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1. A kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalása 
 
A disszertáció témája a szerződésszegési kártérítési jog előreláthatósági korlátja, amely 
szerint a szerződésszegő csak a szerződéskötéskor előrelátható károkat tartozik megtéríteni. A 
common law előreláthatósági szabályának tartalma a következőképpen határozható meg: ha a 
felek szerződésükben nem állapodtak meg a szerződésszegés esetére fizetendő kártérítésről 
(és a jogszabályi rendelkezésekből sem következik más), a szerződésszegő olyan károkért 
tartozik helytállni, amelyekkel a szerződéskötéskor ésszerűen számolhatott (reasonable 

contemplated), mint a szerződésszegés valószínű következményével. Az előreláthatósági 
korlát ismert szabály a kontinentális jogrendszerek, valamint a nemzetközi és európai 
jogegységesítő dokumentumok szerződésszegési kártérítési jogában; de találkozhatunk vele a 
deliktuális jog, a tort law területén is. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-i hatálybalépésével az előreláthatósági korlát 
nemcsak a szerződésszegési kártérítési jogunk szabálya lett, hanem a Kodifikációs 
Főbizottság döntése nyomán az előreláthatóság a szerződésen kívül okozott károkért való 
felelősség rendelkezései közé (6:521. §) is bekerült. A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése óta (2012. július 1.) az előreláthatósági 
korlát a magyar munkajogi kárfelelősségi szabályozásnak is a részévé vált. 
A Polgári Törvénykönyv koncepciójának kidolgozása során célként fogalmazódott meg az 
előreláthatósági korlátnak tételes jogi szabályként való kodifikálása. E tudományos munkának 
a tárgya ettől függetlenül még lehetne éppen annak bizonyítása, hogy nem volt helyes döntés 
a jogalkotó részéről az előreláthatósági korlátot tételes jogi rendelkezésként szerződésszegési 
kártérítési jogunk szabályává tenni. Doktorjelölt azonban nem ezt az álláspontot képviseli. 
A hazai és a külföldi jogirodalomban egyrészt határozottan képviselt vélemény, hogy az 
előreláthatósági korlát megfelelő eszköz a megtérítendő károk körének, mértékének 
korlátozására; hibái, alkalmazásával járó nehézségek ellenére is, mert még így is 
alkalmasabbnak vélik a teljes kártérítés elvének korlátozására más felelősségkorlátozó 
megoldásokkal összehasonlítva. Mindazonáltal, az előreláthatósági korlát koncepciójának 
támogatói sem elégedettek általában teljes mértékben e szabállyal, ki kevesebb, ki több 
kritikával illeti. Meg kell jegyezni azt is, hogy az előreláthatósági korlát „helyességét, 
alkalmasságát” kétségbe vonó álláspontokkal is lehet találkozni a common law irodalmában1. 
A disszertáció nem úgy kíván az előreláthatóság ellen vagy mellette érvelők vitájában állást 
foglalni, hogy bizonyítja, az előreláthatóság valóban alkalmasabb, jobb (vagy nem) mint a 
többi, a kártérítés korlátozását célzó dogmatikai eszköz. Erre csak akkor vállalkozhatnék, ha 
az elemzést kiterjeszteném a többi, a teljes kártérítés elvének korlátozására alkalmas 
dogmatikai-szabályozási megoldás2 (úgy mint az egyes okozatossági elméletek, a törvényi 
korlátozás, a méltányosság, a vétkesség, a normacél-elmélet, avagy az Eörsi Gyula által csak 
munkaeszközöknek nevezett olyan kritériumokra mint például „szerves kapcsolat”, „a 
károkozó rizikója”, „az élet általános kockázata”, stb.3) alapos elemzésére is. Az ezeket 
megfelelő mélységben és összefüggésben tárgyaló munka meghaladná azonban e doktori 
értekezés kereteit.   

                                                 
1 Lásd például: Eisenberg, Melvin Aron: The principle of Hadley v Baxendale. 80 California Law Review (1992) 
563-614. old. 
2 Ennek összehasonlító elemzéséhez lásd: Treitel, Günter H.: Remedies for breach of contract. A comparative 
account. Clarendon Press, Oxford, 1988. 142-207. old. 
3 Eörsi Gyula: A közvetett károk határai. In Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. (szerk 
Németh János–Vékás Lajos). ELTE Állam- és Jogtudományi Kar–Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest, 1985. 
60. old. 
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A disszertáció kiinduló tézise, hogy a jogfejlődés irányaira, a külföldi jogi megoldásokra, a 
nemzetközi kereskedelmi joggyakorlatra, valamint a hazai jogirodalmi munkákra és a bírói 
gyakorlatra alapozva elfogadja, szerződésszegés esetén az előreláthatósági korlát alkalmas 
dogmatikai eszköz és törvényi szabályozási megoldás a kártérítés korlátozására; hibái, 
alkalmazásával járó nehézségek ellenére is. A disszertáció célul tűzi, hogy az 
előreláthatóságról, annak (tételes jogi) szabályáról kritikai elemzést adjon, a gyakorlatban 
való alkalmazhatóságáról állást foglaljon, azonosítsa továbbá az alkalmazása során felmerülő 
értelmezési kérdéseket, nehézségeket, s egyúttal válaszokat keressen, megoldási alternatívákat 
adjon ezekre más jogrendszerek joggyakorlatának, jogirodalmi eredményeinek kritikai 
hasznosításával. A disszertációban vizsgálom azt is, hogy mit jelent az előreláthatóságnak – 
az az elsőre nem sokat mondó – szabálya, hogy szerződésszegés esetén csak az előrelátható 

károk térítendőek meg. A kutatás során lényegesek és meghatározóak lesznek azok az 
elméleti tételek, illetve a joggyakorlatban kikristályosodott elvek, ítélkezési irányok, amelyek 
a teljes kártérítés elve korlátozásának eddigi dogmatikai alapját képezték, avagy a 
gyakorlatban ekként jelentkeztek. Álláspontom szerint így mutatható be az értékezésben az is, 
hogy az előreláthatósági korlát tételes jogi megjelenésében, gyakorlati megvalósulását 
tekintve hogyan szolgálja a teljes kártérítés elvének korlátozását, és – a teljességre törekvés 
igénye nélkül – az is, hogy az előreláthatósági korlát kiküszöböli-e azokat a hibákat, amelyek 
más, a teljes kártérítés elvének korlátozását célzó dogmatikai megoldásoknál megjelennek. 
Dolgozatomban a kártérítési felelősségi jog szakirodalma csak annyiban kap helyet, 
amennyiben azt a dolgozat témája és módszertana feltétlenül megköveteli. A kutatás célja 
viszont, hogy bemutassa az előreláthatóság kapcsolódási pontjait a kártérítési felelősségi jog 
dogmatikájához. Indokolt ezzel összefüggésben ismertetni azt is, hogy a szerződésszegési jog 
előreláthatósági korlátja mint tételes jogi szabály milyen más magánjogi felelősségi 
joganyagra „sugárzik át”, s alakítja egyúttal majd annak joggyakorlatát. A dolgozat nem 
mutatja be a vezető tisztségviselő felelősségével, illetve a munkáltatói és a munkavállalói 
kárfelelősséggel kapcsolatos teljes szabályanyagot, de áttekintést ad arról, hogy azokban 
milyen felelősségi jogi szabályanyagba illeszkedik bele az előreláthatósági korlát szabálya 
(lásd a III.3.1 és III.3.2 fejezetpontokat). Szerződésszegési kártérítési jogunk előreláthatósági 
korlátjának (IV. rész) elemzése során foglalkozom továbbá az Mt.-beli előreláthatósági 
korláttal (167. § és a 179. §), illetve a vezető tisztségviselőnek a jogi személlyel szemben 
fennálló felelőssége kapcsán a Ptk. 3:24 § alapján alkalmazásra kerülő előreláthatósági 
korláttal ott, ahol az indokolt (lásd a IV.3 rész fejezetpontjait). Ezáltal válik láthatóvá ugyanis, 
hogy e szerződéses jogviszonyoknak az általános szerződési jogtól való különbözősége 
milyen következményekkel jár az előreláthatósági korlát szabályában megjelenő tényállási 
elemek alkalmazása szempontjából. 
 
2. Az elvégzett vizsgálatok, elemzések rövid leírása, a feldolgozás módszerei 
 
A kutatás tárgya szükségszerűen meghatározza a kutatás módszertanát is. Az előreláthatósági 
szabály kritikai elemzéséhez segítséget a történeti, a jogösszehasonlító és a joggazdaságtani 
módszer ad. 
A történeti szempontú elemzés a hatályos jogszabályok, illetve a joggyakorlat megértését 
segítik elő. Az elemzés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: 1959. évi Ptk.) hatályba lépése óta eltelt időszakra szorítkozik, az ennél korábbi 
időszak csak akkor képezi a vizsgálat tárgyát, ha az a téma megértése szempontjából indokolt. 
E kutatások eredményei egyúttal az előreláthatósági szabály alkalmazása során felmerülő 
jogelméleti és joggyakorlati kérdések megválaszolásához is támpontot jelentenek. A 
történetiség más jogrendszerek vizsgálata során is megjelenik. Az értekezés viszont nem egy 
zweigerti értelemben vett összehasonlító jogi munka. Nem mutatja be azt, hogy az egyes 



6 
 

jogrendszerek milyen jogi eszközöket, megoldásokat alkalmaznak a teljes kártérítés elvének 
korlátozására, és nem keresi az adott megoldások mögötti okokat sem, továbbá azt sem 
kutatja, hogy az egyes jogrendszerekben miért fejlődött különbözően az előreláthatóság 
szabálya. A külföldi jogrendszerek vizsgálata más okból indokolt ebben az értekezésben. A 
jogösszehasonlítást mint módszert olyan módon alkalmazom, amely alapvetően gyakorlati 
célokat szolgál. A leíró-kritikai elemzés útján elért kutatási eredmények ugyanis jól 
hasznosíthatóak az előreláthatósági szabálynak a magyar joggyakorlatban való 
„meghonosítása” során. 
Az értekezésben az összehasonlító módszer alkalmazásához választott jogrendszer az angol 
common law. A nemzetközi jogegységesítő dokumentumok előreláthatósági szabálya kevésbé 
hangsúlyosan ugyan, de tárgyalása kerül a dolgozatban. A Bécsi Vételi Egyezmény 
szabályanyagát, valamint jog- illetve kommentárirodalmát ismertetem elsősorban, de más 
nemzetközi és európai jogegységesítő dokumentumok – úgy mint az Európai Szerződési Jog 
Alapelvei (PECL), az UNIDROIT Alapelvek, a Közös Hivatkozási Rendszer tervezete 
(DCRF), valamint az Európai Parlament és a Tanács közös európai adásvételi jogról szóló 
rendelet-javaslata (CESL) – rendelkezései is elemzésre kerülnek. Választásukat a 
következőkkel indokolom.  
Az angol common law vizsgálata azért is hangsúlyos, mert ott mintegy 160 éves gyakorlata 
van előreláthatósági szabálynak, és ez az idő már kihozta, kiérlelte azokat a problémákat, 
amelyek a szabály alkalmazása, értelmezése kapcsán felmerülhetnek. Az angol common law 
joggyakorlatának megismerése azért is fontos, mert ott az előreláthatóság a szerződési jog 
általános szabálya (szemben a Bécsi Vételi Egyezménnyel). A kutatást nehezíti ugyanakkor, 
hogy a precedensrendszer okán nincs egyetlen olyan ügy se, amely tartalmazná a teljes 
doktrínát, azt úgy kell „összerakni” az esetekből. Ehhez segítséget nyújt az, hogy az esetjog 
alapján a különböző text book-ok, monográfiák, kézikönyvek meghatározzák az 
előreláthatóság általános szabályát, és meghatározott szempontok alapján esetcsoportok 
szerint rendezik az esetjogot. Ez az induktív megközelítés mindenképpen segítheti az 
előreláthatóság szabályának megértését, az alkalmazásával, értelmezésével kapcsolatos 
problémák beazonosítását, és azokra született jogalkalmazói megoldások megismerését. 
Noha a Code civil tartalmazza az előreláthatósági korlát szabályát, a francia jog alapvetően 
csak jogtörténeti szempontból jelenik meg a dolgozatban. Ennek oka részben az, hogy az 
előreláthatóságnak a francia szerződésszegési jogban korlátozott a szerepe4, másrészt az, hogy 
a Code civil tárgykörbe tartozó szabályai nem változtak a kódex hatályba lépése óta, így a 
témát csak a bírói gyakorlat és a jogirodalom alapos ismerete mellett tartanám e dolgozat 
keretei között kutathatónak5. 
A Bécsi Vételi Egyezmény rendelkezéseinek, illetve jogirodalmának elemzése mellett több 
érv is szól. Az Egyezmény része a hatályos jogunknak6, másrészt a Ptk. előreláthatósági 
szabályának megalkotásakor kodifikációs mintaként szolgált, továbbá az Egyezmény 
elfogadását alapos jogösszehasonlító munka alapozta meg. Álláspontom szerint azonban az 
Egyezmény időbeli, személyi-területi, illetve tárgyi hatályából adódó korlátok, valamint 
joggyakorlati jelentősége (a felmérések szerint a Bécsi Vételi Egyezmény a nemzetközi 
adásvételi szerződéseknek csak mintegy 10 %-a esetében kerül alkalmazásra)7 okán az 

                                                 
4 Lásd a Code Civil 1150-1151. cikkeit, továbbá: Faust, Florian: Die Vorhersehbarkeit des Schadens gemäß Art. 
74 Satz 2 UN-Kaufrecht (CISG), Mohr Siebeck, Tübingen, 1996. 104-109. old., Vékás Lajos: Előreláthatósági 
klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog. 2002. évi 9. sz. 516. old. 
5 A francia jogot, jogirodalmat és bírói gyakorlatot eredeti források alapján – nyelvi korlátaim miatt – kutatni 
azonban nem tudom. 
6 Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló, Magyarországon az 1987. évi 20. sz. törvényerejű rendelettel 
kihirdetett Bécsi Vételi Egyezmény 1988. január 1-eje óta hatályban van Magyarországon. 
7 Czugler Péter Áron: Has the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG) become a tremendous success story? - an assessment. Kézirat. Skócia, Dundee, 2009. 5. old. 
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Egyezményhez kapcsolódó jogirodalom és joggyakorlat nem adhat teljes képet az 
előreláthatóság szabályáról. Elemzése ennek ellenére fontos, mert az Egyezmény 74. cikkébe 
foglalt előreláthatósági szabálynak komoly irodalma van, amely jól hasznosítható kódexünk 
előreláthatósági szabályának alkalmazása során felmerülő tartalmi kérdések kapcsán. 
A történeti személet alkalmazása és más jogrendszerek vizsgálata nem önmagáért való, 
hanem az előreláthatósági korlátnak és alkalmazásának a megértését szolgálja. Ez a szemlélet 
és módszertan elfogadja a jogot mint történeti képződményt, és a jog kulturális kötöttségét8. 
Más jogrendszerek elemzése, illetve egy másik jogrendszerből átvett, „kölcsönzött” 
jogintézmény vizsgálata azonban mindig megköveteli a kutatótól annak szem előtt tartását, 
hogy a XIX. századra kialakult egyes nemzeti jogrendszerek gyakran igen eltérő jogi 
fogalomrendszert teremtettek és jogintézményeket alakítottak ki, amely természetesen igaz a 
kártérítési felelősségi jog területén is. Tekintettel tehát arra, hogy a jogtudomány és annak 
lexikája egy adott jogi berendezkedés valóságához igazodik9, a különböző jogrendszerek jogi 
fogalmai, jogi terminológiája kapcsán helyesnek és egyedül követendőnek azt a módszert 
tartom, amely nem az egyes kifejezések, szavak nyelvi jelentéséből (fordításából) indul ki, 
hanem azok jogi tartalmából (pl. consequential damages). Előfordulhat ugyanis az, hogy az 
adott jogintézmény nem pontosan ugyanolyan jelentéssel létezik a cél-, illetve a forrásnyelvi 
jogrendszerben. Az adott jogi kultúrára jellemző kifejezéseket nem fordítom le akkor, ha az 
adott jogi terminus esetében a fordítás eredményeként ekvivalens célnyelvi terminus a 
forrásnyelvi kifejezéssel nem azonos fogalmat jelölne10. 
A jog gazdasági elemzése irányzatának érdeme, hogy rámutatott arra, a közgazdaságtan 
segíthet annak megvilágításában, hogyan hatnak a jogszabályok, azok változásai a társadalom 
tagjaira.11 A jog gazdasági elemzése a jogrendszer elméleti megalapozásában nem lehet az 
egyedül lehetséges szempont, de az irányzatot ért sok kritika ellenére tételei jól 
hasznosíthatók a magánjogi megoldások megválasztásánál: vizsgálni lehet általa azok 
költségkihatásait, és gazdasági következményeit.12 A joggazdaságtani kutatás segítségünkre 
lehet tehát a szerződések kockázatelosztó funkciójának alaposabb megértésében és 
megismerésében. Eric A. Posner a 2000-es évek elején, a szerződések joggazdaságtanáról 
szóló tanulmányában akként fogalmazott, hogy a joggazdaságtan nem tudta kidolgozni három 
évtized alatt a szerződések közgazdaságtani elméletét. Rámutatott arra, hogy a közgazdasági 
megközelítés pozitív értelemben nem magyarázza meg a szerződési jog szabályrendszerét, és 
normatív értelemben sem alkalmas arra, hogy annak hatékonyságát értékelje, vagy a 
hatékonyság érdekében alternatív megoldásokat javasoljon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a közgazdasági megközelítés ne termékenyítette volna meg a szerződési jogról való 
gondolkodást. Álláspontja szerint érdemes vizsgálni azt, minden szkepticizmus ellenére, hogy 
mi az a „hozzáadott érték”, amit a közgazdaságtan adni tudott a szerződési jog megértéséhez 

                                                 
8 Lásd például: Vékás Lajos: Magánjogi kodifikáció kultúrtörténeti tükörben. Magyar Tudomány 2014. évi 1. sz. 
80-89. old. 
9 Varga Zsófia: Terminológiai problémák a jogi szakfordításban. Magyar Terminológia. 2013. évi 1. sz. 4. old. 
10 Varga Zsófia: Terminológiai problémák a jogi szakfordításban. Magyar Terminológia. 2013. évi 1. sz. 4-5. 
old. 
11 Robert Cooter – Thomas Ulen: Jog és közgazdaságtan. (ford.: Mike Károly – Szilágyi Katalin). Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 13-24. old.  
12 Sajó András: Gazdaság és jog kapcsolata – jogelméleti szempontból. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, Sajó 
András: Közgazdaságtani vizsgálódás a jogról. In: Gazdasági Jogi Tanulmányok. II. kötet. A jog gazdasági 
elemzése. (szerk.: Harmathy Attila – Sajó András). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984, Vékás 
Lajos: A magánjogi törvényhozás módszertanához: a magánjog gazdasági elemzése. In: Az új Polgári 
Törvénykönyv elméleti előkérdései. HVG ORAC, Budapest, 2001. 174., 176. old., Menyhárd Attila: Polgári jog 
és közgazdaságtan. In: Gazdaság és jog: Szakács István ünnepi tanulmánykötet. (szerk: Steiger Judit ). Gondolat 
Kiadó, 2005 
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napjainkban.13 A jog gazdasági elemzése sem mint kizárólagos módszer jelenik meg ezért az 
értékezésben, hanem szintén mint értékelési és elemzési szempont, amely segíti az 
előreláthatósági szabály kritikai megközelítését. A disszertáció azt az álláspontot követi, hogy 
a jog és a gazdaság összefüggése nem szűkíthető le a law and economics iskola tanaira, mert a 
jogrendszer és a gazdaság kapcsolata ennél összetettebb (pl. gazdaságtörténet14, 
gazdaságszociológia15). A disszertációnak nem célja, hogy ez utóbbi összefüggések mentén is 
részletesen vizsgálódjon, mert az szétfeszítené már a munka tartalmi kereteit. A 
joggazdaságtani megközelítés mellett a disszertációban éppúgy hangsúlyos lesz, hogy a jog 
fejlődése történetileg meghatározott, illetve hogy a jog értéktartalmú (szerződési igazságosság 
elve). 
A dolgozatban a jogszociológia szemlélet akként érvényesül, hogy a kutatás nemcsak a 
normatív jogfogalomra, hanem a jog szociológiai fogalmára is épül. A jogszociológia érdeme, 
hogy a XX. századra elfogadottá vált az a nézet, hogy a jogot nemcsak a formális 
jogforrásokban kell keresni, hanem sokkal inkább annak tényleges forrásánál, a társadalmi 
valóságban. Így mára már elfogadottá vált az, hogy a jog = jogszabály + bírói gyakorlat + 
bíróságon kívüli gyakorlat, mert ez nyújt valós képet a jognak az életben való 
„működéséről”.16 A disszertációban a jogirodalom és a bírói gyakorlat mellett megjelenik 
éppen ezért – még ha példálózó jelleggel is – a szerződési jogi gyakorlat (különböző 
mintaszerződéseknek, általános szerződési feltételeknek a szerződésszegés esetére 
megtérítendő károk körének, mértékének korlátozására vonatkozó kikötései). 
Az egyes kutatási módszerek, elemzési szempontok, illetve az egyes jogrendszerek 
(jogegységesítő dokumentumok) szabályozási megoldásainak vizsgálata nem fejezetek szerint 
rendezve jelenik meg a disszertációban, az alkalmazott kutatási módszert és az elemzés 
tárgyául választott jogrendszert (jogegységesítő dokumentumot) ugyanis mindig a vizsgált 
téma határozza meg. Az disszertációban a helyes arányokra való törekvés mellett 
jogtudomány és a joggyakorlat eredményeinek feldolgozása és bemutatása nem mindig mutat 
egyensúlyt, ez az egyes jogrendszerek szemléleti alapállására és az adott téma jellegére, 
természetére vezethető vissza. 
 
 
3. A tudományos eredmények rövid összefoglalása, azok hasznosítása, illetve a 
hasznosítás lehetőségei 
 

3.1. Kutatási kérdések, elméleti előfeltevések 
 
1) A teljes kártérítés elve ugyan tételes jogi szabályként rögzített, vagy elvi tételként tételezett 
az egyes jogrendszerekben, fogalmi teljességében azonban nem érvényesül. A teljes kártérítés 
elvét a tételes jog és a bírói gyakorlat is áttöri különböző szabályok, jogi technikák, 
dogmatikai megoldások útján. A teljes kártérítés elvét általában a jogirodalomban is kritikával 
illetik. A kérdés rendszerint a korlátozás mértéke, illetve az a jogalkotói, jogalkalmazói 
technika, amellyel ez megvalósítható. Az 1959. évi Ptk. a kártérítés korlátozásához általános 
érvényű tételes jogi szabályokat nem adott, annak szempontjait az elmélet és a bírósági 
gyakorlat dolgozta ki. A Ptk. kodifikációja során a Kodifikációs Főbizottság a teljes kártérítés 

                                                 
13 Posner, Eric A.: Economic Analysis of Contract Law After Three Decades: Success or Failure? 112 The Yale 
Law Journal (2002) 830. old. 
14 Ránki György: Közgazdaság és történelem, a gazdaságtörténet válaszútjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977 
15 A témához kapcsolódóan lásd: Harmathy Attila: Polgári jog – gazdaság – társadalom. Kézirat. Budapest, 2013. 
9. old. 
16 Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része. Dialog Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 
2000. 115-116. old. 
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elvének kimondása mellett az előreláthatósági korlát bevezetése mellett döntött, megteremtve 
ezzel hatályos jogunkban a szerződésszegési kártérítés jogpolitikai döntésen alapuló normatív 
korlátozásának17 kódexbeli szabályát.  
2) A választott téma szerződési és felelősségi jogi összefüggések figyelembevételével kerül 
tárgyalásra a dolgozatban. Az előreláthatósági korlát szabályának a szerződésszegési jogban 
való megjelenését nem lehet ugyanis a kártérítési felelősségi jog és a szerződési jog általános 
elméleti tanaitól elszakítottan kutatni.  
3) Előre látható, hogy a 2013. évi Ptk. hatálybalépésével a joggyakorlat számára a legnagyobb 
nehézséget az okozatosságnak és az előreláthatósági korlátnak az elhatárolása jelenti majd. Az 
okozatosság és az előreláthatósági korlát elhatárolásának dogmatikai kérdése így 
szükségszerű célkitűzése kell hogy legyen e munkának.  
4) Az előreláthatósági korlát szabályának értékeléséhez hozzátartozik az is, hogy az 
előreláthatóság koncepciója számos bizonytalanságot hordoz magában. A jogirodalmi kritika 
szerint kiváltképp azért, mert sehogy sem szakítható el egy konkrét ügyben az adott eset 
tényeitől vagy esetek magasabb szinten absztrahálódott típusaitól, vagyis a fogalom nehezen 
emelhető az általánosság szintjére annak veszélye nélkül, hogy tartalmilag ki ne üresedne18. 
Az előreláthatósági korlát előnyeként tartják ugyanakkor számon többen a magyar 
jogirodalomban is (Eörsi Gyula, Vékás Lajos, Fuglinszky Ádám és Tercsák Tamás), hogy 
esetcsoportok képzésére alkalmas. A kritikákkal egyetértve ugyan, de elismerve egyúttal az 
előreláthatósági korlát szabályának esetcsoportok képzésére alkalmas mivoltát is, érdemesnek 
tartottam a szabályt arra, hogy további kutatás tárgyává tegyem.  
5) Az előreláthatósági korlát kapcsán gyakran kerül említésre, hogy az a következménykárok 
korlátozását hivatott szolgálni. A Ptk. 6:143 § (2) bekezdésébe foglalt előreláthatósági korlát a 
jogosult vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny megtérítendő 
mértékét a szerződéskötéskor előrelátható károkra korlátozza. Maga a miniszteri indokolás 
illeti a „jogosult egyéb vagyonában bekövetkezett kárt” következménykár névvel.19  
A magyar jog következménykár fogalma kapcsán célszerű abból kiindulni, hogy a 
következménykár terminológia ismert fogalom a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. 
törvény kárfogalma okán. Az irodalom és a gyakorlat továbbá a következménykárt – a tapadó 
kárral összefüggésben – a hibás teljesítés körében is használja.20 A common law-ban is ismert 
az előreláthatósági szabályhoz kapcsolódóan a consequential loss fogalom. A 
következménykár és a consequential loss azonban tartalmukban nem azonosak. A 
consequential loss fogalmának tartalmi kibontásához a jogösszehasonlító módszer szolgálhat 
segítségül. 
6) Az 1959. évi Ptk. egységes kártérítési felelősségi rendszere kétségtelenül elegáns 
szabályozási megoldás, nem tükrözi azonban a kontraktuális és a deliktuális felelősség 
rendszere között elvi különbözőséget. Az új Ptk. kodifikációjával került egyre határozottabban 
kimondásra, hogy a kontraktuális felelősségre önálló, a deliktuális felelősségi tényállásoktól 
eltérő szabályokat indokolt alkotni. Az értekezésben kutatott témakörök álláspontom szerint 
elősegíthetik annak az általánosabb elméleti kérdéskörnek a végiggondolását is, hogy a 
kontraktuális és a deliktuális felelősség szétválasztása, korábbi törvényi egységének 
megbontása milyen hatást gyakorol a kártérítési felelősségi jogról való elméleti gondolkodásra. 

                                                 
17 Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog. 2002. 
évi 9. sz. 515. old. 
18 Farkas Balázs: Ésszerű előreláthatóság az új Ptk. felelősségi rendszerében. Elemzés az angol jog tükrében. 
Iustum Aequum Salutare. 2009. évi 4. sz. 189. old. 
19 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény javaslatának miniszteri indokolása. A szerződésszegés 
általános szabályai. 7.c pont 588. old.  
20 Csöndes Mónika: A következménykárokról. In: Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. 
születésnapja tiszteletére. (szerk.: Nochta Tibor – Fabó Tibor – Márton Mária). PTE Állam-és Jogtudományi 
Kar, Pécs, 2013. 205-209. old. 
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E kutatási eredmények alapján lehet majd arra is rámutatni, hogy az új szabályozás milyen 
szemléletváltozást kíván meg a jogászoktól, a jogalkalmazóktól, illetve maguktól a 
jogalanyoktól is. 
 

3.2. Az előreláthatósági korlát szabálya az egyes jogrendszerekben és jogegységesítő 
dokumentumokban 
 
Az előreláthatósági korlát jogtörténeti gyökereinek kutatása az alábbi következtetések 
levonását teszi lehetővé. 
1) Az előreláthatósági korlát szabálya tartalmában különböző lehet az egyes jogrendszerekben 
és jogegységesítő dokumentumokban, s eltérő lehet az is, ahogy az előreláthatósági korlát 
azok kártérítési szabályanyagába illeszkedik. A francia jogban az előreláthatóság szabálya az 
azonnali és közvetlen (immédiate et directe) jogi okozatossági követelménnyel együtt 
érvényesül, azaz az előreláthatósági korlát mellett az azonnali és közvetlen jogi okozatossági 
követelmény mindig szerepet játszik a kártérítés korlátozásában szerződésszegés esetén. Sőt, 
szándékos szerződésszegés esetén csak az, mert az előreláthatósági korlát szabálya ilyenkor 
nem alkalmazandó. Látható az is, hogy a common law-ban a legszélesebb az előreláthatósági 
korlát alkalmazási köre. A Hadley v Baxendale ítélet jogtételeit újrafogalmazó Victoria 

Laundry ítélet szerint a károsult azon kárának a megtérítését követelheti, amely bekövetkezése 
a szerződés megkötésekor ésszerűen előrelátható volt. A szabály racionalizálásához az az elvi 
gondolat is hozzájárult, hogy Hadley v Baxendale ítéletbe foglalt kártérítési szabály első 
fordulata (a szokásos károk megtérítésének szabálya) a második fordulat speciális eseteként is 
felfogható tulajdonképpen. Ha egy meghatározott típusú kár a szerződésszegés rendszerinti, 

szokásos következménye, akkor a szerződésszegőnek mindig előre kell látnia, hogy az a 
bizonyos típusú kár a szerződésszegés valószínű következménye. A jogegységesítő 
instrumentumokban az előreláthatósági korlát szabálya mellett önálló kártérítési tényállások a 
fedezeti szerződés és a piaci ár szabálya, mely tényállások esetében az előreláthatósági 
szabály nem alkalmazandó. 
2) Az egyes jogrendszerekben az előreláthatósági korlát szabályának jogfejlődése történetileg 
is meghatározott. Az irodalom tanúsága szerint nem vitatható, hogy Pothier munkássága, 
illetve a Code civil szabályai az angol szerződési jog jogfejlődésére hatást gyakoroltak a 
XVIII–XIX. században. A common law szerződési jogi jogintézményei kapcsán sokszor 
igaznak bizonyul azonban az is, hogy a kontinensről „kölcsönzött” doktrínák nem ugyanolyan 
módon fejlődtek Angliában. A civil law jogintézményei (mint a tévedési tan21 esetében is) 
ugyanis a common law jogrendjébe való beilleszkedésüket követően gyakran sajátos 
jogfejlődési utat jártak be, s az így „megszületett” jogintézmények szerepe, jellege, hatása a 
common law-ban gyakran különböző lett, mint abban a jogrendszerben ahonnan érkeztek.22 A 
Ptk.-val meghonosított előreláthatósági szabály is meg kell hogy találja tehát a helyét a 
magyar jogrendszerben, joggyakorlatban és jogi kultúrában. A Ptk. 6:143 § (2) bekezdésébe 
kodifikált előreláthatósági szabályhoz kodifikációs mintaként ugyan a Bécsi Vételi 
Egyezmény 74. cikke szolgált, a Ptk. előreláthatósági szabálya magán viseli azonban mind a 
három – fenti – szabályozási megoldás jegyeit. Csak a legkarakterisztikusabbakat említve; az 
előreláthatósági korlát általános szabály a szerződési jogban (common law, Code civil), az 
előreláthatósági szabály szándékos szerződésszegés esetén nem alkalmazandó (Code civil), 
illetve mellette önálló kártérítési tényállásként kodifikált a fedezeti szerződés és a piaci ár 

                                                 
21 Bán Dániel: Culpa in contrahendo. Felelősség lehetetlen szolgáltatás elvállalásáért. Doktori értekezés. Kézirat. 
Pécs, 2014. 
22 Beale, Hugh: The impact of the decisions of the European courts on English contract law: the limits of 
voluntary harmonisation. 18(3) European Review of Private Law (2010) 506. old. 
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szabálya (nemzetközi és európai jogegységesítő instrumentumok). Ezen adaptáció során a 
Ptk. előreláthatósági szabály bizonyosan magára fog venni olyan sajátos jegyeket, amelynek 
eredményeként egy sajátos, e fenti szabályozási mintáktól részben eltérő jogfejlődési utat jár 
majd be. 
3) Az előreláthatóság sikere vitathatatlan a common law-ban és a nemzetközi kereskedelmi 
gyakorlatban is, de látható az is, hogy szerepe korlátozott a francia jogban. A common law 
szerződési joga kapcsán sokszor hivatkozott az, hogy ez a joganyag sokkal inkább a 
(nemzetközi) kereskedelem igényeihez igazodik. Az előreláthatósági szabálynak a 
gyakorlatban való működéséhez hozzátartozik az is, hogy az esetjogból az látható, hogy az 
ügyek nagy része kereskedelmi ügy, ahol általában nagy értékű szerződésekről van szó, s ahol 
a peresített kártérítési összegek is nagyok.23 A precedens rendszerből következően az 
alsóbíróságok azonban kötve vannak a High Court és a fellebbviteli bíróságok ítéleteinek ratio 
decidendi-jéhez, s az előttük felmerülő ügyekben így nyilvánvalóan alkalmazzák is az 
előreláthatósági korláthoz kapcsolódó esetjogot. A kutatásaim során azonban nem kaptam 
választ arra, hogyan működik a magánszemélyek mindennapi jogügyleteiben az 
előreláthatósági szabály. Az előreláthatósági korlátnak a magyar Ptk.-ban való meghonosítása 
kapcsán felhozható tehát az a kétely, hogy vajon a common law avagy a nemzetközi 
adásvételi jog előreláthatósági szabálya alkalmas-e arra, hogy a nem nemzetközi kereskedelmi 
viszonyokat szabályozó Ptk. számára mintául szolgáljon? Álláspontom szerint az 
előreláthatósági szabály tartalma nem más a nagykereskedelem, illetve a kis- és 
középvállalkozások, avagy a magánszemélyek közötti viszonyokban, hiszen a kiindulópont 
mindig az, hogy milyen tudomás mellett szerződtek a felek (e tudomás pedig tények, 
körülmények, illetve az adott üzletág, piac szokásainak ismeretén, valamint az általános piaci 
ismereteken, stb. alapul). Nyilvánvalóan, az egyes tényállásoktól függően csak az 
előreláthatósági korlát alkalmazásának az eredménye lesz, lehet más.  
 

3.3 Az előreláthatósági korlát és a kártérítési felelősség 
 
Az előreláthatósági korlátnak a kártérítési felelősségi jogban betöltött szerepének 
megértéséhez hozzájárulhat az is, hogy a dolgoztat III. részében részletesebben megvilágításra 
került az a tétel, hogy egy adott jogrendszer szabályozásától, gyakorlatától, dogmatikájától 
függően az előreláthatóság a kártérítési felelősség bármely tényállási eleméhez (jogellenesség, 
okozatosság, felróhatóság, vétkesség) is kapcsolódhat mint egyfajta gondolati-tartalmi 
kritérium. Ennek a vizsgálatnak az indokoltságát az is alátámasztotta, hogy előfeltevéseink 
mellett a történeti-jogösszehasonlító kutatások is utaltak ennek a „jelenségnek” a létére.  
1) Az 1. pontban végzett elemzések megmutatták, hogy a vétkességben, a felróhatóságban és 
az adekvát okozatiságban is jelen van egyfajta előreláthatóság. A szándékosság és a 
gondatlanság (vétkesség) körében az előreláthatóság a magatartás tanúsítójának tudattartama 
és cselekménye közötti viszonyra utal. A szándékosság és a gondatlanság körében az 
előreláthatóság tehát lényegében a magatartás tanúsítójának tudattartalmából kiindulóan a 
magatartás következményeinek előrelátásával összefüggésben jelentkezik; a vétkesség 
eszerint tehát egy szubjektív előreláthatóságot rejt magában. Nem helyesek ezért azok az 
álláspontok, amelyek az előreláthatósági korlát szabályát a vétkesség fogalmi körével hozzák 
összefüggésbe. A felróhatóság részeként értelmezett előreláthatóság kapcsán pedig arra lehet 
utalni, hogy a gyakorlat a következmények előreláthatósága alatt olykor a károkozást (a 
szerződésszegést), illetve annak lehetőségét érti: a károkozó az általános társadalmi 
elvárhatósági mérce keretében számolhatott-e cselekvése, vagy mulasztása 

                                                 
23 Beale, Hugh: The impact of the decisions of the European courts on English contract law: the limits of 
voluntary harmonisation. 18(3) European Review of Private Law (2010) 520-521. old. 
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következményeivel, e következményeket – tehát magát a káreseményt – előre láthatta-e. Az 
előreláthatósági korlát szabályát ezért el kell határolni a felróhatóságban megjelenő 
előreláthatóságtól is. Ami az okozatosságot illeti, az adekvát okozatosság lényegét sokszor 
akként határozzák meg, hogy az ok-okozati összefüggés akkor áll fent, ha a magatartás 
tanúsítása esetén számolni lehet – egy objektív (vagy egyes elméletekben szubjektív) 
lehetőségi ítélet alapján – meghatározott eredmény bekövetkezésével; az ilyen (gyakran 
előreláthatónak is mondott) eredményt tekintik a magatartással adekvátnak. Az összehasonlító 
jogi irodalomban gyakran utalnak arra, hogy gyakorlati eredményét tekintve jelentős a 
hasonlóság az adekvát kauzalitás tana és az előreláthatósági korlát között. A két doktrínában 
nemcsak a valószínűség (a kár bekövetkezésének valószínűsége, lehetőség) a közös tartalmi 
elem, hanem a tudomás kérdése is (tényleges és elvárható tudomás). Álláspontom szerint az 
adekvát kauzalitás tana azonban nem alkalmas arra, hogy elméleti alapjai segítségével 
rámutasson arra, mi határozza meg valójában azt, hogy szerződésszegés esetén mely 
kárkövetkezmények térítendők meg. A common law joggyakorlata viszont azt mutatja, hogy 
az előreláthatósági szabály alapján válasz adható arra, hogy mitől lesz egy kárkövetkezmény 
szokásos, s ezáltal megtérítendő, s mitől szokatlan, mely esetben a kár csak akkor térítendő 
meg, ha az előrelátható is volt. A szerződésszegési jogban érvényesülő előreláthatósági korlát 
funkciójának, rendeltetésének megismeréséhez – és egyben az okozatosságtól való 
elhatárolásához – a célján keresztül juthatunk el.  
2) Az előreláthatósági korlát szabályának szerződésszegési felelősségi jogi összefüggésében 
való mind elméleti, mind gyakorlati szempontú tárgyalása (2. pont) segítségünkre volt abban, 
hogy megmutassuk vele az előreláthatósági korlátnak a szerződési jogban, illetve a kártérítési 
jogban elfoglalt tulajdonképpeni rendszertani helyét. Ráirányította továbbá a figyelmet arra is, 
hogy nemcsak annak van jelentősége, hogy az előreláthatósági korlát milyen szerződési, 
felelősségi jogi szabályanyagba illeszkedik bele, hanem annak is, hogy milyen piaci és 
gazdasági környezetben „működik”, illetve milyen piaci és üzleti kultúra mellett. Az 
előreláthatósági korlát szabályának szerződésszegési felelősségi jogi összefüggésében való 
elemzése hozzásegített annak a felismeréséhez is, hogy az előreláthatósági szabálynak 
magának ne tulajdonítsunk túlzott jelentőséget, ne abszolutizáljuk szerepét a kártérítési 
jogban. Látható, hogy más szabályok, mint például a kárenyhítési kötelezettség szabálya, 
illetve a kártérítés szerződési úton való korlátozása relativizál(hat)ják az előreláthatósági 
szabály tételes jogi szerepét. Az előreláthatósági korlát szabályának léte tehát felértékelheti, 
illetve más megvilágításba helyezheti ugyanakkor egyes szerződési jogi, felelősségi jogi 
jogintézmények szerepét is (különösen igaz ez a felelősség korlátozása, illetve kizárása 
tekintetében). Az elemzésből az is kitűnt, hogy az előreláthatósági korlát szabálya nemcsak a 
kártérítési jog rendszerének egészére van kihatással, hanem a szerződési jog egészére is. Az 
előreláthatósági korlát alkalmazása során a viszonyítási pont ugyanis a szerződéskötés 
időpontja. Az előreláthatósági korlát pedig ezzel a szerződéskötésre, a szerződéskötés körüli 
gondosságra is ráirányítja – joggyakorlati, illetve dogmatikai értelemben is – a figyelmet. 
3) A Ptk.-nak a szerződésszegési felelősség alóli mentesülésre és a megtérítendő károk 
mértékére vonatkozó szabályanyaga a Ptk., illetve az Mt. rendelkezéseiből következően 
„átsugároznak” a vezető tisztségviselő felelősségére, illetve a munkáltatói és a munkavállalói 
kárfelelősségre is. Annak bemutatása, hogy milyen más felelősségi jogi szabályanyagba 
illeszkedik bele az előreláthatósági korlát szabálya a társasági jogban és a munkajogban (3. 
fejezet), rávilágít arra, hogy a szerződésszegési joghoz képest mennyiben várható egy 
korlátozottabb vagy részben eltérő működése az előreláthatósági korlát szabályának a 
társasági, de különösen a munkajogi „kártérítési különösben”.  
A jogirodalomban van olyan álláspont, de a joggyakorlat felől is érkeznek olyan kritikák, 
hogy a vezető tisztségviselő felelősségével kapcsolatos joganyagban egyelőre inkább idegen 
testként vannak jelen a kontraktuális felelősség szabályai. Az aggályokat ugyan nem osztom 
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minden tekintetben, de a munka során az előbbiekkel teljesen ellentétes álláspontra én sem 
jutottam; a kutatási eredmények viszont álláspontom szerint a téma árnyaltabb megközelítését 
teszik lehetővé. A szabályozás kapcsán valódi problémának azt tartom, hogy a vezető 
tisztségviselő felelőssége kapcsán a jogviszony létrejöttének az időpontja a viszonyítási pont 
annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy a károk bekövetkezésével a vezető tisztségviselő 
számolhatott-e (a károk előreláthatóak voltak-e). 
Az előreláthatósági korlátnak a munkajogi kárfelelősség rendszerében betöltött szerepét 
illetően segítségemre volt az előreláthatósági korláthoz kapcsolódó mintegy két éves 
munkajogi irodalom. Megállapítható, hogy a munkajogban még nem kellően tisztázottak az 
előreláthatósági korlát szabályának jogpolitikai céljai. Látható ugyanakkor, hogy az a 
szerződésszegési felelősségi jog előreláthatósági korlátjától részben eltérő jogpolitikai célokat 
követ. Másrészt, a polgári jogtól eltérően a munkajogban a károk előreláthatóságának 
megállapítása szempontjából a károkozás és nem a szerződéskötés időpontja a releváns, 
továbbá a károkozónak kell bizonyítania a mentesülése érdekében az előreláthatóság hiányát. 
E különbségek okán, de tekintettel a munkajogi szerződéses jogviszony sajátos természetére 
is, álláspontom szerint nem lehet a szerződésszegési jog előreláthatósági korlátjához 
kapcsolódó jogelméleti megállapításokat, illetve a majdan kialakuló joggyakorlat 
„eredményeit” automatikusan, „egy az egyben” a munkajogba átemelni, avagy fordítva, a 
munkajogi elméletből és gyakorlatból ekképp következtetéseket levonni a szerződésszegési 
jogra. A munkajogi jogirodalom szerint a jövőben nagy szerep hárul majd az új fogalmak 
értelmezésének kimunkálásában a bírói gyakorlatra. Az irodalom szerint a mentesülés 
tekintetében az ellenőrzési kör csak a korábbi bírói gyakorlathoz (munkáltató lényegében nem 
menthette ki magát a felelősség alól) képest jelent szigorodást, valójában visszatérést fog 
eredményezni a működési kör eredeti – nem kitágított – koncepciójához. A munkajogi 
jogalkalmazásra vár tehát a feladat, hogy a munkaviszony tartós jellegére, illetve tárgyára (az 
önállótlan, azaz függő munka) tekintettel kialakítsa a munkáltatói és a munkavállalói 
kárfelelősség körében az előreláthatósági korlát gyakorlatát, s a megtérítendő károk körét – a 
konkrét jogvitákban – a munkaszerződés tartalmához képest „formálja ki”. Ennek körében 
különös jelentősége kell, hogy legyen többek között az Mt. Bevezető rendelkezései között 
szabályozott általános magatartási követelményeknek, a szerződő feleket terhelő tájékoztatási 
kötelezettségnek, illetve annak, hogy a munkáltató hogyan gyakorolja az utasítási jogát. A 
munkajogi irodalom egyelőre azt tételezi, hogy az előreláthatóság megjelenése a munkajogi 
kárfelelősség körében változtat majd azon a gyakorlaton, hogy a munkavállaló az 1992. évi 
Mt.-hez kapcsolódó bírói gyakorlat szerint lényegében az okozott károk közül csak a 
tényleges károkért felelt. Ezen túlmenően az Mt.-beli szabályokból pedig az következik, és a 
fenti jogirodalmi álláspontok is azt támasztják alá, hogy mind a munkáltatói kárfelelősség, 
mind a munkavállalói kárfelelősség körében az előreláthatósági korlát szabálya csak szűk 
körben fog érvényesülni. Az Mt,-ben a kártérítési felelősségi szabályai ráadásul relatív 
diszpozitív szabályok, azaz kollektív szerződés e fejezetek rendelkezéseitől a munkavállaló 
javára eltérhet24. 
 

3.4. Az előreláthatósági korlát – az előrelátható károk 
 
A szerződési jognak a kockázatokat célszerűnek tűnik azon az alapon elosztania, hogy a felek 
a szerződéskötéskor bizonyos kockázatokkal kalkulálnak, és viselik magatartásuk 

                                                 
24 Kun Attila: Gazdasági racionalitás és munkajog. Az előreláthatósági klauzula esettanulmánya az új Munka 
Törvénykönyve tükrében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. 
2013. 416. old. 
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kalkulálható következményeit25, az ezen túlmutató veszteségekért a szerződésszegő nem 
tartozik felelősséggel. A kockázatot ismerő (a kockázat lehetőségéről, mint információról 
tudomással rendelkező) felet megfelelő továbbá arra ösztönözni, hogy e kockázatok ellen 
védekezzen, ha pedig ezt nem teszi, a szerződési jognak célszerű akként rendelkeznie, hogy 
akkor ez a fél viselje annak hátrányos következményeit. Ebből következik az is, hogy a 
károsultnak kell viselni az olyan károk bekövetkezésének kockázatát, amelyről egyik félnek 
sem volt tudomása (tehát előreláthatatlan volt), s amely ellen a károsult biztosítás útján sem 
védekezett.26 
A kutatások azt támasztották alá, hogy az előreláthatósági szabályt nem helyes kizárólag úgy 
értelmezni, mint információ-átadást ösztönző szabályt. Egyrészről azért, mert az 
előreláthatósági korlát szabálya szerint az egyik szerződő fél által sem előrelátható károkat is 
a károsultnak kell viselnie, másrészről azért, mert az előreláthatósági elv értelmében a 
szerződésszegés szokásos kárkövetkezményei mint előrelátható károk alapvetően 
megtérítendőek. Mint minden szerződési jogi szabálynak, így az előreláthatósági korlátnak is 
az a jogpolitikai célja, hogy a szerződési kockázatokat a szerződő felek között általában, s ne 
csak a szokatlan károk tekintetében ossza el. 
Az előreláthatósági szabály jogirodalmából ismert, hogy a szabály bizonytalan tartalma okán 
nehéz meghatározni azt, hogy mikor lesz egy meghatározott típusú, fajtájú kár előrelátható. 
Ennek okát az ítélkezési gyakorlat alapján az irodalom abban látja, hogy a szabály 
alkalmazása két – egyebekben könnyen „alakítható, formálható” – kérdésen (tudomás és a 
valószínűség) alapul. Az előreláthatósági korláttal szembeni gyakori kritika, hogy 
tetszőlegesen alkalmazható a felelősség kiterjesztésére és korlátozására egyaránt aszerint, 
hogy minek az előreláthatóságát követeljük meg. Az előreláthatósági korlát tényállási 
elemeivel kapcsolatban végzett kutatásokkal azonosítani igyekeztem az előreláthatósági korlát 
alkalmazása során felmerülő értelmezési kérdéseket, nehézségeket, s egyúttal válaszokat is 
próbáltam keresni a joggyakorlat és a jogirodalmi álláspontok kritikai hasznosításával. Az 
előreláthatósági korlát gyakorlati előnyeként emeli ki az irodalom azt, hogy csoportképzésre 
alkalmas. Ennek nyilvánvaló bizonyítéka álláspontom szerint a common law 160 éves 
gyakorlata, még pontosabban azt ezt feldolgozó számos common law texbook, kézikönyv 
(különösen kiemelve Chitty on Contracts, McGregor on Damages, Benjamin on Sale of 

Goods). A Bécsi Vételi Egyezmény fiatal kommentárirodalma is lényegében erről tanúskodik. 
A magyar joggyakorlat számára az alábbi tanulságok vonhatók le az előreláthatósági 
korlátnak a gyakorlatban való működéséről. 
1) A common law esetjoga összetett képet mutat a gyakorlatban élő előreláthatósági 
szabályról. Az előreláthatóság szabálya kapcsán állandóan hivatkozott tétel a common law-
ban, hogy a szokásos károk megtérítendőek, azok tulajdonképpen per se előrelátható károk 
(de tegyük hozzá, a The Achilleas ügy óta már nem igaz az a korábbi gyakorlat sem, hogy az 
ilyen károk mindig megtérítendőek), míg a szokatlan károk csak akkor, ha előreláthatóak. Az 

esetjog és azt feldolgozó irodalom viszont arról tanúskodik, hogy az előreláthatósági korlát 
alkalmazása során (avagy követően) még más, további teszt, elv is felhívható a megtérítendő 
károk körének, mértékének korlátozása érdekében. Az ítélkezési gyakorlatból ugyanis az 
következik, hogy az előreláthatósági szabály alkalmazása során a bíróságok olykor 
„korrigálni akarnak”. A joggyakorlat azt mutatja, hogy a károk előreláthatóságánál több kell 

                                                 
25 Eörsi szerint ez a jogi rendezés feladata: Eörsi Gyula: A szerződésszegési kártérítés korlátozásáról. Magyar 
Jog. 1974. évi 3. sz. 143. old., hasonlóan: Takáts Péter: Szerződésszegési kártérítés a klasszikus római jogban. 
Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. VIII. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 
Pécs, 1977. 235. old. 
26 Smith, Stephen A.: Atiyah's introduction to the law of contract. 6 ed. Oxford University Press, Oxford, 2006. 
417. old. 
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„valamivel” ahhoz, hogy a károk megtérítéséért helytállni is tartozzon a szerződésszegő.27 Az 
irodalom ezen „valami” tekintetében az esetjog alapján abból indul ki, hogy ilyenkor a bíró 
vagy arra keresi a választ, hogy a szerződésszegő hallgatólagosan felelősséget vállalt-e a 
kérdéses károkért (assumption of responsibility), vagy az igazságos döntés érdekében arra 
kérdez rá, hogy ésszerű-e megállapítani a szerződésszegő felelősségét a kérdéses kár 
tekintetében.28 Látható, hogy mindezek leronthatják az előreláthatósági szabály lényegét adó 
azon elvet, hogy a szerződésszegő felel azokért a károkért, amelyek valószínű 
bekövetkezésével ésszerűen számolhatott, amelyeket előrelátott, avagy előre kellett volna 
látnia. A common law esetjoga ugyanakkor arról tanúskodik, hogy felhívásuk olykor 
elkerülhetetlen; az előreláthatósági korlát sem „mindenható” szabály ugyanis.  
A common law előreláthatósági szabályának a gyakorlatban való működése kapcsán azt is 
tapasztaltam, hogy az működésében két szerződési intézménnyel kerül szorosabb kapcsolatba 
(szerződés-értelmezés, szerződési szinallagma), ezek kapcsán pedig a következőket érdemes 
kiemelni. Álláspontom szerint az előreláthatósági korlát diszpozitív szabályát nem helyes 
szerződés-értelmezési szabályként felfogni, noha vannak olyan jogirodalmi álláspontok, 
amelyek emellett érvelnek. Kifejezett, a szerződésszegés kárkövetkezményeit rendező 
szerződési kikötés hiányában segítségül hívható a szerződés-értelmezés, de nem azért, hogy 
feltárjuk vele a szerződő felek hallgatólagos megállapodását a kockázatok elosztására 
vonatkozóan, hanem azért, hogy feltárjuk vele a szerződés tartalmát. Az előreláthatósági 
korlát diszpozitív szabálya alapján ugyanis a bírónak arra kell keresnie a választ, hogy 
ésszerű-e feltételezni, hogy a szerződésszegőnek, vagy a szerződésszegővel hasonló 
helyzetben lévő ésszerűen és gondosan eljáró személynek számolnia kellett-e bizonyos típusú 
károk valószínű bekövetkezésével. Az előreláthatósági korlát szabályának alkalmazását 
viszont szükségszerűen meg kell hogy előzze a szerződés tényleges tartalmának feltárásra. 
Annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy az előreláthatósági szabály mint „diszpozítív 
szabály” alkalmazása során a bíróságok melyik szerződő félre telepítsék azt a kockázatot, 
amelyet a felek nem osztottak meg, hasznos módszertani segítséget nyújthatna a 
joggazdaságtan a szerződés jogot magyarázó modellek további finomításával. Az aránytalanul 
nagy kártérítések korlátozása szükségességének gondolatában nyilvánvalóan pedig az jut 
kifejeződésre, hogy szerződésszegés esetén a kártérítési kötelemre a teljesítést felváltó 
szolgáltatásként tekintünk, s ebből pedig annak is következnie kell, hogy a kártérítés 
terjedelmének igazodnia kell(ene) a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányához. A The Second 

Restatement of Contracts (1981) 351. § (3) bekezdésében29 meg is jelenik ez az arányossági 
gondolat, e bekezdés épp az aránytalan kompenzáció elkerülése érdekében hatalmazza fel a 
bírót arra, hogy tovább korlátozza az egyébként előrelátható kár mértékét. 
A common law irodalmában az előreláthatósági szabályt a szerződési igazságossággal 
összefüggésben is tárgyalják. Az előreláthatósági korlát szabályának az igazságossága 
egyrészt abban áll, hogy a teljes kártérítés mindent vagy semmit szabályával ellentétben a 
szerződés rendellenes lebonyolódásának kockázatát nem telepíti egyoldalúan az egyik vagy a 
másik szerződő félre. Másrészt abban, hogy a teljes kártérítés elvének nyílt, normatív 
korlátozását valósítja meg, és ahogy erre fent már utaltam, megnyitja ezzel a lehetőséget a 

                                                 
27 Lásd erről részletesebben az angol common law bíróságok gyakorlata kapcsán: Csöndes Mónika: Előre 
látható-e mindaz, amiről a szerződésszegő fél tudott? Angol jogi vázlat. In: Kihívások és lehetőségek napjaink 
magánjogában (szerk.: Szikora Veronika). Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi 
Tanszékének kiadványa, Debrecen, 2009. 103-120. old. 
28 Robertson, Andrew: The basis of the remoteness rule in contract. 28 Legal Studies (2008) 181. old., 
Tettenborn, Andrew: Hadley v Baxendale Foreseeability: a Principle Beyond its Sell-by Date? 23 Journal of 
Contract Law (2007) 125-126. old. 
29 § 351 (3) „A court may limit damages for foreseeable loss by excluding recovery for loss of profits, by 

allowing recovery only for loss incurred in reliance, or otherwise if it concludes that in the circumstances justice 

so requires in order to avoid disproportionate compensation.” 
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felek számára, hogy kiszerződjenek alóla, amennyiben a hozzá kapcsolt joghatást 
jogviszonyukra nézve nem kívánják.30  
Ahogy az a fentiekből is kitűnik, a IV. részben az előreláthatósági korláttal és a 
szerződésszegésért való felelősséggel összefüggésben általános szerződéselméleti kérdések 
(szerződési szinallagma, szerződésértelmezés) is elemzésre kerülnek. Ezek a vizsgálati 
eredmények is mintegy megerősítik azt a dolgozatban bizonyítani kívánt tézist, hogy a 
kontraktuális és a deliktuális felelősség eltérő sajátosságait hangsúlyosabban kell értékelni a 
kártérítési felelősségi jogi elméleti gondolkodásban, illetve a jogalkalmazásban. A 
szerződésszegésért való felelősséget nem lehet ugyanis elszakítani magától a szerződéstől, a 
szerződéses jogviszonytól, illetve a szerződésszegés esetén működésbe lépő egyéb 
szankcióktól.  
Összegezve, a magyar joggyakorlat számára tanulságos lehet a common law 160 éves 
gyakorlata, s annak megismerése, hogyan működik az előreláthatósági szabály a common 
law-ban. Ezzel elkerülhetők lesznek talán olyan fejlődési irányok, amelyek a common law-
ban is zsákutcának bizonyultak, avagy amelyek kezdeti gyermekbetegségként jelentkeztek. 
2) Az előreláthatósági szabály tényállási elemeinek elemzése kapcsán hangsúlyosan került 
tárgyalásra, hogy a common law csak a típus előreláthatóságát követeli meg, a kár nagyságát, 
illetve nagyságrendjét nem, s némi ingadozás mellett ugyan, de a gyakorlat ezt a kérdést az 
előreláthatóságon kívüli problémaként kezeli. Ha a kár rendkívüli, szokatlan nagyságú, akkor 
a common law más úton (technikával) korlátozza a megtérítendő károk nagyságát. Hugh 

Beale szerint a common law bíróságok ilyen esetekben nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy a kár milyen körülmények kombinációjaként következett be, illetve hogy a kár valószínű 
bekövetkezésével kellett-e számolni, vagy döntenek ekként, hogy ésszerűtlen azt feltételezni, 
hogy az alperes felelősséget vállalt-e károkért, függetlenül attól, hogy alperes számolhatott a 
károk valószínű (not unlikely) bekövetkezésével. A megtérítendő károk nagysága 
szempontjából jelentősége lehet továbbá annak is, hogy az adott kár szokásos avagy szokatlan 
kárként térítendő meg. A common law megoldása, miszerint csak a kár típusát kell előre látni, 
egy világos és egyértelmű előírás, láthattuk ugyanakkor, hogy ha a kár rendkívüli, szokatlan 
nagyságú, a common law bíróságok is „korrigálnak”. A Ptk. miniszteri indoklása szerint – a 
Bécsi Vételi Egyezmény gyakorlatát követve – a mit kell előrelátni kérdésre a válasz az, hogy 
nemcsak a kár típusát, hanem a kár nagyságrendjét is31. A kár nagyságrendjének 
előreláthatósága nyilván nem azonos a kár nagyságának előreláthatóságával, ez előbbi csak a 
kár megközelítő terjedelmét fogja át, amely egyszerre nyújt mankó, de vet fel egyúttal további 
kérdéseket (nagyságrend mibenléte). Hozzá kell azonban tenni, hogy olykor, mint például a 
baleseti személyi károk esetében indokolt lehet eltekinteni a nagyságrend előreláthatóságának 
megkövetelésétől is. Másrészt, a nagyságrend előreláthatóságának megkövetelése esetén is 
éppúgy jelentkezik az a bizonytalansági tényező (nemcsak a kár típus előreláthatóságának 
megkövetelése esetében), hogy a bíróság diszkréciójától függ majd lényegében, hogyan 
tipizálja a károkat. És amint az ismert, a kár fajtája és nagysága/nagyságrendje közötti 
különbségtétel igen csalóka is tud lenni; a kár nagyságának terjedelme/nagyságrendje a kár 
típusát is megváltoztathatja.  
3) A Ptk. 6:143 § (2) bekezdése kimondja, hogy „A szerződésszegés következményeként a 

jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben 

                                                 
30 Ezt az álláspontot képviselik szintén: Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő 
kártérítési igényeknél. Magyar Jog. 2002. évi 9. sz. 515., 521-522. old. Fuglinszky Ádám: Megy-e kártérítési 
jogunk az előreláthatósági klauzula által elébb?: Felróhatóság, adekvát kauzalitás és előreláthatóság a 
szerződésszegéssel okozott következménykárok kezelésében. In Acta Conventus de Iure Civilii. Tomus VII. 
Lectum Kiadó, Szeged, 2007. 246-252. old 
31 Sándor Tamás–Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel. A Bécsi Egyezmény kommentárja. HVG–ORAC, 
Budapest, 2005. 439. old. 
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kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés 

lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.” A 
törvény tehát a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny 
megtérítendő mértékét a szerződéskötéskor előrelátható károkra korlátozza. Maga a miniszteri 
indokolás [588. oldal 7. c) pont] illeti a „jogosult egyéb vagyonában bekövetkezett kárt” 
következménykár névvel. A következménykár a Ptk. fogalomrendszerében tehát egy kárfajta. 
A miniszteri indokolás a következménykár fogalmát annyiban határozza meg, hogy azt a 
szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kártól („tapadó kártól”)32 elkülöníti, és a „jogosult egyéb 

vagyonában bekövetkezett kár”-ként definiálja, úgy, hogy a következménykárt a 
kárkövetkezmények egyik, az elmaradt haszontól különböző fajtájának tekinti. Ennek a 
tipizálásnak jelentősége azért van, mert a Ptk. 6:143 § (1) bekezdése kimondja, hogy 
„kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt”, e körben az 
előreláthatósági korlát szabálya tehát nem jut szerephez. A tapadó kár fogalmának a 
következménykár fogalommal való összefüggésében (4.1.2.1. pont) indokolt a magyar 
joggyakorlatot illetően hivatkozni a következőkre. A hibás teljesítési ítélkezési gyakorlat 
különböztetett magában a szolgáltatott dologban bekövetkezett kár és a hiba folytán a jogosult 
személyében és vagyonában okozott károk (magába foglalva az elmaradt hasznot is) között, 
mely megkülönböztetés kapcsán újabban az elmélet és a gyakorlat is alkalmazta a tapadó kár–
következménykár terminológiát. A Ptk. ezzel tehát az 1959. évi Ptk.-hoz kapcsolódóan 
kialakult „következménykár” terminológiától és fogalomtól eltérő következménykár 
terminológiát és fogalmat alkotott, vezetett be. 
Amint azt már kiemelésre került, a következménykár a Ptk. fogalomrendszerében egy 
kárfajta. A következménykár szó szerinti angol fordítása a consequential loss. A 
consequential loss alatt azonban a common law, illetve a szerződési gyakorlat azonban sok 
mindent ért. A consequential loss-nak nincs egy univerzális fogalma. A fogalom nemcsak 
jogrendszerekként változhat, hanem még a common law-n belül is több eltérő jelentéstartalma 
ismert. A consequential loss kapcsán végzett kutatásokból kitűnik, hogy a consequential loss 

egy bizonytalan tartalmú jogi fogalom a common law-ban; hol a szokatlan károk szinonimája, 
hol pedig kárfajtaként (pl. elmaradt haszon, avagy jogosult személyében, vagyonában 
bekövetkezett kár) tűnik fel. A következménykárt, de különösen a consequential loss-t kizáró 
vagy korlátozó szerződési kikötések értelmezése szempontjából azonban természetesen nem 
mindegy, hogy milyen károkért is korlátozzák vagy zárják ki felelősségüket a szerződésben a 
felek. 
  

3.5. Az előrelátható károk és a case law 
 
A disszertáció V. része (Az előrelátható károk és a case law) szemlélteti azt az esetjog 
ismertetése útján, néhány példán keresztül, hogy a joggyakorlat alapján jellemzően milyen 
típusú, fajtájú károkról lehet azt mondani, hogy azok előrelátható károk (s így 
megtérítendőek). Az V. részében, illetve a dolgozat egészében ismertetett esetek is 
visszatükrözik álláspontom szerint Fuglinszky azon megállapításait, amelyek szerint a károk 
előreláthatóságának kérdésében eligazítást adhat egyrészt az, hogy a szerződés tömegügylet, 
vagy egyedi szolgáltatás, továbbá az, hogy mi számít szokásosnak az adott üzletágban, az 
adott piacon, illetve az, hogy kinek, melyik szerződő félnek a kockázati avagy érdekkörébe 

                                                 
32 Lásd a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény javaslatának miniszteri indokolása. A 
szerződésszegés általános szabályai. 7.c) pont 588. old. Hasonlóan korábbról: Vékás Lajos: Elvi kérdések a 
Szakértői Javaslatban. Szerződésszegési kártérítési jog. In: Parerga. HVG-ORAC, Budapest, 2008. 292-293. 
old., az előreláthatóságnak az elmaradt hasznon és a következménykárok körében való alkalmazása kapcsán lásd 
még: 293-295. old. 
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tartozik inkább az adott kár elleni védekezés, melyik tudja könnyebben biztosítani, elhárítani 
a szóban forgó kockázatot.33 
Feltehető nyilvánvalóan a kérdés, hogy az előreláthatósági korlát mint új tételes jogi megoldás 
magával hozza-e a bírói gyakorlat változását? Az előreláthatósági korlát szabálya előre 

láthatóan gyökeresen nem változtatja meg a bírói gyakorlatot. Álláspontom szerint ezt 
mutatják a dolgozatban ismertetett esetek is. Érdemes itt utalni Vékás azon megállapítására, 
mely szerint „eredményét tekintve az előreláthatósági elv és az adekvát kauzalitás elve alig 

különbözik egymástól, elvi alapjuk teljesen különböző: míg az előreláthatósági elv a 

kártérítési felelőssé tétel jogpolitikai döntésen alapuló normatív korlátozását teszi lehetővé, 

addig az adekvát kauzalitás doktrínája a ténylegesen létező okozatossági lánc bírói 

mérlegelésen alapuló mesterséges megszakításához ad segítséget.”34 Menyhárd szintén úgy 
foglal állást az angol common law és a magyar jog kapcsán, hogy bár az 1959. évi Ptk. nem 
korlátozza a kártérítési kötelezettséget az előrelátható károkra, mégis, a bíróságok „az 

okozatosság vizsgálatával, és a bizonyítási teher telepítésével sok esetben jutnak az 

előreláthatósági korláthoz hasonló eredményre”.35  
Álláspontjaikkal egyetértek. Az előreláthatósági korlát éppúgy felelősségkorlátozási célokat 
követ mint az adekvát kauzalitás tana. Kutatásaim alapján levonható viszont az a 
következtetés is, hogy várható az elmaradt haszon megítélhetőségének kérdésével 
kapcsolatban egy szemléletbeli változás joggyakorlatunkban. Az előreláthatósági korlát, 
különösen gondolva itt a normál profit tekintetében irányadó common law gyakorlatra 
ugyanis éppen hogy inkább felelősségkiterjesztő hatásában jelentkezhet majd a magyar 
jogban. Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy a normál profit kárként követelésének joga a 
common law-ban sem illeti meg a károsultat akkor, ha nem tett eleget a kárenyhítési 
kötelezettségének. 

 

3.6. A kutatási eredmények hasznosítási lehetőségei 
 
Az előreláthatósági korlát alkalmazása során a bíróságokra vár majd a feladat, hogy az adott 
tényállás keretei között eldöntsék, a szerződésszegő fél számára mikor, milyen körülmények 
között tekinthető a kár előreláthatónak. A szabály absztraktsága okán ehhez támpontokat 
adhat a más jogrendszerekben, vagy a nemzetközi egyezményekhez kapcsolódóan kialakult 
ítélkezési gyakorlat, illetve a jogirodalom megállapításai. Mindezek nemcsak a bíróságok, 
hanem a szerződéseket író ügyvédek, jogtanácsosok, avagy gazdasági szereplők számára is 
fogódzót jelentenek majd. Hangsúlyozni indokolt azonban, hogy a károk előreláthatóságának, 
s így megtéríthetőségének kérdése valójában mindig egy adott piaci szegmensen, 
meghatározott szerződő felek között kötött, meghatározott típusú szerződés tartalmától, illetve 
gazdasági környezetétől függ. 
A dolgozat „Az előreláthatósági korlát előre látható hatása szerződésszegési kártérítési 

jogunkra” című zárófejezetében tettem néhány olyan megállapítást, amelyek az 
előreláthatósági korlát jogrendszerünkben való „meghonosodása” tekintetében további 
gondolkodásra adnak lehetőséget. Itt csak az alábbiakat emelem ki. 
Az előreláthatósági korlátnak a szerződési jogra és dogmatikájára gyakorolt hatása kapcsán 
érdemes utalni arra, hogy az előreláthatósági korlát szabálya hatással lehet olyan szerződési 
jogi intézmények működésére is, mint a teljességi záradék, a tájékoztatási és együttműködési 

                                                 
33 Fuglinszky Ádám: A szerződésszegés. In: Az új Ptk. magyarázata V/VI. Kötelmi jog. Első és Második Rész. 
(szerk.: Wellmann György). HVG-ORAC, Budapest, 2013. 249-250. old. 
34 Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar Jog 2002. évi 
9. sz. 515. old. 
35 Menyhárd Attila: Felelősség szerződésszegésért. Polgári Jogi Kodifikáció. 2001. évi 3. sz. 25-26. old. 
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kötelezettség, de pontosabb talán úgy fogalmazni, hogy ezek együttes érvényesülésükben 
befolyásolják majd egymás működését. Éppúgy jelentősége van az előreláthatósági szabály 
alkalmazása szempontjából a szerződő felek által ismert és alkalmazott szokásoknak és 
gyakorlatnak. Izgalmas kérdéseket vet fel a tájékoztatási kötelezettség kérdése. A common 
law nem ismeri az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettség elvét. A Ptk. 
szerződési jogi alapelvei közé tartozik viszont az együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettség [6:62. § (1)]. Az elméletnek és a gyakorlatnak közösen kell választ adni majd arra a 
kérdésre, hogy az előreláthatósági korlát szabályának jogpolitikai céljával hogyan egyeztethető 
össze a Ptk. 6:62 §-ába foglalt együttműködési és tájékoztatási kötelezettség. 
Ami az ítélkezési gyakorlatot illeti, az előreláthatósági korlát gyakorlati előnyeként az 
irodalom azt emeli ki, hogy csoportképzésre alkalmas. Ennek hatása előreláthatólag hosszabb 
idő elteltével jelentkezik majd. A Ptk. előreláthatósági korlátjának tételes jogi szabálya 
emellett egy olyan ítélkezési gyakorlat kialakulását hozhatja magával, amely alapján nagyobb 
biztonsággal lesz megállapítható az ítéletekből az, hogy a bíró adott tényállás mellett miért 
ítélte meg vagy utasította el az adott kártípus megtérítését. Az előreláthatósági korlát tételes 
jogi szabálya egy, a korábbiaktól részben eltérő jellegű indokolási kultúrát is hozhat magával, 
ez pedig hatással lehet a kommentárirodalmi kultúrára is. 
Az előreláthatósági korlát a szerződési jogi gyakorlatra azzal hat (már most is), hogy 
ráirányítja a szerződő felek (az okiratot szerkesztő jogászok) figyelmet a szerződéskötésre, a 
szerződéskötés körüli gondosságra. Különösen tartós jogviszonyokban várható, hogy 
gyakrabban kerülnek a szerződésekbe a megtérítendő károk körét, mértékét összegszerűen 
vagy meghatározott kárfajtákra korlátozó szerződő kikötések. Az üzletemberek, különösen a 
szerződéseket szerkesztő ügyvédek is nyilvánvalóan nagyobb figyelmet fordítanak majd arra, 
hogy milyen tudomás mellett szerződnek a felek (e tudomás pedig tények, körülmények 
ismeretén, az adott üzletág, piac szokásainak az ismeretén, az általános piaci ismereteken, stb. 
alapul). A dolgozat elején végzett lexikológia tárgyú kutatások alapján nyilvánvalóan nem 
lehet egyértelmű következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy az előreláthatósági korlát 
szabályában megjelenő ésszerű és gondos eljárás követelménye a magánjogi jogalanyok és a 
piaci szereplők számára egyértelműbb eligazítást ad-e a szerződési jogi jogviszonyaikban 
követendő, tanúsítandó magatartást illetően. Erre a gyakorlat tud majd csak választ adni. 
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