, az utaló magatartás 
alapján megtérítendő kár a szerződés megkötéséből eredő károkra szorítkozik. Ha ehhez még 
hozzátesszük azt, hogy a bírói gyakorlat és a jogirodalom is – sajnálatos módon – 
szinonimaként kezeli az utaló magatartás és a biztatási kár fogalmát, a biztatási kárt pedig 
leszűkíti a negatív interessze körére, a végeredmény ezúttal is az utaló magatartás 
egyenlősége a negatív interesszével. Véleményem szerint azonban korántsem tehető 
egyenlőségjel a két fogalom közé. 

   A hatályos Ptk.-ban a negatív interessze megtérítésére irányuló kötelezettség négy 
nevesített esetével találkozhatunk. 

A Ptk. 221. § (1) bekezdése szerint a jóhiszemű álképviselő – amennyiben eljárását az, 
akinek nevében eljárt, nem hagyja jóvá – köteles a vele szerződő félnek a szerződés 
megkötéséből eredő kárát megtéríteni. A bíróság azonban mentesítheti a kár megtérítése alól, 
különösen, ha korábban képviselő volt, és képviseleti jogának megszűnéséről a 
szerződéskötéskor hibáján kívül nem tudott. 

Aki érvénytelen szerződés fennálltában jóhiszeműen bízott, a felektől a szerződés 
megkötéséből eredő kárának megtérítését követelheti a Ptk. 238. § (2) bekezdése alapján.  

Az adásvételi szerződés jogszavatossági szabályai értelmében a jóhiszemű eladó csak a 
szerződés megkötéséből eredő károkat köteles megfizetni, nem érintve a vevő elállási jogát. 
[Ptk. 369. § (4) bek.].  

                                                 
30 Koncepció, 114. o. 
31 http:// www.undroit.org/english/principles/contracts/principles1994/fulltext.pdf   
32 http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf  
33 1994: Article 2.15, 2004: Article 2.1.15 
34 1994: Article 2.16, 2004: Article 2.1.16 
35 Európai Általános Szerződési Elvek, in: Európai Jog 2002/1. szám 6-7. o. 
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Kölcsönszerződés esetén az adós a kölcsönösszeg átvételére nem köteles, azonban a 
hitelezőnek a szerződés megkötéséből eredő kárát meg kell térítenie [Ptk. 524. § (2) bek.]. 

   Az utaló magatartás jogkövetkezményeként ellenben több esetben a bíróság a pozitív 
interesszét36 állapította meg – újabb ok, hogy az utaló magatartást ne nevezzük biztatási 
kárnak. 

Az alperes szóbeli megbízására reklámfotókat készítő felperes igényt tarthat arra az 
ellenértékre, amelyet a felek a felhasználási szerződésben kiköthettek volna, mivel a 6. § 
törvényi feltételek maradéktalanul megvalósultak.37 Ugyancsak azt az összeget állapította 
meg kárként a bíróság, amiben a felek a felhasználási szerződésben díjként megállapodhattak 
volna intarzia tervek38, vámszabályzatot ismertető prospektusok grafikáinak39 készítésénél. 

 
b) A kártérítés mértéke mellett különbséget jelent az utaló magatartás és a culpa in 

contrahendo között, hogy míg az előbbi szándékosságot követel meg, utóbbinál elegendő a 
felróhatóság bármely alakzata.  A szándékos magatartás magától értetődően nem irányulhat a 
másik fél megkárosítására, ilyen célzatosság esetén ugyanis a Ptk. 339. §-a alkalmazandó. A 
szándékosságnak meghatározott magatartás kiváltásának lehetőségét kell átfognia, egyben a 
károkozó közlésének konkrétságára, átgondoltságára, komolyságára terjed ki.40 

 
c) A szerződéses tárgyalások időszaka arra való, hogy a felek a saját érdekeiknek 

legmegfelelőbb pozíciót harcolják ki maguknak. Amennyiben hosszas egyezkedések után sem 
sikerül megállapodniuk, az időközben felmerült költségek üzleti kockázatként jelentkeznek. 
Az előző fejezetben említett többletkövetelmények megléte kivételes esetekben indokolhatja a 
kár egészben vagy részben történő megtérítését az utaló magatartás szabálya alapján.  

   Megvizsgálva az utaló magatartással kapcsolatos bírói esetjogot, azt tapasztaljuk, hogy a 
jogviták döntő hányadát az olyan magatartás teszi ki, amellyel valaki azt a látszatot kelti, 
mintha szerződést akarna kötni, a tárgyalásokat megkezdi, ám végül mégsem egyeznek meg. 
Ha az utaló magatartást „megszabadítanánk” ettől az esetcsoporttól, lényegében nem is 
maradna alkalmazási köre. A culpa in contrahendo meghonosítása azzal a következménnyel 
is járna, hogy egyszerű felróhatóság mellett, megszorító konjunktív feltételek nélkül 
köteleznénk a bíróságokat a kár megtérítésére. Nem lenne többé mérlegelés, ha a felek a 
szerződéskötést előkészítő tárgyalásokat alapos ok nélkül megszakítanák: a szerződés 
megkötéséből eredő károkat meg kellene téríteni teljes egészében. A válasz tehát az általam 
feltett kérdésre: véleményem szerint nem. 

   A culpa in contrahendo a BGB törvényi hiányosságainak kiküszöbölésére jött létre, a 
magyar jogban nincs ilyen hézag, ezért nincs is szükség az intézmény önálló tényállásba 
foglalására41. A tárgyalások során fennálló kötelezettségek megszegése esetére megoldást 
nyújt a Ptk. 4. § (1) bekezdése az általános együttműködési kötelezettségről, ennek 
konkretizálása a 205. § (4) bekezdésében, a 339. § mint általános kárfelelősségi alakzat, 
illetve a 6. §-ban megfogalmazott utaló magatartás.         

 
 
 
 

                                                 
36 A szerződés érvényessége esetén a teljesítés iránti igényt, azaz a természetbeni teljesítést vagy annak pénz-
egyenértékét jelenti Jhering elmélete szerint. Idézi – Izsó: i. m. 150. o. 
37 BH 1992/11. sz. 687.  
38 BH 1990/7. sz. 257. – Pf. IV. 20 92/1989. sz. 
39 BH 1992/1. sz. 19. – Legf. Bír. Pf. IV. 20 560/1991. sz. 
40 Légrádi: i. m. 21. o. 
41 Eörsi Gyula úgy fogalmazott: nincs szükség „mesterséges konstrukciókra”, lásd: Eörsi Gyula: Elhatárolási 
problémák az anyagi felelősség körében, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962. 185. o. 
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III. Az utaló magatartás kötelmi jogi intézmény? 
    
a) A Ptk. 6. §-ához fűzött miniszteri indokolás szerint a rendelkezés az olyan 

magatartásokért való helytállást alapozza meg, amelyek nem tükröznek egyértelműen 
szerződési akaratot, de nem minősülnek tiltott cselekménynek sem. Azaz, a 
szerződésszegésből vagy más jogellenes magatartásból származó károk megtérítésére nem 
alkalmazható, de elsődlegesen a kötelmi joghoz kapcsolódik. A közzétett döntések azt 
mutatják, az utaló magatartás a legtöbb esetben valamely kötelmi jogi szerződéstípus, szerzői 
jogi felhasználási szerződés, munkaszerződés, házasság meg nem kötése miatt jut szerephez. 

    Ha a munkavállaló a munkáltatónak abban az – utólag alaptalannak bizonyult – 
ígéretében bízva, hogy vele munkaszerződést fog kötni, a máshol fennálló munkaviszonyát 
megszüntette, az ebből származó kárának megtérítése iránti igényét az általános hatáskörű 
bíróság előtt érvényesítheti a Ptk. 6. §-a alapján.42 

   A családi jogban az utaló magatartás az elvetélő házassági ígéretek kapcsán jut 
jelentőséghez – „hittem szép szavadnak, mégis megcsalál”. A tankönyvi példákból 
kiindulva43azt hihetnénk, a Ptk. 6.§-a leggyakrabban ezen a területen fordul elő, ehhez képest 
egyetlen bírói döntést tettek közzé a témában, még a hatvanas években.  

Ha valamelyik fél addigi lakását feladva a másikhoz költözik, meg kell vizsgálni, milyen 
célból, milyen feltételek között jött létre az új életközösség, később mi vezetett a 
megszűnéséhez.44 Szándékos magatartásával indította-e a másik felet addigi életkörülményei 
elhagyására, vagy erre nem az ő biztatására, esetleg éppen az otthonát feladó személy 
kezdeményezésére került-e sor.  Vizsgálandó a fél jóhiszeműsége, tudott-e vagy kellett volna 
tudnia arról, hogy házas emberrel költözik össze. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a 
fél kára valóban abból keletkezett-e, hogy feladta korábbi életét. Mivel a házasság szerződés, 
itt is valaki azt a látszatot kelti, mintha szerződést kívánna kötni, de azt végül mégsem teszi 
meg. 

  
b) Jelenlegi rendszertani elhelyezése arra enged következtetni, hogy a polgári jog egész 

területén alkalmazható szabállyal állunk szemben. Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója 
kötelmet létrehozó egyéb tényállások címszó alatt szabályozná az utaló magatartást45. Ezzel 
egyértelművé válna, hogy egy speciális kártelepítő szabályról, kötelmi jogi intézményről van 
szó – elejét lehetne venni az olyan bírói döntéseknek, amelyek kiterjesztően értelmezik a Ptk. 
6. §-át.  

   Az egyik kiterjesztő bírói döntés szerint46 az utaló magatartás akár az öröklési jogban is 
szerephez juthat. A perbeli esetben az örökhagyó szeretetházban lakott, de halála előtt 
huzamosabb ideig kórházban ápolták, a bíróság ítéletével cselekvőképességet korlátozó 
gondnokság alá helyezte. A felperes a kórházi ápolása előtt gyakran vendégül látta, később 
rendszeresen látogatta, élelmiszereket vitt be számára, megetette. Az örökhagyó többször 
kijelentette, juttatni fog a felperes részére vagyonából. Végrendeletében meg is tette, de az 
alaki hiba miatt érvénytelennek bizonyult. A Legfelsőbb Bíróság kifejtette: a felperes az 
örökhagyó ígéretében bízva teljesített szolgáltatásokat, az alakilag érvénytelen végrendelet 
folytán ez meghiúsult, amiből a felperest önhibáján kívül károsodás érte. Minderre tekintettel 
a Ptk. 6. §-ának alkalmazásával a 677. § c) pontja47alapján a felperes jogosan lépett fel 
                                                 
42 BH 1982/2. sz. 67. – M. törv. I. 10 125/1981. sz. 
43Az utaló magatartás absztrakt tényállásának kialakulásában jelentős szerepet játszottak a „hűtlen elhagyás” 
esetei, amikor a menyasszony vagy családja a vőlegény házassági ígéretében bízva olyan költekező magatartást 
tanúsított, amiből aztán kára származott. – Bíró-Lenkovics: i. m. 200. o.  
44 BH 1965/10. sz. 4603. – Legf. Bír. P. törv. III. 21 301/1964. sz. 
45 Koncepció, 103., 168. o. 
46 BH 1987/10. sz. 353. – P. törv. II. 20 233/1987. sz.  
47 „Hagyatéki tartozások: … az örökhagyó tartozásai." 
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követelésével az örökhagyó örökösei ellen, és az érvényesített követelés sem túlzott. Nézetem 
szerint a felperest hagyatéki hitelezőként kellett volna kezelni, a 6. §-t indokoltabb fenntartani 
élők közötti viszonyokra.  

   A bírói gyakorlat helyenként még ennél is liberálisabb: van olyan ítélet, amelyik közjogi 
viszonyra alkalmazza a Ptk. 6. §-át. Az említett esetben a felperesek az alperesi adóhatóság 
téves tájékoztatásával okozati összefüggésben károsodtak, mert utóbb az alperes adóhiány, 
bírság és késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte őket. Az első fokú bíróság szerint az 
alperes tájékoztatója nem tekinthető olyan, közhatalom gyakorlása során kifejtett 
tevékenységnek, amely az államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésének alapjául 
szolgálhatna, megítélhető viszont a kár a Ptk. 6. §-a alapján. A másodfokú bíróság az utaló 
magatartás szabályára hivatkozást nem találta helyénvalónak, mivel az alperes és az adózók 
nem polgári jogi mellérendeltségben, hanem államigazgatási jogviszonyban állnak egymással. 
A Legfelsőbb Bíróság ez utóbbi döntéssel nem értett egyet. Érvelésében abból indult ki, hogy 
szerződéses kapcsolaton alapuló jogviszony esetén a Ptk. 6. §-ára alapozva nem lehet igényt 
érvényesíteni. Ebből azonban – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem következik, 
hogy akár nem mellérendeltségben szereplő jogalanyok esetén ezt a szakaszt ne lehetne 
alkalmazni, ha annak valamennyi együttes feltétele megvalósult, miként a perbeli esetben is. 
Az említett alapelvi rendelkezés éppen arra szolgál, hogy ha a károsodás valamely személy 
jogellenesnek nem minősülő magatartása folytán keletkezett, és méltánytalan helyzetet 
teremtett, ilyenkor segítsen annak részleges vagy teljes rendezésében anélkül, hogy kártérítési 
felelősséget megalapozó jogi helyzet keletkezett volna.48 Álláspontom szerint a Legfelsőbb 
Bíróság indokolása túl messzire ment. Méltányosság címén a Ptk. rendelkezését alkalmazni 
egy nyilvánvalóan közigazgatási jogviszonyban dogmatikailag helytelen. A polgári jog 
szabályai mellérendeltségi (horizontális) viszonyokra, a felek egyenjogúságára lettek 
modellezve, és ez a tény kizárja alkalmazásukat alá-fölérendeltségi (vertikális) viszonyokban, 
ahol a közhatalmat gyakorló szervet az alárendelttel szemben rendszerint többletjogok illetik 
meg. 

Egy másik ügyben is a Ptk. szakaszaira hivatkozással akartak kárigényt érvényesíteni az 
adóhatóság tájékoztatási kötelezettségének megsértése miatt. A Legfelsőbb Bíróság csak azért 
nem adott helyt a keresetnek sem a Ptk. 339. §-a, sem a 6. § alapján, mert hiányzott a 
felróhatóság és az okozati összefüggés, a károsodásra vezető tartalmú adóbevallás 
elkészítésére a felperest nem az alperes közlései indították.49 Ha ezek a feltételek fennálltak 
volna, a Ptk. alkalmazására itt is sor került volna egy közjogi, és nem polgári jogi 
jogviszonyban. 

  
 
   Összegzésként elmondható, az utaló magatartás intézménye a hatályos megfogalmazással 

és hatókörrel, de más rendszertani elhelyezéssel véleményem szerint fenntartandó. A polgári 
jogi szabályok szerint mindenki maga viseli saját magatartásának következményeit, akkor is, 
ha mások – jogellenesnek nem minősülő – befolyására cselekszik. A másokba helyezett 
bizalom jogi védelme azonban szűk körben szükséges, nem utolsósorban a forgalom 
érdekében. Az utaló magatartás a bíróságok számára lehetőséget teremt a szokásos üzleti 
kockázatot meghaladó kár áthárítására. A gyakorlatban az üzleti kockázat egyre inkább 
szélesedik a gazdasági kapcsolatok igényeinek megfelelően, a GK 14. számú állásfoglalásban 
meghatározott „küszöb” ennek ellenére továbbra is mértékadó lehet. A szerződéses 
tárgyalások alaptalan megszakítása esetére a culpa in contrahendo által megadandó kárigény 
ezzel a gyakorlati követelménnyel szemben állna: az üzleti kockázatot minimálisra 
csökkentené. 
                                                 
48 BH 2002/1. sz. 12. – Legf. Bír. Pfv. X. 20 648/2000. sz. 
49 BH 1998/10. sz. 484. – Legf. Bír. Pfv. X. 20 416/1998. sz.  
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