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1 Bevezetés 
 

 

1.1 A témaválasztásról és a „kicsorbult élű jogi fogalmakról” 

 

A szerződésen kívül okozott károkért való polgári jogi felelősség megállapításának vannak 

bizonyos közös és az egyes nemzeti jogrendszerekben is kivétel nélkül megtalálható 

előfeltételei, amelyeknek fennállását valamennyi – általános és speciális – felelősségi alakzat 

esetében vizsgálni kell. Ezeknek a tényállási elemeknek - mind az általános, mind a speciális 

felelősségi alakzatok esetén - elengedhetetlen a fogalmi és dogmatikai tisztázottsága, 

ellenkező esetben nemcsak az adott felelősségi alakzat szabályozása és az annak alapján 

kialakuló joggyakorlat nyithat meg tévutakat, hanem maga a felelősségi rendszer egészének 

felépítménye, de legalábbis az abba vetett jogalkalmazói bizalom is megrendülhet. 
1
 

Az alábbiakban a deliktuális felelősséget megalapozó jogellenesség fogalmi, dogmatikai és 

kodifikációs átváltozásait mutatom be a magyar jogtudományban. Ennek különös aktualitást 

ad az 1061/1999. (V.28.) Korm. határozattal módosított 1050/1998. (IV.24.) Korm. határozat 

nyomán elindult, majd a 1129/2010. (VI.10.) Korm. határozatot követően elfogadott és 

2014.március 15-én hatályba lépett 2013.évi V. törvény, mellyel érdemben befejeződött a Ptk. 

kodifikáció, amelynek már-már feledésbe merült indulásánál „beismerték” a közreműködő 

jogtudósok a vétkesség eredetileg erkölcsi kategóriájának Gustav Radbruch által találóan 

„verschämte Zufallshaftung” -gá való (meg)hasonulását, és javasolták a polgári jogi 

kártérítési felelősséget „őszintébb alapokra helyezni”.2 

Igaz ez annál is inkább, hogy a 20. század második harmadától szinte mindegyik 

iskolateremtő civilista a kártérítési felelősség körében mérette meg magát, s olthatatlan, 

nyugvópontra nem jutó tudományos vággyal törekedtek egységes felelősségi rendszert 

alkotni. Eközben pedig, érdekes módon, ezek a kutatások elszakadnak a polgári jog egészétől, 

annak rendszerétől. Csak és csupán a vizsgált felelősségi problémákra koncentrálnak, nem 

                                                 

1 Vö.: „Az „Őrzök”, mindenekelőtt a Ptk. alkotóinak legjobb igyekezete ellenére elszegényedett ugyanis a polgári jogi 
dogmatika. A nagyon leegyszerűsödött (túlzás nélkül mondhatjuk: primitívvé vált) magánjogi forgalom 
szükségszerűen maga után vonta a dogmatikai megoldások árnyalatainak eltűnését, a kontúrok elhalványulását. 
Évszázadok óta ismert és alkalmazott jogi fogalmak éle csorbult ki, vált nem egyszer igénytelen jogszolgáltatás 
áldozatává.”, in: Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései; hvgorac; Budapest, 2001; 199.o. 
 
2 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója, Magyar Közlöny, 2002/15.sz; (II.kötet) 151.o.; Zlinszky János: Indokolt 
javaslat a Ptk. felelősségi fejezetéhez; in: Magyar Jog 8/2001 
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reflektálnak sem a polgári jog egészének, sem az általános alapelvek dogmatikájára és 

szellemiségére. Mindezt már Schwarz Gusztáv megelőlegezi a századfordulón: „A divó 

magánjogi rendszernek egyik ineleganzciája az, hogy a dologi jogokat tartalmuk szerint, a 

kötelmi jogokat pedig tényalapjuk szerint csoportosítja: pedig kétféle beosztási alapot 

ugyanegy rendszerben használni nem szabad.”3
. A kérdés tehát, hogy fel kell-e, fel szabad-e 

áldozni egy egységes felelősségi rendszer reményében a polgári jog rendszerének - szintén 

remélt és magasabb rendű - egységét? Sőt, nem marad-e csupán öncélú minden kísérlet ezen 

áldozat kierőltetésére és meghozatalára, ha valóban és őszintén belátjuk a kézenfekvő 

alapokat, ti.: a kártérítési kötelemnek nincs és nem is lehet egységes helye a rendszerben, mert 

az mind szerződésből, mind szerződésen kívül, mind egyéb tényekből származhat, s mint 

ilyen a polgári jog rendszerének majd minden részére szerteágazik és ezáltal maga is 

szerteszoríttatik.
4
 Schwarz Gusztáv szerint a „kártérítési kötelem e tarkán elszórt tényalapjai 

között kettő van olyan, mely elvinek és általánosnak mondható: az egyik a szerződés vagyis 

kárvállalás, a másik a károkozás.”5
. 

A felelősség mindezen belső szerkezeti sajátosságát Marton Géza - a felelősség általános 

elemzésénél, mint kérdést és választ határozza meg. Elméletének alapvetése, hogy a 

felelősség és a kötelem között kettős és kölcsönös kapcsolat áll fenn: „egyrészről a kötelem 

fennállta szempontjából meghatározó az a tény, hogy szankcionálva van jogi úton (azaz a 

tény, amelyet „felelősségnek hívunk”), és másrészről a felelősség ezen őt megelőző 

kötelemnek köszönheti létét és tartalmát.”6. Azaz a felelősség nem „autonóm fogalom”, 

hanem kiegészítő meghatározása egy előző fogalomnak, a kötelem fogalmának. Ezt pedig 

mechanikusan továbbgondolva eljutunk a felismerésig: ahány tényalap, annyi kötelem, ahány 

kötelem, annyi felelősség. 

Ezen az „elvinek és általánosnak” gondolt ponton húzták meg tehát a felelősségi elméletek 

saját önkorlátozásukat a 20. században, melyet elsőként talán éppen Schwarz Gusztáv 

                                                 

3 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 217.o. 
 
4 Vö.: „Egységes kártérítési jogról (kártérítési felelősségről) beszélni álszentség volna, hiszen az egyetemen a történeti 
alapok és szabályozási rendszerek mellett a hatályos jog (jogszabályok és bírói gyakorlat) megismertetése a feladat. 
Nem illeszthetjük önkényesen egységes rendszerbe azt a joganyagot, amely jelenleg sem a tárgyi jog szabályai alapján, 
sem pedig elméletileg – legalábbis kártérítési felelősség alapját tekintve – nem képez egységes rendszert.”; Csehi 
Zoltán: Gondolatok a kártérítési jog polgári jogi szabályainak oktatásáról; in: Csehi Zoltán: Diké kísértése – 
Magánjogi és kultúrtörténeti tanulmányok; Gondolat Kiadó; Budapest, 2005; 293.o. 
 
5 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 218.o. 
 
6 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 11.pont 
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fogalmazott meg a károkozás körében, hogy ti. „Vétkesnek kell-e lennie a károkozásnak vagy 

elegendő-e, és mikor, a vétlen is?”. Ennek bűvkörében írt Marton Géza, Eörsi Gyula, de Mádl 

Ferenc, Harmathy Attila és Sólyom László is. Ugyanígy fogalmaz összefoglalóan Földi 

András is: „A kötelezettség és a sérelem közötti felelősségalapító összefüggést a jogalkotó 

alapvetően objektív és szubjektív alapon tételezheti. A polgári jog tulajdonképpen ma is a 

dolus, a culpa lata, a culpa in concreto, a culpa levis és a custodia fogalmával operál. Úgy 

vélem, hogy e felelősségi alakzatok rendszerbe foglalására, bármennyire is divatjamúltnak 

számít, jobb híján ma is az objektív (tárgyi) és a szubjektív (vétkességi) felelősség 

megkülönböztetése a legalkalmasabb.”7
. 

A kutatásunk nem jut el a felelősség ezen mélységéig, ugyanis megtorpan a károkozás 

előszobájában, a jogellenesség – polgári jog egészének dogmatikájára és szellemiségére 

reflektáló – fogalmánál, amelynek vizsgálata (megértése: „mérése” és „korlátozása”) - 

feltételezésünk szerint - egyfajta sajátos magatartás-mérték formális felállítását teszi 

szükségessé, vagy pontosabban fogalmazva: egy már létező és gazdagon árnyalt magatartás-

mérték őszinte és nyílt beismerését, „kicsorbult élének újraköszörülését” várja el a polgári jog 

tudományától. 

 

 

1.2 A módszertanról – összehasonlító jog, jogtörténet és jogszociológia 
triumvirátusa 

 

A dolgozat alapvetően a polgári jogi felelősséggel foglalkozó magyar jogelméleti, 

jogtudományi műveket, valamint ezek mellett a kapcsolódó jogalkotási kísérletek, tételes jogi 

törvények és törvénykönyvek megoldási javaslatait elemzi az összehasonlító jog eszközeivel 

és módszerével, mégpedig időrendben, lineárisan haladva, átfogva a hazai jogfejlődés ötszáz 

évét a Hármaskönyvtől az új Polgári Törvénykönyvig.  

Természetesen az összehasonlító jog jogtörténettől való elhatárolását nehezíti, hogy a 

jogtörténet tulajdonképpen – bár nem tudatosan – szintén a jogösszehasonlítás módszerével 

dolgozik, amikor a régi korok jogrendszereit vizsgálja, így nem véletlen az sem, hogy a 

modern összehasonlító jognak is döntően jogtörténészek voltak a megalapozói.8 Nyilvánvaló 

                                                 

7 Földi András: A másért való felelősség a római jogban; Rejtjel Kiadó; Budapest 2004; 94.o. 
 
8 Konrad Zweigert – Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts; Tübingen, 
1971 
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tehát, hogy a két tudomány megkülönböztetése nem a vizsgálódás módszerén, hanem annak 

tárgyán alapul: a jogtörténet az elmúlt korok „vertikális jogösszehasonlítását” célozza meg, 

míg az összehasonlító jog a jelenkor minél teljesebb „horizontális jog–összehasonlítását” 

kívánja nyújtani. A jelen dolgozat bár alapvetően a magyar jogfejlődés eszmetörténeti 

áttekintését adja, mégis gyakran a jelentős német, svájci, osztrák vagy éppen szovjet 

magánjogi hatásokra figyelemmel implicite összehasonlító jogi kitérőket tesz. 

A jogi etnológia hasonlóan szoros kapcsolatban áll az összehasonlító joggal. A 

XIX.században – a tudományos és technikai fejlődés következtében megváltozott 

gondolkodásmód nyomán – uralkodóvá vált az objektív törvényszerűségek gondolata, 

melynek első képviselője Charles Darwin9
 volt. Az általa felfedezett törvényszerűség („az 

életért vívott küzdelem”) gondolatát elsőként Herbert Spencer próbálta a 

társadalomtudományok területén alkalmazni. A jog világában, Bachofen és Maine honosította 

meg ezt az irányzatot az etnológiai jogtudomány elindításával. Ennek alapgondolata az, hogy 

léteznek objektív törvényszerűségek, melyeket az ember nem befolyásolhat, csak felismerhet 

és amelyek egyetemes érvényűek, azaz minden népre kiterjednek.10
 Ha tehát e 

megkerülhetetlen folyamat – „előrehaladás a status –tól a contractus felé”11
 – egyes állomásait 

körülhatároljuk, akkor megkapjuk azokat a „stációkat”, melyeket minden egyes népnek 

érintenie kell. Így a primitív népek joga, a fejlettebb társadalmak múltjával mutat 

hasonlóságot. Koschaker szerint, a tipikus és az atipikus faktorok ismeretében az a 

jogösszehasonlítás feladata, hogy a tipikus faktorok kihangsúlyozása mellett elősegítse a 

primitív népek jogfejlődését. 

 

A dolgozat 6.fejezete az eszmetörténet magas absztrakciós szintjét - járulékos veszteség 

gyanánt, formálisan megtöri ugyan, de tartalmilag - mintegy összekapcsolja a jog (és erkölcs) 

                                                                                                                                                         

 
9 Charles Darwin:Journal of researches into the geology and natural history of the various countries visited by 
H.M.S.Beagle, under the command of Capt.Fitzroy R.N. from 1832 to 1836., London, 1839., (magyar fordításban: 
Egy természettudós utazása a Föld körül; Kossuth Könyvkiadó; Budapest, 1996); és az ennek alapján elkészült mű: A 
fajok eredetéről; London, 1859 
 
10 Vö.: „[…] ezek a szabályok benne élnek a társadalom ezreinek lelkében, személyes egyéni meggyőződését 
formálják, erkölcsi, vallási vagy jogi szempontok egyaránt és hatalmas súllyal hatnak így, mind az egyén 
meggyőződésére, aki e társadalom tagja, mind az elkövetkező nemzedékek meggyőződésére is. E tagok nem tudják 
egyszerűen elvetni ezeket a szabályokat, gyakran követik azokat öntudatlanul és egész szolgai módon is, mint saját 
erkölcsi, vallási vagy jogi meggyőződésüket, bár az a pozitív normák rendszeréből alakult ki abban a társadalomban, 
amelyben élnek, és amelynek elválaszthatatlanul tagjai.”; in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; 
Budapest, 1993; 7.pont 
 
11 Henry Maine: The Ancient Law; J.M.Dent & Sons and E.P.Dutton & CO.; Oxford, 1861 
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érvényesülési közegével, ti. az előírt magatartási-mértéket követő vagy éppen azt megsértő 

jogalkalmazókkal, vagyis a laikus jogérzet alakulását vizsgálja az összehasonlító jog, a 

jogtörténet és a jogszociológia eszközével. Itt is ki kell emelnünk, hogy a jogszociológia és az 

összehasonlító jog mindenekelőtt az összehasonlítás, mint módszer alkalmazásában, illetve a 

gyakorlat orientáltságában mutat hasonlóságot. Amíg azonban a jogszociológia az egyes 

jogintézmények kialakulásának, ill. megszűnésének hátterében megbúvó társadalmi, 

gazdasági, vagy pszichikai okokat keresi, addig az összehasonlító jog valamely jogi szempont 

alapján állítja egymás mellé a különböző jogintézményeket. Másként megfogalmazva: a 

különbség az, hogy a jogösszehasonlítás során felmerülő kérdésekre az összehasonlító jog a 

jog világában mozogva keresi a választ („Wie sollte es sein?”), addig a jogszociológia a jog 

érvényesülésének (avagy nem érvényesülésének) közegébe lép ki („Was für dieses konkrete 

Problem …  unter den besonderen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen dieses 

Raumes und dieser Zeit die angemessente Lösung ist?”).12
 A kérdőíves, jogtörténeti 

előzményekkel bíró vizsgálat és annak eredménye elementáris erővel mutatja fel, mennyire is 

összefügg a jogi fogalmaink gazdagsága avagy éppen azok „kicsorbult” állapota és a 

jogpolitika-jogalkotás tárgyi jogot tudatosan és tervezetten befolyásoló tevékenységének 

hatékonysága. 

 

 

1.3 Magatartás-mérték, mint tertium comparationis - hipotézis vs. tézis 

 

Mind a horizontális, mind a vertikális jogösszehasonlítás folyamatában – amit gyakran a 

hazai, vagy éppen regnáló jogi megoldással – avagy éppen a hazai megoldás hiányával - való 

elégedetlenség motivál – a hazai (aktuálisan vizsgált/bírált) jog az összehasonlítandó – 

comparandum – jog és a külföldi (jogtörténeti előzmény) az összehasonlított – comparatum – 

jog. A hazai és a külföldi jogon kívül még szükség van egy harmadik tényezőre is, ez a 

tertium comparationis, ami Jescheck megfogalmazásában a „kapcsolódási pont módszeres 

funkciója”. A magyarázat nyilvánvaló: csak azt van értelme összehasonlítani a jogban, 

aminek ugyanaz a feladata, ami ugyanazt a funkciót látja el. Ez az ún. funkcionalitás. A 

funkcionalitásnak, mint az összehasonlító jog módszeres alapelvének, két oldala van. Az első 

                                                 

12 Konrad Zweigert – Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts; 
Tübingen, 1971; 42.o. 
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az a felismerés, hogy az egyes közösségek – a társadalmi, szokási, vallási, történelmi (stb.) 

különbözőségiek ellenére is – ugyanazokkal a problémákkal kerülnek szembe a jog területén, 

amely kihívásokra más és más módon felelnek meg. A funkcionalitás másik – ún. „negatív” – 

oldala pedig – az előző felismerés gyakorlatban való alkalmazhatósága érdekében – azt a 

követelményt támasztja a jogásszal szemben, hogy a probléma tisztán funkcionális vizsgálata 

folyamán rázza le magáról a saját jogrendszerének fogalmi, dogmatikai és egyéb bilincseit. 

Mindemellett a jogösszehasonlítás során figyelemmel kell lenni a jogéletet befolyásoló olyan 

körülményekre is, mint a szokás, a történelmi hagyomány, a morális értékrend és egyéb jogon 

kívüli tényezők. Természetesen amikor a dolgozatban áttekintett félezer év alapvetően más és 

más jogi-, gazdasági-, államszervezeti- és társadalmi kulturális-rendszereinek 

összehasonlítását, de legalább is elemzését tűztük ki célul, kizárólag a fenti értelemben vett 

funkcionalitás alapján állunk, így már kiindulásképpen szükséges rögzíteni, hogy a 

magatartás-mérték alapjául nem jelen korunk jogi kultúrája és felelősség definíciója alapján 

értett jogi értékelés szolgált. A jogellenesség, mint magatartás-mérték alatt tárgyaljuk 

valamennyi olyan jogi értékelést kiváltó körülményt, amely alapvetően a régmúlt korok jogi-, 

gazdasági-, államszervezeti- és társadalmi kulturális-rendszereiben érdemben kapcsolódtak az 

emberi magatartás, mint jogviszonyokat létesítő, módosító jogi tény méréséhez, 

megítéléséhez. Így – különösen a vizsgált időszak első évszázadaiban – keveredik a bona 

fides, a honeste vivere, az aeqitas, vagy éppen a cselekvő és a cselekmény jogi és nem jogi 

értékelése. Vizsgálódásunkból kiderül, hogy „[…] a polgári jogi felelősség 

társadalomontológiai alapja: az alternatív választás lehetősége. A szubjektum hibája abban 

van, hogy a rossz alternatívát választotta. És teljesen mindegy, hogy ezt szándékosan, 

gondatlanul, vétkesen stb. tette, ha megvolt a lehetősége a választásra, ha másként is 

cselekedhetett volna, akkor felelős. A polgári jogi kártérítési felelősség megállapításának 

kiindulási pontja: a károkozás ténye. De a felelősség alapja annak a jogi normának a 

megsértése, amely a károkozást tiltja, tehát a jogellenesség. Így a felelősség problémája a 

vétkességről egy egészen más síkra terelődik át: nevezetesen nem arról van szó, hogy a 

károkozás hibás, vétkes volt, hanem arról, hogy a jogalany megsértette a károkozás tilalmának 

szabályát, s volt-e lehetősége annak elkerülésére, azaz választhatta-e a jogszerű magatartást, 

azt, hogy nem okoz kárt. Amennyiben a jogszerű és a jogellenes alternatívája közötti választás 

lehetősége fennállt, a jogellenes cselekedetért a jogalany felelős.”13. Kutatásunkban a 

                                                 

13 Peschka Vilmos: A kártérítési felelősség morális és etikai kiüresedése; in: Ius Privatum Ius Commune Europae, 
Liber Amicorum Studia ferenc Mádl Dedicata; ELTE ÁJK; Budapest, 2001; 217.o. 
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magatartás-mérték ezen választás „mikéntjének” – funkcionalitás szempontján álló – jogi 

(erkölcsi) megfelelője, jelzője, vagyis „mértéke”. 

Ennek egyenes következménye az is, hogy a jogtörténeti és eszmetörténeti összehasonlítás 

rendszere kellően szellős, ti. hogy a különböző, de funkciójuk szerint összehasonlítható jogi 

megoldásokat a főbb fogalmak alatt össze lehessen foglalni. A kutatásunk egyik 

megelőlegezett eredménye ugyanis éppen abban a felismerésben áll, hogy a jog és különösen 

a magánjog – mint kutatási tárgy – a nemzeti sajátosságokból fakadó eltérések ellenére sincs 

kötve a nemzeti korlátokhoz. A különböző nemzetek és korok jogrendszerei megoldásainak 

puszta összevetése azonban még nem jogösszehasonlítás, az csak ezután kezdődik. Ha 

ugyanis a kutatás kimerülne a különböző jogi megoldások felsorakoztatásában, akkor az – 

Binder szavaival élve – semmivel sem lenne több, mint építőkövek öncélú összegyűjtése, 

hogy aztán hasznavehetetlenül egy halomban heverjenek. A jogösszehasonlítás 

elengedhetetlen része tehát a vizsgálódások eredményeinek kritikai szemléletmóddal és a 

jobbítás szándékával való feldolgozása, mert az összehasonlító jog elsődlegesen a 

jogtudomány megismerését szolgáló módszer és nem a konkrét jogtalálás útja. 

 

Ez a funkcionalista szemlélet lendítette át kutatásunkat a jogellenesség, mint emberi 

magatartás-mérték hipotéziséből, a jogellenesség, mint emberi magatartás-mérték tézisébe, 

átívelve az egymástól oly távoli jogi kultúrák és fogalmi rendszerek közötti valóságos 

különbségeket, lehetővé téve, hogy belefeledkezzünk az emberi magatartás-mérték 

fogalmába. Így láttatni tudjuk, hogy a magyar jogtudomány és joggyakorlat több évszázadra 

visszatekintő, még tévedéseiben is gazdagító példatárát adja az értelmezési kísérleteknek. 

 

Az pedig csak külön – gyakorta a sorok között átsejlő - gyümölcse vizsgálódásainknak, hogy 

bár hangsúlyozottan nem volt célkitűzésünk a polgári jogi deliktuális felelősség egészének 

vizsgálata, csupán annak egyik – talán mindeddig legkevésbé kutatott - tényálláselemét, a 

jogellenességet vizsgáltuk, mégpedig annak fogalmi, dogmatikai és kodifikációs 

különbségeire figyelemmel, mégis mind az áttekintett időszak terjedelme, mind a feldolgozott 

jelentős magyar jogi irodalom, mind a polgári jogi deliktuális felelősség tényálláselemeinek 

szoros egymásrautaltsága okán egyúttal a felelősségi jog egésze, vagy még pontosabban 

megfogalmazva: a felelősségben gondolkodás jogi természete bontakozott ki a maga szellemi 

és jogi-technikai gazdagságában. És ez, már önmagában is megbecsülendő, értékes eleme jogi 
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kultúránknak, amit nemcsak tudatosan, hanem öntudattal kellene értenünk és használnunk. 

Ehhez kívántunk dolgozatunkkal mi is hozzájárulni. 
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2 Részleges és félreérthető magatartás-mérték „kísérletek” a 
19. század második feléig 

 

 

2.1 Magatartás-mérték a Tripartitumban – Lukács és Lord Atkin között 
(Werbőczy István) 

 

A jogellenességgel, mint önálló és absztrakt fogalommal a magánjog, de talán a tágabb 

jogtudomány sem tud mit kezdeni. A magánjogi jogellenesség, mint jogi tény általános és 

elsődleges fogalmát, csakis az emberi magatartásokkal összefüggésben tudjuk meghatározni. 

A magánjog azon egyszerű oknál fogva kapcsolja a jogellenességet eleve és kizárólagosan az 

emberi magatartások, mint jogi tények körébe, hogy ti.: a jog parancsai kizárólag embereknek 

szólnak, így a jogellenesség is csak emberi magatartással szoros kapcsolatban képzelhető el, 

és nyerhet értelmet.  

Ezt már a contrario Werbőczy István is – mint létező valóság és szokás – állapítja meg 

kézikönyve Bevezetésében, hogy: „ …  jognak mondatik azon törvényes szabályok 

összessége, melyek minket a jónak és helyesnek, azaz hasznosnak és méltányosnak, vagyis a 

jogosságot jelentő igazságnak megtartására köteleznek.”14, majd ennek folytatásában 

kimondja, hogy „ …  a törvény emberek találmánya, Isten ajándéka, bölcsek tanítása, az 

erőszakos kihágások fenyítéke, a polgári társaság megnyugtatása, a bűnnek eltávolítója.”15, és 

ezzel gondolati egységben már a 16. században eljut Werbőczy István az emberi magatartás 

normatív mércéjének generál klauzulájáig, s így kimondatlanul a polgári jogi felelősség 

egységes alapelvéhez is, vagy ahogy azt később Sólyom László nevezte, az „egyszerre 

általános felelősségalapító és felelősségkorlátozó formuláig”16: „ …  természeti jog alatt 

értjük azt, ami a mózesi törvényben és az evangeliomban foglaltatik; melynél fogva mindenki 

köteles úgy viselkedni mással szemben, a mint akarja, hogy más viselkedjék ő irányában; és 

tilos mással olyat tennie, a mit nem akar, hogy más tegyen ő vele.”17
. 

                                                 

14 Werbőczy István: Tripartitum (Prologus/Bevezetés – II.czím, 2.§); Téka Könyvkiadó; Budapest, 1990; 29.o. 
 
15 Werbőczy István: Tripartitum (Prologus/Bevezetés – VI.czím, 4.§); Téka Könyvkiadó; Budapest, 1990; 36.o. 
 
16 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 141.o. 
 
17 Werbőczy István: Tripartitum (Prologus/Bevezetés – II.czím, 5.§); Téka Könyvkiadó; Budapest, 1990; 30.o. 
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Az „elvárt és tanúsítandó emberi magatartás-mérték” - Werbőczy István által kifejezetten a 

magánjog, mint az egyes emberek érdekeit szabályozó normák18
 körében – megfogalmazott, 

és Lukács evangéliumából19
 származtatott formulája, egyfelől nem tévesztendő össze a 

szerződéses jogviszonyokra korlátozódó objektív értelemben vett jóhiszeműség fogalmával – 

az ugyanis inkább az előreláthatósági szabályához (reasonable foreseesbility) közelít, 

másfelől nem is ebből a korból és nem is ebből a kézikönyvből ismert a magánjog 

művelőinek. 

 

Ami a fenti emberi magatartás-mérték középkori magyar bona fides fogalmától való 

megkülönböztetését illeti, Földi András tanulmányára hivatkozással elmondhatjuk, hogy bár a 

jóhiszeműség fogalmát legtöbbször szubjektív értelemben használták, nem volt ismeretlen az 

objektív értelemben vett bona fides fogalma sem, jóllehet ilyenkor inkább a honeste vivere 

regulájára20
 vagy az aequitasra hivatkoztak.

21
 Ezzel együtt a bona fides (honeste vivere) 

követelménye mégsem esik egybe a fenti emberi magatartás-mértékkel, mert egyrészt a 

quidquid-klauzulában megfogalmazott bona fides fogalmából fejlődik ki idővel a különböző 

típusú kötelmi jogi tényállásokhoz igazodó differenciált felelősségi rendszer22
 - s 

nyilvánvalóan sem itt, sem a közel négyszáz évvel későbbi „neighbour-principle” esetén nem 

ezt a fejlődési utat érintjük, másrészt azért sem lehet azonos a két fogalom, mert arra 

ugyanezen forrás más helyütt eltérő és kifejezett megjelölést tartalmaz: „a Digestának a 

Tripartitum 1581-es bécsi kiadásához, majd 1628 óta a magyar törvénytárhoz függelékként 

kapcsolt, de nyilván már a korábbi évszázadok magyar jogtudó értelmisége számára is jól 

ismert utolsó titulusában (D. 50, 17: De diversis regulis iuris antiqui) több regula is 

kifejezetten utal az objektív értelemben vett bona fidesre”23
. 

                                                 

18 Werbőczy István: Tripartitum (Prologus/Bevezetés – II.czím, 3.§); Téka Könyvkiadó; Budapest, 1990; 29.o. 
 
19 Lukács, 10. 
 
20 vö. majd háromszáz évvel később Kelemen Imrénél: „A’ törvénynek föbb czikkelyei, a’ mellyeket vagy az 
embereknek általjában és polgároknak kötelességeik ’s a’ törvényeknek megerössítéseik (sanctiones) magokban 
foglalnak, röviden ki vannak fejezve e’ háromban: Tisztességesen élni, mást meg nem sérteni, és kinek kinek, a’ mi az 
övé megadni (Honeste vivere, alterum non laedere, et uniqcuique, quod suum est, reddere).” 
 
21 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 
2001; 75.o. 
 
22 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis; Budapest, 
2001; 16.o. 
 
23 Idézi Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Bp., 1946, 322.) c. munkájára hivatkozással Földi András: 
A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis; Budapest, 2001; 76.o. 
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De hasonlóképpen meg kell különböztetni a Bevezetésben említett emberi magatartás-

mértéktől – a középkori magyar bona fides fogalma mellet – a gonosz szándékot (dolus) is. 

Werbőczy István maga két helyütt24
, mégpedig egymásra is reflektálva említi: „Már pedig 

nem szabad, hogy a csalárdság és ravaszság valakinek hasznára váljék.”. Ezen esetekben az 

emberi magatartás egyidejűleg akaratlagos és célzatos. Vagyis az objektív tényállási 

elemekhez képest a szubjektív körülmény, a beszámítás válik meghatározóvá: feltételezi az 

akarat cselekvő általi szabad, de kifejezetten az elérni kívánt eredményhez igazodó 

(szándékolt) elhatározását. 

 

Ami pedig a fenti emberi magatartás-mérték újabb kori magyar magánjogtudomány részére 

történt „elsőnek vélt” felfedezését eredményezte - több mint négy és fél évszázaddal a 

Hármaskönyv megjelenését követően, de nem arra hivatkozással! - éppen Sólyom Lászlónak 

a felelősség hanyatlásáról írt monográfiája25
, ami – alapvetően ugyanezen gondolatisággal - 

Lord Atkin bíró a Donoghue v. Stevenson jogeset kapcsán elemzi a precedens jogrendszerben 

azóta legendássá vált „neighbour principle”-t: „At present I content myself with pointing out 

that in English law there must be, and is, some general conception of relations giving rise to a 

duty of care, of which the particular cases found in the books are but instances. …  The rule 

that you are to love your neighbour becomes in law, you must not injure your neighbour; and 

the lawyer’s question, Who is my neighbour? receives a restricted reply. You must take 

reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely 

to injure your neighbour. Who, then, in law is my neighbour? The answer seems to be – 

persons who are so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have 

them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts or 

omissions which are called in question.”26
. 

Természetesen, ha törekszünk elfeledni a Hármaskönyvben és a Donoghue v. Stevenson 

jogesetben több mint négy évszázadnyi különbséggel leírt magatartási klauzula közel szó 

                                                                                                                                                         

 
24 Werbőczy István: Tripartitum (Első Rész – LXXI.czím, 1.§ és Második Rész – LXXXIII.czím, 5.§); Téka 
Könyvkiadó; Budapest, 1990; 187.o. és 467.o. 
 
25 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 140-147.o. 
 
26 House of Lords - M’Alister (or Donoghue) (Pauper) appellant; and Stevenson respondent; 1932 May 26.; A.C. 
581.o. 
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szerinti - és így a nemzeti becsvágyat indokkal erősítő - egyezéseit27
, legalább négy olyan 

körülményre kell utalni, amelyek – a négy évszázadnyi korkülönbségen túl is – árnyalják 

(szűkítik vagy tágítják) a Hármaskönyv fenti megállapításának jelentőségét és jelentését. Az 

első, szűkítő pontosítás, hogy a Bevezetés, a Tripartitum eredeti kiadásában és ezzel a címmel 

nem szerepelt, azt csak a lapok homlokán szereplő szó (Prologus) alapján emelte be utóbb 

Csiky Kálmán fordító, aki még külön hozzáteszi, hogy: „Másfelől viszont a gyakran amúgy is 

nehéz tárgy világosabb előadására való törekvés tette meggyőződésem szerint szükségessé, 

hogy az eredeti szöveget itt-ott némi szabadsággal tegyem át nemzeti nyelvünkre. Ezzel a 

szabadsággal azonban ritkán s majdnem kizárólag csak a Prologusban éltem, mely tele van a 

római és a kánonjogból vett definitiókkal és oly műszavakkal, melyeknek magyar nyelven 

való egyszerű visszaadása nem födözi azt a fogalmat, melyet hazai jogunkban vele kifejezni 

kellene.”28. S bár Werbőczy István az Első Rész 1.czímében maga utal vissza az 

Introductioban kifejtett alapfogalmak fontosságára, mégis annak csak kései korokban, széles 

körben és magyar nyelven lehetővé vált megismerhetősége felmentést adhat e hivatkozási 

alap elsikkadására a 20. századi magyar magánjog tudományában. 

A második, óvatosságra intő és szintén inkább szűkítő pontosítás, hogy Werbőczy István több, 

a római jogból ismert általános jogfogalmat és jogi tételt is átvett – legalábbis formálisan – a 

Prologusba, amelyek „ …  sind in der Einleitung (Prologus) zu finden, werden jedoch bei der 

Erörterung der konkreten Rechtsinstitute nicht berücksichtigt.”29, így azt nem követte – 

angolszász mintára - különféle duty-k bevezetése sem. Hasonló kritikát fogalmaz meg Ujlaki 

László is, amikor elismerve ugyan a Hármaskönyv korát meghaladó szellemiségét, hiányolja 

annak gyakorlati megvalósulását: „Ez azt mutatja, hogy Werbőczy túllépett az ő korában még 

virágzó aequitas canonica-n, és egyfelől visszanyúlva, a római jogban kikristályosult aequitas-

fogalomra, másfelől szinte megelőlegezve az új kor kifejlődő technikájának hasznossági elvét, 

sajátos szintézist hozott létre. […] Eme általános elvszerű, egyfajta generálklauzulaszerű 

                                                 

27 Vö.: „A magánjogtörténet számos talányának egyik legérdekesebb kérdése, hogy – minden lényegi különbség 
ellenére – miként játszódott le egy sokban rokon folyamat a római jog recepciójával szemben a legnagyobb mértékű 
elutasítást tanúsító angol jogban, amelyben a 15.sz. második felétől a kancellári bíráskodás gyakorlata az equity 
jogsegélyeivel oldotta a common law nyerseségéből származó méltánytalanságokat. Egy tényező bizonyosnak 
mondható: ahogy a római jogban az aequitas, úgy az angol jogban az equity is külső forrásból merített: a kánonjogbeli 
etikai elvektől kapta a döntő ösztönzést a méltányossági gondolat szélesebb körben történő elfogadásához.”, in: 
Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései; hvgorac; Budapest, 2001; 170.o. 
 
28 Csiky Kálmán: A fordító előaszava; in: Werbőczy István: Tripartitum; Téka Könyvkiadó; Budapest, 1990; 
XXXIX.o. 
 
29 Gábor Hamza: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche 
Tradition; Eötvös Universitätsverlag; Budapest, 2009; 142.o. 
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megfogalmazásokon túl, a Hármaskönyv gyakorlati részeiben nem foglalkozik külön a 

méltányossággal.”30
. Ennek részbeni cáfolataként utalunk ugyanakkor a Hármaskönyv 

harmadik részében, a barmok és marhák által okozott károk megtérítése körében írtakra, 

amely kimondja: „Az okozott károkat pedig azon hely birájának és esküdt polgárainak, 

melynek határában elkövették, lelkiismeretes vizsgálata és becslése szerint kell 

megtéríteni.”31. Ehelyütt bár formálisan nem kerül említésre a méltányosság – s e tekintetben 

helytálló Ujlaki László megállapítása, megítélésünk szerint az tartalmilag mégis átsugárzik e 

szakaszban. 

A harmadik, tágító pontosítás, hogy a barmok és marhák által okozott károk megtérítéséről 

rendelkező – fentebb idézett - XXXIII. czím folytatásában bár „szintén elhangzik a Who is 

my neighbour?” kérdés, arra a Hármaskönyvben megfogalmazott válasz még túl is mutat(!) 

Lord Atkin bíró több mint négy évszázaddal későbbi érvelésén: „Mert annak különös és 

kifejezett teherrel való tilalmazása, hogy a vetésekben, réteken vagy erdőkben károk ne 

okoztassanak, csupán azon falunak parasztjaira vonatkozik, a melynek határán az ilyen 

vetések, erdők vagy rétek feküsznek. Az idegenek ellenben nem a tilalom terhét, hanem a kár 

mennyiségét tartoznak megfizetni.”32
. Azaz az emberi magatartás-mérték, csak a szűken vett 

és érintett közösség tagjaira (quasi szomszédokra) vonatkozik, mintegy intern érvényesülő és 

kölcsönösen elvárt normakövető magatartás-mértékként („ne árts parancsa”), amit ha az 

érintett személyek megsértenek, önmagában a közösségi norma és az elvárt magatartás-

mérték be nem tartásáért felelnek, és viselik e „tilalom terhét”, t.i. a jogellenesség bélyegét. A 

közösség tagjain kívüli személyek azonban nem ezen belső, intern és kölcsönösen elvárt 

magatartás-mérték be nem tartásáért felelnek, mivel velük szemben már túlságosan távolinak, 

közvetettnek és ennélfogva önmagában elégtelennek tűnik a magatartás klauzula 

érvényesíthetőségének jogi lehetősége. Itt tehát szükségessé válik egy objektív és külső 

felelősség alapító körülmény nevesítése, amely inkább önállóságában új, mintsem az intern 

érvényesíthető magatartás-mértéket kiegészítő többlet követelményként jelenik meg: ez pedig 

nem más, mint a magatartás in concreto eredménye, az okozott kár. Így a Hármaskönyvben 

megfogalmazott emberi magatartás-mérték valóban egyszerre felelősség alapító és felelősség 

                                                 

30 Ujlaki László: Méltányosság a polgári jogban; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Budapest, 1990; 98.o. 
 
31 Werbőczy István: Tripartitum (Harmadik Rész – XXXIII.czím, 3.§); Téka Könyvkiadó; Budapest, 1990; 534.o. 
 
32 Werbőczy István: Tripartitum (Harmadik Rész – XXXIII.czím, 4.§); Téka Könyvkiadó; Budapest, 1990; 535.o. 
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korlátozó formula, amelyben a „szomszédok” a „tilalom terhét”, a „nem szomszédok” pedig a 

„kár mennyiségét tartoznak megfizetni”. 

A negyedik, s szintén inkább szűkítő értelmezésre okot adó kortörténeti körülmény, amely 

érdemben módosítja a Bevezetésben megfogalmazott keresztényi, erkölcsi, természetjogi 

magatartási klauzula jelentését, maga a történelmi környezet, amelyben az megszületett. 1514 

nyarán lángokban állt az ország: Dózsa György már Temesvárt ostromolta, amikor a király 

kérésére udvari ellenfele, Szapolyai János erdélyi vajda szétverte a lázadó paraszt csapatokat. 

Az ezt követő ősszel egybegyűlt országgyűlés így érthető módon, „kárörvendő kéjjel” 

szavazta meg a fellázadt, majd levert parasztok ellen hozott szigorúbbnál szigorúbb 

törvényeket, amelyeket Werbőczy István, hogy gyűjteményes művének aktuális voltát 

bizonyítsa „nem átallott írásba foglalni, örök emlékezetül33
; …  Ha a felkelés leverése után 

az országvezetők megelégedtek volna a vezérek kivégzésével34, nem történt volna tragédia. 

Az igazi tragédia a magyar paraszti nép kollektív büntetése volt. Még tizenkét évünk van 

Mohácsig.”35
. 

 

 

2.2 Magatartás-mérték és a bona fides gondolata 

(Huszty István) 
 

Kivételes és a fentihez hasonló jelentőségű párhuzam - e két egymáshoz oly közeli témában, 

hogy – mint Földi András fogalmaz36
 - mennyire meglepő az a magától értetődő 

természetesség, ahogy Huszty István 1745-ben megjelent Jurisprudentia practicájában 

megkülönbözteti a bona fides két jelentéstartalmát: „Megjegyzem, hogy a jóhiszeműség a 

jogban kettős jelentésű szó: először is azt jelenti, ami idegen a megtévesztéstől, a 

csalárdságtól és a ravaszságtól; ilyen értelemben jóhiszeműnek nevezzük azt a vevőt, aki nem 
                                                 

33 Ugyanígy értékeli Werbőczy István művét Hóman Bálint is: „a népet kettészakította, ez nagy vétke, melyet 
Werbőczy akkor követett el, amikor munkáját az 1514. évi országgyűlésre benyújtva az utolsó pillanatban beillesztette 
az országgyűlés jobbágyellenes határozatait”, in: Mezey Barna: Werbőczy István; Rubicon, 1999/7. 
 
34 A sors furcsa fintora, hogy Werbőczy Istvánt ugyan az 1525-ben megtartott hatvani Országgyűlés nádorrá 
választotta, de a főnemesség ellenszenve tisztségéből hamarosan kibuktatta. A mohácsi vészt követően egyébként 
csatlakozott Szapolyai Jánoshoz, aki kancellárjává nevezte ki őt, de igazán jelentős szerephez a politikai közéletben 
már nem jutott haláláig. 
 
35 Nemeskürty István: Mi Magyarok; Dovin Művészeti Kft.; Budapest, 1989; 198.o. 
 
36 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis; Budapest, 
2001; 34.o. 
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tudja, hogy amit megvett, az lopott vagy egyéb okból idegen dolog. […] Másodszor a 

jóhiszeműség azt jelenti, ami a jog szigorával ellentétben méltányos és jó. Ebben a jelentésben 

értendő a jóhiszeműség […] a bonae fidei contractusoknál, amelyeknél a bíró széles 

mérlegelési joggal rendelkezik: nemcsak azt ítélheti meg, amit a felek a szerződésben 

kikötöttek, hanem azt is, amit a természetes méltányosság indokol.”37
. Földi András pedig 

éppen arra hivatkozással, hogy mivel maga Huszty István sem jelzi, hogy egy addig nem 

ismert összefüggést fedezett volna fel, „nem is meri feltételezni (bár magyar kutatóként 

szívesen tenné)”, hogy a bona fides dichotómiájának egy nemzetközi viszonylatban is 

páratlan és úttörő munkáját alkotta meg Huszty István. Földi András – kézbe vehető és 

nyomon követhető bizonyítékok hiányában – azzal csendesíti lelkesedését, hogy „Huszty 

kivételesen világos és progresszív gondolatai fejlett gyakorlati jogászi érzékén is alapulhattak, 

hiszen az ő munkásságában teljes mértékben megvalósult a theoria cum praxi ideálja.”38
.  

Bizonyítékokkal hasonlóképpen alá nem támasztható meggyőződésem, hogy ugyanez a 

„theoria cum praxi” eredményezi Werbőczy Istvánnál az - objektív értelemben vett bona fides 

fogalmától eltérő – evangéliumi magatartás-mérték megfogalmazását. Másképpen 

megfogalmazva: „[…] ezek a szabályok benne élnek a társadalom ezreinek lelkében, 

személyes egyéni meggyőződését formálják, erkölcsi, vallási vagy jogi szempontok egyaránt 

és hatalmas súllyal hatnak így, mind az egyén meggyőződésére, aki e társadalom tagja, mind 

az elkövetkező nemzedékek meggyőződésére is. E tagok nem tudják egyszerűen elvetni 

ezeket a szabályokat, gyakran követik azokat öntudatlanul és egész szolgai módon is, mint 

saját erkölcsi, vallási vagy jogi meggyőződésüket, bár az a pozitív normák rendszeréből 

alakult ki abban a társadalomban, amelyben élnek, és amelynek elválaszthatatlanul tagjai.”39
. 

 

 

2.3 Magatartás-mérték iránti igény a gyakorlatban- előzmények nélkül? 

(Planum Tabulare) 
 

                                                 

37 Huszty István: Jurisprudentia practica; Agriae, 1745; lib. II, tit. 5 
 
38 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis; Budapest, 
2001; 34.o. 
 
39 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 7.pont 
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A fenti elméleti fejtegetéseknek, mint az emberi magatartás-mérték kibontakoztatása első 

lehetséges próbálkozásainak éles kritikáját – ha nem is tagadását – adja az 1769-ben első 

ízben publikált Planum Tabulare40
, amely még csak nem is említi a feldolgozott jogesetekben 

a Hármaskönyvben megfogalmazott – és az objektív értelemben vett bona fides fogalmától 

fentiek szerint eltérő tartalmú – evangéliumi magatartás-mértéket41
. Ugyan kiolvasható egyik-

másik döntvényből pl. a károkozás tilalma: „[…] mert közönséges és általános Törvény által 

azoknak, a’kiknek bosszúságok és károk tétettnek, azt megbosszúlni lehet, következésképpen 

mind azoknak eltörlésekre valamellyek a’kárvallásra okot adnak, a’pör indítására tehetség 

adatik.”42
, de ennek nincs a jogosulatlan vagyoneltolódást helyreállító követelményen 

túlmutató tartalma. Ezt igazolja az is, hogy egy kimondottan jogellenes cselekedettre válaszul 

adott másik jogellenes cselekedet (quasi szükséghelyzet) esetén sincs helye a marasztalásnak: 

„Ha valaki a’rajta esett megverettetéséért az Erőszaknak büntetésére Pört indít, és a’Pörbeli 

Irományokból ki sül, hogy a’Felpörös-Asszony az Alpörös-Asszonnyal csaknem azon egy 

időben43
 mintegy baj vívására öszvetsaptak és egymást megverték légyen; illyenkor sem 

a’Felpörös-Asszonyt a’Helytelen-Keresetnek, sem az Alpörös-Asszonyt az Erőszaknak 

büntetéseiben elmarasztalni nem szokták, mert már a’magok saját tselekedeteik által 

a’szitkos-szavakat szitkos-szavakkal, és az ütlekeket ütlekekkel egymásnak kipótolták.”44
. 

Ugyanakkor a szomszédos malmok egymás – pontosabban az alvízi-malom – hatékonyságát 

rontó áthatásai kapcsán a Planum Tabulare külön kiemeli, hogy a döntő bírónak igenis 

figyelmet kell fordítani az eset valamennyi körülményeire, így a peres felek tudattartalmára is, 

mert míg általában „[…] csak azon akadályokat kell elhárítani, a’mellyek 

a’Felpörös’Malma’kerekeinek forgásaikat megállították; mert azon kívül hogy, senkit a’maga 

saját Földterületjén az ollyan haszonvételben, a’mellyet másnak szembetűnő és terhes kára és 

Jus-sérülése nélkül beszedhet, megakadályoztatni nem lehet, az 1751:14. Törvény is az ollyan 

                                                 

40 Planum Tabulare : Sive decisiones curiales per excelsam deputationem a piae memoriae imperatrice et Regina 
Hungariae Diva Maria Theresia eatenus ordinatam collectae et in ordinem redacte. Anno 1769.; Budae, 1825 (Czövek 
István kiadásában magyar és deák nyelven) 
 
41 vö.: „A XIX. század első felében a bona fidest még a “jó lelkűség” kifejezéssel magyarosították, ld. a Planum 
Tabulare fent idézett kiadásában található magyar szöveget a 264. old.;”, in: Földi András: A jóhiszeműség és 
tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis; Budapest, 2001; 78.o., 506. lábjegyzet 
 
42 Planum Tabulare, 916. döntvény 
 
43 vagyis valóban csak “qasi” szükséghelyzet és “quasi” jogellenes támadás elhárításáról van itt szó, mert a támadás 
elhárítás bár arányos, de nem azonnali és közvetlen 
 
44 Planum Tabulare, 854. döntvény 
 



21 

 

esetekben, a’mellyekben a’régiebb Malmokat, az akadályoknak elhárításaik által, használható 

régi állapotjaikra vissza tenni lehet, csak a’Megigazítást vagy az Akadályoknak elhárításaikat 

parantsolja.”45, addig abban az esetben, ha a felvízi-malom használója „[…] gyakori és 

ismételtt Megintések mellett is az akadályokat elhárítani elmúlatta; illyenkor nem csak az 

akadály háríttatik el, hanem az Alpöröst a’megakadályozott jövedelemnek bészedéséből 

származott károknak vissza-térítéseikben is elmarasztalják;” hiszen - folytatja a döntvény - 

magától való természetszerűséggel ilyen esetekben: „[…] tehát nem látszik, miért hogy 

a’megtíltás ellenére is, a’Malom’forgásának megakadályoztatása miatt elvesztett 

jövedelmeket vissza-téríteni nem kellene?”46
. Megint másutt, a határviták körében pedig még 

általános iránymutatást is ad ezen mérlegelési döntéshelyzetekre nézve, melyek célja: „[…] 

hogy a’Szomszédok közt a’békesség és a tsendesség virágozhassanak” és melyek bírói útja: 

„[…] hogy a’Feleknek könnyebségeik, hasznaik, és illendőségeik méltó tekíntetbe 

vétetődnek.”47. S ennyiben a Planum Tabulare felveti a méltányosság követelményét a bírói 

mérlegelés körében, amely elsőként a magyar jogtudományban a Tripartitum – már fentebb is 

idézett – II.czím 2.§-ban került rögzítésre48, de ez egyben Ujlaki László azon megállapítását is 

cáfolja, mely szerint: „A méltányosság eszméjének jogszabályi lecsapódása – mint már 

említettük – első ízben a Hármaskönyvben történt, majd sok évszázados szünet következett 

be
49

 amelynek folyamán a feudális viszonyok nem engedtek teret a földesúri érdeket 

csorbítani alkalmas eszme érvényesülésének.”50
. Ennél azonban fontosabb kérdés, hogy vajon 

a 18. századig terjedő gyakorlat miként rendezte a károkozás tilalma, a kártérítési 

kötelezettség, a méltányosság, és mindezek ismeretében a szerződésen kívüli (kötelmi) 

helyzetekre is irányadó elvárt emberi magatartás, mint elvárt magatartás-mérték egymáshoz 

való viszonyát, t.i. azok határait hol jelölte ki akár egymás ellenében is? E tekintetben a 

Planum Tabulare a Vármegyei Törvényszékekre tartozó keresetek között említ egy döntvényt, 

                                                 

45 Planum Tabulare, 918. döntvény 
 
46 Planum Tabulare, 919. döntvény 
 
47 Planum Tabulare, 945. döntvény 
 
48 vö.: Ujlaki László: Méltányosság a polgári jogban; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Budapest, 1990; 97.o. 
 
49 „Nincsenek nyomok arra, hogy a későbbi évszázadokban az elméletben és a jogalkotásban a méltányosság betöltött 
volna-e valamiféle szerepet. Annyi bizonyos, hogy az Optk. hatálya alatt (1849-1861) annak természetjogi irányzatú 
7.§-a mindenképpen teret engedhetett bizonyos méltányossági törekvéseknek.”, in: Ujlaki László: Méltányosság a 
polgári jogban; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Budapest, 1990; 98.o. 
 
50 Ujlaki László: Méltányosság a polgári jogban; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Budapest, 1990; 125.o. 
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amelyben a felperes „[…] Pört indítván, megmutassa is azt, hogy attól az időtől fogva, 

a’miolta a’Szomszéd Földes Úr azt a’víz-gátot elpusztúlni engedte, ő a’maga kaszállóiban 

nevezetes károkat kéntelen szenvedni, és így az elmulatott megigazítást néki nagyon károsnak 

lenni megmutassa […]”. Ebben az esetben azonban, ha az alperes bizonyítani tudja, hogy 

„[…] a’követeltt megujjítás és vízgát gondviselés, mind az ő Szomszéd malmának, mind 

pedig az ő kaszállóinak az ott folydogáló Folyó vízének kiáradása miatt káros volna”, úgy a 

bírói eljárásban „[…] az Alpöröst a’Felpörösnek követelésétől feloldozzák; mert ellenkezik 

a’törvényes rendel, hogy […] a’Tulajdonosnak ártogató és káros megujjítás 

megengedődjön.”51. Azaz az elvárt emberi magatartás határait - meghatározó módon - a saját 

tulajdon védelme iránti elementáris igény jelöli ki; azt sem a határos telkek tulajdonosai 

között gyakorolni rendelt méltányosság, sem a casus domino nocet elve, sem a károkozás 

tilalma nem tudja érdemben befolyásolni. Vagyis ha a tulajdonhoz való jog ütközik a 

tulajdonhoz való joggal, nemcsak jogi instrumentumoknak nincs helye, de még az 

evangéliumi magatartás-mértéknek sem; ilyenkor visszatér a természeti állapot, s érvényesül 

az „ősi jog”.52
  

 

 

2.4 Magatartás-mérték iránti igény az elméletben – előzményekkel? 

(Kelemen Imre) 
 

Érdekes momentum ugyanakkor, hogy míg a Planum Tabularéban feldolgozott döntvények 

nem említik a Hármaskönyvben megfogalmazott emberi magatartás-mértéket, addig Kelemen 

Imre tanításai nyomán az 1800-as évek elején összeállított három kötetes kézikönyvben nem 

kerülte el a szerkesztő Czövek István tabuláris prokátor figyelmét a Werbőczy István által 

háromszáz évvel korábban megfogalmazott magatartási klauzula: „A’ törvénynek föbb 

czikkelyei, a’ mellyeket vagy az embereknek általjában és polgároknak kötelességeik ’s a’ 

törvényeknek megerössítéseik (sanctiones) magokban foglalnak, röviden ki vannak fejezve e’ 

háromban: Tisztességesen élni, mást meg nem sérteni, és kinek kinek, a’ mi az övé megadni 

(Honeste vivere, alterum non laedere, et uniqcuique, quod suum est, reddere). Mert a’ mit a’ 

                                                 

51 Planum Tabulare, 892. döntvény 
 
52 ehhez képest mutat(hat) akár jelentős változást a közel nyolc évtizeddel későbbi jogtudomány, amikor arról szól, 
hogy: „illőbb is hogy akárkinek és akárminő tette inkább magának ártson, mintsem másnak”; ld. alább Frank Ignácnál 
írtakat! 
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Szent Evangyéliom mond: Valamit akartok, hogy az emberek tselekedjenek tiveletek, ti is azt 

tselekedjetek azokkal; és valamit nem akartok, hogy azok ne tselekedjenek ti veletek, ti se 

tselekedjétek azokkal, mert ez a’ Törvény és a’ Próféták: bennek van ama régi, nem eléggé 

ékes versetskékben: Quod tibi vis fieri, mihi fac; quod non tibi, noli; sic potest in terris vivere 

iure poli.”53
. Ez utóbbi idézet hivatkozásául pedig Czövek István tabuláris prokátor éppen 

Werbőczy Istvánt már idézett Bevezetőjét jelöli meg teljes pontossággal (Prol. tit. 2. §. 5.), 

jóllehet az több vonatkozásban is tartalmi eltérést mutat már az eredeti szöveghez képest, 

aminek már közvetlen és nyomon követhető hatása a bona fides (honeste vivere) értelmezési 

lehetőségeinek megnyílta. 

A főbb eltérések közül elsőként említendő, hogy egyfelől teljesen kikopik a szövegből az 

eredetileg meghatározni kívánt „jus naturale” fogalma, s helyébe egy kevésbé magasztos cím 

kerül: „A’ Törvénynek legközönségesebb parancsolatjai (Generalia Juris Praecepta.)”, ami 

nemcsak elnevezésében, de az egész szakasz megfogalmazásában és szóhasználatában is 

sokkal konkrétabb, gyakorlatiasabb, s mint ilyen nyilvánvalóan a tételes jogra utal. A másik, 

előző különbségtételt erősítő eltérés, hogy ezt és az ezzel együtt közölt öt szakaszt a 

szerkesztő „A’ magyar törvénynek czéljáról és hasznáról” című cikkely alatt közli, szemben 

Werbőczy István által írt „A jogról és a jognak fölosztásairól” cím helyett. Mindezek alapján 

az ebben a cikkelyben, de különösen az idézett szakaszban közöltek fogalomhasználatukat, 

tartalmukat és vélt funkciójukat tekintve is megfelelnek egy jogi kódex bevezető 

rendelkezéseinek: nemcsak a törvény célját, szabályozási területét és alapelveit határozzák 

meg a maguk elvontságában, hanem közvetlen segítséget is adnak a jogalkalmazás számára az 

egyes normák értelmezésénél és az élethelyzetek értékelésénél. Mindezek foglalataként pedig 

tömören kifejezik a törvény egészének eszmei alapját, szellemiségét, amelyet a 

következőkben foglalhatunk össze a magánjog vonatkozásában Kelemen Imre tanításainál – 

figyelembe véve, hogy az „elvárt és tanúsítandó magatartás-mérték” klauzuláját Werbőczy 

István is kifejezetten a magánjog (és nem a szűkebb szerződések joga!), mint az egyes 

emberek érdekeit szabályozó normák körében fogalmazta meg: 

 elsőként szembetűnik, hogy a magatartás-klauzula kifejezetten természetes, vagyis 

emberi akarattal rendelkező személyekre vonatkozik, holott a forrásként alapul 

                                                 

53 Czövek István: Magyar hazai törvényről írt tanítások, melyeket néhai Kelemen Imre, császári és apostoli királyi 
felség’ tanátsosának, és közönségesen negyvennégy esztendőkig törvényt tanitó professornak, minden dítséreteket 
felül haladó halhatatlan munkája szerint, a’ magyar hazafijak’ és a’ törvény tanúló nemes ifjúság számára magyar 
nyelven készített és kiadott Czövek István, tabuláris prokátor; Nemes Petrózai Trattnern János Tamás betűivel, 
Pesten, 1822; Első Könyv, 77-78.o. 
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szolgáló Hármaskönyv bőven tartalmaz rendelkezéseket világi- és egyházi 

intézményekre (de jure és helyenként de facto jogi személyekre) is. Itt azonban 

kifejezetten emberi magatartás-klauzula kerül meghatározásra; 

 a második, s talán legfontosabb jellegzetesség pedig, hogy - a rendi különbségeket 

figyelmen kívül hagyva, de legalábbis ehelyütt nem említve a szakasz 

szóhasználatában54
 - mellérendelt érdekállású természetes személyekre vonatkozik az.  

Vagyis a mellérendelt természetes személyeknek a magánjogi – vagyis a szerződések jogán 

túli általános magánjogi – jogviszonyaikban is tisztességesen („honeste vivere”), mást meg 

nem sértve („alterum non laedere”) és kötelességeiket maradéktalanul teljesítve („et unicuique 

, quod suum est, reddire”) kell eljárniuk. S tegyenek így a természetes személyek - Lukács 

evangéliuma nyomán – a viszonosság, a kölcsönös bizalom és az elvárhatóság reményében 

(„Valamit akartok, hogy az emberek tselekedjenek tiveletek, ti is azt tselekedjetek azokkal; és 

valamit nem akartok, hogy azok ne tselekedjenek ti veletek, ti se tselekedjétek azokkal”). Aki 

pedig ezt a törvényi parancsolatot megszegi, vagyis magatartása nem tesz eleget a magatartási 

klauzula követelményének, annak magatartása quasi „jogellenessé” válik. E körben a 

fogalomhasználat tudatosságát mutatja az is, hogy a másért való felelősség körében 

mindezekkel gondolati és fogalmi összhangban rögzíti Kelemen Imre, hogy „Ha valaki, maga 

hibájából, a’dolog’ végbe vitelét gondatlan, és annak elvégzésére világ szerte tudva lévő 

alkalmatlan ’s élhetetlen emberre bízta, és e’miatt más, rövidséget szenvedett, a’mennyiben az 

meg nem fizethetne, azt a’Reábízó tartozik kipótolni, p.o. a’Maiszter a’legényeért, vagy 

inasáért, az Úr a’szolgájáért ’s a’t.”55
. 

Ugyanakkor Kelemen Imre a tételes (szerződési) jogi tanításai között, „a szerződések 

természetes elemeiről (contractuum naturalia) értekezve megállapítja, hogy „kétoldalú” 

(vagyis a visszterhes) szerződésekben (contractus bilaterales) az adósnak bona fide 

tájékoztatnia kell a másik felet a szerződés tárgyát képező dolog hibáiról, továbbá gondosan 

kell eljárnia, és tartózkodnia kell a culpa levis elkövetésétől.”56
, vagyis a bona fides 

                                                 

54 „az emberek átalájában”, „polgároknak” 
 
55 Czövek István: Magyar hazai törvényről írt tanítások, melyeket néhai Kelemen Imre, császári és apostoli királyi 
felség’ tanátsosának, és közönségesen negyvennégy esztendőkig törvényt tanitó professornak, minden dítséreteket 
felül haladó halhatatlan munkája szerint, a’ magyar hazafijak’ és a’ törvény tanúló nemes ifjúság számára magyar 
nyelven készített és kiadott Czövek István, tabuláris prokátor; Nemes Petrózai Trattnern János Tamás betűivel, 
Pesten, 1822; Második Könyv, 727.o. 
 
56 vö.: E.Kelemen: Institutiones juris Hungarici private; Pestini, 1814; II., 1046sk., idézi: Földi András: A 
jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis; Budapest, 2001; 77.o. 
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alapvetően mégsem objektív és elvárható magatartás-mértékként, hanem – a fentiekben leírt 

és alapvetően evangéliumi magatartás-mértéktől is eltérő – vétkesség hiányával szinonim. 

Viszont „a szerződésen kívüli másért való felelősség” - fentebb idézett esetét leszámítva – 

„Kelemen a kontraktuális másért való felelősség kérdését nem tárgyalja”57
.  

Itt érhető tetten tehát elsőként, hogy az áruforgalom inspirálta magánjog, s annak részeként az 

emberi magatartás-mérték – a Hármaskönyvben megfogalmazottakhoz képest „új”, de 

legalábbis - határozott irányt vesz, amely mintegy kimozdítja és az aktuális elvárásokhoz 

igazítja a keresztény gyökerű magatartás mértéket: a központba az emberi magatartást, és 

abban is elsődlegesen az emberi akaratot állítja, a magatartást pedig aszerint értékelik, hogy 

abban az akarat milyen szerepet játszik. 

Megjelenik mindez negyed évszázaddal az 1848-as áprilisi törvények előtt, hivatkozással a 

három évszázaddal közzétett Hármaskönyv rendelkezéseire! 

 

 

2.5 Magatartás-mérték és a történeti iskola – „szelektív emlékezet” 

(Frank Ignác) 
 

A magyar jogtudomány polgárosodásának korában Frank Ignác, mint a történeti jogi iskola 

első magyarországi képviselője
58

 fő művében, A közigazság törvénye Magyarhonban, bár 

nagy ívű bemutatását adja a magánjog és a perjog történeti fejlődésének, külön nem elemeli ki 

a Hármaskönyv bevezetőjében megfogalmazott emberi magatartás-mértéket. Ellenben a 

Kelemen Imre által még döntően szubjektív értelemben használt bona fides fogalma helyett 

már sokkal konkrétabban jelentkezik az objektív értelemben vett jóhiszeműség gondolata nála 

a csalárdság tárgyalása kapcsán, amikor kiemeli: a törvény a szerződéseket azért oltalmazza, 

hogy „a’ bizodalmat és jó hitet (bonam fidem) a’ közéletben és főképpen a’ keresetben, a’ 

haszonváltásokban (in commercio) fenntartsa.”59
. A szerződésen kívüli károkozás körében 

ugyanakkor Frank Ignác megfogalmazza a károkozás általános tilalmát: „[…] mert ember-

                                                 

57 Földi András: A másért való felelősség a római jogban; Rejtjel Kiadó; Budapest, 2004; 356.o. 
 
58 „Az újítók úgy is nagy számmal vannak, én beérem a régivel, és annál maradtam.” - írja le hitvallását már a 
Principia első részét is magában foglaló Osztó igazság című munkája bevezető fejtegetéseiben 1845-ben. In: Frank 
Ignác: Az osztó igazság I.; Pest, 1845; 17.o. 
 
59 Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, I-II.; A Magyar Királyi Egyetem Betűivel; Buda, 1845; 560.o. 
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társunkat károsítani nem szabad”60
, amely még akár hasonlóságot is mutathatna a 

Hármaskönyvben megfogalmazott emberi magatartás-mértékkel, ha azt csak szerződésen 

kívüli kárkötelmi helyzetekre vonatkoztatjuk. Azonban a károkról szóló szakaszban Frank 

Ignác - bár eljut a vétkes (dolus61
 és culpa62) és a vétlen (quasi jogos)63

 károkozás közötti 

alapvetően ma is helytálló megkülönböztetéséig – mégsem tudja „függetleníteni” az emberi 

magatartás minősítését a kártól (t.i. a saját tulajdon védelme iránti elementáris igénytől), mint 

eredménytől: „De úgy látszik, hogy a’ ki javaiban kárt szenvedett maga hibája nélkül, már 

saját igazsága erejével is a’ kár helyre igazítását keresheti, ha t.i. jószágot talál, mellyhez 

magát tarthassa; illőbb is hogy akárkinek és akárminő tette inkább magának ártson, mintsem 

másnak. Igaz ugyan, hogy casus domino nocet; de itt éppen az a’ kérdés, cui domino? mért 

nem domino corporis nocentis?”64
. S e tekintetben pedig az ellentmondást sem tudja feloldani 

a vétlen károkozás miatt esedékes „kárpótlás (t.i. a’ valóságos kár megtérítése)” és „a’ kin 

történt (casus domino nocet)” viseli a kárt elve között. Ugyancsak az emberi magatartás-

mérték Frank Ignác általi tudatos használatának cáfolatát adja a következetlen 

fogalomhasználat: „ember-társunkat károsítani nem szabad”, „minden ember kötelessége 

óvakodva eljárni”, „akárkinek és akárminő tette inkább magának ártson, mintsem másnak”, 

melyek bár megítélésünk szerint továbblépést jelentenek a Planum Tabularéban 

megfogalmazottakhoz képest - hiszen itt már a saját tulajdon védelméhez való elementáris 

igény veszít „mindent eluraló” jelentőségéből -, összességében mégis inkább - és megint csak 

- az objektív értelemben vett jóhiszeműség kifejeződését mutatják, s azt ennyiben Czövek 

István és Kelemen Imre által korábban leírtakhoz képest óvatos visszakozásként kell 

értékelni. 

                                                 

60 Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, I-II.; A Magyar Királyi Egyetem Betűivel; Buda, 1845; 698.o. 
 
61 „Nincs hiba nélkül, a’ ki törvénytelen úton jár; és mind a’ mellett, hogy a’ kár akarattya ellen történt, felelni 
tartozik.”, in: Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, I-II.; A Magyar Királyi Egyetem Betűivel; Buda, 
1845; 699.o. 
 
62 „Sőt mivel minden ember kötelessége óvakodva eljárni, LEGALÁBB kárpótlást attul is vagy azoktul 
követelhetünk, a’ kik veszteségünknek, nem ugyan szántszándékkal, de mégis gondatlanság, hanyagság, pajkosság 
által (közvetetlen) okai, vagy (közvetve) okozói lettek, […].”, in: Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, 
I-II.; A Magyar Királyi Egyetem Betűivel; Buda, 1845; 699.o. 
 
63 „A’ ki pedig a’ törvény korláttyai között maradva csak maga igazságával él, vagy éppen kötelességét tellyesíti, annak 
hibátlan tette miatt a’ kárvalló hiában panaszkodna.”, in: Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, I-II.; A 
Magyar Királyi Egyetem Betűivel; Buda, 1845; 699.o. 
 
64 Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, I-II.; A Magyar Királyi Egyetem Betűivel; Buda, 1845; 700.o. 
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Nagyon érdekes egyúttal utána gondolni, hogy Frank Ignác a más által okozott károk körében 

bár több helyütt foglalkozik az alkalmazott által, így közvetve okozott65
 károk megtérítésével, 

sőt szinte teljes körűen - normaszöveg szerint és szinten - ismerteti a mezei rendőrségről szóló 

terjedelmes 1840. évi IX. törvénycikket is, ez utóbbi körében azonban – tudatosan avagy 

szándékolatlanul – elmulasztja mind ismertetni, mind meghivatkozni a jelzett törvénycikk 

28.§-át, s annak is e) pontját, mely szerint: „Egyébként a kártevő bitang marhának behajtása, 

vagy birói kézhez általadása, vagy legalább feljelentésének elmulasztása, nem különben abból 

eredő kölcsönös keresetekre nézve, továbbá is fennmarad a Hármas-Könyv III-ik Részének 

33-ik czíme, ugy az 1729:XLII-ik törvénycikkelynek rendelete.”. Ezen utaló norma pedig 

igenis jelentős, hiszen három évszázad távlatából is beemeli – s ezáltal közvetve és 

kimondatlanul részévé teszi – a 19. század közepi joggyakorlatnak a Hármaskönyv fentebb 

már elemezett, egyszerre felelősség alapító és felelősség korlátozó formulájának sajátos 

emberi magatartás-mértékét. Ezért, s valóban csakis ezért marad érdekes, de sajnos 

megválaszolhatatlannak tűnő kérdésfeltevés, hogy vajon ennek említését tudatosan avagy 

szándékolatlanul mulasztja el Frank Ignác korszakos művében; különös figyelemmel arra a 

körülményre, hogy utóbb az Országbírói Értekezlet a polgári magánjog alaki része körében 

megállapított javaslatai szerint az 1840. évi IX. törvénycikket – annak 17.§-ában szabályozott 

„telektöli elmozdítás” büntetésén kívül – hatályában - és változatlan tartalommal, tehát az 

emberi magatartás-mérték Hármaskönyvben megfogalmazott fordulatával együtt - 

megerősíti.66
 

Vagyis a 19.század közepén, a feudális magánjog összefoglalását adó korszakos (és 

összességében inkább egy korszakot lezáró) műből elmarad a Hármaskönyv bevezetőjében a 

magánjogi jogviszonyokra általában – vagyis nem csak a szerződéses viszonyokra - 

megfogalmazott emberi magatartás-mérték kifejezett említése, s így – figyelemmel arra, hogy 

Frank Ignác műve utóbb is a tudományos írások elsődleges forrása maradt – a későbbi korok 

szerzői sem említhetik azt csupán e mű ismerete alapján. De hasonlóképp jelentőségén alul 

szerepel a 19. század első felében megmutatkozó európai kodifikációk hatása is, különös 

figyelemmel az 1838. évi porosz és az 1869. évi osztrák vasúti törvényre, miközben az idézett 

fordulatokból egyértelműen kitűnik, hogy például a másért való felelősség körében „tételes 

                                                 

65 Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, I-II.; A Magyar Királyi Egyetem Betűivel; Buda, 1845; 699.o. 
 
66 Ráth György [országbírói elnöki titkár, és az értekezlet jegyzője]: Az országbírói értekezlet a törvénykezés 
tárgyában; Landerer és Heckenast; Pest, 1861; 249. és 270.o. 
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jogunkban tehát legkésőbb ekkor már ismert volt ez a Ptk.-ban ma is megtalálható felelősségi 

formula”67
. 

 

                                                 

67 Földi András: A másért való felelősség a római jogban; Rejtjel Kiadó; Budapest, 2004; 356.o. 
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3 Magatartás-mérték a 19. század második felétől a 

századfordulóig 
 

 

3.1 Reformkor, mint a porosz vasúti törvény „előzménye” 

(1836.évi XXV.törvénycikk) 
 

A rendi (elő)jogokkal szemben – amely a közjogi és magánjogi elemeket, így az emberi 

magatartás-mértékre vonatkozó elvárásokat is gyakran kapcsolja össze ugyanazon intézmény 

keretében –, a reformkortól mutatkozik meg hazánkban a mind erőteljesebb és általános 

elvárás egy önálló, egységes és áruforgalom által inspirált magánjog iránt. Maga Széchenyi 

István „Hitel”, „Világ” és „Stádium” című írásaiban is döntően a tulajdon szabadságán álló, 

tőkés vállalkozásokra való áttérés legfontosabb elveit hirdeti meg egy modern Magyarország 

reményében. Ezzel útjára indult az a határozott és önálló törekvés, amely nyomán „a XIX. 

századi polgári jogrend – főleg amíg a gazdasági liberalizmus volt benne túlnyomó – 

lehetőleg különválasztotta a közjog és a magánjog intézményeit”68. Márpedig a liberális 

gazdaságpolitikát támogatta a reformkor ellenzéki politikusainak többsége is, így: Kossuth 

Lajos, Deák Ferenc, Batthyány Lajos, Eötvös József. Végső soron ennek eredményeképp az 

1839-1840. és az 1843-1844. évi, majd az 1848. évi országgyűléseken „szinte mindent 

elértek, ami az akkori körülmények között lehetséges volt”, s ennek értékét az sem csökkenti, 

hogy „bizonyos értelemben a politikai-jogi rendszert csupán hozzáigazították a gazdasági 

környezet teremtette helyzethez”69
. Ezeket, az egyes nyugat-európai államokhoz képest fél 

évszázaddal később bekövetkezett, így annál inkább várt és el nem vitathatóan lényegi 

változásokat70
, azonban gyakorta és érthető módon túlzott jelentőséggel tűntetik fel: „A 

közjog és a magánjog szétválasztásával az állam kivonult a magánszférából, és az így relatíve 

önállósulni tudott vele szemben. […] A magánjog a civil társadalom joga lett, a hatalom 

                                                 

68 Szladits Károly: A magyar magánjog I.; Grill Károly Könyvkiadó Vállalata; Budapest, 1941; 20.o. 
 
69 Magyar jogtörténet; Szerk.: Mezey Barna; Osiris kiadó; Budapest, 1996; 115.o. 
 
70 vö.: „Eddig tankönyveink a magánjogot többnyire nem a jogéletet szabályozó elvek és tételek; hanem a honlakosok 
egymás közti jogait és kötelességeit tárgyazó törvények, szabályok és határozatok foglalatjának értelmezték; mi annak 
sulypontját a jogéletből a törvényhozásba teszi által. Így értelmezi azt az ausztr, ált. polg. törvénykönyv 1,§-a is. De 
már Unger József bécsi jogtanár ezen felfogás fonákságát megmutatván, helyesen mondja: “Das Recht tritt nicht als 
ein selbstständiger Hebel von aussen an die Lebensverhältnisse heran; sondern in den Lebensverhältnissen selbst 
liegt die Macht, welche sie zu Rechtsverhältnissen gestaltet.”(System des österr. allg. Privatrechts, I.köt. Lipcse 1856. 
2. És 3, II.)”, in: Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere I.; Atheneum; Pest, 1872; 3-4.o. 
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gyakorlása pedig kizárólag a közjog territóriuma. Ezzel megvalósult a szabadságnak az a 

feltétele, amelyet Montesquieu óta a magyar jogászok és politikusok is követeltek.”71
. Pedig 

itt nem arról van szó, hogy – még ha több évtizedes késedelemmel is, de a maga szerves 

fejlődési útját bejárva - teljesedett volna ki hazánkban a felvilágosodás gondolatvilága a jog 

területén, mert egyfelől a vívmányokat döntően a bécsi abszolutista kormányzat hajtotta végre 

– nyilvánvalóan más szellemben, mint ahogy a 48-as törvények készültek -72, másfelől már 

jelentkeztek az éjjeliőr állam válságtünetei Európa szerte73, és az ezekre adott megoldási 

javaslatoknak – szerencsére, és elsődlegesen a kibontakozó nemzetközi áruforgalom okán - 

nem állhatták útját a kiépülő nemzetállamok határai: „A legújabb jogfejlődés azonban, kivált 

a világháború alatt és után, ismét bővelkedik vegyes természetű alakulatokban. […] A 

jogfejlődés irányzata a közjogi és magánjogi intézmények kombinációja és felcserélhetősége 

felé utal […]”74. Ezt nevezzük a magánjog közjogiasodásának, amely „a klasszikus 

liberalizmus korának „lecsengésével” kezdődő és napjainkig is tartó folyamat”75
. Ez 

ugyanakkor nem egy kizárólagos és meghatározó mód nemzetközi indíttatásra érvényesülő 

irány a hazai (magánjogi) jogalkotásban, amit mi sem bizonyít jobban, mint az ország köz-

javát és kereskedését gyarapító magányos vállalatokról szóló 1836.évi XXV.törvénycikk, 

amely hazánk közműveinet, köz- és vasútjainak fejlesztését volt hívatva előmozdítani. E 

                                                 

71 Horváth Attila: A Magyar magánjog történetének alapjai; Gondolat Kiadó; Budapest, 2006; 53-54.o. 
 
72 vö. pl. Tóth Lőrincz ügyvéd álláspontjával az úrbéri törvény kapcsán folytatott vitában: „Hisz nemcsak az 1836-ki, 
s 1840-ki törvények magyar alkotmányos törvények, hanem az 1848-ki törvény is az, mely a hübéri viszonyokat s a 
jobbágyságot eltörölte; s nem ohajtanám, hogy a volt jobbágy azt higgye, hogy ezen jótéteményt nem a magyar 
törvényhozástól, nem a magyar arisztokrátiától, mely azon időben kizárólag gyakorolta a törvényhozást, s a volt 
jobbágyság irányában a legönzéstelenebb testvéri indulatot tanusitotta, hanem egyenesen az osztrák ministeriumtól, a 
civilisátió csalárd álarczát viselő rendszertől nyerte. Szükséges, hogy ez megemlitve s kitüntetve, s a volt jobbágy e 
részben figyelmeztetve, és minden téveszmétől megőrizve legyen. (Helyeslés)”; in: Ráth György [országbírói elnöki 
titkár, és az értekezlet jegyzője]: Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában; Landerer és Heckenast; Pest, 
1861; 327.o. 
 
73 vö.: „Az individuális liberalizmus (gazdasági szabadság; „laissez-faire” rendszer), a kereskedelem kifejlődésének 
legtökéletesebb légköre. A Kt. [az 1875.évi XXXVII.törvénycikk, a kereskedelmi törvényről] ennek a gazdasági 
irányeszmének a szolgálatába szegődött, ami teljesen érthető, ha figyelemmel vagyunk arra, hogy a liberalizmus a Kt. 
alkotásának idejében (a múlt század 60-as éveiben) élte fénykorát. […] Ennek az irányeszmének azonban erős 
kinövései is jelentkeztek (a nagytőke felelőtlen politikai hatalma, a nyereség bálványozása, az üzleti tisztesség 
hanyatlása, a munkavállalók elnyomása, a kartelek és trösztök garázdálkodása, a kis- és középipar lezüllesztése, a 
mezőgazdaság érdekeinek háttérbe szorítása, stb.), amelyek kiváltották a reakciót és újabb gazdasági irányeszméket 
léptettek előtérbe. […] Ezt bizonyítja, hogy a kultúrállamokban már a háború előtt is mindenütt öntudatosan 
bontakozott ki az állami beavatkozás (az intervencionizmus), amelyet csak fokozott a gazdasági életnek a háború alatt 
és után beállott megváltozása.”; in: Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 6-9.o. 
 
74 Szladits Károly: A magyar magánjog I.; Grill Károly Könyvkiadó Vállalata; Budapest, 1941; 20.o. 
 
75 Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 1997; 22.o. 
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törvény pedig még az utóbb mintaként használt és állított porosz vasúti törvényt is 

megelőzően kimondta, hogy az ilyen vállalatok – természetükre és különösen méreteikre 

figyelemmel – „[…] az akár véletlenül, akár hibából okozott károkért […] rögtöni teljes 

elégtételt szerezzenek, s ezen felül hogy azok, kik szegénységök miatt a kárt megtéríteni nem 

képesek, ezen Törvény általhágására a büntetés elmaradásának reménységével magokat ne 

kecsegtethessék […].”76. S bár e törvény kifejezetten hangsúlyozta a vállalatok szigorú 

felelősségét még az alkalmazottakért is, azt mégsem tárgyalta a kibontakozó hazai 

magánjogtudomány, így végül feledésbe merült. Így a közel négy évtizeddel később, az 

1874.évi XVIII.törvénycikk kapcsán sem szolgált hivatkozásul: nem ismert, s ezáltal nem is 

tisztelt nemzeti jogi hagyományunkat könnyedén uralta el a porosz és német jog hatása.77
 

 

 

3.2 Magatartás-mérték tudatos, rendszerszemléletű alkalmazása 

(Wenczel Gusztáv) 
 

A polgári jogi jogegyenlőség, és a magánjog quasi jogági önállósodása mellett egy további új 

és a vizsgált témánk szempontjából jelentőséggel bíró fejlemény, hogy a magánjog 

tudományos felosztásának szokásos ötös felosztása, mint a pandektatudományból eredő 

történeti fejlődés – szintén közel fél évszázados késéssel – a 19. század második felében 

terjedt el a hazai jogtudományban: „Wenzel Gusztáv volt az első, aki 1863-ban megjelent 

tankönyvével az ötös pandektarendszert vezette be irodalmunkban. […] Ezt a 

pandektarendszert fogadta el utóbb Suhayda, majd Zlinszky tankönyve is, amely utóbbiak e 

rendszert irodalmunkban állandósították.”78
.  

 

                                                 

76 1836.évi XXV.törvénycikk, 8.§ 
 
77 vö. az 1874.évi XVIII.törvénycikk indokolása: „Az ujabbi időben nálunk nagyobb mérvű fejlődésnek induló 
személyforgalom szükségessé teszi ennélfogva ily törvény hozatalát. Ezen előbb említett szempontok voltak 
mérvadók a vaspályákban leggazdagabb államokban ily természetű kártalanítási törvények hozatalánál. Igy keletkezett 
a vasutak hazájában Angliában a 9. és 10. biktoria cap. 93.-ik törvény, vagyis az ismeretes Lord Campbell-féle statute, 
mely a tárgyban több államnak mintául szolgált. Ezek az elvek voltak mérvadók az Ausztriában 1869. évi március 5-
én kihirdetett törvény hozatalánál. Ezekre az egész Németországra kötelező erővel biró 1871. junius 7-én szentesített 
törvény alkotásánál éppen úgy volt figyelem, mint a jelen törvényjavaslat szerkesztésénél. Amint ezekből látható, a 
jelen törvényjavaslat gyakorlati iránya leginkább azáltal van kijelölve, hogy nem új, eddig ismeretlen alapelveket akar 
törvényeink közé felvenni, hanem célja az általános kártalanítási elv sikeres alkalmazását, a vaspályák 
sajátszerűviszonyai mellett a külföldi törvényhozásnak e téren tett tapasztalatai alapján a jog és a méltányosság 
fogalmainak megfelelőleg biztosítani.” 
 
78 Szladits Károly: A magyar magánjog I.; Grill Károly Könyvkiadó Vállalata; Budapest, 1941; 29.o. 
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Különösen érdekes – már csak az általunk tárgyalt történeti előzményekre tekintettel is -, 

hogy Wenzel Gusztáv előszavában úgy határozza meg kutatásainak irányát, hogy „a fősúlyt 

fennálló jogunk érvényben lévő kútfőinek áttanulmányozásába kell helyeznem. […] azokat 

(ti.: a kútfőket) magukban véve volt szükséges egybefoglalni, s az elvi értelmezésöket és 

gyakorlati alkalmazhatásukat tárgyazó eljárási módot kifejteni. Ez munkám első könyvének, 

vagyis az u.n. joghermeneutikának tárgya.”79. Ezen célkitűzés, és a pandektatudomány ötös 

felosztása alapján Wenzel Gusztáv az általános rész körében külön nevesítve tárgyalja a 

személyek jogát, a dolgok jogát valamint a cselekmények és keresetek jogát. Ez utóbbi, a 

cselekmények és keresetek joga (jus actionum) körében pedig a jogi tények egy korai, de 

szintén a pandektisztika rendszerező felfogását tükröző csoportosítását adja: „Bármily 

eredetűek legyenek a magánjogok, mindeniknek keletkezéséhez oly tény kiváltatik, mely 

alapjáúl szolgáljon. Ez vagy személy cselekménye lehet, vagy jogügy, vagy egyszerű tény, 

mely akaratunktól független.”80. A cselekmények, mint a jogviszonyok alapjául szolgáló 

legfontosabb jogi tények körében kiemeli Wenzel Gusztáv, hogy „ezekben a cselekvő 

személyt és a cselekmény tényét külön kell tekintetbe vennünk. […] A cselekvő személyben 

megkívántatik 1) akarattehetség, 2) az akarat eltökélése és 3) az akarat nyilvánítása.”81
.  

Azaz itt találkozhatunk először jogpolitikailag a közjogtól elhatárolt magánjog, mint polgári 

jogi jogegyenlőségen alapuló önállósult jogág, dogmatikailag megkonstruált, rendszer 

szemléletű kategorizálásának tankönyvi példájával az emberi magatartások, mint a polgári 

jogi jogviszonyok keletkezését, módosítását és megszűnését eredményező legfontosabb jogi 

tény vonatkozásában.  

A rendszer szemléletű felosztáson túl, további érdeme Wenzel Gusztávnak, hogy nemcsak 

érti, de érzékelteti is az objektíve és a szubjektíve jóhiszeműség közötti különbséget a 

jogellenes cselekmények körében: „Ezeknek [ti. a tiltott cselekmények általi jogsértések] 

néhányában pusztán az erőszak alkalmaztatása teszi az objectiv tényállásnak főrészét; 

másokban ellenben, p.o. az álarczban (larva) és vértagadásban (proditio fraterni sanguinis), a 

cselekvőnek szándoka lényeges tényező. Ez utóbbiakban tehát a beszámítás kérdése igen 

fontos; névszerint a jó vagy rossz hiszem (bona vel mala fides), s a gonosz szándék (dolus) 

                                                 

79 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere I.; Atheneum; Pest, 1872; IX-X.o. 
 
80 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere I.; Atheneum; Pest, 1872; 432.o. 
 
81 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere I.; Atheneum; Pest, 1872; 435.o. 
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vagy hibás elvetés (culpa) másmás szinben tünteti fel a tényállást.”82
. Ezeket azonban, részben 

eltérő természetük ellenére is egy csoportba, a „tiltott cselekmények”, vagy másként nevezve 

„magánjogi bántalmak (delicta juris privati vel delictum privatum)” közé sorolja Wenzel 

Gusztáv, azzal az indokolással, hogy ezek alatt „azon jogellenes cselekményeket értjük, 

melyek nem csupán károsítást, hanem valóságos jogsértést eredményeznek, melyek 

mindazáltal sem gonosz szándéknál (dolus), sem a közrend és csend háborításánál fogva tiszti 

bűnvád vagy keményebb rendőri fenyiték tárgyává nem tétethetnek; hanem a sértett fél 

magánkeresetére szolgáltatnak okot és alapot.”83
. Azaz miközben a tiltott cselekmények 

magánjogi hatásának megítélése kapcsán a beszámításra teszi a hangsúlyt Wenzel Gusztáv, 

eközben – szinte észrevétlenül, bár jól követhető ésszerűséggel – megkülönböztetést tesz a 

tiltott cselekmények és a – szintén jogellenes magatartáson alapuló – károsítások között. 

Ennek a különbségtételnek az alapja pedig egyszerre a jogellenes cselekményt tanúsító 

személy szándéka („az akarat eltökélésének indokai”) és a jogellenes cselekmény 

megvalósítása (különös tekintettel a védett jogtárgy jellegére és a cselekmény kivitelezésének 

módjára): „A károsítás módjához képest, meg kell különböztetni az egyszerű károsítást, mely 

egyéb jogsértést nem foglal magában, és azon kárt, mely egyszersmind bűnös tettel vagy 

magánjogi bántalommal jár.”84
. 

Azaz annak következtében, hogy az emberi cselekmény, mint jogi tény értékelésénél külön-

külön értékeli a cselekvő személyt és a cselekmény tényét, megkülönböztet egyszerű és quasi 

minősített károsítást. Arra figyelemmel ugyanakkor, hogy mindkét károsítást jogellenes 

magatartásra vezeti vissza, a jogellenesség meglétét (mibenlétét) csak e két károsítás közös 

elemeiben lehet keresni. Ezek a közös elemek: „az akarat szabad eltökélése” (de nem annak 

indokai!), és „a károsítás” (de nem a kártérítés!). Az utóbbi vonatkozásában nem indokolt 

különösebb vizsgálódás, hiszen az általános magánjogi deliktum elve már korábban is fel-

felbukkan a magyar jogéletben85
, amely alapján maga Wenzel Gusztáv is evidenciaként 

említi, hogy: „A kárnak legnevezetesebb magánjogi hatása az, hogy kötelmeknek képezi 

                                                 

82 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere I.; Atheneum; Pest, 1872; 435.o. 
 
83 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere II.; Atheneum; Pest, 1872; 285-286.o. 
 
84 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere II.; Atheneum; Pest, 1872; 270.o. 
 
85 vö.: „Ezen szempontból nem csekély érdekkel bír, hogy károsítás és kártérítés mint magában álló fogalom nálunk 
már a XV. század óta több országos törvényeinknek tárgya volt […]; s hogy a Hármaskönyvben a károsítás kérdése 
egészen magában objective felfogás szerint fejtegettetik […].”, in: Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere II.; 
Atheneum; Pest, 1872; 271.o. 
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alapját.”86
. Az előbbi, „az akarat szabad eltökélése” tekintetében azonban érdemes 

kihangsúlyozni, hogy itt „az akarat eltökélésének teljes szabadsága okvetlenül megkivántatik” 

fordulat nemcsak valamely elvontan, a maga absztrakciós szintjén vizsgálandó feltételt jelent, 

hanem átfogja a magatartás/jogügylet célzatát is, hiszen „feltételezi az akarat szabad 

eltökélését és irányzatát tárgyára”87
.  

 

Ugyanakkor az előzőekben részletezett két közös elem egymáshoz való viszonyát – a 

fentiekhez képest - némi következetlenséggel rendezi Wenzel Gusztáv: „A károsítások 

beszámításához megkivántatik: 1) hogy valóságos károsítás bekövetkezett legyen; 2) hogy a 

kárt nem egyedül a vétlen eset (casus) okozta, hanem olyan tény, mely e tekintetben valamely 

beszámításképes személy cselekményére visszavezethető; 3) hogy ezen cselekmény 

jogellenes legyen; 4) hogy az név szerint is így cselekvő személynek vétségül, azaz vagy 

vétkül (culpa) vagy álnokságúl (dolus) felrovattathassék; vagy különben 5) hogy valakinek a 

kár következtében nyeresége legyen.”88
. 

Az 1) feltétel egyértelműen beazonosítható: a kár megléte. A 2) feltétel az 1) feltétel egy 

fontos kiegészítése, amely a casus nocet domino elve alapján pontosítja, hogy a kár csak 

abban az esetben eredményezheti kötelmi helyzet létrejöttét, ha legalább két alany kerül 

egymással úgy kapcsolatba, hogy a károsító és a károsult személye eltér egymástól. Egyúttal 

azt is megállapíthatjuk, hogy az 1) és a 2) feltétel – Wenzel Gusztáv hermeneutikai 

felosztására figyelemmel – inkább a cselekmény tényéhez közelítő körülmények. 

A 3) feltétel: az önállóan nevesített és magára a cselekményre vonatkoztatott jogellenesség, 

amely ez esetben kizárólag „az akarat szabad eltökélése” fordulattal azonosítható, mivel 

Wenzel Gusztáv a kárt külön nevesíti az 1) és részben a 2) feltételben, valamint külön szól „az 

akarat [szabad eltökélése és] irányzatáról” és részben „az akarat eltökélésének indokairól” a 

4) és 5) feltételekben, azzal a megszorítással, hogy ez utóbbi két feltétel már inkább a 

beszámítás kérdését részletezi.  

Ezt a feltételrendszert alapul véve pedig megállapíthatjuk, hogy a jogellenesség minősítése 

(megléte/mibenléte) a fentebb kiemelt két közös feltétel közül alapvetően mégis csak az 

egyikhez, nevezetesen „az akarat szabad eltökélése” fordulathoz kötődik, mellyel Wenzel 

                                                 

86 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere II.; Atheneum; Pest, 1872; 270.o. 
 
87 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere I.; Atheneum; Pest, 1872; 436.o. 
 
88 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere II.; Atheneum; Pest, 1872; 271.o. 
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Gusztáv ismételten – és ennyiben legalábbis a hermeneutikai célkitűzéseihez következetesen 

– a cselekvő személyében fellelhető, illetve a cselekvő személyéhez köthető 

minősítésként/körülményként határozza meg a jogellenességet, amely így azonban egyfelől 

nem köthető a cselekmény tényéhez, másfelől nem azonosítható a cselekmény eredményével, 

a károkozással sem! 

 

 

3.3 Porszem a magatartás-mérték rendszerében – „vétlen” magatartás 

(1874. évi XVIII. törvénycikk) 
 

Mindez pedig különösen érdekes összevetésre ad lehetőséget, hiszen a fentebb írtakkal mind 

időben, mind térben párhuzamosan jelentkezett a 19. század második felében a vétkességtől, s 

így látszólag a cselekvő személyétől is független veszélyes üzemek fokozott felelőssége iránti 

elementáris igény. A vasút, a gőzhajó, az autóközlekedés, és a nagyipari technológiák 

megjelenésével olyan újfajta és mindenkit érintő veszélyek álltak elő, melyeknek közös 

jellemzőjük, hogy a legcsekélyebb figyelmetlenség is igen súlyos következményekkel 

(károsítással) járhat. Márpedig a kártérítés mértéke az évszázadokon át tökéletesített 

vétkességi fokozatokhoz igazodott, s még a hazánkban érvényre jutó Osztrák Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései szerint is, csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén 

kellett teljes kártérítést nyújtani89
. A jogalkalmazás nehézségét pedig csak fokozta, hogy az 

így jelentkező veszélyforrások nemcsak minőségileg voltak újak, hanem tömegesen, 

folyamatosan növekvő mértékben jelentkeztek a mindennapi életben. A nagyüzemek esetében 

a technika bonyolultsága miatt a bizonyítási teher is megoldhatatlan problémát okozott a 

károsultaknak, de hasonlóképp nehéz volt találni egyéni felelősöket a nagyüzemeken belül, 

sőt az ilyen hibák – egyfelől tömeges előfordulásuk, másfelől személytelen mivoltuk okán – 

egyre kevésbé minősültek erkölcsi elítélést kiváltó magatartásnak. 

Ezek következtében pedig a vétkességi kategóriák alkalmazhatatlanná váltak a veszélyes 

üzemek körében, amelyek közül a vasút volt az első, általánosan elterjedt és mindenki által 

szembetűnően sok károsítást okozó veszélyes üzem. Mindennek pedig az lett a 

következménye, hogy a polgári jogi jogellenesség, mint magatartás-mérték fogalmának első – 

                                                 

89 ABGB § 1324: „In dem Falle eines aus böser Absicht, oder aus einer auffallenden Sorglosigkeit verursachten 
Schadens; ist der Beschädigte volle Genugthuung; in den übrigen Fällen aber nur die eigentliche Schadloshaltung zu 
fordern berechtiget.“ 
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az előzőekben vázolt történeti és „quasi” jogellenesség-kezdeményekhez képest is - konkrét 

és kifejezett tudatosulása a magyar magánjogban érdekes módon éppen egy kivételes 

deliktuális felelősséggel, a vasút, mint veszélyes üzem fokozott felelősségének 

szabályozásával együtt jelentkezett. Ezzel pedig megindul a magyar szokásjogi fejlődésben az 

a folyamat, mely a vétlen felelősségnek egyre nagyobb érvényesülését nyitja meg a magyar 

magánjogban. 

 

A jogtörténeti- és dogmatikai indok kézenfekvő: a vétkesség elve által uralt – bár magyar 

viszonylatban kodifikálatlan - deliktuális felelősségi alakzat lényegi tényállási eleme kiesik a 

veszélyes üzemi felelősség megjelenésével, amely amellett, hogy szükségképpen új, 

legitimáló – és a vétkességi elmélethez hasonlóan „domináns” - elmélet(ek) megalkotását 

teszi szükségessé, egyúttal ráirányítja a figyelmet a polgári jogi felelősség megállapításának 

egyéb, bár a vétkesség elvén alapuló felelősségi alakzatban is megtalálható, mégis kevésbé 

uralkodó (ennek megfelelően kevésbé is kidolgozott) tényálláselemeire. Így, mindenek előtt, a 

vizsgálódások homlokterébe kerül a kár és az okozatosság, vagyis a cselekmény tényéhez 

köthető külső körülmények, de a jogellenesség, mint a cselekvő személyéhez köthető 

körülmény is előtérbe kerül, legalábbis az egységes felelősségi-rendszeralkotási igény 

lehetőségének, mint egyfajta kötelező jogtörténeti hagyomány fenntartásának reményében.  

A kihívást ugyanakkor az jelenti, hogy a veszélyes üzemek esetében nagyon nehéz megtalálni 

a cselekvő személyében – Wenzel Gusztáv fogalomrendszerét használva – az akarattehetséget 

és az akarat eltökélését, de még esetenként az akarat nyilvánítását is. 

 

Az 1874. évi XVIII. törvénycikk, a vaspályák által okozott halál vagy testi sértés iránti 

felelősségről már az 1.§-ban rendelkezik a kárról és az okozatosságról: „1.§ Ha valamely, 

habár a közforgalomnak még át nem adott vaspálya üzemnél valaki életét veszti, vagy testi 

sértést szenved, az ezáltal okozott károkért az illető vaspálya-vállalat felelős, kivéve, ha a 

vállalat bebizonyítja, hogy a halált vagy testi sértést elháríthatatlan esemény (vis maior), vagy 

egy harmadik személynek elháríthatatlan cselekménye, melyet a vaspályatársulat 

megakadályozni képes nem volt, vagy a megholtnak, illetőleg a sérültnek saját hibája 

okozta.”. Azaz a fenti törvény – a porosz vasúti törvényhez hasonlóan – az objektív 

felelősséget írja elő, kivételt teremtve a vétkességi felelősség főszabálya alól90
. Sőt, a 

                                                 

90 Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az 1874.évi XVIII.törvénycikk haladóbb lett még a mintául szolgáló 
1871.évi Reichshaftpflichtsgesetznél is, amennyiben az csak a törvény 1.§-át vette át, de annak gyárakra, bányákra 
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berendezés hiányossága, mint tárgyi hiba, tekintet nélkül a tulajdonos szubjektív vétkességére, 

alapot nyújtott a tulajdonos felelősségre vonására minden olyan esetben, amikor nem tudta 

bizonyítani, hogy a bekövetkezett káresemény vis maiorra, harmadik személy elháríthatatlan 

közrehatására vagy a sértett hibájára vezethető vissza. De vajon miként rendelkezik, 

rendelkezik-e egyáltalán a törvénycikk (vagy még inkább a mögöttes jogalkotói szándék) a 

jogellenesség kérdéséről? Jogellenes-e a vaspálya-vállalat magatartása? És végső soron, lehet-

e a jogellenesség, mint emberi magatartás-mérték eszközével mérni és értékelni a „nem 

közvetlenül emberi személy” által tanúsított cselekményeket? 

 

3.3.1 Emberi magatartás-mérték ember nélkül – „segít” a jogi személy 

(Moór Gyula) 
 

Ez az a pont, ahol a felelősségi kérdés részben átfedést mutat megítélésünk szerint a jogi 

személy problematikájával: „Ha igaz az a régi tétel, hogy „omne jus hominum causa 

constitutum”, vagy a nagy Savignynek a mondása, amely szerint minden jog az emberek 

erkölcsi szabadságának az érdekében áll fenn, hogyan birhatnak akkor nem emberek is 

jogokkal? Ha igaz az, aminthogy igaz, hogy a jog „norma agendi”, cselekvési szabály, s hogy 

cselekedni csupán az ember képes, hogyan rendelkezhetnek akkor jogokkal nem emberek is? 

E kérdésekben rejlik a jogi személy problémájának a magva, e probléma különös érdekessége, 

de egyúttal legnagyobb nehézsége is.”91
. Moór Gyula maga adja meg a választ 

monográfiájában: „E kérdés megoldásánál tekintettel kell lennünk arra, hogy ha nagyban és 

egészében igaz is a homnium causa constitutum omne jus paroemiájában kifejezett tétel, 

mégis lehetnek olyan nagy közösségi érdekek, olyan magasabb személytelen célok, amelyeket 

igen nehéz volna egyes emberek érdekeire bontani széjjel. […] Annak a személytelen 

érdeknek vagy közösségi célnak a kidomborítása – amelynek a szolgálatára a jog a jogi 

személyeket megalkotja és amely ezen esetben a szervi cselekvésként minősülő emberi 

cselekvések egységbefoglalásának vezérelvéül szolgál92
 – figyelmeztet bennünket arra is, 

                                                                                                                                                         

vonatkozó 2.§-át már nem. Ez utóbbi szakasz ugyanis csak abban az esetben állapítja meg a vállalat felelősségét, ha a 
baleset az alkalmazott hibájából következik be. 
 
91 Moór Gyula: A jogi személyek elmélete; M.Tud.Akadémia Jogtudományi Bizottságának Kiadványsorozata 2.szám; 
Budapest, 1931.; 44.o. 
 
92 vö.: „Moór okfejtését leginkább [az érdekelmélet] indirekt cáfolat[á]nak nevezhetjük. Eltérően tehát az 
érdekelmélettel szemben felhozott szokásos érvtől […], a cáfolatot Moór nem egy konkrét jogalany, hanem egy 
konkrét alanyi jog szempontjából fogalmazta meg, a joggyakorlás kötöttségei helyett a gyakorolt jog által kijelölt 
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hogy sok tekinteten igaza van a célvagyon-elméletnek és a Szászy-Schwarz-féle elméletnek, 

amelyek azt a célt, amelyet a jogi személy szolgálni hivatott, állítják felfogásuk 

homlokterébe.”93
. Bár Moór Gyula alapvetően kritikusan viszonyult mind a célelmélethez, 

mind az érdekelmélethez94, elismerő sorainak magyarázata valószínűleg abban a 

felismerésben keresendő, hogy „Szászy-Schwarz fejtegetéseiből kitűnik azonkívül az is, hogy 

ha az érdeket az érdekhordozótól elválasztandónak tekintette is, az akaratot maga sem tartotta 

az akarat hordozójától elválaszthatónak”95
. 

A veszélyes üzemi felelősség körében kidomborított „közösségi cél” és „személytelen érdek” 

pedig nem más, mint a „magánjog […] igazságá”-nak őszinte beismerése, amely „nem az 

akarat jutalmazásában vagy fenyítésében, hanem a gazdasági kiegyenlítésben áll, mely 

nemcsak a károsító szándékával, hanem a károsított kárával is számol […].”96
. Márpedig a 

vasúti közlekedéssel együtt járó fokozott balesetveszély, és az ebben esetlegesen érintett 

károsultak számának és az okozott kár mértékének mennyiségi növekedése indokolttá tette a 

vétkességtől, tehát az egyéni akarattól független felelősség megállapítása tényállásának 

megteremtését, így megnyitva az utat a jogosulatlan vagyoneltolódások kiegyenlítése előtt. A 

törvényhozói szándék tehát kettős: a károsulti sérelmek könnyebb reparációja a bizonyítási 

teher megfordításával, s ezáltal prevencióként a vaspálya-vállalatok nagyobb fokú 

gondosságra késztetése.97
 

 

Visszatérve ugyanakkor vizsgálódásunk szűkebb tárgyához és egyben az eredeti 

kérdésfeltevéshez: jogellenes-e a vaspálya üzem károkozó magatartása? Bár maga az 1874. 

évi XVIII. törvénycikk kifejezetten nem említi a jogellenesség fogalmát, de egyfelől 

megállapítja a vaspálya-vállalat kártérítési felelősségét, másfelől utaló szabályként a 11.§-ban 

                                                                                                                                                         

személyekre kérdezve rá.”; in: Tercsák Tamás: A joggal való visszaélés; ELTE Állam-és Jogtudományi Kar; Budapest, 
2003.; 53.o. 
 
93 Moór Gyula: A jogi személyek elmélete; M.Tud.Akadémia Jogtudományi Bizottságának Kiadványsorozata 2.szám; 
Budapest, 1931.; 321.o. 
 
94 ld. részletesen: Tercsák Tamás: A joggal való visszaélés; ELTE Állam-és Jogtudományi Kar; Budapest, 2003.; 50-
54.o. 
 
95 Moór Gyula: A jogi személyek elmélete; M.Tud.Akadémia Jogtudományi Bizottságának Kiadványsorozata 2.szám; 
Budapest, 1931.; 255.o. 
 
96 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 219.o. 
 
97 Reinitz József szerint: „a törvényhozók célja az egyén érdekeinek megvédése és ennek […] csak a társadalom 
összességének érdeke szab határt”, in: Reinitz József: A vaspálya felelőssége; in: Jogtudományi Közlöny, 7/1898; 52-
53.o. 
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kimondja, hogy a „Jelen törvény 1.§-ban nem érintett károk megtérítésére nézve továbbra is 

fennálló törvények, szabályok és gyakorlat követendő.”. Mindezek, valamint a jog logikai 

zártságának az elmélete szerint98, a jog akkor is beszél, amikor hallgat: amiről hallgat, az 

számára közömbös, vagyis mindent szabad, amit nem tilos; és fordítva, amikor emberi 

cselekvést ír elő, alanyi vonatkozásokat szabályoz: alanyi kötelezettségeket és jogokat teremt, 

amelynek jogi hatása, hogy e cselekvés véghezvitele következményeként valamely más 

emberi cselekvést ír elő jogi kötelesség gyanánt. Mindezt a vizsgált tényállási esetre 

alkalmazva: ami tilalmazott (vaspálya-üzem körében történő károkozás), azt nem szabad, 

tehát jogellenes. 

 

3.3.2 Vétkesség és az ipari culpa – mentve a menthetetlent 

(Reinitz József és Zlinszky Imre) 
 

Hasonlóképpen érvel Reinitz József is, amikor a törvénycikk hivatalos indokolásával 

ellentétben – amely a bizonyítás nehézségét említi a vaspálya-vállalat vétkességi vélelmének 

felállítása indokául99
 -, vitatja, hogy a törvénycikk egyáltalán vétkességi vélelmet állítana fel. 

Meggyőződése szerint a kártérítési kötelezettség alapja kizárólag a törvényi rendelkezésből 

fakadó kötelem, amit tovább erősít az a körülmény, hogy a felelősség alóli mentesülés 

érdekében sem a vétkesség vélelmét kell megdöntenie a vaspálya-vállalatnak, hanem a 

vaspálya-vállalat és a bekövetkezett balesett közötti okozati összefüggés hiányát kell 

bizonyítania.100
 

 

                                                 

98 Moór Gyula: Bevezetés a jogfilozófiába; Filozófiai Könyvtár; Budapest, 1923; II. 240-243.o. 
 
99 vö. az 1874.évi XVIII.törvénycikk indokolása: „[…] Sokkal bonyodalmasabb és nehezebb azonban a vaspálya 
kárpótlási kötelezettségét azokban az esetekben meghatározni, mikor üzeme folytán az ember halált vagy sértést 
szenvedett. Itt a kárpótlási igények megállapításánál tekintetbe veendő jogi mozzanatok oly sajátságosak és gyakran 
oly nehezen felismerhetők, hogy általános lett az a meggyőződés, hogy ezekre a sajátszerű viszonyokra külön törvény 
hozatal szükséges. A felmerült nehézségek nem a kártalanítási alapelv lényegére vonatkoznak, hanem leginkább 
onnan eredtek, mivel az új közlekedési eszköznél olyan mozzanatok merültek fel, melyeket a fennálló bizonyítási 
szabályok alkalmazása mellett bizonyítani, s így a biró határozathozatala alá vonni nem lehet. A javaslat ennélfogva 
két alapelv megállapítására volt kiváló figyelemmel. Ugymint: 1. a kártérítésre kötelezett felelősségének terjedelmére; 
2. a kártalanítási összeg megállapítását szabályozó eljárásra.” 
 
100 Reinitz József: A vaspálya felelőssége; in: Jogtudományi Közlöny, 7/1898; 52-53.o. 
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Mindezekkel összhangban Zlinszky Imre is „A tiltott cselekményekből származó magánjogi 

kötelmek” fejezetcím alatt tárgyalja a vasút fokozott felelősségét101
. Saját megfogalmazása 

szerint: „tiltott cselekmény alatt a magánjog terén minden oly cselekmény értetik, mely által 

valaki más jogkörét törvényellenesen megsérti, s annak folytán magánjogilag felelőssé 

válik.”.102
 Az ilyen cselekmények a kellékei: 1) a cselekmény ténye (befejezett volta), vagyis 

annak kísérlete még önmagában elégtelen; 2) „a cselekménynek tárgyilagosan (objectiv) 

jogellenesnek kell lennie […], mert ha valaki jogával él, nem követ el tiltott cselekményt, 

habár másnak hátrányt okoz is”103; 3) a cselekmény beszámítható legyen annak tanúsítójának, 

mert „oly egyén, ki nem bir akaratképességgel nem követhet el nékie beszámítható tiltott 

cselekményt”104; 4) a cselekvő akarata célzottan átfogja a tiltott cselekményt; 5) s végül a 

cselekvő előre lássa cselekményének törvényellenes eredményét. Azaz Zlinszky Imre – 

Wenzel Gusztávhoz hasonlóan – egyszerre érti, tárgyalja és végső soron értékeli a tilos 

cselekmények alatt a cselekvő személyét és a cselekmény tényét. Így elmosódnak a határok a 

kárkötelem léte (jogellenes cselekmény) és a felelősség (beszámítás) között, amely így 

tompítja például a veszélyes üzemi felelősség körében is kidomborodó dogmatikai és 

jogalkalmazási nehézségeket. Ezt a fogalmi pontatlanságot erősíti tovább, hogy Zlinszky Imre 

például csak a fenti feltételek maradéktalan teljesülése esetén tekinti a jogellenes cselekményt 

deliktumnak, amelynek további felosztása – a cselekvő akaratára figyelemmel – lehet dolus 

vagy culpa. Hasonlóan következetlen, így valószínűsíthetően nem tudatos a fogalomhasználat 

a „jogellenes”, a „tilos” és a „törvényellenes” kategóriák tekintetében is, amelyeket Zlinszky 

Imre szinonim fogalmakként használ, s mind a cselekményt, mind a cselekvő akaratát értékeli 

a vétkességre tekintet nélkül. Mindezeknek megfelelően Zlinszky Imre a vaspálya-vállalat 

által okozott károkért való felelősséget - a jogi tények csoportosítását alapul véve - jogellenes 

emberi magatartások körében tárgyalja, azonos magánjogi kötelemnek minősítve vele együtt 

az egykori hatalmasságokat (ölés és súlyos testi sértés; másnak szabadságtól való 

                                                 

101 Zlinszky Imre: A Magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gyakorlat igényeire; Franklin-társulat; 
Budapest, 1894; 577-578.o. 
 
102 Zlinszky Imre: A Magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gyakorlat igényeire; Franklin-társulat; 
Budapest, 1894; 144.o. 
 
103 Zlinszky Imre: A Magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gyakorlat igényeire; Franklin-társulat; 
Budapest, 1894; 145.o. 
 
104 Zlinszky Imre: A Magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gyakorlat igényeire; Franklin-társulat; 
Budapest, 1894; 145.o. 
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megfosztása; becsületsértés; stb.), az egykori girás pereket (marhák általi károkozásokat105
), a 

szerzői jogbitorlást106, vagy éppen az uzsora vétségét107
. 

 

Összességében helytálló tehát Marton Géza értékelése, miszerint: „Az „ipari culpának” 

(ahogy nevezték) ez a tana fél lábával tehát még a vétkesség gondolatára támaszkodott ugyan, 

hogy mentse az alapelvet, lényegében azonban már tárgyi felelősséget foglalt magában.”108
. 

 

 

3.4 Magatartás-mérték újabb rendszere 

(Schwarz Gusztáv) 
 

Schwarz Gusztáv ugyanakkor a vétlen felelősségről szóló tanulmányában – alapul véve az 

1874. évi XVIII. törvénycikk hivatalos indokolásában is megfogalmazott vétkességi vélelmet, 

valamint az azt feldolgozó magánjogi tankönyvek és egyéb tanulmányok, döntvények 

megfogalmazását – kifejezett kritikával ír minderről: „[…] fictiókkal takargatja itt csakugy, 

mint a magánjog számos más terén, a való tényállást, és csakhogy a maga alapelvét ‹‹ poena 

sine fraude (dolo, culpa) esse non potest ›› (fr. 131. Pr. D. de V. S. 50. 16.) megmentse, 

vétkességet költ olyan esetekben is, melyeket elfogulatlan ítélet csakis a ‹‹ vétlen felelősség ›› 

rovata alá sorozhat.”109
. Önnön igazolására példálózó felsorolását adja még azon római jogi 

tételeknek is, amelyek a vétkességre való tekintet nélkül mondják ki a felelősséget, s tesznek 

felelőssé olyan személyt, aki az okozott kárban „teljességgel ártatlan”, ezzel is hangsúlyozva, 

hogy „az elv: ‹‹ quae sine culpa sunt a nulla praestantur ›› feldől és helyébe lép annak merő 

ellentéte: a vétlen felelősség elve.”110
. Egyúttal, már-már indulatosan kéri számon az őszinte 

beismerést a magánjog terén: „Mint mindenütt e tökéletlen világon, ugy itt is a cselekményt 

nemcsak az akarat, hanem az eredmény szerint is itélik meg.”111
. Mindezek előrebocsátását 

                                                 

105 vö. a Hármaskönyv III.részének XXXIII. czikkely és az 1840. évi IX. törvénycikk kapcsán Frank Ignácnál írtakkal 
 
106 1874. évi XVIII. és 1884. évi XVI. törvénycikkek 
 
107 1883. évi XXV. törvénycikk 
 
108 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 92.pont 
 
109 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 219-220.o. 
 
110 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 219.o. 
 
111 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 218.o. 
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követően, sőt még Zlinszky Imre tankönyvi besorolását is bírálva – amelyben a vaspálya 

üzemek által okozott károkért való felelősséget a szerző a „tiltott cselekményekből származó 

kötelmek” címben tárgyalja – javasolja bevezetni a „vétlen tilos cselekményekért való 

felelősség” kategóriáját. Azaz ehelyütt Schwarz Gusztáv bevezeti a magánjogi jogellenesség, 

mint emberi magatartás-mérték sajátos csoportosítását, amelyben különbséget tesz az 

objektíve jogellenes- (vagyis a „vétlen tilos”), és a szubjektíve jogellenes (vagyis a „tilos”) 

cselekmények között. Ebben a dichotómiában az objektíve jogellenes („vétlen tilos”) 

magatartás független tanúsítójának esetlegesen szubjektíve is rendellenes tudatától vagy 

akaratától. A magatartás jogellenes minőségét itt a rendellenes eredmény, azaz végsős soron 

maga a cselekmény ténye objektíve keletkezteti: „A jogellenesség büntető czélu 

következményei ily személyekkel szemben nem állnak ugyan be, mert a büntetés czélja (vagy 

egyik főczélja) retorsio a jogellenes akarat ellen, megtörése vagy legalább meghajlitása a 

gonosz akaratnak – ahol pedig ily akarat nincs, ott a büntetésnek se oka, se czélja. De a 

vagyonjogi kiegyenlítés az akartnélküli embervagyonából is történhetik, és tényleg a 

jogellenes (bár vétlen) cselekmény kártéritő következményei a cselekvőképtelen ember 

vagyonát is érik. […] Az őrültnek, gyermeknek is vannak kötelességei, azaz a jog parancsai, 

tilalmai nekik is szólnak. Ha e kötelességnek eleget nem tesznek, jogellenességet követnek el, 

nem vétkes jogellenességet ugyan, mert magaviseletük nem hibás akarat következménye, de 

mégis (vétlen) jogellenességet.”, mert „[…] a cselekvőképtelenre is áll a jogparancs: ‹‹téritsd 

meg a kárt, amelyet okoztál››, noha e kötelezettségéről tudomása nincs és nem lehet.”112
.  

 

Vagyis ebben az esetben, a veszélyes üzemek körében a jog a magatartást kizárólag a tárgyi 

jog mércéjével méri, és nincs tekintettel a magatartás tanúsítójának, a cselekvő személyére, 

csak a cselekmény tényére. Azaz a jogellenesség, mint emberi magatartás-mérték objektív 

jellege mögött itt önmagában a tárgyi jogszabályba, ti. a károkozás tilalmába ütközés áll. Ez 

azonban azt is megmutatja, hogy Wenzel Gusztáv által – hermeneutikai célkitűzésekre 

figyelemmel - kimunkált fogalmi rendszer („az akarat szabad eltökélése” és „a károsítás”) 

csak olyan mód tartható fenn, ha a jogellenesség, mint emberi magatartás-mérték egyszerre, 

bár esetről esetre változó intenzitással köthető mind a cselekvő személyéhez, mind a 

cselekmény tényéhez is. Ugyanerre a következtetésre jutunk akkor is, ha összehasonlítjuk 

Schwarz Gusztáv által bevezetett felosztást („tilos” és „vétlen tilos”) Wenzel Gusztáv által 

                                                                                                                                                         

 
112 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 222-223.o. 
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javasolt felosztással („tiltott cselekmények”, vagy más néven „magánjogi bántalmak” és 

„károsítások”).  

A szubjektíve jogellenes („tilos”) magatartás Schwarz Gusztávnál az elkövető akaratára 

koncentrál: „czélja (vagy egyik főczélja) retorsio a jogellenes akarat ellen, megtörése vagy 

legalább meghajlitása a gonosz akaratnak”113, míg a „tiltott cselekmények” (vagy más néven a 

„magánjogi bántalmak”) alatt Wenzel Gusztáv szerint „azon jogellenes cselekményeket 

értjük, melyek nem csupán károsítást, hanem valóságos jogsértést eredményeznek, melyek 

mindazáltal sem gonosz szándéknál (dolus), sem a közrend és csend háborításánál fogva tiszti 

bűnvád vagy keményebb rendőri fenyiték tárgyává nem tétethetnek; hanem a sértett fél 

magánkeresetére szolgáltatnak okot és alapot.”114
. Ez utóbbi azonban nem szűkíthető le csak 

és kizárólag a hatalmaskodás eseteire, így több olyan közös területet is érint, mely alapja lehet 

az érdemi összehasonlításnak a „tiltott cselekményekkel”: „A magánjogi bántalmak fogalma a 

tulajdonképi büntettek és rendőri kihágások nem kevésbé, mint az egyszerű kárositások 

fogalmától lényegesen különbözik; ámbár tényálladékát tekintve, sokszor büntetté vagy 

rendőri áthágássá fajulhat, néha pedig csupán kártételt foglal magában.”115
. Ezen közös 

területek egyike, a Frank Ignácnál már tárgyalt 1840. évi IX. törvénycikk a mezei 

károsításokról, mely a károsítás és a hatalmaskodás szabályait egymásra is reflektálva 

szabályozza, amennyiben a 39.§-ban kimondja, hogy a mezei károk megtérítésére rendelt 

szabályok felülírják a hatalmaskodásra vonatkozó korábbi szabályokat: „[…] a mezei 

károsítások alkalmával elkövetett erőszakoskodásokat nem a kisebb hatalmaskodási, hanem 

kétszeres kármentesítési, s azonkivül pénzbeli és fogsági, és illetőleg a ››tetthez arányzott‹‹ 

büntetéssel sujtja; egyszersmind azt rendelvén, hogy a mennyiken a mezei, a kerti, szőlőbeli, 

erdei, vagy közutakon és hidakon elkövetett károsításokra vonatkozó határozatai az addig 

fennállt törvényes rendeletekkel összeütköznének, ezeknek ne legyen többé kötelező 

ereje.”116
. Vagyis a károsítás alkalmával – akár még csak járulékos jelleggel is – elkövetett 

hatalmaskodás más szempont alá esik, bár a szándékosan okozott kár ez esetben is általában 

kétszeresen117
 térítendő meg, azzal a megszorítással - mintegy visszaidézve a hatalmaskodás 

                                                 

113 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 222.o. 
 
114 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere II.; Atheneum; Pest, 1872; 285-286.o. 
 
115 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere II.; Atheneum; Pest, 1872; 286.o. 
 
116 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere II.; Atheneum; Pest, 1872; 293-294.o. 
 
117 1840. évi IX. törvénycikk 8., 9., 10., 13., 14., 23., 32., 33., 35., 43. §§. 
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okán kiszabott „emberdíj” (homagium) és „bírság” (birsagium) történeti118
 különbözőségét119

, 

ti. az előbbi a sértett félnek járt, az utóbbi pedig a bíró és a sértett fél között került felosztásra 

-, hogy a kár egyszeri megtérítése a károsultat, a többi pénzbeli bírság pedig rendszerint az 

eljáró hatóságot illeti meg.120
 Azaz mind a „tilos”cselekmények”, mind a „magánjogi 

bántalmak” kategóriája alatt alapvetően a cselekvő személye, s csak járulékosan a cselekmény 

ténye kerül értékelésre: elsődleges célként hajlítja az emberi akaratot és csak másodlagosan 

szolgálja a vagyonjogi kiegyenlítést. 

A másik fogalmi páros: az objektíve jogellenes („vétlen tilos”) magatartás, amelyet Schwarz 

Gusztáv szerint „nemcsak az akarat, hanem az eredmény szerint is itélik meg.”121
, továbbá a 

Wenzel Gusztáv által megkülönböztetett „egyszerű károsítás, mely egyéb jogsértést nem 

foglal magában”122
. E tekintetben legalább két körülmény óvatosságra int az összehasonlítás 

során: az egyik az, hogy Wenzel Gusztáv nemcsak nem szól külön a vasút fokozott 

felelősségéről, de általában sem tárgyalja a veszélyes üzemi felelősséget, mint a vétkességi 

elv által uralt felelősségi rendszer alóli kivételt; a másik pedig, hogy szintén Wenzel Gusztáv 

nem részletezi az „egyszerű károsítás” fogalmát, csak a „magánjogi bántalmakat” taglalja. 

Hasonlóképp visszafogottságra szorít a következtetések levonása terén az a körülmény, hogy 

sem Wenzel Gusztáv, sem Schwarz Gusztáv nem említ további kivételes felelősségi esteket, 

mint például a kereskedelmi törvény 272.§-át, amely a kereskedelmi ügyekre nézve a teljes 

kártérítést írta elő enyhe (!) gondatlanság esetén is, tehát ilyen esetekben a kártérítésre 

                                                 

118 vö.: „Másféleképen értjük a homagium-ot a közönséges használat szerint, és akkor nem egyéb, mint az emberölők 
pénzbeli büntetése, vagyis becsűje; mely abban áll, hogy az emberölők azon megérdemelt egyéb büntetéseken kívül, 
melyeket az emberölés melett netalán elkövetett hatalmaskodásokért kiszabni szoktak, fejök becsűje szerint váltsák 
meg magukat azoktól, a kiket illet.”; in: Werbőczy István: Tripartitum (Harmadik Rész – V.czím, 2.§.); Téka 
Könyvkiadó, Budapest, 1990.; 487-488.o. 
 
119 vö. Melczer István, hétszemélynök, utóbb kir.személynök álláspontjával a régi Büntető törvény kapcsán folytatott 
vitában: „[…] az évek hosszu során maguk a birák is félremagyarázatok által oly változásokat idéztek elő, melyekből 
már most kibontakozni alig lehet. Ezek sorába teszem én a homagiumot is, mely most a Verbőczy tanától csakugyan 
különbözőleg alkalmaztatik. A hajdankori törvényeink oly egyszerüen szépek, hogy azokért okunk nincs bárki előtt is 
pirulnunk; az idők folytán fölébök nőtt burján az, mi szépségüket eltakarja s miket a benemavatott irigy idegen nem 
érthet.”; in: Ráth György [országbírói elnöki titkár, és az értekezlet jegyzője]: Az országbírói értekezlet a törvénykezés 
tárgyában; Landerer és Heckenast; Pest, 1861; 302.o. 
 
120 1840.évi IX. törvénycikk 43. §: „Az okozott költségeknek és károknak egyszeres pótlása mindenkor a károst illeti; 
a hol azonban a kártétel a költségeknek egyszeres megtérítésén felül a kárnak kétszeres pótlásával rendeltetik 
fenyíttetni, a kárnak illy módoni másodszori megtérítése, úgy szintén a hajtópénznek másodszori megfizetése, 
valamint egyéb, jelen törvényszakaszokban szabott pénzbeli birságok – ide nem értve a 30, 31, és 37-dik §-nak 
kivételképpeni rendeletét – a megyei vagy városi pénztárt fogják illetni.” 
 
121 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 218.o. 
 
122 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere II.; Atheneum; Pest, 1872; 270.o. 
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jogosult a valóságos kárt és az elmaradt hasznot egyaránt követelhette.123
 A fenti 

megszorításokra is figyelemmel megállapíthatjuk ugyanakkor, hogy a „vétlen tilos” és 

„egyszerű károsítás” körében kevésbé a cselekvő személye, még kevésbé a védett jogtárgy 

(pl. személyiségi jogok, emberi élet, -egészség, stb.), mint a károkozás tilalma a meghatározó 

tényező: itt tehát elsődlegesen a cselekmény tényére koncentrál az emberi magatartás-mérték. 

                                                 

123 Horváth Attila: A Magyar magánjog történetének alapjai; Gondolat Kiadó; Budapest, 2006; 331.o. 
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4 Magatartás-mérték a kodifikáció tükrében 
 

 

4.1 Osztrák Polgári Törvénykönyv 

 

A 19. század második felében – messze túlnyúlva a provizórikus időszakon is – 

meghatározóvá váltak a magyar magánjogi jogviszonyokban - különösen az élő joggyakorlat 

útján - az Osztrák Polgári Törvénykönyv rendelkezései, melynek szálait - bár hatalmukban 

állt volna - az Országbírói Értekezlet tagjainak többsége nem szándékolt elvágni. Már az 

értekezlet második ülésnapján körvonalazódott az a többségi vélemény, melyet híven adnak 

vissza Horváth Boldizsár, későbbi országbírói ítélőmester szavai: „A kik a magyar törvények 

rögtöni visszaállitása mellett harczolnak, azok – szerény nézetem szerint – összezavarják a jus 

publicumot a jus privatummal. A jus publicum a közhatalom törvénykönyve levén, ezzel 

szoros és elválaszthatatlan kapcsolatban áll; vele bukik s támad föl ujra […]. Azonban a jus 

privatum más szempontok alá esik. […] A jus publicummal csak annyiban áll kapcsolatban, a 

mennyiben ettől több vagy kevesebb biztositékot nyer vagy remél; s abban mindenesetre 

messze eltérnek egymástól, hogy a míg a közhatalomra nézve életkérdés az őtet illető jus 

publicumot rögtön érvényre juttatni s birtokba venni: ellenkezőleg a jus privatum terén a 

rögtönzés épen azon nagy érdekeket sértené meg, a melyekért a jus privatum létezik, vagy is a 

melyeknek összegét az képezi. […] Az ország ez eljárásban bizonyosan meg fog nyugodni, 

mihelyt kellően fölvilágositva lesz arról: hogy a törvényesség iránti vágya teljesitve lőn azon 

végső határvonalig, a melyen tul már a törvénytelenség bonyodalmai kezdődnek […]. A 

magyar nemzet eléggé józan és gyakorlati tapintattal bír, semhogy a lehetetlenséggel saját 

érdekében alkura ne lépne; eléggé nemes, semhogy a nemzeti becsületet egy tabula rasa, vagy 

moratorium eszméjének feláldozná.”124
. Így valójában nemcsak a Magyarország és Erdély 

egyesítésének részletes szabályozásáról szóló 1868.évi XLIII.törvénycikk tartotta meg 

hatályában az Optk rendelkezéseit Erdélyben125
, illetve az Országbírói Értekezlet formálisan 

                                                 

124 Ráth György [országbírói elnöki titkár, és az értekezlet jegyzője]: Az országbírói értekezlet a törvénykezés 
tárgyában; Landerer és Heckenast; Pest, 1861; 33-36.o. 
 
125 1868.évi XLIII.t.cz.: „12.§ Azon törvények alkalmazása, a melyek Magyarország és Erdély törvényhozásának 
egyesülését megelőzőleg, Magyarország külön országgyülésén alkottattak az erdélyi területre nézve, a mennyiben 
szükséges lesz, törvényhozás útján fog eszközöltetni. Addig is azonban ezen országgyülésnek 1867-dik évi márczius 
8. és 11-én kelt, s a ministeriumot az igazságszolgáltatás terén szükséges intézkedések megtételére felhatalmazó 
határozata a maga épségében tartatik fenn.” 
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is fenntartotta az osztrák telekkönyvi rendelkezéseket Magyarországon126
, hanem azok 

valójában mindaddig gyakorlatban maradtak, ameddig a magyar magánjogi viszonyok Optk-

hoz fűződő – legalább formális – kötelékeit a folyamatos, egymásra építkező, több évtizedes 

jogalkotási munka eredményeként megszülető törvények el nem oldozták.127
 Ez pedig 

gyakorta követhetetlenné tette az éppen hatályos magánjogi rendelkezések azonosítását is: „A 

magyar országgyűlés által 18 év alatt alkotott törvények az osztrák általános 

polg.törvénykönyvnek igen sok rendelkezését érvényen kívül helyezték, illetve módositották, 

minélfogva a törvénykönyvnek gyakorlati használata, főleg az ujabb jogászokra nézve nem 

egy hátrányos következménynek is lett okozója.”128
. 

A vizsgált jogellenesség, mint emberi magatartás-mérték szempontjából különösen fontos, 

hogy az Optk felelősségi rendszere – melyet annak harmincadik fejezete tartalmaz „A 

kártérítés és elégtételi jogról” címmel – a kötelmi jog általános és közös szabályai körében 

nem különbözteti meg - elvi szinten - a szerződéses és a szerződésen kívüli felelősséget, 

hanem annak eseteit egymást követően tárgyalja a kártérítés körében, amely így 

természetszerűleg nem segíti elő sem a magyar jogtudományban, sem a joggyakorlatban – 

még az oly aktív királyi Kúria tevékenysége mellett sem – a jogellenesség, mint önálló 

magatartás-mérték mibenlétét meghatározni törekvő jogfejlesztő kezdeményezéseket. A 

kártérítési kötelezettség megállapításáról az Optk 1295. §-a a következőkép rendelkezik: 

„Mindenki jogositva van a kártevőktől azon kár megtéritését követelni, melyet az neki vétke 

által okozott; okoztatott a kár valami szerződési kötelesség megszegése által, vagy 

szerződésre való vonatkozás nélkül.”129
. A 1295.§ két szempontból is rendkívül haladó. 

Egyfelől azonos szabályok alkalmazását rendeli a szerződéses és szerződésen kívüli 

                                                                                                                                                         

 
126 az 1861.évi Országbírói Értekezlet megállapított javaslatai: „I.145.§ A jog és vagyon biztonsága s ezen alapuló 
közhitel a telekkönyvi rendszerrel szoros egybefüggésben levén, ez okból s egy magyarországi hitelbank mielőbbi 
életbeléptethetése végett az 1855-ik december 15-én a telekkönyvek tárgyában kiadott és eddig gyakorlatban volt 
rendelet, az erre vonatkozó későbbi pótló határozatokkal együtt az országgyülés végleges intézkedéseig, hatályában 
fennmarad, mindazonáltal a következő kiegészitéssel.” 
 
127 vö.: „A bírói gyakorlat sokkal szélesebb körben folyamodott kisegítőül az Optk-hoz, semmint azt az ITSz 
kötelezővé tette. A Kúria azonban határvonalat vont az Optk formai hatálya és „példaképül való felhasználása” 
között. […] Az Optk-ból – és bizonyos mértékig más külföldi jogokból – recipiált elvek lassanként átmentek a 
jogászi köztudatba.”; in: Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus Kiadó; 
Budapest-Pécs, 1997; 85.o. 
 
128 H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 3.o. 
 
129 H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 310-311.o. 
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felelősség körében, amelyet – visszatérve a római jogi megkülönböztetésre az abszolút 

(dologi és személyi) és a kötelmi alanyi jogok védelme között – utóbb az Első tervezet, s majd 

az Mtj sem vett át, elfedve ezzel a felelősségi fogalmi-rendszer, így a jogellenesség alapvető 

problémáit. Másfelől pontosan meghatározta, hogy a kártérítési kötelezettség 

megállapításának – mind a deliktuális, mind a kontraktuális viszonyokban - három tényállási 

eleme van: a) kár; b) vétek (Verschulden); c) a kettő közötti okozati összefüggés. A 

jogellenesség, mint emberi magatartás-mérték, csak a vétkes károsítás forrásainak 

részletezésénél kerül említésre az Optk 1294.§-ában: „A kár egy másiknak vagy jogellenes 

cselekményből vagy elmulasztásból, vagy véletlen esetből ered. A jogellenes megkárosítás 

vagy önkénytesen, vagy önkénytelenül tétetik. Az önkénytes károsítás pedig, részint gonosz 

czélzaton alapszik, midőn a kár tudva és akarva, részint hibán, midőn az vétkes 

tudatlanságból, vagy a kellő figyelem, vagy a kellő szorgalom hiánya miatt okoztatott. Mind a 

kettő véteknek neveztetik.”130. Azaz a jogellenesség csakis aktív és passzív emberi 

magatartáshoz kötődik, mely az elkövető akaratára tekintettel lehet „önkénytes” és 

„önkénytelen”. Előbbi körébe tartozik a dolus és a culpa, mint szubjektív jellegű felelősségi 

esetek. Ugyanakkor az „önkénytelen jogellenes cselekmény” és a „vétlen eset” 

kategorizálásához szükséges az Optk 1306.§-át is beidézni: „Azon kárt, melyet valaki vétkén 

kívül, vagy önkénytelen cselekmény által okozott, rendszerint nem tartozik megtériteni.”131
. 

Ezen – legalábbis a két esetkör párosítását tekintve mindenképpen - meglepő főszabállyal 

harmonizál az Optk 1313.§-a is, amely nem azt rögzíti, hogy adott helyzetben a jogalany más 

magatartásáért is helytállni tartozhat, hanem éppen ellenkezőleg: „Mások jogellenes 

cselekményeiért, melyekben valaki részt nem vett, rendszerint nem is felelős. Még azon 

esetekben is, hol a törvények ellenkezőt rendelnek, fenmarad a vétkes elleni viszkeresete.”132
. 

Vagyis az Optk felelősségi rendszerében a különös szabályok (quasi deliktumok, harmadik 

személyért való helytállás, veszélyes üzem, stb.) nem valamiféle általános szabály 

részletezéseként, hanem az általános szabály alóli kivételként jelentkeznek133. Hasonlóképpen 

                                                 

130 H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 310.o. 
 
131 H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 313.o. 
 
132 H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 314.o. 
 
133 vö.: Földi András: A másért való felelősség a római jogban; Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004; 334-339.o. 
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nem érvényesül az általános károkozási tilalom sem - mert például nem a károkozó köteles a 

kárt megtéríteni, de a károsult jogosult kártérítést követelni -, hanem – mint később a BGB-

ben - külön nevesített tényállásokat fogalmaz meg a törvényszöveg, amelyek megvalósulása 

esetén áll csak fenn végső soron a jogellenesség – legyen szó akár „önkénytes-”, akár 

„önkénytelen cselekményről”. Ezen túl nincs közös metszete ezen esetköröknek! 

E „szétszabdalt” felelősségi rendszernek és egyúttal „töredékes” jogellenességi fogalomnak 

ugyanakkor ellentmondani látszanak az Optk 1296. és 1297.§-aiban megfogalmazott 

vélelmek. Előbbi – kétség esetén - a vétlen károkozás, vagyis a főszabály alóli kivételek 

vélelmét mondja ki, utóbbi pedig – nem mellékesen az előző szakaszra történő kifejezett 

hivatkozással! – egyfajta elvárhatósági/gondossági mércét állít: „De egyszersmind az is 

vélelmeztetik, hogy minden, ki ép ésszel bir, képes a szolgalom és figyelem azon fokára, 

melyet közönséges képességek mellett valamire forditani lehet. A ki oly cselekvényeknél, 

melyekből más jogainak rövidsége származik, a szorgalom vagy figyelem e fokát elmulasztja, 

az magát hibával terheli.”134
. Ez pedig – különösen jogfejlesztő bírói jogalkalmazás mellett, 

mint ahogy az a magyar, vagy éppen az angolszász jogrendszerben is fennállt - magában 

hordozza nemcsak a generálklauzula erejű gondossági kötelezettség, hanem az egységesülő 

felelősségi rendszer és jogellenesség, mint absztrakciós szintre emelt emberi 

magatartásmérték kialakításának lehetőségét, aminek eredményeként a korábbi főszabály lesz 

a kivétel, és viszont. 

A más által okozott károkért való felelősség körében, mintegy a tárgyi felelősség 

méltányosságon alapuló korai szabályaként az Optk kimondja: „Ha a károsodott ily módon 

megtéritést nem nyerhet; akkor azon körülmény fontolóra vételével, hogy a kárositó, mind a 

mellett, hogy rendesen ép ésszel nem bir, a meghatározott esetben mégis nem terheltetik-e 

vétekkel; vagy hogy a károsodott, a kárositó iránti kiméletből, a védelmet nem mulasztotta-e 

el; vagy végtére, a kárositó és a károsodott értékére tekintve, a biró az egész megtéritést, vagy 

legalább annak méltányos részét itélje meg.”135. Ezzel a szabállyal az Optk egy újabb, az 

individualista vétkességi felelősségi rendszerbe alapvetően nem beilleszkedő felelősségalapító 

tényálláselemet ismert el helyesen, amennyiben a kártérítést csak akkor ítélhető meg, ha „azt 

                                                 

134 H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 311.o. 
 
135 H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 313-314.o. 
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mindkét fél vagyoni helyzetére vetett méltányossági tekintet megkívánja”.
136

 Ezzel azonban 

megint csak egy belső ellentmondás áll elő az Optk-ban, hiszen miközben a fenti szabály 

józan és helyeselendő módon – méltányossági alapon – helytállásra kötelezi a gazdag 

gyermekeket és egyéb – önhibáján kívüli - okból beszámítási képességgel nem rendelkező 

személyeket a vétlenül okozott károkért, addig az Optk 1306.§-ban megfogalmazott 

főszabálya137
 mentesíti a gazdag, de beszámítható személyeket a szintén vétlenül okozott 

károkért való helytállás alól. 

A jogellenes emberi magatartások mellett említésre méltóak az Optk jogos és jogellenes 

magatartások közötti átmenet eseteire vonatkozó szabályai is, amelyeknek a fenti rendszerbe 

történő beillesztése, illetve annak eshetőleges kísérlete érezhetően feszültséget idéz elő. 

Például a házassági jog körében az Optk 46.§-a kimondja, hogy: „Azonban a visszalépésre 

semmi alapos okot nem szolgáltatott félnek, ezen visszalépés miatt vallott, s bebizonyitható 

valóságos kárának megtéritése iránti igénye fennmarad.”138
, amely esetben a visszalépés, mint 

jogszerű és természetszerűleg „önkénytes” magatartásnak is kártérítési kötelezettség a 

következménye, amely azonban nem illeszkedik az Optk 1294.§-ában megfogalmazott 

esetekhez, mert ez utóbbi fogalomhasználatában az csak „véletlen esetnek” minősül(het)ne. E 

tekintetben, utóbb hasonlóképp fogalmaz a magyar házassági jogról szóló 1894.évi 

XXXI.törvénycikk is, miszerint: „Az a jegyes, a ki az eljegyzéstől alapos ok nélkül 

visszalépett vagy a másik jegyesnek a visszalépésre alapos okot szolgáltatott, a másik 

jegyesnek és rokonainak a kötendő házasság czéljából tett kiadások erejéig kártéritéssel 

tartozik; és köteles azt, a mit neki a másik jegyes vagy annak rokona a kötendő házasság 

okából ajándékozott vagy az eljegyzés jeléül adott, természetben visszaadni, vagy ha ennek 

helye nem lehet, értékét gazdagodása erejéig megtériteni; a másik jegyes vagy annak rokona 

által a kötendő házasság okából részére tett ajándékozási igéret pedig hatályát veszti. Az 

eljegyzéskor cselekvőképességében korlátolt jegyes kártéritéssel csak akkor tartozik, ha az 

                                                 

136 vö.: „Arra a több oldalról elhangzott ellenvetésre, hogy szegénység és gazdagság nem lehetnek érvek a jogi 
döntésnél, Unger bátran utalt a modern jogalkotásnak a gyengébbeket védő tendenciájára s az ellenvetést ezzel a 
csattanós megállapítással veri vissza: „richesse oblige”.”; in: Szladits Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill Károly 
Könvykiadóvállalata; Budapest, 1941; 817.o. 
 
137 Optk: „1306.§ Azon kárt, melyet valaki vétkén kivül, vagy önkénytelen cselekvény által okozott, rendszerint nem 
tartozik megtériteni.”; in: H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még 
érvényes alakjában; Az Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 313.o. 
 
138 H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 16.o. 
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eljegyzésbe törvényes képviselője beleegyezett.”139
. E körben tehát egy alapvetően jogos 

magatartásra kell alkalmazni a jogellenes magatartás fogalmi- és szankciórendszerét, 

amelynek csakis olyan belső feszültséggel terhelt „megoldása” lehetséges, mint az Optk 1311. 

§-a, amely kimondja: „A puszta véletlen eset azt éri, kinek értékén vagy személyén történik. 

De ha valaki a véletlen esetet vétke által idézte elő; ha vétlen kárositások megelőzésére 

irányzott törvényt szegett meg; vagy magát szükség nélkül idegen ügyletekbe avatta; akkor 

minden kárért, mely azon kívül be nem következett volna, felelős.”140. Vagyis a jegyességtől 

jogszerű és „önkénytes” magatartással visszalépő jogalany által előidézett (okozott) véletlen 

(vétlen) esetben - quasi veszélyes üzem módjára - mégis vétkesség (vagy legalábbis annak 

lehelete) okán felel. Ez persze azt is jelenti egyben, hogy önmagában a károkozás nem hat 

vissza a magatartás jogi minősítésére, azaz csupán attól, hogy valamely magatartás kárt okoz, 

nem változtatja azt jogellenessé.  

Hasonlóan ellentmondásos a naturalis obligatio kapcsán is az Optk, melynek 1270.§-a a 

következőket rendeli a fogadásról a szerencseszerződések körében: „Jóhiszemű és különben 

megengedett fogadások annyiban kötelezők, a mennyiben a kikötött jutalom nemcsak igérve, 

hanem valóban ki is fizetve, vagy letéve volt. A jutalom biróilag nem követelhető.”141
. Itt a 

„megengedett” (erlaubte) jelző egyértelműen jogos magatartást feltételez, mégpedig objektív 

értelemben; a „jóhiszemű” (redliche) pedig kézenfekvő módon szubjektív jellegű konjunktív 

feltételre enged(ne) következtetni. Ugyanakkor a „Redlichkeit” az Optk dologi jogi részében 

jelenik meg hangsúlyosan, a jó- és rosszhiszemű birtokosra vonatkozó szabályoknál142
, 

amivel „[…] kapcsolatban az osztrák szerzők rámutatnak arra, hogy az ABGB 326.§-ában a 

(szubjektív) jóhiszeműség bizonyos mértékig objektivizálódik, mert e rendelkezés értelmében 

nem elegendő a birtokosnak a birtoklás jóhiszeműségével kapcsolatos szubjektív hite: a 

birtokos akkor is rosszhiszeműnek minősül, ha a körülmények alapján fel kell tételeznie, hogy 

                                                 

139 1894.évi XXXI.törvénycikk, 3.§ 
 
140 H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 314.o. 
 
141 H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 305.o. 
 
142 ABGB: „326.§ Wer aus wahrscheinlichen Gründen die Sache, die er besitzt, für die seinige hält, ist ein redlicher 
Besitzer. Ein unredlicher Besitzer, ist derjenige, welcher weiß oder aus den Umständen vermuthen muß, daß die in 
seinem Besitze befindliche Sache einem Andern zugehöre. Aus Irrthum in Thatsachen oder aus Unwissenheit der 
gesetzlichen Vorschriften kann man ein unrechtmäßiger (§. 316) und doch ein redlicher Besitzer seyn.” 
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a birtoklása jogellenes.”143
. Ezt nevezi Földi András találóan a jóhiszeműség „objektív 

színezetű szubjektív” kategóriájának, mivel itt mintha valóban elválna – akár csak egy 

pillanatra is - a jogellenesség a cselekvő személyétől, és így annak sorsa (jogi megítélése) 

csak a cselekmény tényétől függne. 

 

 

4.2 Kereskedelmi Törvény 

 

A polgári Magyarország, amelynek megteremtése már a reformkorban elkezdődött, 1867-ben 

politikai-közjogi intézményeiben is stabilizálódott. A kiegyezési törvény144
 kimondta a két 

ország egyenlőségét és paritását, és megállapította az együttműködés módozatait és formáit. 

Magyarország ezzel visszanyerte szuverenitásának jelentős részét, és közel húszéves 

törvényszünet után a törvényhozásnak kellett megteremteni a gazdasági fejlődéshez és az 

emberek mindennapi rendezett életviszonyaihoz szükséges jogintézményeket. Különösen a 

gazdasági élet gyors fejlődése követelte meg a jogi szabályozást, amit az Optk hatályon kívül 

helyezését követően beállott vákuum csak tovább erősített. A Monarchia sajátos szabad belső 

piaci megoldása jelentős komparatív előnyöket nyújtott, így a fejlődésnek egy rendkívül 

dinamikus modellje alakult ki: „A legdinamikusabban a főváros növekedett. Az egyesüléskor 

még csak 300.000 lakosa volt. 1890 és 1900 között 45%-kal gyarapodott. Az I. világháborúig 

megháromszorozódott a lakossága. Egyetlen európai város sem nőtt ilyen gyorsan. Az ország 

nemzeti jövedelme az ötszörösére emelkedett. 1898 és 1913 között 5%-os a növekedés. Az 

európai átlag 4,6%-os. Csak Németország és Svédország gyorsabb.”145
. Azonban ki kell 

hangsúlyozni, hogy ez a fejlődés csak a fővárosra volt jellemző, de nem az egész országra, 

hiszen a polgárság csak Budapesten volt megfelelően fejlett, amelyet tovább árnyal, hogy a 

főváros lakossága meghatározó részt külföldi volt.146
 A törvényalkotás mind mennyiségében, 

mind minőségében igyekezett lépést tartani ezzel a gazdasági fejlődéssel, elősegítve a 
                                                 

143 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 
2001; 42.o. 
 
144 1867.évi XII.törvénycikk, a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között 
fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról 
 
145 Horváth Attila: A Magyar magánjog történetének alapjai; Gondolat Kiadó; Budapest, 2006; 68.o. 
 
146 Beluszky Pál: A magyarországi településrendszer fejlődése; in: Enyedi György (Szerk.): Magyarország 
településkörnyezete; MTA; Budapest, 2000; 15.o. 
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jogbiztonságot, a kiszámíthatóságot, illetve lehetővé téve a magánjog gyors és határozott 

modernizációját. Ezért a kiegyezés utáni időszakban egymás után születnek meg azok a 

résztörvények, amelyek a felmerülő legfontosabb igények kielégítésére hivatottak: a 

vaspályák által okozott halál vagy testi sértés iránti felelősségről147
; a kereskedelmi 

törvény148
; a végrendeletek, öröklési szerződések és halálesetre szóló ajándékozások alaki 

kellékeiről149; a váltó-törvényről150; a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről151
; a 

csődtörvény152; a szerzői jogról153
; az ipartörvény154; a védjegyek oltalmáról155; a házassági 

jogról156; az állami anyakönyvezésről157; a csekkről158, stb. Ezek nagyban támaszkodnak a 

már fennálló nyugati (elsősorban német) jogintézmények, sőt helyenként többé-kevésbé egész 

törvények recipiálására: „Ezek közül elsőként kell megemlíteni az 1875.évi XXXVII.tc-ben 

foglalt Kereskedelmi Törvényt (Kt.), amely Apáthy István munkássága folytán túlnyomórészt 

a német kereskedelmi törvény fordításaként látott napvilágot. A Kt. Számos rendelkezése 

kodifikálatlan köztörvényi magánjogunknak is egyik fő forrása159
 lett. […] A Kt-val a német 

jog elvei és intézményei egyszerre nagy tömegben nyomultak be magánjogunkba160
, vele a 

                                                 

147 1874.évi XVIII.törvénycikk 
 
148 1875.évi XXXVII.törvénycikk 
 
149 1876.évi XVI.törvénycikk 
 
150 1876.évi XXVII.törvénycikk 
 
151 1877.évi XX.törvénycikk 
 
152 1881.évi XVII.törvénycikk 
 
153 1884.évi XVI.törvénycikk 
 
154 1884.évi XVII.törvénycikk 
 
155 1890.évi II.törvénycikk 
 
156 1894.évi XXXI.törvénycikk 
 
157 1894.évi XXXIII.törvénycikk 
 
158 1908.évi LVIII.törvénycikk 
 
159 Mivel valamennyi kötelmi jogi ügylet kölcsönös jogokat és kötelezettségeket állapít meg: az egyik fél jogainak 
tartalma egyúttal a másik fél kötelezettségeit is meghatározza, még abban az esetben is, ha közülük csak az egyik 
kereskedő. Erre is figyelemmel a Kt. kimondja, hogy: „264. § A jelen törvény második részében foglalt határozatok 
azon ügyleteknél, melyek az egyik szerződő fél részéről kereskedelmi ügyleteket képeznek, mindkét félre nézve 
egyaránt alkalmaztatnak. Kivételnek e tekintetben csak akkor van helye, ha magukból e határozatokból kitünik, hogy 
azok a felek közül csak azt kötelezik, kire nézve az ügylet kereskedelmi ügyletet képez.”. 
 
160 Az Apáthy István-féle Kt., mint a német jog betörésének kapuja – rendszerint kritikai tartalmú - megállapítást 
árnyalja ugyanakkor az a tény, hogy a szabadságharc leverése után, a hadügyminiszter már 1863. június 14-én kelt 
rendeletével hatályba léptette a német kereskedelmi törvényt a Határőrvidéken, majd ugyanezen német kereskedelmi 
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magánjogi forgalom nagymértékű kommercializálása állt elő. Mivel rendelkezései széles 

körben a nem kereskedőkre is kiterjedtek, a kötelmi jogot illetően a Kt. valóságos egyetemes 

joggá vált.”161
. A német jog ilyen nagy mértékű átvételét több nagy jogtudós is túlzott 

másolásnak tekintette: „hazánk már ma is mint „deutsches Rechtsgebiet” szerepel”.162’163’164
 

A kereskedelmi jog a magánjogi kódex hiánya és a bírói joggyakorlat hiányosságai okán 

fokozatosan a kodifikálatlan magánjog egyik fő forrásává vált. Különösen a kötelmi jog 

körében vettek át sok, a kerskedelmi jogban kidolgozott megoldást. Természetesen a 

kereskedelmi jog magánjogra való hatása utóbb, t.i. a szűken vett magánjogi rendelkezések 

gyarapodásával nem maradt egyoldalú, hanem kölcsönössé vált: „A kereskedelmi jognak a 

magánjoggal való szoros kapcsolatára van figyelemmel a Kt., amidőn lehetővé teszi, hogy 

bizonyos esetekben (ha a Kt. vagy a ker.szokás nem rendelkeznek)165
 a kereskedelemre is 

                                                                                                                                                         

törvény kereskedelmi cégekre vonatkozó rendelkezéseit az egész ország területére kiterjesztette a bécsi udvar 1864. 
január 21-én kelt rendeletével. Ld. részletesebben Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 9-10.o. 
 
161 Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 1997; 85-
86.o. 
 
162 Groschmid Béni: Magánjogi előadások, Jogszabálytan; Atheneum Irodalmi és Nyomdai R.-Társulat; Budapest, 
1905; 47.o. 
 
163 Érdekes látni, hogy a külföldi jog hatásának növekedése nyomán miként változik meg a hazai jogtudomány 
véleménye pár év leforgása alatt. Így például Zlinszky Imre, A Magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a 
gyakorlat igényeire (Franklin-társulat; Budapest, 1894) című művének ötödik kiadásának ötödik oldalán még úgy 
fogalmaz: „Őseink soha sem zárkóztak el a külföldi intézmények előtt, ismerték ama solidaritást, mely alul kibuvniok 
nem szabad, ha az európai népcsaládok között tartós életet kivánnak biztosítani maguknak, de tudatával birtak annak 
is, hogy müködésük czéljának a magyar jelleg megóvásának kell lennie, ha nemcsak azt akarják elérni, hogy a Duna és 
a Tisza között egy nép éljen, hanem azt, hogy e nép magyar legyen; s ezértnem is reczipiáltak külföldi törvényeket, 
hanem átvették belőlük az eszmét s a kivitelt a hazai viszonyokhoz, a hazai gondolkodásmódhoz alkalmazva, s ebben 
az irányban fejlesztve, ez intézmények nemcsak nemzeti szinezetet nyertek, hanem valódi hazai intézményekké, a 
népnek testévé és vérévé váltak.”. Ezzel szemben Zlinszky Imre ugyanezen könyve, nyolc évvel később megjelenő 
nyolcadik kiadásának tizenegyedik oldalán már így fogalmaz: „[…] idegen jogi elemekkel van tele a kötelmi jog, a 
telekkönyvi és a dologi jog, valamint a házassági jog.”. 
 
164 Vö.: „A modelltörvénynek számító német kereskedelmi törvényhez való viszonyát és a kodifikáció vezérelveit 
Apáthy István akként fogalmazta meg, hogy „a kereskedelmi törvénykönyvünk a német kódex és a külön később 
alkotott törvények alapelveire leend fektetendő, azonban hazánk külön forgalmi s kereskedelmi viszonyai a 
németországi időközi tapasztalatok, nemkülönben a legújabb tudomány álláspontja kellő tekintetbe veendő”. (Apáthy 
István: A magyar kereskedelmi törvény tervezete; Budapest, 1873; 69-70.o.) Hazánk kereskedelmi 
törvénykönyvtervezetében majd az elfogadott kódexben tehát a német hatások erőteljesen érződtek, de azt is 
hangsúlyozni kell, hogy Apáthy István és más, a kor kiemelkedő kodifikátorainak is számító jogtudósok, bírák, 
ügyvédek által megtestesített honi jogtudomány és joggyakorlat eredményei is jelen voltak.”; in: Nochta Tibor: A 
magánjogi felelősség útjai a társasági jogban; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 2005; 20.o. 
 
165 Kt.: „1.§ Kereskedelmi ügyekben, ha azok iránt a jelen törvényben intézkedés nem foglaltatik, a kereskedelmi 
szokások irányadók, ezek hiányában pedig az átalános magánjog alkalmazandó.” 
 



55 

 

alkalmaztassanak a magánjog szabályai.”166
. Különösen igaz ez utóbbi „visszahatás” a 

szerződések körében, hiszen a kereskedelmi ügyletek is túlnyomó részben olyan kétoldalú 

jogügyletek, amelyeket elsődlegesen a magánjog által tárgyalt kötelmi jog szabályoz. A 

tömegforgalom („jóhiszemű forgalom”167) védelme ugyanakkor mégis számos sajátos 

megoldásra készteti a kereskedelmi jogot, vagyis a magánjog és a kereskedelmi jog nem 

oldódik fel egymásban. Így például míg „a magánjog a gondosságnak két mértékét ismeri: a 

rendes ember gondosságát és azt a gondosságot, amelyet a kárt okozó a saját ügyeiben szokott 

kifejteni.”, addig „a Kt. a ker.ügyletekből keletkező gondosságnak szigorúbb mértékét 

állítja168: a rendes kereskedő gondosságát.”.169
 Ennek magyarázata, hogy tömeges ügyletkötés 

csak fokozott mértékű „kellő gondosság” mellett lehetséges. A rendes kereskedő gondossága, 

mint magatartás mérték, arra kötelezi tehát a kereskedőt, hogy a kereskedelmi jog előírásait 

szigorúan betartsa, és a vele ügyletet kötő nem kereskedőket is figyelmeztesse ezekre a 

szabályokra, elmulasztása pedig culpa in abstractót eredményez. Ezáltal pedig a jog nemcsak 

a kockázatok csökkentésére irányuló törekvést támogatja, hanem a nem kereskedő fél – 

tapasztalatlanságából fakadó - kiszolgáltatottságát is ellensúlyozza külső és objektív 

magatartás mérték állításával170, mégpedig általános jelleggel, tehát nem csak szigorúan vett 

szerződéses jogviszonyok körében, hanem azon túl is. Ugyanakkor a Kt. alkalmaz szubjektív 

(vétkességen alapuló) gondossági mércét is, például amikor a közkereseti társaságra 

vonatkozó szabályok körében kimondja, hogy : „A társaság ügyeiben minden társasági tag oly 

szorgalmat és gondosságot köteles kifejteni, minővel saját ügyeiben eljárni szokott. Minden 

társasági tag felelős a társaságnak azon károkért, melyeket vétkessége által okozott, s e károk 

ellenében nem számithatja fel azon előnyöket, melyeket szorgalma által a társaságnak más 

esetekben szerzett.”171
. Itt a Kt. – az idézett szakasz első mondatában – culpa in concreto-val 

számol, míg a második felében annak következményét rendezi: ha az előírt gondosságot a 

                                                 

166 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
4-5.o. 
 
167 Magyar jogtörténet; Szerk.: Mezey Barna; Osiris kiadó; Budapest, 1996; 151.o. 
 
168 Kt.: „271. § Ki valamely ügylet folytán, mely reá nézve kereskedelmi ügyletnek tekintendő, egy másik irányában 
gondosságra van kötelezve, a rendes kereskedői gondossággal köteles eljárni.” 
 
169 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
249.o. 
 
170 Horváth Attila: A Magyar magánjog történetének alapjai; Gondolat Kiadó; Budapest, 2006; 369.o. 
 
171 Kt., 72.§ 
 



56 

 

jogalany elmulasztja (tehát „vétkesen” jár el), és mulasztása a társaságnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni, és a kár összegébe nem számíthatja be azon előnyöket, amelyeket 

szorgalmával a társaságnak más esetekben szerzett. A rendelkezés célja egyértelmű: 

kifejezésre juttatni, hogy a közkereseti társaság a legszorosabb bizalmon alapul, amelyből 

„[…] következik minden egyes tagnak az a kötelessége, hogy tartózkodjék minden olyan 

magatartástól, amely a tság érdekét sérti és így a közös cél együttes elérését megnehezíti.”.172
 

Mintegy a közkereseti társaság tagi felelősségének „negatívumaként” szabályozza a Kt. a 

kárbiztosítás körében a károsult kárenyhítési kötelezettségét: „Ha az esemény, melyre a 

biztositás köttetett, bekövetkezik, a biztositott azt, mihelyt róla tudomást nyert, a biztositóval 

haladéktalanul közölni, s a kár enyhitésére kitelhető szorgalmat forditani tartozik. A 

biztositott, ha e kötelességeit bebizonyithatólag elmulasztja, a biztositónak az ebből eredő 

hátrányokért felelős. A biztositottnak a kár enyhitésére forditott költségeit a biztositó az 

esetben is megtériteni tartozik, ha a fáradozás siker nélkül maradt.[…]”173
. Azaz a 

bekövetkező kár enyhítése – annak eredményességére tekintet nélkül - ugyanannyira 

természetes, sőt elvárt magatartás a károsulttól, mint a közkereseti társaság tagjának a társaság 

számára végzett szorgalmas és előnyős tevékenykedése. A Kt. tehát nem a fentiek szerint 

elvárt szubjektív magatartás tanúsítását jutalmazza egyik esetben sem, hanem annak 

elmulasztását bünteti: önmagában is vétkes magatartásnak bélyegezve azt. Voltaképpen ez az, 

ami a biztosítás lényegi feltételeként is megfogalmazódik elsőként a Kt-ben
174: „Hiszen a 

biztosító azzal a feltétellel vállalja a szolgáltatási kötelezettséget, hogy a biztosítási eset – 

mint véletlen – be fog következni. Ha most már a biztosított vétkesen idézi elő a biztosítási 

esetet, akkor elesik magának a biztosítási ügyletnek a feltételessége is.”175
. Ezt az elvi feltételt 

ugyanakkor mindkét irányba áttöri a konkrét szabályozás: egyfelől „a veszélyes üzem okozta 

károk alapján felelőssé válhat az is, akit vétkesség nem terhel, vagy csak közvetve terhel”176
, 

másfelől „a szerződés megállapíthatja a biztosító kötelezettségét arra az esetre is, ha az 

                                                 

172 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
137.o. 
 
173 Kt., 476.§ 
 
174 Kt.: „477. § A biztositó köteles a bekövetkezett kárt a szerződés értelmében megtériteni. Azon kárt azonban, mely 
a biztositott vétkességéből eredett, megtériteni nem tartozik.” 
 
175 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
453.o. 
 
176 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
471.o. 
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eseményt a szerződőfél szándékosan idézte elő (pl. a szerződés a szerződőfél öngyilkossága 

esetére is kötelezi a biztosítót a szolgáltatásra).”177
. Vagyis már a Kt. szabályai is 

valószínűsítik, hogy – ilyen irányú jogpolitikai szándék esetén, akár a biztosítás elvi szinten 

deklarált lényegi feltételével is szemben – megalkotható olyan felelősségbiztosítás, amely 

„kiterjedne minden olyan esetre, amidőn a szerződőfél felelősségre178
 vonható és fedezné a 

szerződőfélnek a felelősség alapján keletkező minden kárát.”179. Amiért mégsem történik meg 

ez, az nem más, mint a gazdasági szabadság, a „laissez-faire” rendszer állami beavatkozás 

útján történő korlátozása. Az individuális liberalizmus ugyanis a szerződő felek között „csak” 

jóindulatú idegenek magánviszonyát látta. Az újabb, Kt-ben is tükröződő felfogás szerint 

azonban a szerződés már nem az ügyletkötő felek puszta magánügye többé: valamely 

nagyobb közösség tagjaként (például: a nemzetgazdaság részeként) a saját érdekeik 

előmozdításán túl, a nagyobb közösség (például: az állam) érdekeit is figyelembe kell 

venniük. Kuncz Ödön szerint: „A beavatkozó jogszabálynak célja valaminek a tevését vagy 

nem tevését elérni. […] Az állam beavatkozásának irányát és mértékét különben két tényező 

döntő módon szabja meg: az erkölcs és a mindenkor uralkodó gazdasági irányeszmék.”180
. 

Azaz miközben a Kt. formálisan nem említi sem az egyes szerződések és társaságok, sem a 

ügyletek általános szabályai körében a jogellenességet, mint a felelősséget megalapozó elvont 

tényálláselemet, addig nemcsak objektív és szubjektív magatartás mértéket, hanem még 

gondossági kötelezettséget is levezet - a korábban csak szolgáltatási kötelezettséget alapító - 

szerződéses jogviszonyokból. S teszi ezt annak ellenére, hogy a kereskedelmi jogban a 

„látszat” (mint például a jóhiszemű szerzés) védelme előrébb való az „anyagi jogi 

igazságosságnál”, hiszen nem érvényesül még a nemo plus juris elve sem, ha az a forgalom 

biztonságát fenyegeti. Az „igazmondási, közlési, értesítési kötelezettség, a hű és kötelemszerű 

magatartás, a becsületes és méltányos teljesítés, kárenyhítési kötelezettség”181, mint eszközök 

szolgálják „a nagy vállalat közérdekű működésének biztosítása […]; az üzleti tisztesség 

                                                 

177 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
454.o. 
 
178 Ehelyütt Kuncz Ödön „felelősség” alatt „kártérítő felelősséget” (kártelepítést) ért. 
 
179 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
472.o. 
 
180 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
7.o. 
 
181 Magyar jogtörténet; Szerk.: Mezey Barna; Osiris kiadó; Budapest, 1996; 141.o. 
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biztosítása és küzdelem a haszonbálványozás ellen […]; a kereskedelmi munka 

jogviszonyainak megfelelő szabályozása […]; a tőkések hatékonyabb védelme és ezzel a 

takarékossági hajlam fokozása […]; az ártalmas kartelek és trösztök megrendszabályozása és 

végre az egészséges iparfejlesztés”182, mint az állami beavatkozás konkrét céljainak 

megvalósítását. Ezekhez a célokhoz képest ugyanakkor alapvetően más elbírálás alá kerül az 

azok alapjául (forrásául és egyben biztosítékául szolgáló) generál klauzula, mint lehetséges 

emberi magatartás-mérték: a példálódzó jelleggel felsorolt kereskedelmi jogi/magánjogi célok 

csak ez utóbbi minimális szintjének egyedi megnyilvánulásaiként értelmezhetők. Veszélyük, 

hogy mind a célok, mind maga a generál klauzula kiterjesztő értelmezése rendkívül könnyű és 

vonzó (látszat)megoldást kínál a jogalkalmazó előtt tornyosuló egyedi – akár még méltánylást 

érdemlő – esetekben. Kuncz Ödön is felvillantja ennek kockázatát: „A helyes jog az 

erkölccsel sohasem ütközhetik össze. […] Hogy mi erkölcstelen, azt az ügyben döntő bírónak 

kell esetről-esetre eldöntenie. […] E döntésnél figyelemre kell méltatnia a következő 

körülményeket: mértéknek a tisztességes kereskedőnek hasonló helyzetben követett 

magatartását kell venni (az ú.n. üzleti tisztességet, amely nem más, mint a kereskedelemmel 

foglalkozó erkölcsös ember pozitív életelve); nem szabad elfelejteni, hogy az erkölcs mellett a 

szabad verseny is igen alkalmas regulátora a haszonvágy szertelen kicsapongásának, 

hasonlóképen a kereskedővel üzleti összeköttetésbe lépő feleknek önvédekezése. A 

bíróságnak a „jóerkölcs” generális klauzulájának alkalmazásánál igen óvatosan kell eljárnia. 

A generális klauzuláknak u.i. három nagy veszedelme van: a jogászi gondolkodás elpuhulása, 

a jogbizonytalanság és az önkény.”183; ugyanakkor mindezen fenyegetettség elleni 

megoldásként általa javasolt megoldás megmutatja az önmagába visszaforduló, így 

lényegében válaszképtelen jogi felelősség fogalmi-rendszerének kudarcát: „Ezek ellen a 

védelem: a jogot alkalmazó bíró kifogástalan erkölcsi érzéke, alapos jogi és szociológiai 

tudása és szakkérdésekben a szakértők véleményének meghallgatása.”184
. Vagyis az emberi 

magatartás, mint generál klauzula jogi megítélésének az eszközévé egy objektivizált erkölcsi 

mérték, mint (minimális) cél válik, ami ráadásul a bíró szubjektív erkölcsi mércéjén, mint 

prizmán keresztül sejlik fel. Nem meglepő tehát, ha Kuncz Ödön figyelmeztetése ellenére is 
                                                 

182 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
9.o. 
 
183 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
7-8.o. 
 
184 Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi- és váltójog tankönyve; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1938; 
8.o. 
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idővel „elpuhul a jogászi gondolkodás”, s megelégszik a „kártérítő felelősség” 

működtetésével, ami eleget tesz a vagyoni kiegyenlítés (kártelepítés) társadalmi igényének, s 

nem hiányolja a szerződéses, de különösen a szerződésen kívüli jogviszonyokban – ahol még 

a felek előzetes szerződéses rendelkezései is hiányoznak a jogviszony rendezéséhez - a 

lehetséges emberi magatartásmérték, mint felelősségi tényálláselem tisztázását; meghagyva 

ezt a feladatot a szűken vett magánjog tudományának.
185

 

 

 

4.3 Magatartás-mérték a magánjogi kodifikációban 

 

4.3.1 A magyar általános polgári törvénykönyv első tervezete 

 

A Kt. és az annak alapján kibontakozó joggyakorlat, s nem utolsó sorban a mindennapi 

életben is tapasztalható jelentős – főként gazdasági – fejlődés nagy lendületet adott a 

magánjogi törvénytervezetek186
 készítésének. A részleges kodifikációs kísérletek 

sikertelenségét látva Erdélyi Sándor igazságügy miniszter az uralkodó 1895. október 16-án 

kelt határozata alapján – amit feltehetően a német polgári törvénykönyv előkészítő munkálatai 

is befolyásoltak – létrehoz egy állandó bizottságot az egységes kódexjavaslat kidolgozására: 

„E bizottság feladata: a magánjog körébe vágó és hazánkban érvényben levő törvényeknek, 

törvényes szokásoknak, a már meglévő törvénytervezeteknek, a judikatiura és irodalom 

termékeinek, valamint az idegen művelt államok jogfejlődésének figyelembevételével és 

felhasználásával a polgári törvénykönyvnek egységes és rendszeres tervezetét elkészíteni.”187
. 

                                                 

185 Vö.: „A K.T.-beli felelősségi szabályok is már, miként napjainkban is, a köztörvényi (általános magánjog) jog 
táptalajában gyökereztek, így Rudolf Lóránt egykori pécsi kereskedelmi jogászprofesszor azon véleményéhez 
feltétlenül csatlakozunk, hogy „a köztörvényi és kereskedelmi jog általános kártérítési szabályainak meg kell 
egyezniük, mert lényegileg hasonló életviszonyokat szabályoznak és nincs semmi elfogadható indok a 
különbségtételre”(Rudolf Lóránt: Magyar kereskedelmi, váltó- és iparjog; Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda 
Rt.; Pécs, 1942; 223.o.).”in: Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban; Dialóg Campus Kiadó; 
Budapest-Pécs, 2005; 33.o. 
 
186 Győry Elek: Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Általános rész. Budapest, 1880; Halmosy Endre: Az 
általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Dologi jog. Budapest, 1882; Apáthy István: Az általános magánjogi 
törvénykönyv tervezete. Kötelmi jog. Budapest, 1882; Teleszky István: Az általános magánjogi törvénykönyv 
tervezete. Öröklési jog. Budapest, 1882 
 
187 A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete. Első szöveg; Grill Károly Cs. és Kir. Udv. Könyvkereskedése; 
Budapest, 1900; III.o. (Előszó) 
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Mivel a szerkesztők egy bizottságban, de külön-külön dolgoztak az egyes részeken, az Első 

tervezet – maguk a szerkesztők által is bevallottan - sem szerkezetében, sem tartalmában nem 

egységes. A tervezet kitűzött célja: „a birálat felidézése és tüzetes birálati anyag szerzése”188
, 

mely vitathatatlanul sikerrel is jár. A kritikák többsége természetesen ismét a német jog 

túlzott befolyása miatt éri a tervezetet, így „jogos volt Szászy-Schwarz Gusztáv kritikája: „Az 

első tervezetet úgy fogom fel, hogy szerkesztői megbirkóztak benne a német törvénykönyv 

imponáló anyagával, de még át nem tudtak rajta jutni.”.”189
. 

Az Első tervezet már a kötelmi jog bevezető szabályai között nevesíti a tiltott cselekményt, 

mint kötelem keletkeztető tényállást, formálisan is elhatárolva tőle a szerződésből és a külön 

törvényből fakadó kötelmeket. A tiltott cselekmény meghatározásánál kimondja: „A ki 

másnak a jog által védett valamely érdekét jogellenesen és vétkesen – szándékosan vagy 

gondatlanságból – megsérti, a sértettnek ebből eredő kárát megtéríteni tartozik.”190
. Vagyis az 

Első tervezet sem ismeri el még a károkozás általános tilalmát, helyette a tiltott 

cselekményben olyan kötelmi jogviszonyt lát, melyben már a kötelmi pozícióba sodródott 

károkozó köteles tevőleges szolgáltatásra, t.i. az okozott kár megtérítésére, de nem a 

károkozástól való tartózkodásra. Ugyanakkor a tervezet már elválasztja egymástól a 

szerződéses és szerződésen kívüli esetekre nézve a szabályozást, amikor kimondja: „Kötelmi 

jognak az adós részéről való megsértése csak annyiban esik a jelen czim szabályai alá, a 

mennyiben a sértés oly cselekmény által történt, a mely a kötelmi viszonyra való tekintet 

nélkül is jogellenes.” 191. Azaz fő szabály szerint csak a szerződésen kívüli kárkötelmi 

helyzetekre vonatkoznak a tervezet szabályai, s a szerződéses viszonyokban csak annyiban 

alkalmazható, ha ott „a kötelmi viszonyra való tekintet nélkül is jogellenes” magatartást 

tanúsít az adós.192
 Ahhoz, hogy megtudjuk mikor jogellenes az adós magatartása „a kötelmi 

viszonyra való tekintet nélkül”, kiindulásul szolgál a kötelmek tartalmánál megfogalmazott 

                                                 

188 A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete. Első szöveg; Grill Károly Cs. és Kir. Udv. Könyvkereskedése; 
Budapest, 1900; VII.o. (Előszó) 
 
189 Horváth Attila: A Magyar magánjog történetének alapjai; Gondolat Kiadó; Budapest, 2006; 108.o. 
 
190 Első tervezet, 1077.§ (I.) 
 
191 Első tervezet, 1078.§ 
 
192 Ehelyütt is erőteljesen érződik a BGB hatása; vö.: „A szerződésszegés csak abban az esetben vezet kártérítési 
kötelezettséghez harmadik személlyel szemben, ha a károkozás a szerződésszegés nélkül is megvalósította volna a 
deliktuális felelősség jogszabályban meghatározott tényállását – csak így áll fenn a jogellenesség. […] Ez a kártérítési 
kötelezettség azonban a szerződéstől független, nem azért áll fenn, mert szerződésszegés történt, hanem mert 
mindenkivel szemben fennálló gondossági kötelezettséget sértettek meg […].”; in: Harmathy Attila: Felelősség a 
közreműködőért; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Budapest, 1974; 130.o. 
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szabály: „Az adósnak azon módon kell kötelezettségét teljesítenie, a mint az, tekintettel az 

eset körülményeire s az élet felfogására, a jóhiszeműség megkívánja.”193
. Ez pedig 

egyértelműen az objektív értelemben vett jóhiszeműség követelményét támasztja az adóssal 

szemben a kötelmi jogviszonyokban
194

, amely ugyanakkor a tervezet indokolása szerint 

nemcsak a szerződéses viszonyokban, hanem az egész kötelmi jog területén is irányadó.195
 

Tehát az objektív jóhiszeműség itt, általános rész hiányában a különös szabályok közé 

szorulva, mintegy quasi-generálklauzulaként tűnik fel. Azért „csak” quasi, mert az nemcsak 

elhelyezkedésénél, de funkciójánál fogva sem valamely magasztos magánjogi alapelvként 

lebeg már a kötelmi jogviszonyok felett, hanem csak azok mértékéül szolgál. Azaz a tervezet 

itt hűen követi még a Kt. fogalmi és dogmatikai struktúráját; lényegi újítása az a belső, 

dogmatikai ellentmondás, amely a 1078.§ és 1107.§ között feszül: t.i. míg az előbbi látszólag 

továbbra is megkülönbözteti a szerződéses és szerződésen kívüli jogviszonyok esetén az 

emberi magatartás-mérték követelményét, addig az utóbbi (indokolása) éppen kiterjeszti a 

deliktuális viszonyokra is. S természetesen ennyiben a „kötelmi viszonyra való tekintet nélkül 

jogellenes” fogalomnak sincs különösebb többletértelme: az tulajdonképpen egybeesik a 

vétkességgel. Jóval előremutatóbb a jogellenesség pozitív meghatározása a tervezet 

szövegében: „A ki valamely jogát nyilván csak azért gyakorolja, hogy ez által mást 

károsítson, vagy a ki a jó erkölcsbe ütköző módon másnak szándékosan kárt okoz: 

jogellenesen cselekszik.”196
. Az első fordulat megint csak egy magánjogi alapelv, a joggal 

való visszaélés tilalma megfogalmazását valószínűsíti, azzal a különbséggel, hogy itt a 

későbbi „jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő cél” kimerül a „más károsítása” 

fordulatában. A szakasz második fordulata pedig a szándékos károkozás „minősített” esetét 

fogalmazza meg, amennyiben az „jó erkölcsbe ütközik”.197
 Itt érdemes – közbevetőleg - 

                                                 

193 Első tervezet, 1107.§ 
 
194 vö.: „E szabályban a Groschmid-féle bona fides in praestando nyilvánul meg, amelyhez képest a bona fides in 
contrahendóra csak közvetett formában utal a tervezet: 980.§-a szerint a szerződés értelmezésénél nem a szavak betű 
szerinti értelme, hanem a felek akarata irányadó, kétség esetén pedig azt az értelmezést kell elfogadni, amely a 
jogviszony természetének és az élet felfogásának inkább megfelel.”; in: Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség 
elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 2001; 79-80.o. 
 
195 Indokolás a Magyar Általános Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, III.; Budapest, 1900; 310.o. 
 
196 Első tervezet, 1079.§ 
 
197 Külön érdekes volna annak a felvetésnek a megvizsgálása is, hogy a 1079.§ (I.) és (II.) fordulatának ilyen formán 
történő összekapcsolása mennyiben tekinthető a generálklauzulaként megfogalmazott joggal való visszaélés első 
kísérletének, amennyiben a szakasz (II.) fordulatával - s ennyiben rendkívül haladó módon - nem engedi leszűkíteni a 
tilalmat a károsító szándékú joggyakorlás eseteire, hanem generálklauzulaként a bíróra hagyja a „jó erkölcsbe ütköző” 
cselekmény tartalmának, konkrét tényállási elemeinek meghatározását. (Ugyanakkor a témát kutatva, Tercsák Tamás, 
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megjegyezni, hogy a tervezet a szerződések tárgya körében a következőképp fogalmaz: 

„Erkölcstelen tartalmu vagy közrendbe ütköző szerződés semmis.”198’199. Vagyis egyaránt 

használja a tervezet az „erkölcstelen” és a „jó erkölcsbe ütköző” kifejezéseket, amelyek között 

fokozatbeli különbség van. Ez pedig – szemben a 1107.§ indokolásával - megint azt 

valószínűsíti, hogy valóságos különbséget tesz a szerződéses és szerződésen kívüli 

jogviszonyok között, mégpedig a Kt. szellemében: a szerződő felek között alacsonyabb a jog 

által támasztott magatartás-mérték, s ezáltal az állami beavatkozás is kisebb mértékű, míg a 

deliktuális viszonyokban magas mércét támaszt, jól lehet, nem mondja ki a károkozás 

tilalmát. További érdekesség, hogy bár az e szakaszban nevesített mindkét jogellenes 

cselekvés közös eleme: a szándékos magatartás, a kár és e kettő között fennálló okozatosság; 

a „jogellenes cselekvés” mégsem azonosítható a kártérítési kötelemmel a 1079.§ 

fogalomhasználatában, ellenben felsejlik benne a magánjogi deliktum elve. A magánjogi 

deliktum elvének látszatát azonban eloszlatja, ha a tervezet 1077.§-ába behelyettesítjük a 

„jogellenes cselekvés” 1079.§-ban megfogalmazott tartalmát. E szerint a kártérítési 

kötelezettség definíciója: [aki másnak jog által védett valamely érdekét] [jogával visszaélve, 

vagy jó erkölcsbe ütköző módon szándékosan kárt okozva] és [vétkesen] megsérti, [köteles az 

ebből eredő kárt megtéríteni]. Azaz így egymás mellé kerül az [aki másnak jog által védett 

valamely érdekét] megsérti és a „jogellenes cselekvés” fordulata, mely összefüggésben már az 

utóbbi esetében nem merül fel a magánjogi deliktum elvének látszata. 

A tervezet további előrelépése – különösen az Optk-hoz képest -, hogy a jogellenességet 

kizáró körülmények katalógusát adja. Felsorolja a jogos önvédelem200’201
, a 

                                                                                                                                                         

ennek lehetőségét csak az 1928-as magyar Magánjogi Törvénytervezete kapcsán tárgyalja; in: Tercsák Tamás: A joggal 
való visszaélés; ELTE Állam-és Jogtudományi Kar; Budapest, 2003.; 141-142.o. 
 
198 Első tervezet, 956.§ 
 
199 vö. ezzel szemben még az Optk-ban is: „973.§ A jóerkölcsbe vagy közrendbe ütköző szerződés semmis.”; in: 
H.Haller Károly: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában; Az 
Atheneum r.társ kiadása; Budapest, 1884; 16.o. 
 
200 Első tervezet: „1080.§ Nem jogellenes a károsító cselekmény, ha szükséges volt a végett, hogy a sértettnek a tettes 
vagy más ellen intézett közvetlen jogellenes támadása elhárittassék (jogos önvédelem). […]” 
 
201 Érdekes önellentmondása a tervezet 1080.§-ának, hogy miközben „jogos önvédelem”-ként definiálja önmagát, 
nem szorítkozik csak az önvédelemre, hanem biztosítja más ellen irányuló jogellenes támadás elhárításának 
lehetőségét is. Azzal pedig, hogy a tervezet biztosítja a más érdekében való fellépés jogosságát (bár nem 
kötelezettségét!) ily esetekben, egyszersmind jogilag ismeri el a „felebaráti szeretet” létjogosultságát! 
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szükséghelyzet202, a jogos önsegély203
, a kényszer (vis absoluta)204, és a beleegyezés205

 eseteit. 

A jogos önvédelem körében a tervezet kiemeli, hogy ilyen fellépésnek a nem beszámítható 

állapotban lévő személy támadása ellenében is helye van, tehát az így okozott kár a támadó 

tudattartamától és akaratszándékától függetlenül is jogos magatartás eredménye; ilyenkor a 

jogos önvédelmet tanúsító személy csak annyiban köteles helytállni az okozott kárért, ha „ily 

személy támadására vétkesen okot szolgáltat”206, s ennyiben quasi felbujtója lesz a jogellenes 

támadásnak, márpedig: „[…] Felbujtó és segéd tettes számba megy.”207
. Ugyanakkor a nem 

beszámítható személy fenti károkozó cselekménye (is) önmagában jogellenes magatartás, 

függetlenül attól, hogy tudattartama átfogta e annak tiltott voltát: „A károsító cselekmény nem 

számitható be annak, a ki elkövetésekor öntudatlan állapotban volt, vagy a szabad 

akaratelhatározást kizáró elmebajban szenvedett”208
. Vagyis a tervezet már külön kezeli a 

jogellenesség és a beszámítás kérdését is, s e körben – a vétkességtől független – objektív 

érdekveszélyeztetés ellen nyújt védelmet. Hasonlóképpen függetleníti a magatartás jogi 

értékelését annak tanúsítójának tudattartamától a jogos önsegély körében is a tervezet: „[…] 

Ha ezen előfeltételek [közvetlen veszély, érdekérvényesítés lehetetlenülése a késlekedéssel, 

stb.] fennforgása nélkül él önsegélylyel, kártéritési kötelezettségét nem zárja ki az a 

körülmény, hogy fenforgásuk iránt vétlen tévedésben volt.”209
. A tervezet tehát 

                                                 

202 Első tervezet: „1081.§ Idegen dolog megsemmisítése vagy megrongálása nem jogellenes, ha szükséges a tettest 
vagy mást közvetlenül fenyegető oly kár elhárítására, a melyért, bekövetkezése esetén, a dolog tulajdonosa vagy 
birtokosa felelős volna.” 
 
203 Első tervezet: „1082.§ A ki, hogy követelésének érvényt szerezzen, adósától valamely dolgot önhatalmúlag elvesz, 
vagy oly cselekményt, melyet ez tűrni köteles, ellenállása ellenére önhatalommal véghezvisz, ez által jogellenességet el 
nem követ, ha a hatóság segélyét kellő időre ki nem eszközölhette s ha önhatalmu fellépése nélkül annak a veszélynek 
volt kitéve, hogy a jogérvényesités meghiusul vagy tetemesen megnehezittetik (jogos önsegély). […]” 
 
204 Első tervezet: „1084.§ Nem jogellenes a cselekmény, ha a tettes annak elkövetésekor ellenállhatatlan kényszer 
hatása alatt állott, vagy ha azt törvényes felebbvalójának oly parancsára vitte véghez, a melynek engedelmeskedni 
tartozott. […]” 
 
205 Első tervezet: „1085.§ A személy ellen irányuló cselekmény jogellenességét nem szünteti meg a sértett 
beleegyezése, ha azt a sértő a sértett tapasztalatlanságával vagy alárendelt helyzetével visszaélve eszközölte ki.”, és 
„1086.§ Ha a kákárositás hivatalból üldözendő oly büntetendő cselekmény által történt, melynek büntethetőségét a 
sértett beleegyezése meg nem szüntetheti: a közvetve kárositott személyeknek kártéritéshez való jogát nem érinti az a 
körülmény, hogy közvetlenül sértett fél a cselekménybe beleegyezett.” 
 
206 Első tervezet, 1080.§ (II.); ld. azonos tartalommal: Optk, 1307.§ 
 
207 Első tervezet, 1092.§ (II.) 
 
208 Első tervezet, 1087.§ (I.) 
 
209 Első tervezet, 1082.§ (II.) 
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következetesen csak szűk körben, objektíve megítélhető szempontok mentén engedi az 

egyébként – főszabály szerint – jogellenesnek minősülő emberi magatartás-mérték áttörését. 

Mindezen szabályoktól elkülönítve, a tervezet kötelmi jogi részének legutolsó, tizenhatodik 

fejezetében tárgyalja - a törvényből folyó egyes kötelmek között - a vétlen és a más által 

okozott károkért való felelősség kérdéseit. Ezzel a tervezet Schwarz Gusztáv által bevezetett 

„tilos” és „vétlen tilos” cselekmények megkülönböztetésének elvi alapjait folytatja, élesen 

megkülönböztetve a tiltott (szubjektíve jogellenes) cselekményektől az olyan, önmagukban 

nem feltétlenül jogellenes cselekményeket, amelyek akár teljesen függetlenek a magatartás 

tanúsítójának tudatától vagy akaratától, s csak a belőlük fakadó káros következmények – 

egész pontosan a vagyonjogi kiegyenlítés igénye - miatt válik szükségessé annak jogi 

értékelése. Schwarz Gusztáv álláspontja és a tervezet közötti különbség abban áll, hogy míg 

az előbbi szerint „[…] a cselekvőképtelenre is áll a jogparancs: ‹‹téritsd meg a kárt, amelyet 

okoztál››, noha e kötelezettségéről tudomása nincs és nem lehet”210
, addig a tervezet e 

veszélyeztető magatartásokból eredő károkat mindig valamilyen feltételezett vétkességre 

vezeti vissza, megalapozva ezzel a beszámít(hat)ás lehetőségét. Ezzel pedig feloldja a tervezet 

a jogos és jogellenes magatartások közötti átmenet eseteire vonatkozóan az Optk-ban is 

tapasztalt belső feszültséget, s amivel „megvetette alapját annak az átmeneti megoldást kereső 

rendszernek, mely a rendes (vétkességi) felelősség mellé egy attól elvileg különálló rendkívüli 

felelősséget vezet be, melyben a vétkesség nélküli felelősségi esetek sorakoznak vegyes 

összevisszaságban (mondhatni elvtelenül). Ez a rendszer, melyet mint végső megoldást erősen 

kifogásoltunk, relatíve mindenesetre nagy haladást jelent a régi pandektista tan álláspontjával 

szemben, mely ez utóbbi esetekben egyszerűen kihagyja a figyelembevétel köréből, illetőleg 

csak úgy suba alatt akarja becsempészni a törvénykönyvbe.”211
. 

A tervezet e körben tehát egymást követően szabályozza az épülettulajdonos212
 és az 

állattartó213
 felelősségét, azzal a mindkét esetkörben közös és az Optk 1318-1320.§-aiban 

foglaltakhoz képest új korlátozással, hogy ha az épület karbantartását vagy az állatok őrzését 

harmadik személy szerződésben vállalta el, az „[…] ugyanazon kárért az 1077-1106.§-ok 

szabályai szerint felelős, hacsak nem bizonyítja, hogy […] a kellő gondosságot kifejtette 

                                                 

210 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 222-223.o. 
 
211 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; [92.pont] 
 
212 Első tervezet, 1779.§ 
 
213 Első tervezet, 1780.§ 
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[…].”.214
 Ezzel az utaló szabállyal a tervezet a károkozó magatartásra (vétkességre) és annak, 

t.i. az azt tanúsító akaratának lehetőség szerinti befolyásolására irányítja a figyelmet, amely 

nyilván erősebb legitimációt nyer a tiltott cselekményekre vonatkozó szabályozásban, mint itt, 

a „vétlen” károkozások között. Ezzel pedig megint tetten érhetővé válik a felelősségi rendszer 

széttagoltsága, vagyis, hogy nem lehet – széles körben - ugyanazon általános felelősségi 

elvekről beszélni például a szerződéses és a szerződésen kívüli jogviszonyokban: az egyik a 

sérelmet szenvedő érdeket tekinti döntőnek (a jogrend objektív sérelmét,t.i. a jogellenességet) 

– s e tekintetben a vétkesség háttérbe szorul, a másik pedig a a tettest. 

A tervezett szintén ehelyütt szabályozza az ipari/gépi üzem
215

 és a fokozott veszéllyel járó 

üzem216
 működésével összefüggésben keletkező károkért való felelősség szabályait. Ez utóbbi 

gyakorlatilag megegyezik a vaspályák által okozott halál vagy testi sértés iránti felelősségről 

szóló, 1874.évi XVIII.törvénycikk két és fél évtizedes rendelkezésével, azzal az eltéréssel, 

hogy egyrészt a tervezet már a dologi károkra is kiterjeszti a felelősség körét, másrészt a 

kimentés lehetőségét csak a külső erőhatalomra korlátozta, mely változtatásokkal jelentősen 

megszigorítja a felelősség mértékét. De a lényegi tényálláselemeket tekintve, itt is, ott is 

meghatározásra kerül a veszélyeztető tevékenység, a káresemény, és e kettő közötti kapcsolat. 

Az így háttérbe szoruló magatartás jogellenes minősítése pedig magának a jogszabályból 

származó kötelezettségszegésre vezethető vissza. Ez persze egyfelől megint csak feltételezi a 

károkozás – ki nem mondott – általános tilalmát, másfelől – a magatartás háttérbe szorítása 

nyomán – végső soron megkérdőjelezi a jogellenesség, de a szankció és egyáltalán a 

felelősség értelmét is (legalábbis az általános, vétkességen alapuló és egységes felelősség 

fogalmi-rendszerében), vagy pedig – és helyesen - éppen ezen felelősség fogalmi-rendszer 

egyeduralmának vet véget. 

Hasonlóan ellentmondásos a naturalis obligatio kapcsán is a tervezet, amely például a játékból 

és fogadásból származó követelések körében ugyan óvatosabban fogalmaz már az Optk-nál, 

amely még kifejezetten megengedettnek minősítette e szerencseszerződéseket, mégsem tudja 

feloldani annak emberi magatartás-mérték dilemmáját. Kimondja, hogy egyfelől „Játékból és 

fogadásból kötelezettség nem származik”, mégis úgy fogalmaz, hogy „A mit az egyik fél 
                                                 

214 A két szakasz közötti egyetlen különbség, hogy az állattartó esetén akkor is mentesül a szerződő harmadik fél, ha 
bizonyítja, hogy „a kár kellő gondosság mellett is bekövetkezett volna”. 
 
215 Első tervezet, 1782.§ 
 
216 Első tervezet: „1783.§ A ki oly ipart folytat, a mely természeténél fogva az alkalmazottakra vagy harmadik 
személyre nézve különös veszéllyel jár, minden kárért felelős, a mely ezen veszélyből származik. […] Erőhatalom által 
okozott károkra a felelősség nem terjed ki.” 
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játék, fogadás vagy ilyenre vonatkozó megállapodás alapján a másiknak szolgáltatott, jogalap 

hiánya miatt vissza nem követelheti.”.217
 Azaz a tervezet is elismer olyan „megállapodást” és 

abból kiinduló „szolgáltatást”, amely mégsem keletkeztet jogi kötelezettséget, mert teljesítését 

nem lehet követelni, ha mégis teljesítik, mégsem lehet – erre irányuló jogalap hiánya miatt – 

visszakövetelni. Az ilyen megállapodás alapján történő teljesítés nem minősül a 

kedvezményezett oldalán ugyanakkor jogalap nélküli gazdagodásnak sem, mert ennek vagy 

„minden alap nélkül”, vagy „érvénytelen alapon” kellene bekövetkeznie.218
 Ugyanakkor a 

jogintézményt mégis a semmis és megtámadható szerződések között helyezi el, miközben – 

megint csak eltérve az Optk korábbi megoldásától – nem állít sem objektív (jóhiszeműség), 

sem szubjektív (vétkes) követelményt vele szemben. Összességében létjogosultságát elismeri, 

de a dogmatikai és különösen a fogalmi rendszert, így a magaratás mértéket sem igazítja 

hozzá. 

 

4.3.2 Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének törvényjavaslata 

 

Az Első tervezet teljes egészében betöltötte a kitűzött célt: nemcsak „felidézte” a bírálatokat, 

hanem „tüzetes birálati anyagokat” is szerzett. Vitairatok, tanulmányok és koncepciók 

sokasága követte, melyek nyomán kibontakozott az önálló magyar magánjogtudomány: „A 

tudományos világ részvétele a résztervezetek elkészítésében, majd azok megvitatásában, 

jelentősen megélénkítette és bizonyos fokig önállóvá tette a magyar polgári 

magánjogtudományt.”219
. A kritikák jogosságát belátva, az igazságügy miniszter vezetésével 

tovább dolgoztak a tervezeten, és alaposan átírták az első tervezetet. A Második 

tervezetben
220

 már nemcsak egységesítették a szövegrészeket, csökkentették a terjedelmet, 

hanem a jóhiszemű forgalom biztosítása érdekében még méltányosságra is intették a 

jogalkalmazót: „Az 1913.évi tervezetnek a bona fides in contrahendóra vonatkozó 768.§-ának 

szövegébe azonban az 1900.évi tervezet 980.§-ához képest fölvették a méltányosságra való 

utalást is. Az 1107.§ szövegezésével összhangban itt is az (objektív) jóhiszeműségre való 

                                                 

217 Első tervezet, 960.§ (I.) és (III.) 
 
218 Első tervezet, 1762.§ 
 
219 Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 1997; 
86.o. 
 
220 A magyar polgári törvénykönyv tervezete. Második szöveg; Budapest, 1913 
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kifejezett utalás felvételét indokolta volna. A tervezet készítői ehelyett célszerűbbnek látták a 

méltányosságra való hivatkozást […]. Mindenesetre ez a szövegmódosítás előrevetíti az 

1928.évi tervezet megoldását, amelyben már a bona fides in praestandóra vonatkozó 

szabályozásban is megjelenik – a jóhiszeműség helyett – a méltányosságra való utalás.”221
. A 

méltányosság egy további lényeges megjelenése az 1913.évi tervezetben, hogy a 1486.§-ban - 

kiküszöbölve az Optk 1310.§-ában megfogalmazott, s egyoldalúan csak a cselekvőképtelen 

személyeket sújtó felelősségalapító méltányosság szabályát – általános érvénnyel terjesztették 

ki a cselekvőképes és cselekvőképtelen személyekre, ezzel megteremtve a vétkességtől 

független, objektív felelősségi elv mind szélesebb alkalmazásának jogi lehetőségét.222
 

További két, kisebb módosításokkal terhelt tervezet, az I. világháború, Szászy-Schwarz 

Gusztáv halála és a forradalmak után, 1922-ben újabb bizottság alakul Szászy Béla 

vezetésével, majd annak munkája eredményeként 1928. március 1-jén kerül az Országgyűlés 

elé Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének törvényjavaslata (Mtj). A 

törvényjavaslatnak már nem a viták gerjesztése a célja, hanem valódi és egységes 

törvénykönyvként kívánja szabályozni a magánjogi jogviszonyokat: „E javaslat a polgári 

törvénykönyv eddigi előmunkálatainak célkitűzéseitől annyiban tér el, hogy határozattan a 

fennálló jog kodifikálására utal, és azt kívánja, hogy a törvénykönyv nem annyira 

reformkódex, mint inkább a fennálló magyar magánjog értékes elemeinek rendszeres 

egybefoglalása legyen.”223
. Az Mtj a legkitűnőbb törvénytervezetek közé tartozott, s bár ebből 

sem lett törvény, a bírói gyakorlat „kodifikálatlan kódex” módjára következetesen alkalmazta, 

sőt még az Mtj szakaszaira való hivatkozás sem ritka a bírósági határozatok indokolásában: 

„Az Mtj. a magyar jogászi géniusz oly kitűnő alkotása, mint a maga idejében a Hármaskönyv 

volt. Jelentősége is hasonló a Hármaskönyv jelentőségéhez: ezt is elfogadta a bírói gyakorlat, 

és így ez is fokozatosan írott szokásjoggá alakult át.”224
. 

Az Mtj – követve a ZGB rendszerét – általános rész helyett, hét bevezető rendelkezést 

tartalmaz. Ezek között a ZGB 2.§-át követve mondja ki a jóhiszeműség és tisztesség – immár 

                                                 

221 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 
2001; 80.o. 
 
222 ld. erről részletesen alább, az Mtj-nél írtakat 
 
223 Indokolás: Magyarország Magánjogi Törvénykezésének a m.kir.Igazságügy-miniszter által 1928.március 1-jén az 
országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslathoz, I.; Közzéteszi a m.kir.Igazságügy-minisztérium; Budapest, 1929; 12.o. 
 
224 Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 1997; 
87.o. 
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„formális” – generálklauzuláját és fogalmazza meg ugyanezen szakaszban a joggal való 

visszaélés tilalmát.225
 Vagyis az Első tervezet 1107.§-ában megfogalmazott objektív 

jóhiszeműség és a 1079.§-ában sugallt „károsító joggyakorlás” elnyeri a valódi magánjogi 

alapelv szintjét, mégpedig egy szakaszba elhelyezve, s ezáltal is egymás etikai 

megalapozottságát kölcsönösen erősítve. A joggal való visszaélés szövegezése kapcsán meg 

kell említeni, hogy az meghaladta a mintául szolgáló ZGB fogalomhasználatát, mivel nem 

veszi át a megszorító jellegű „nyilvánvaló” kitételt. Az Mtj ezzel tehát nemcsak hogy nem 

szűkíti le a tilalmat – a ZGB-hez hasonlóan – a károsító szándékú joggyakorlás eseteire, 

hanem még – a ZGB-t meghaladva – tágabb mozgásteret is biztosít a bírói gyakorlatnak a 

visszaélés tilalmának tényálláselemekkel való kitöltésére.226
 Ugyanakkor rendszertanilag – 

amint azt már az Első tervezet is megmutatta – a sikántilalom alapvetően olyan kártérítési 

szabály, amely bizonyos szubjektív körülményekre (károkozó, bosszantó szándék) tekintettel 

olyan magatartást tilt, amely önmagában egyébként nem volna jogellenes, sőt gyakorlásának 

lehetőségét éppen a törvény biztosítja: quasi „contra legem” jellege van.
227’228

 

Az Mtj szövege azonban nemcsak a sikántilalom, hanem a jóhiszeműség vélelme229
 körében 

is eltérést mutat a ZGB-hez képest. Az Mtj. 3.§-ához fűzött indokolás ugyanis azt írja, hogy: 

„A jóhiszeműségen és tisztességen alapuló forgalomban természetes, hogy embertársaink 

jóhiszeműségét – amennyiben attól jogi hatások függnek – vélelmeznünk kell, tehát a 

rosszhiszeműség szorul bizonyításra.”230. A mintául szolgáló ZGB-ben azonban az objektív 

jóhiszeműségre a „Treu und Glauben”, míg a 3.§-ban szereplő szubjektív jóhiszeműségre a 

                                                 

225 Mtj: „2.§ A jogok gyakorlása s a kötelezettségek teljesítésében a jóhiszeműségnek és a tisztességnek megfelelően 
kell eljárni. A törvény nem nyújt oltalmat a joggal való visszaélésnek.” 
 
226 Sárándi Imre: A joggal való visszaélés elvi kérdései; Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum 
Budapestiensis de Rolando Eötvös Nomitate; Budapest, 1965; 111.o. 
 
227 vö.: „A contra legem jelleg ott a legnyilvánvalóbb, ahol a joggal való visszaélés általános tilalmát a törvény nem 
tartalmazza, itt ugyanis a joggal való visszaélés tilalma az alanyi jogot konstituáló törvényi szabályok érvényesülése 
előtt – a tiltásra vonatkozó törvényi felhatalmazás minden jele nélkül – zárja el az utat. Ahol a joggal való visszaélés 
általános tilalma törvényi megfogalmazást nyer, ott a contra legem jelleg a normatív rendelkezések közti konfliktus 
formájában, a jogokat konstituáló törvényi rendelkezések és a joggal való visszaélés szabálya közti ellentétként merül 
fel.”; in: Tercsák Tamás: A joggal való visszaélés; ELTE Állam-és Jogtudományi Kar; Budapest, 2003.; 178.o., 543.lj. 
 
228 Ezzel szemben Eörsi Gyula „a károkozás általános megengedettsége alóli kivételként” fogta fel a burzsoá 
törvénykönyvek sikántilalmát. Ld részletesen: Eörsi Gyula: A károkozás általános tilalma és megengedettsége a 
szocialista és burzsoá jogokban; in: Állam- és Jogtudomány, 3/1962; 309.o. 
 
229 Mtj: „3.§ Amennyiben a törvény valamely cselekmény jogi hatását a cselekvő személy jóhiszeműségétől teszi 
függővé, a jóhiszeműséget vélelmezni kell.” 
 
230 Indokolás: Magyarország Magánjogi Törvénykezésének a m.kir.Igazságügy-miniszter által 1928.március 1-jén az 
országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslathoz, I.; Közzéteszi a m.kir.Igazságügy-minisztérium; Budapest, 1929; 15.o. 
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„guter Glaube einer Person” kifejezést alkalmazzák. Tehát az Mtj indokolásában olvasható 

„fejtegetés nem a svájci (és a BGB szerinti német) dualista, hanem a pandektisztikában ismert 

monista koncepció felfogását tükrözi. Az így jelentkező ellentmondás feloldása érdekében 

célszerű lett volna rámutatni arra – mint ezt a monista nézetet valló XIX.század végi 

pandektisták is tették – hogy a jóhiszeműség a kötelmi jogban, de bizonyos értelemben a 

dologi jogban is objektív kritérium.”231
. Mindazonáltal a „jóhiszeműség és tisztesség” - a 

következetes bírói joggyakorlat hatására is – egyértelműen az objektív jóhiszeműség 

megfelelőjeként szilárdul meg a magyar magánjogban lezárva ezzel egy hosszú fejlődést.232
 

Az Mtj az Első tervezethez képest nem sorolja fel külön a kötelmi jog bevezető szabályai 

között a kötelem keletkeztető tényállásokat, azonban a harmadik részében egymást követően 

tárgyalja a szerződéseket, az egyoldalú jognyilatkozatokat, majd a kötelmi jogi rész utolsó 

előtti fejezetében „A tiltott cselekmények és a vétlen kártétel”, az utolsó fejezetben pedig a 

„Törvényből eredő egyéb kötelmeket” szabályozza, kifejezésre juttatva azok kötelem 

keletkeztető hatását. A tiltott cselekmény meghatározásánál kimondja: „Aki másnak jogvédte 

érdekét jogellenesen és vétkesen, bár csak közvetve is megsérti, köteles a másiknak – a 

sértetnek – ebből eredő kárát megtéríteni. […]”233
. Azaz az Mtj sem mondja ki a károkozás 

általános tilalmát, helyette a tiltott cselekményben olyan kötelmi viszonyt lát, melyben már a 

kötelmi pozícióba sodródott károkozó köteles tevőleges szolgáltatásra, t.i. az okozott kár 

megtérítésére, de nem a károkozástól való tartózkodásra. A főszabályt azonban fenntartja a 

tárgyi felelősség esetein kívül is: méltányossági alapon is csak az kötelezhető kártérítésre, aki 

másnak jog védte érdekét jogellenesen sérti meg. Ez alapján például nem kötelezhető 

kártérítésre a lelkész amiatt, hogy a kocsmában lévő vendégeket, vallási meggyőződésükre 

hivatkozással, lebeszéli az ott tartózkodásról, még ha ezzel jövedelem kiesést is okoz a 

kocsmárosnak.234
 Ugyanakkor az Mtj kitart a szerződéses és szerződésen kívüli felelősségi 

                                                 

231 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 
2001; 81.o. 
 
232 A jóhiszeműség és tisztesség megszilárdításában azonban nem csak a haladó bírói joggyakorlaté az érdem, hanem 
magáé az Mtj-é is. Feltűnő ugyanis, hogy az Mtj nem elégszik meg a generál klauzula bevezetőben történő 
rögzítésével, hanem az a tételes jogi rendelkezésekben is visszatérően „[…] kitűnik a jóhiszeműségre való nagyszámú 
hivatkozásból, a jóhiszeműség vélelméből, az egyes intézmények (pl. a szomszédjog) kölcsönös érdekkiegyenlítésre 
törekvő rendezési módjából, a kölcsönös kímélet hangsúlyozásából, az oltalom irányának határozott megjelöléséből, a 
szigorú rendelkezések éleinek lehetőleges letompításából.”.; in: Tercsák Tamás: A joggal való visszaélés; ELTE 
Állam-és Jogtudományi Kar; Budapest, 2003.; 131.o. 
 
233 Mtj, 1709.§ [I.]rt5r 
 
234 MD. XXII. 17. 
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rendszer fenntartása mellett, amikor kimondja: „Kötelmi jog megsértése az adós részéről csak 

annyiban esik a tiltott cselekményekre vonatkozó szabályok alá, amennyiben a sértő 

cselekmény tekintet nélkül a kötelmi viszonyra jogellenes.” 235. Azaz fő szabály szerint csak a 

szerződésen kívüli kárkötelmi helyzetekre vonatkoznak az Mtj szabályai, s a szerződéses 

viszonyokban csak annyiban alkalmazható, ha ott „tekintet nélkül a kötelmi viszonyra 

jogellenes” magatartást tanúsít az adós. Vagyis az Mtj - amint már az Első tervezet is - a 

szerződéses felelősség „súlyosabb” eseteiben mégis a szerződésen kívüli felelősség szabályait 

rendeli alkalmazni a szerződéses viszonyokra is, amelyből csak az adós részéről történő 

kötelemszegést rekeszti ki236. Marton Géza bírálja ezt a megoldást: „Ennek az eltérő 

rendelkezésnek az Indokolás szerint az a rációja, hogy „kötelmi jognak az adós részéről való 

megsértése … nem új kötelmet alapít meg, hanem módosítja a régit” (ellenben dologi jogi 

sérelemnél új kötelem keletkeznék). Ez a felfogás azonban nem áll meg […]. Vagyis a sértő 

mindkét esetben egyaránt saját előző kötelmét sérti meg, csupán e megsértett kötelem más-

más eredetű, azonban lényegében azonos. A különböztetés tehát felesleges és gyakorlatilag 

nincs rá szükség.”237
. 

Visszatérve az Mtj 1709.§-ához, annak eldöntéséhez, hogy mikor jogellenes az adós 

magatartása „tekintet nélkül a kötelmi viszonyra jogellenes”, kiindulásul szolgál a kötelmek 

tartalmánál megfogalmazott szabály: „Az adósnak úgy kell kötelezettségét teljesítenie, amint 

azt, tekintettel az eset körülményeire és az élet felfogására, a méltányosság megkívánja. 

[…]”238
. Azaz az Mtj pontosan követi az Első tervezet fogalmi és szerkesztési megoldását, s 

egyúttal átveszi a Második tervezet által beemelt méltányosság fogalmát, amely azonban 

továbbra is az objektív értelemben vett jóhiszeműséget239
 jelenti, így nemcsak a szerződéses 

viszonyokban, hanem az egész kötelmi jog területén is irányadó. 240
 A jogellenesség Első 

tervezetben alkalmazott megfogalmazása241
 azonban érdemi pontosításra kerül már az Mtj-

                                                 

235 Mtj, 1710.§ 
 
236 vö.: az Optk, 1295.§-ánál írtakkal 
 
237 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 130.pont 
 
238 Mtj, 1084.§ (I.) 
 
239 A fogalomhasználat – tartalmi egyezés ellenében való - következetlenségét erősíti az Mtj 2.§-a is: „A jogok 
gyakorlása s a kötelezettségek teljesítésében a jóhiszeműségnek és a tisztességnek megfelelően kell eljárni.”. 
 
240 ld.: Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, 
Budapest, 2001; 79-80.o. 
 
241 Első tervezet, 1079.§ 
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ben, ugyanis annak két esetkörét (a jó erkölcsbe ütköző és a „károsító” joggyakorlást) 

különválasztja egymástól. Az előbbi felkerül a tiltott cselekmények meghatározásába: „[…] 

Ugyanez a kötelezettség terheli azt is, aki a jóerkölcsbe ütköző módon másnak szándékosan 

kárt okoz.”242
. Vagyis míg az Mtj 1709.§ (I.) fordulata megállapítja az általános (bármely 

jogsértésből eredő) kártérítési kötelezettséget – amelynek alapja minden esetben valamely jog 

által védett érdek, addig a 1709.§ (II.) fordulata - tovább lépve – kiterjeszti a védelmet a jó 

erkölcs által védett érdeksérelmekre – legalább is a szándékosan okozott károk esetén. S 

ennyiben természetesen az erkölcsileg (jó erkölcs által)243
 védett érdek egyúttal jogilag védett 

érdekké, az ezt sértő magatartás pedig jogellenessé válik. A rendelkezés alkalmazhatóságának 

és tényálláselemekkel való kitöltésének feladatát pedig – előremutató módon - a 

jogalkalmazásra bízza az Mtj.244
 A jogellenesség Első tervezetben említett másik fordulata 

megőrzi önállóságát, még annak ellenére is, hogy a joggal való visszaélés önálló 

generálklauzulája kodifikálásra kerül az Mtj 2.§-ában
245: „Aki jogával él, az ebből másra 

háruló kárért nem felelős, kivéve ha nyilvánvalóan csak károsítás céljából teszi.”246
. Ez a 

szakasz egyszerre jelent átkötést a jogellenességet kizáró körülmények irányában, s idézi meg 

az Mtj 2.§ (II.) fordulatában megfogalmazott jogellenes magatartást. Mind kódexszerkesztési, 

mind felelősség dogmatikai szerepe kiemelkedő. Itt az Mtj egymással szoros összefüggésben, 

mégis – a dolgok természetére figyelemmel – külön szakaszban rögzíti, hogy mind a 

visszaélésszerűen folytatott (károsító)247
 joggyakorlás, mind a jó erkölcsbe durván ütköző 

                                                                                                                                                         

 
242 Mtj, 1709.§ (II.) 
 
243 Ehelyütt, a fogalomhasználat tekintetében előrelépést mutat az Mtj az Első tervezethez képest, mivel mind itt, a 
tiltott cselekményeknél, mind a szerződések (tárgya) körében egységesen a „jóerkölcs” kifejezését használja, elvágva 
azon értelmezési lehetőségeket, hogy különböző magatartás-mértéket alkalmazna a szerződéses és szerződésen kívüli 
jogviszonyok között. 
 
244 vö.: „Megszorítás mindössze, hogy csak a szándékos okozás tesz felelőssé. A szándékosság fennforog, ha a 
cselekvő tudja, hogy cselekvése (kivételesen nemcselekvése is) másnak kárt okoz és mégis elköveti a cselekményt. 
Azaz különös károkozó célzat általában nem szükséges, sőt még az sem, hogy a cselekvő maga szubjektív tudatában 
legyen cselekménye erkölcstelen voltának. Elegendő, ha a hasonló magatartást a társadalom köztudata annak tartja. 
Természetesen a cselekvés jóerkölcsbe ütközését az egész helyzet, azaz nemcsak a cselekvő, de ellenfele 
magatartásának is méltatásával kell a bírónak megállapítani.”; in: Szladits Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill 
Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1941; 899-900.o. 
 
245 Mtj, 2.§ (II.): „A törvény nem nyújt oltalmat a joggal való visszaélésnek.” 
 
246 Mtj, 1711.§ 
 
247 Az Mtj-ben említett konkrét károkozás feltételén túllépve, a Kúria már 1906-ban kimondta ítéletében – amit 
utóbb 159.sz. alatt felvettek az Elvi Határozatok közé -, hogy a joggal való visszaéléssel egy megítélés alá esik a jog 
gyakorlása, ha ezzel másnak a joggyakorlással elérhető előnnyel arányban nem álló károsítása következik be, vagyis a 
kártérítési kötelemet életre hívja a joggyakorlásból származó aránytalan kár tudata is (dolus speciális nélkül is). 
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magatartások akkor is jogellenes értékelést nyernek, ha azok egyébként nem tiltott 

cselekmények. 

A tiltott cselekmények általános, valamint a jogellenesség eseteinek meghatározását követően 

az Mtj a jogellenességet kizáró körülményeket szabályozza. Itt tárgyalja: a (nem 

visszaélésszerű) joggyakorlást248, a jogos védelem249, a szükséghelyzet250, a jogos önsegély251
, 

és a sértett beleegyezése252
 szabályait. A cselekmény jogellenessége, mint a beszámítás tárgyi 

alapja természetszerűleg elesik, ha valaki saját tárgyi jogával vagy lehetőségével élve tanúsít 

oly megengedett, sőt támogatott magatartást, ami egy másik személy egyébként szintén 

jogilag megengedett vagy akár védett érdekét sérti. Így például nem jogellenes a konkurens 

kereskedelmi tevékenység indítása, amely nyilvánvalóan rontja az azonos profilú és már 

működő kereskedelmi vállalkozások eredményességét. Fogalmilag és a tárgyi jog által is 

kizárt tehát a jog gyakorlásának jogellenessége, ha az nem éri el a joggal való visszaélés 

mértékét. A jogos és jogellenes magatartás közötti elhatárolás ugyanakkor nagy óvatosságot 

igényel minden olyan esetben, ha ugyan nem következik be valamely konkrét személy 

károsítása, de fennáll – a 159.sz. EH döntés értelmében – „[…]a joggyakorlásból eredő 

aránytalan kár tudata a Mtj.-ban említett dolus specialis nélkül is, még ha a joggyakorló saját 

(kisebb) érdeke sérelmet szenvedne is a rákényszerített passzivitással, ami rá nézve valami 

kisajátításszerű ellenkötelezettséget jelent (természetesen szintén csak a megfelelő kártérítési 

ellenkötelezettség mellett). Éppen ezért az utóbbi tétel alkalmazása nagy óvatosságot és 

megfontolást igényel.”253
. Így például nem minősül jogellenesnek, ha a bérbeadó különösebb 

                                                 

248 Mtj, 1711.§ 
 
249 Mtj: „ 1712.§ Nem jogellenes a sérelmet okozó cselekmény, ha szükséges volt avégett, hogy a tettes a sértetnek 
közvetlen jogellenes támadását magáról vagy másról elhárítsa (jogos védelem). […]” 
 
250 Mtj: „1713.§ […] Idegen dolog megsemmisítése vagy megrongálása nem jogellenes, ha szükséges oly közvetlen 
veszély elhárítására, amellyel a dolog másnak személyét vagy vagyonát fenyegeti, feltéve hogy a vagyont fenyegető 
kárért bekövetkezése esetében a dolog tulajdonosa vagy birtokosa felelős lenne, és hogy ezt a kárt a dolog 
megsemmisítéséből vagy megrongálásából eredő kár aránytalanul meg nem haladja. Aki azonban a veszélyes helyzetet 
vétkesen előidézte, a dolog megsemmisítéséből vagy megrongálásából eredő kárért a károsultnak felel.” 
 
251 Mtj: „1714.§ Aki avégből, hogy jogának érvényt szerezzen, a kötelezettől valamely dolgot önhatalmúan elvesz vagy 
oly cselekményt, amelyet ez tűrni köteles, ellentállása ellenére önhatalommal véghezvisz, ezzel nem követ el 
jogellenességet, ha a hatóságtól kellő időben segélyt nem kaphatott, és ha önhatalmú fellépése nélkül az a veszély 
fenyegette, hogy jogának érvényesítése meghiusul vagy tetemesen megnehezül (jogos önsegély). […]” 
 
252 Mtj: „1716.§ A sértett beleegyezése nem szünteti meg a személye ellen irányuló cselekmény jogellenességet, ha a 
sértő a belegyezést a sértett fogyatékos elmetehetségének, tapasztalatlanságának, könnyelműségének, függő vagy 
megszorult helyzetének vagy a nála elfoglalt bizalmi állásának kihasználásával – tisztességtelen befolyásolással – 
szerezte meg. […]” 
 
253 Szladits Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1941; 901.o. 
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saját előny vagy konkrét ok nélkül mond fel egy új bérlő érdekében a régi, az ingatlant hosszú 

idő óta bérlő kereskedőnek254. Hasonlóképp a kereskedő általános cselekvési szabadsága 

körébe esik, hogy a tulajdonát képező vagy gondjaira bízott áruk felett belátása szerint 

rendelkezzen; vagyis tulajdonát eladhatja vagy eladását mellőzheti, és amennyiben konkurens 

kereskedő jelentkezik vevőnek, az ügyletkötést – a jogos érdekei összeegyeztetése alapján – 

külön is megvizsgálhatja.255
 Mindezekkel szemben jogellenes a joggyakorlás, ha például a 

vadászterület tulajdonosa, valahányszor a szomszéd vadászjogosult a saját területén 

vadászatra megjelenik, a vadakat lármával, lövöldözéssel és tűzgyújtással riasztja el.256
 

Aránytalanság okán minősül jogellenesnek az alperes magatartása, ha az a felperes 

befejezéshez közel álló malomgátját hatósági engedély birtokában azért bontja meg, hogy a 

feltorlódott tutajok a felperes malomgátján két-három nappal hamarabb jussanak át; mivel ez 

esetben a felperes kára jelentősen meghaladja az alperes által elérni kívánt érdeket, a 

kártérítési kötelezettség alól a hatósági segély igénybevétele sem mentesíti.257
 

Különösen érdekes ugyanakkor összehasonlítani mindezt például a házassági jogról szóló 

törvény vonatkozó szakaszaival258, melyek alapján megállapíthatjuk, hogy - mivel a 

házasságot a házasulók „szabad beleegyezése”, mint önkéntes, befolyásmentes és ennyiben 

szubjektív akaratnyilatkozata hozza létre - jogos magatartás, ha az egyik-másik házasuló fél 

nem tesz utóbb ilyen, az eljegyzést házassággá „átalakító” akaratnyilatkozatot. Ezt erősíti az a 

szabály is, hogy az eljegyzésből nem származik kereseti jog (bírósági úton való 

kikényszeríthetőség) a házasság megkötésére, de ha mégis megteszik a házasulók ezt a 

kikényszeríthetetlen akaratnyilatkozatukat (önkéntes teljesítés), azt a jog nemcsak elismeri, de 

joghatások egész sorát fűzi - v.ö. a naturalis obligatió körében: Mtj, 978.§ (I.). Hogy meddig 

esik a cselekvési szabadság körébe a házassági beleegyező nyilatkozat megtagadása, és 

                                                 

254 Grill III. 18. 
 
255 Grill XXV. 750. 
 
256 JHDt. I. 467. 
 
257 PHT. 159.sz. Dt. 4. f. VI. 155. 
 
258 1894.évi XXXI.törvénycikk: „1.§ Az eljegyzésből nem származik kereseti jog a házasság megkötésére.”, „2.§ 
Bármely teljesités kikötése arra az esetre, ha a jegyesek a házasságot meg nem kötnék, semmis.”„3.§ Az a jegyes, a ki 
az eljegyzéstől alapos ok nélkül visszalépett vagy a másik jegyesnek a visszalépésre alapos okot szolgáltatott, a másik 
jegyesnek és rokonainak a kötendő házasság czéljából tett kiadások erejéig kártéritéssel tartozik; és köteles azt, a mit 
neki a másik jegyes vagy annak rokona a kötendő házasság okából ajándékozott vagy az eljegyzés jeléül adott, 
természetben visszaadni, vagy ha ennek helye nem lehet, értékét gazdagodása erejéig megtériteni; a másik jegyes vagy 
annak rokona által a kötendő házasság okából részére tett ajándékozási igéret pedig hatályát veszti.”, továbbá: „38.§ 
A házasságkötéshez a házasulók szabad beleegyezése szükséges. Kényszer, tévedés és megtévesztés (53-55. §) kizárja 
a szabad beleegyezést.” 
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mikortól fordul át jogellenes károkozásba: különösen nehéz – és még annál is inkább 

szubjektív - döntés. A házassági jogról szóló törvénycikk alapján, ha „alapos ok nélkül lép 

vissza” – quasi „tévedésben tart” -, avagy „alapos okot szolgáltat a másik félnek a 

visszalépésre” – quasi „tévedésbe ejt”-, akkor mintegy (kár)kötelmi helyzetbe sodródik általa. 

Ehhez kiegészítésképpen kapcsolódik a quasi „megtéveszt” fordulatának joggyakorlata, amely 

szerint: „I. A kártérítési jognak a házassági jogról szóló törvénycikk 3.§-ában foglalt korlátok 

között való szabályozása nem zárja ki azoknak a jogi tételeknek az alkalmazását, amelyek az 

eljegyzéstől való visszalépés tényétől különböző jogalapon, az idézett szakaszban 

megállapítottnál nagyobb terjedelemben keletkezett kár érvényesítése esetében irányadók. – 

II. Ha a vőlegény súlyos betegségét, melyről tudomása volt, az eljegyzéskor elhallgatta, ezzel 

a magatartásával a menyasszony személyiségi jogát jogellenesen és vétkesen megsértette.”259
. 

Ennek, a joggal való visszaéléshez hasonlatos házassági jogi szabály érvényességét 

veszélyezteti – contra legem - ugyanakkor minden olyan – egyedi igazságosság számára tett - 

engedmény, melyben különösebb magyarázat nélkül tér el fenti „főszabálytól” a 

jogalkalmazó: „A saját döntési szabadság körébe esik a joggyakorlás az esetben, ha az 

apácarend megtagadja a felvételt a szerzetesi életmódra alkalmatlannak vélt novíciával 

szemben.”260
. Tehát ez esetben az apácarend önkéntes - „önkénytesen” szubjektív - döntése 

nem éri el még az emberi magatartás quasi „tévedésben tart” jogi értékelését sem!? Nagyon is 

indokolt tehát az óvatosság és megfontoltság e téren. 

A jogos védelem szabálya körében az Mtj átveszi az Első tervezet javaslatát: a jogellenes és 

közvetlen támadás védekező általi visszaverése, még ha a támadónak kárt is okoz, jogosnak 

minősül, s nem keletkeztet kárkötelmet. Ugyanakkor az erdőőr részéről a vadorzóval 

szembeni lőfegyver használatot nem teszi egymagában jogossá a tiltott területen érés.261
 

Kérdéses tehát mind a vélt jogos védelem, mind a jogos védelem intenzitásának vagy 

mértékének (például ijedtségből való) túllépése esetén a cselekmény jogi minősítése. Szladits 

Károly szerint: „Ebben a körben azonban a védekezés okozta baj aránytalanul nagyobb is 

lehet a fenyegető érdeksérelemnél, bár ennek határt szab a jóerkölcsbe ütköző károkozás 

                                                 

259 MD. XXIII. 102.; ld. még PHT. 157.: Az 1894:XXXI.t.-c. 3.§-a, mely az eljegyzéstől alapos ok nélkül visszalépő 
jegyes kártérítési kötelezettségét a házasság céljából tett kiadások erejéig állapítja meg, nem zárja ki azt, hogy az 
eljegyzéstől alapos ok nélkül visszalépő jegyes a másik jegyesnek azért a kárért, amit ennek a házasság igéretével 
kapcsolatosan egyéb cselekményeivel, avagy mulasztásaival szándékosan okozott, az általános magánjogi szabályok 
szerint felelősségre vonható legyen. 
 
260 Grill IV. 670. 
 
261 MD. XXVI. 82. 
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tilalma. Aki a jogos védelem határait ijedtségből, félelemből vagy megzavarodottságból 

túllépi, nem felelős, hacsak maga ez a lelki állapot nem származik gondatlanságból.”262
. 

Ehhez Marton Géza még hozzáteszi, hogy ez utóbbi esetben: „A cselekmény jogellenessége 

tárgyilag kétségtelenül fennforog, s ez esetre is kell hogy álljon, hogy ki-ki csak saját 

veszélyére téved, illetőleg zavarodik meg.”263
. Az esetben pedig, ha a károsult maga idézte elő 

vétkes magatartásával a jogellenes támadást, úgy az Mtj – közvetve – az együttes okozás 

szabályait rendeli alkalmazni, amely alapján helytállni tartozik a jogos védelem körében a 

támadónak okozott kárért, mintegy annak felbujtójaként: „[…] Felbujtó és segéd tettesszámba 

megy.”264
. Egészen érdekes megvizsgálni a magatartás jogi megítélésének lehetőségét abban 

az esetben, ha a sérelmet okozó magatartást tanúsító személy tőle különböző harmadik 

személy érdekének védelmében – mintegy felebaráti kötelezettségének eleget téve – lép fel a 

jogellenesen támadó személlyel szemben, jól lehet ezen fellépését az érdekeiben 

veszélyeztetett személy megtiltja. Vajon a kifejezett tiltás ellenében is áttöri-e a 

jogellenességet az Mtj 1712.§-a? Vajon alkalmazható-e például ilyen esetben – akárcsak utaló 

normaként - a megbízás nélküli ügyvitel szabálya, amely kimondja: „[…] Az ügy urának 

akarata, sőt tilalma ellenére is helyénvaló a beavatkozás, ha anélkül az ügy urát terhelő tartási 

kötelezettségnek vagy oly kötelezettségnek kellő teljesítése maradna el, amelynek 

elmulasztása a közérdekkel ellenkezik, vagy ha a tilalom erkölcstelen.”265
. Van-e annyira 

„erős” tényállás a jogos védelem, hogy a fenti esetben „kétszeresen is jogellenes” magatartás 

minősítését áttörje? Meggyőződésünk szerint igen.266
 Sőt az ügy urának tilalma ellenére 

véghezvitt megbízás nélküli ügyvitel jogellenességét áttörő alapvetően erkölcsi alap, mint a 

tárgyi jogon kívüli norma létét jogilag is elismerő szabállyal kimondatlanul is összhangban 

van a jogos védelem szabályozása, amikor – szintén erkölcsi megfontoláson állva – 

megengedi más személy érdekében történő fellépést.  

A szükséghelyzet, mint jogellenességet kizáró körülmény szabályozása is több szempontból is 

előreviszi a jogellenesség, mint emberi magatartás-mérték meghatározását. A 

                                                 

262 Szladits Károly: A magyar magánjog, I.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1941; 377.o. 
 
263 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 134.pont 
 
264 Mtj, 1722.§ (II.) 
 
265 Mtj, 1635.§ (II.) 
 
266 A contrario erre enged következtetni az Mtj 1716.§ (II.) fordulata is, amely kimondja: „[…] Ha a sértést hivatalból 
üldözendő oly bűncselekmény idézte elő, amelynek büntethetőségét a sértett beleegyezése nem szünteti meg, a 
közvetve sértettnek jogát a kártérítéshez nem érinti az, hogy a közvetlenül sértett a cselekménybe beleegyezett.”. 
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szükséghelyzetben másnak kárt okozó magatartás azáltal válik jogellenessé, hogy a 

veszélyeztetett személy mintegy megelőzi az önnön károsodását, melyért utóbb a végül 

károsodást szenvedett személy válna felelőssé. Feltétele, hogy a másnak ténylegesen okozott 

kár ne haladja meg aránytalanul a bekövetkezéssel fenyegetett kár mértékét. Voltaképpen itt 

egy „megelőző és passzív” jogos védelmi helyzet áll fenn, amelynek tényleges elválasztása 

például a vétőképtelen személy, vagy éppen egy háziállat jogellenes támadásától látszólag 

nagyon keskeny mezsgyén mozog. Pedig a szükséghelyzet esetében egyrészt csak dolog 

károsítására irányulhat a védekező károkozó magatartása, másrészt nem mentesül az okozott 

kár megtérítésétől, harmadrészt a jogos védelem esetében ténylegesen meg is történik a 

károsult személy felelősségének megállapítása. A másodikként említett különbség kapcsán ki 

is emeli Marton Géza a szükséghelyzet minden más jogellenességet kizáró körülménytől való 

eltérését: „A szükséghelyzet ezek között a felelősségkizáró okok között egyébként annyiban 

kivételes helyet foglal el, hogy míg a többiek a cselekmény jogellenességét megszüntetvén a 

kártérítési kötelezettséget is kizárják, addig a szükséghelyzet éppen csak a kártérítés feltétele 

mellett
267

 zárja ki a jogellenességet.”268
. Vagyis itt megmutatkozik a szükséghelyzet dologi 

jogi aspektusa: senki sem használhatja más dolgát ingyen maga érdekében. S voltaképpen ez a 

fő különbség a jogos védelemhez képest is, amely „kipótolja” a szükséghelyzet „megelőző és 

passzív” jellegét a jogos védelemhez képest, mintegy a (magánérdekben történő) kisajátítás 

módjára.  

A jogos önsegély körében az Mtj – ugyanúgy mint a jogos védelem körében – feltételül állítja 

a veszély elhárításának „szükséges mértékét”, azonban a tekintetben meghaladja a 1712.§-ban 

foglaltakat – s ennyiben megint csak nem következetes megfogalmazásában -, hogy 

kifejezetten kimondja: „[…]Ha valaki ily előfeltételek nélkül él önsegéllyel, kártérítési 

kötelezettségét nem zárja ki az, hogy vétlen tévedésből az előfeltételeket meglevőknek 

tartotta.”269
. Ezzel szemben kiemelendő a tudatos fogalomhasználata, amennyiben „jogos 

védelemről” szól azon esetben, amikor más személy érdekében is felléphet a személy, és 

                                                 

267 Mtj: „496.§ A tulajdonos nem tilthatja meg másnak oly behatását a dolgora, amely közvetlen fenyegető veszély 
elhárítása végett szükséges, ha a fenyegető kár előreláthatóan aránytalanul nagyobb, mint az a kár, amely a tulajdonost 
a behatás folytán érheti. A tulajdonos azonban a behatás következtében őt ért kár megtérítését követelheti.” 
 
268 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 135.pont 
 
269 Mtj, 1714.§ (II.) 
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„jogos önsegélyről”, „önvédelemről”270, amikor csak saját érdekvédelmében háríthatja el a 

fenyegetettséget.  

A sértett beleegyezése is kizárja a prima facie jogsértésként jelentkező magatartás 

jogellenessé minősítését, kivéve, ha az a cselekvőképtelenség, csalárdság, jogszabályba vagy 

jó erkölcsbe ütközés miatt egyébként érvénytelen.
271

 Hasonlóképpen nem szünteti meg a 

sértett beleegyezése a személy ellen irányuló cselekmény jogellenességét, ha a sértő a 

beleegyezést a sértettnél betöltött bizalmi állása kihasználásával szerzi meg. Ez utóbbi esetre 

vonatkozóan, mégsem áll fenn a bizalmi helyzet kihasználása, ha a nő házas emberrel, 

házassága tudatában ágyasságra lép és az erkölcstelen viszonyt a maga részéről 

magántitkárnői viszony színlelésével leplezi.272
 

Nem említi ugyanakkor az Mtj a kényszert, mint jogellenességet kizáró körülményt, jóllehet 

azt az Első tervezet még kifejezetten és itt szabályozta. Marton Géza szerint, azonban: „Nem 

ide tartozik a közvetlen kényszerítés (vis absoluta), melynél nemcsak a vétkesség és 

jogellenesség, de maga a cselekmény is hiányzik a tettes részéről, ki a kényszerítőnek csak 

eszköze (közvetett tettesség, pl. a hipnózisban végzett testmozgásoknál). Viszont a fenyegetés 

mentesítő hatását fel kell vennünk nemcsak a Btk. 80.§-ában foglalt megszorított esetkörben 

(a tettes vagy hozzátartozói életének vagy testi épségének veszélyeztetése), hanem általában a 

szükséghelyzet keretei közt, lévén a kényszerítettség is alapjában a szükséghelyzetnek egy 

neme.”273
. Ugyanakkor Marton Géza ezen álláspontja részben saját elméletének mond ellent, 

amennyiben a jogellenességet olyan „hideg tárgyi mozzanatnak” tekinti, mely „egyformán és 

fokozat nélküli változatlanságban forog fenn mindannyiszor, valahányszor a jogrend s rajta 

keresztül valakinek egyéni joga sérelmet szenvedett”.274
 Ha pedig ezt is beillesztjük az 

általános magánjogi jogpolitikai kérdésre - t.i.: „Kit támogat inkább a jog: a hitelezőt, vagy az 

adóst?” - adandó válaszba, akkor be kell látni, hogy a kényszer hatására cselekvő 

magatartásának eredményeként károsodó jogrend és in concreto károsodó hitelező 

szempontjából egyaránt fennáll a jogi beszámítás „hideg tárgyi mozzanata”. Vagyis ehelyütt 

is szükség van a jogi mentesítésre. 

                                                 

270 Mtj, 458-461.§§ (Önvédelem és önsegély a tilos önhatalom ellen) 
 
271 Grill XXV. 751. 
 
272 MD. XXII. 17. 
 
273 Szladits Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1942; 877.o. 
 
274 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 136.pont 
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Az Mtj. az Első tervezethez hasonlóan a másért való szerződésen kívüli felelősséget is itt, „A 

tiltott cselekmények általában” fejezetben tárgyalja, azonban eltér abban az Első tervezettől, 

hogy mindezektől nem elkülönítve a kötelmi jog végén, hanem az „Egyes tiltott 

cselekmények” című fejezetet követő „Felelősség vétlenül okozott károkért” című fejezetben, 

tehát szerkesztésileg is kiemelve azok tartalmi-dogmatikai összefüggését szabályozza a vétlen 

károkozás eseteit. Őszintén kifejezésre juttatja ezáltal az Mtj, hogy a jogos magatartás is 

megalapozhatja kártérítési kötelem alapját. Felelősség keletkeztető mivoltuk „[…] abból az 

egyszerű és logikus felelősségi axiómából folynak, melyet a Code Civil több mint egy 

évszázada már ebben a generális szabályba foglalt össze: „Ki-ki felelős nemcsak a saját 

tényeivel felidézett károkért, de azokért is, melyeket a felügyelet-, illetőleg őrizet körébe 

tartozó személyek vagy dolgok okoznak”. Azaz: ebben a tételben az a rendkívül egyszerű és 

rendkívül meggyőző rendezési elv valósul meg, hogy a családjogi vagy vagyoni uralma alatt 

összpontosított személyi és dologi erőknek kifelé (az üzemen kívülálló környezetre) gyakorolt 

káros megnyilvánulásaiért az feleljen, akit az illető közösségben, szervezeten a vezetés, 

irányítás, ellenőrzés joga és kötelessége illet: a családfő, üzemtulajdonos, vállalkozó.”275
. Az 

Mtj 1720-1721.§-okban szabályozza a felügyelet alatti személyek és az kirendeltek 

károkozására vonatkozó rendelkezéseket. Az Mtj 1720.§-a - hűen követve a BGB 832.§-ában 

írtakat – egyetlen eltérést mutat csak az Első tervezethez képest: az Mtj hangsúlyosabban 

választja külön – t.i. külön bekezdésben tárgyalja - a jogszabályon és a szerződésen alapuló 

felügyeleti kötelezettséget, míg az Első tervezet 1090.§-ában ez inkább egybemosódott. Az 

Mtj 1721.§-a az ügyellátásra kirendelt személyért való felelősségről rendelkezik. A szakasz 

(I.) és (III.) fordulata szintén megegyezik a BGB vonatkozó, 831.§ (1) és (2) bekezdésével, a 

(II.) fordulata azonban meghaladva a német modellt kimondja, hogy a méltányosság alapján 

helye lehet a kártérítésre kötelezésre akkor is, ha vétlenségét bizonyítja, vagy ha a károkozás 

az ügykörén kívül (bár ahhoz kapcsolódva, a teljesítés alkalmával)276
 történt: „A vétlen 

kártételért való felelősség korlátai között (1737.§.) azonban a kirendelő a kirendelt által 

                                                 

275 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 173.pont 
 
276 vö.: „Az Mtj. ismertetett álláspontja egyébként középhelyet foglal el az objektív francia és a szubjektív német 
megoldás között.”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; [188.pont]; ld. még 
Martonra hivatkozással: „Az Mtj. megalkotói eredetileg a segéd deliktumért való felelősség francia modelljét, tehát a 
culpa in eligendótól független felelősség átvételét szorgalmazták, ami összhangban volt a régi magyar bírói 
gyakorlattal is. Más tényezők a gazdasági teherbíróképesség korlátozottságára hivatkozva a német modell (culpa in 
eligendo) mellett érveltek. Az Mtj.-be végülis bekerült főszabály az utóbbi álláspontot juttatta érvényre, ugyanakkor a 
méltányossági klauzula lehetővé tette a segédért való felelősségnek a culpa in eligendo fennforgása hiányában, tehát 
objektív alapon való megállapítását is.”, in: Földi András: A másért való felelősség a római jogban; Rejtjel Kiadó, 
Budapest, 2004; 358-359.o. 
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harmadik személynek jogellenesen okozott kárért akkor is felel, ha vétlenségét az előbbi 

bekezdéshez képest bizonyítja, valamint akkor is, ha a kirendelt a kárt nem az ügykörébe eső 

tennivalók teljesítésében, hanem csak teljesítésük alkalmával követte el.”277
. 

Jelentős különbség mutatkozik ugyanakkor a másért való szerződésen kívüli felelősség két 

esete között a tekintetben, hogy a felügyelet alatti személyek esetén az Mtj 1720.§ mellőzi a 

felügyeletre köteles személyek méltányossági felelősségét, holott ez nemcsak az kirendeltek 

által okozott kártételeknél278
, hanem nyilvánvalóan a cselekvőképtelen személyek vétlen 

kártételeinél is fennáll. Ez a különbségtétel két szempontból is megmagyarázhatatlan, s 

ennyiben különös. Egyfelől különös azért, mert „a magyar méltányosság-fogalom 

legáltalánosabb vonása a törekvés mindkét fél érdekpozícióinak egyenlő szintre hozására, 

egyfajta egyenlősítési tendencia.”279
, amely nyilvánvalóan lényegét, t.i. objektivizálódási 

törekvését veszíti el, ha nem következetes (sőt egyenesen véletlenszerű) annak 

alkalmazása.280
 Másfelől különös a megkülönböztetés azon történelmi előzmény alapján is, 

hogy már az Optk – fentebb elemzett – 1310.§-a is elismerte a cselekvőképtelenek esetén a 

méltányosságon alapuló felelősség megállapítást, csak éppen azt nem terjesztette ki a 

cselekvőképes személyekre; mikor pedig egy évszázaddal az Optk rendelkezéseit követően 

végre az Mtj – rendkívül haladó módon - kiterjeszti a méltányosság felelősségalapító hatályát 

a cselekvőképesekre is a 1737.§-ában, különbségtételt vezet be – különösebb indokolás nélkül 

– a cselekvőképtelen és kirendelt személyek helytállási kötelezettsége között. 

Az Mtj „Felelősség vétlenül okozott kárért” című fejezete rögtön első szakaszában, általános 

érvénnyel rögzíti a vétkességtől független felelősség elvét: „Aki másnak jogvédte érdekét 

                                                 

277 Mtj, 1721.§ (II.) 
 
278 Mtj, 1721.§ (II.) 
 
279 Tercsák Tamás: A joggal való visszaélés; ELTE Állam-és Jogtudományi Kar; Budapest, 2003.; 134.o. 
 
280 vö. MD. XI. 126.: A kir. Kúria a 84. Sz. TÜH. értelmében vétkességre tekintet nélkül marasztalta a földbirtokost 
azért a kárért, melyet az ispánja által alkalmazott napszámos kútágas javítása közben szenvedett, mert a kártalanítás, 
tekintettel a földbirtokos gazdaságának nagyobb terjedelmére s egyszersmind vagyoni körülményeire, méltányosnak 
mutatkozik – ld. ehhez még kiegészítésképpen Marton Géza magyarázatát: „[…] a veszélyes üzem (az idetartozó 
főeset) felelőssége oly időben fejlődött ki nálunk, mikor még a méltányossági felelősség ismeretlen fogalom volt, s a 
Mtj. is elmulasztotta a kettőt egymással kapcsolatba hozni. Ez a kapcsolatba hozás lesz a gyakorlatnak sürgős 
feladata, mint erre a 84. sz. TÜH indoklása is utal.”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 
1993; 567.lj.; továbbá MD. XXVII. 20.: A méltányosságon alapuló kártérítés mennyiségét is a méltányosság szerint 
kell megállapítani.; ezzel szemben – mintegy Marton Géza fenti megállapításának részbeni cáfolataként - olvashatjuk 
a méltányosság szerepét a veszélyes üzemi felelősség körében már az 1874.évi XVIII.törvénycikk indokolásában is, 
amely kimondja: „Amint ezekből látható, a jelen törvényjavaslat gyakorlati iránya leginkább azáltal van kijelölve, hogy 
nem új, eddig ismeretlen alapelveket akar törvényeink közé felvenni, hanem célja az általános kártalanítási elv sikeres 
alkalmazását, a vaspályák sajátszerűviszonyai mellett a külföldi törvényhozásnak e téren tett tapasztalatai alapján a jog 
és a méltányosság fogalmainak megfelelőleg biztosítani.” 
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jogellenesen, de vétlenül sérti meg (vétlen kártétel), a sértettnek ebből eredő vagyoni kárát, ha 

máshonnan meg nem térül, annyiban köteles megtéríteni, amennyiben ezt tekintettel a 

körülményekre, különösen az érdekelt felek vagyoni viszonyaira a méltányosság 

megkívánja.”281
. Az Mtj ezen rendelkezése – vizsgálódásunk tárgya szempontjából - egy 

rendkívül fontos körülményre mutat rá a tételes jog megkérdőjelezhetetlen érvényével: nincs a 

jogos és a jogtalan magatartás között hézag, így nincs - ezt a nem létező hézagot mintegy 

kitöltő - jogilag quasi semleges magatartás sem: „Ilyen nincs. Ami nem jogos, az jogtalan és 

megfordítva. Pontosabban jogtalan mindaz a magatartás, melyet törvényszó kifejezetten vagy 

implicite azzal, hogy szankcióval sujtja, ilyennek nyilvánít. Amit a törvény nem tilt, az jogos. 

[…] Ez hazai jogunk szempontjából a Mtj. 1737.§-ában tett éles különböztetés után, melyet a 

gyakorlat is magáévá tett („jogellenesen, de vétlenül…”), nem kétséges.”282. Természetesen a 

„jogellenesen, de vétlenül…” megkülönböztetés magában hordozza a jogellenesség és a 

vétkesség szükségszerű megkülönböztetését is: „Teljesen elhibázott dolog, ami pedig (nálunk 

is) az elméletben gyakran történik, a jogellenességet a vétkességgel hozni kapcsolatba s az 

elsőt az utóbbitól tételezni fel –, ami csak fogalomzavarra visz. A jogellenesség, mint ezt 

egyes német írók szemléltetően kifejezik, a tett minősítése (Unwerturteil über die Tat) 

szemben a vétkességgel, mint a tettes minősítésével (Unwerturteil über den Täter).”283
.  

Azáltal pedig, hogy az Mtj a 1737.§-t követően tömör csoportokban sorolja fel a vétlen 

felelősség esetcsoportjait, megteremti annak elvi alapját, hogy: „[…] a tárgyi felelősség többé 

nem kivételes, meghatározott esetekre szorítkozó szabályként (ius speciale), hanem, bár a 

közönséges (vétkességi) alapelvtől eltérő (ius singulare), ezért még mindig csak kisegítőnek 

gondolt, de mégis általános felelősségi elvként (ius generale) vonul be a rendszerbe, mely 

helytfoglal elvi alapon mindott, ahol a méltányosság megkívánja.”284
. 

Marton Géza összegző értékelésében pedig kiemeli, hogy az Mtj ezen két újításával „[…] (t.i. 

a véletlen felelősségnek bár csak kisegítő, de szerves és elvi alapon történt bekapcsolásával a 

vétkes felelősség rendszerébe s ezzel kapcsolatban egyszersmind a méltányossági gondolat 

bevezetésével a felelősségi mérlegelésbe), hazai jogunk a fejlődés élére került az európai 

nemzetek között, - aminél a kezdeményezés érdeme mindenesetre az Mtj. előkészítőit 

                                                 

281 Mtj, 1737.§ 
 
282 Szladits Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1942; 859.o. 
 
283 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 128.pont 
 
284 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 113.pont 
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(elsősorban Thirring Lajost, a kötelmi jog előadóját) illeti, de a kezdeményezés megértő 

felkarolása bíróságaink belátó szemét dícséri.”285
. 

Az Mtj e körben egymást követően szabályozza az telektulajdonos
286

 és az állattartó287
 

felelősségét. Az Mtj 1738.§ esetében két különbség is mutatkozik az Mtj és az Első tervezett 

megfogalmazásában. Az egyik, hogy az Mtj - eltérve az Első tervezet fogalomhasználatától - 

főszabályként nem közvetlenül az épülettulajdonosnak tudja be a jogellenes magatartást a 

lehulló épületrészek által okozott károk esetén, hanem a telektulajdonosnak, amely bár 

felelősségi jogilag nem kívánatos módon bővíti a személyi kört, de ugyanakkor a polgári jog 

egészének fogalmi rendszerét szem előtt tartva, igazodik az általános elvekhez, így 

mindenekelőtt az aedificium solo cedit elvéhez.288
 A másik eltérés – amely azonban 

megfelelően értendő az Mtj állattartóra megfogalmazott 1739.§-a esetében is -, hogy az Mtj 

1738.§-ának csak az első fordulata rendelkezik az Első tervezetben is említett építési hiba 

vagy fenntartási hiányosságok miatt bekövetkezett károk nyomán beálló vétlen felelősségről, 

azonban a szakasz – Első tervezethez képest új - második fordulata ezt „lecsökkenti” 

méltányossági felelősségre, amikor úgy fogalmaz: „Ha minden intézkedést megtettek, amely 

köztapasztalat szerint az építmény fenntartására vagy a veszély elhárítására szükséges, a 

felelős személy csak az előbbi §.289
 korlátai között felel.”290

. Marton Géza véleménye szerint: 

„Lényegében azonban e mögött a megtévesztő fogalmazás mögött a közönséges vétkességi 

felelősség húzódik meg, mert nyilvánvaló, hogy a mentőbizonyításnál használt személytelen 

„mindent megtettek” körülírás nem vonatkozhat senki másra, mint a gazdára és embereire, 

akikért a gazda, mint az előző pontban láttuk, a közönséges szabályok szerint is felel: azaz az 

1.bek (a teljes felelősség) esete csak akkor áll be, ha a gazda vagy emberei „nem tettek meg 

                                                 

285 Szladits Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1941; 849.o. 
 
286 Mtj, 1738.§ 
 
287 Mtj, 1739.§ 
 
288 vö. JH. V. 1032.: A telek tulajdonosa felel a telkén lévő építmény összeomlásából, vagy egyes részeinek 
lehullásából másra háramló kárért, ha az összeomlást, vagy lehullást építési hiba, vagy a fenntartás hiányossága 
okozta. Önmagában az a tény, hogy a folyosó a rajta állók terhe alatt leszakadt, igazolja, hogy a folyosó nem volt 
kellőképp karbantartva.; továbbá DT. 4. f. IV. 97.: A tulajdonos házának lebontása által a szomszédnak okozott kárt 
csak abban az esetben tartozik megtéríteni, ha ez házának lebontását az előírt szabályok figyelmen kívül hagyásával 
vagy azok ellenére eszközölte, vagy hogy az előírt óvintézkedéseket nem alkalmazta, mert a tulajdonos régi házának 
lebontásával csak jogát gyakorolta, s ebből a jogos tényből kifolyólag a szomszédra hárult kárt csak vétkes 
gondatlansága vagy mulasztása esetén köteles megtéríteni. 
 
289 Mtj, 1737.§ 
 
290 Mtj, 1738.§ (II.) 
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mindent, amit a köztapasztalat szerint (értsd: a rendes gondossággal előreláthatóan) szükséges 

volt”, más szóval részükről valami mulasztás, vétkesség forog fenn. Ezért tekintem én ezt az 

esetet (éppúgy, mint a hasonlóan fogalmazott következő pontbeli esetet is) ebbe a normális 

felelősségi kategóriába és nem a következő vétlen felelősségi csoportba tartozónak.”291
. 

Hasonlóképp fogalmaz Földi András is: „Ez a szabály a benne fölsejlő (vélelmezett) culpa in 

inspiciendóra tekintettel – közel áll a másért való felelősséghez, és rokonságot mutat az 

ABGB 1319. És a BGB 836.§-ával, nemkülönben a Codice civile 2053. cikkelyével, míg eltér 

az erre az esetre nézve objektív jellegű felelősséget előíró Code civiltől (1386.cikkely) és az 

OR-től (58.cikkely).”292. Összességében tehát elmondható, hogy az Mtj – bár elhalványítva 

annak kontúrjait – megismétli az Első tervezet 1778. és 1779.§-aiban megfogalmazott, és a 

vétkes felelősség szabályaira utaló rendelkezését, vagyis még mindig tartózkodik az objektív 

felelősség bátor és őszinte kimondásától, vélhetően nem eléggé megalapozottnak tartva annak 

legitimitását. Ezzel az utaló szabállyal a tervezet megint csak a károkozó magatartásra 

(vétkességére) és annak, t.i. az azt tanúsító akaratának lehetőség szerinti befolyásolására 

irányítja a figyelmet, amely nyilván erősebb legitimációt nyer a tiltott cselekményekre 

vonatkozó szabályozásban, mint itt, a „vétlen” károkozások között. Ezzel pedig megint tetten 

érhetővé válik a felelősségi rendszer széttagoltsága, vagyis, hogy nem lehet – széles körben - 

ugyanazon általános felelősségi elvekről beszélni a szerződéses és a szerződésen kívüli 

jogviszonyokban: az egyik a sérelmet szenvedő érdeket tekinti döntőnek (a jogrend objektív 

sérelmét,t.i. a jogellenességet – „Unwerturteil über die Tat”) – s e tekintetben a vétkesség 

háttérbe szorul, a másik pedig a a tettest („Unwerturteil über den Täter”). Ennek megfelelően: 

(I.) az állattartónak egyébként a vétlen károkozás szabályai szerint elbírálandó kártérítő 

felelőssége a hasznos háziállatok által okozott kár esetére nem terjeszthető ki, illetve csak 

akkor állapítható meg, ha a károkozás ténye az állattartó tulajdonos gondatlanságára vezethető 

vissza; (II.) Ugyanakkor az állattartó a hasznos háziállat által okozott kár megtérítésére 

kötelezhető akkor, ha minden intézkedést megtett ugyan, amit a köztapasztalat szerint az ilyen 

állat tartásával járó veszély elhárításához szükséges, de az érintett felek vagyoni viszonyaira 

való tekintettel a méltányosság azt követeli meg, hogy a károsult félnek kártérítést nyújtson; 

(III.) Ellenben nem alkalmazható ez a kivételes szabály, ha a kár magának a károsult félnek 

                                                 

291 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 190-191.pontok 
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gondatlansága folytán következett be.293
 Hasonlóképp: Az állat által okozott kárért annak 

tulajdonosa csak a rendes gondosság elmulasztása esetén felelős. Az országúton hajtott fogat 

saroglyájához kötött vezetékes ló rúgásáért tehát felelősségre nem vonható, mert aki a kocsik 

között, az országúton halad anélkül, hogy a gyalogúton akadályoztatva volna, a vezetékes ló 

rúgása által okozott balesetnek saját vigyázatlanságával is okozója.294
 

Az Mtj – a fejezet címének valóban megfelelő tartalommal – itt részletezi a ténylegesen 

vétlen (vétkesség nélküli) mögöttes felelősség eseteit: a veszélyes üzem működésével295
 és a 

kidobott, kiöntött, leejtett, kifüggesztett dolgokkal okozott károkért való felelősség szabályait. 

Az Mtj veszélyes üzemi felelősség szabályozásánál – hasonlóan az Első tervezethez – az 

1874.évi XVIII.törvénycikkből indul ki -, azonban a veszélyes üzem működtetőjének 

kimentési lehetőségét az eredetileg megfogalmazott három esetről („elháríthatatlan esemény 

(vis major)”, „harmadik személy elháríthatatlan cselekménye”, vagy „sérültnek saját hibája”), 

kettőre csökkenti le („erőhatalom” és „károsult hibája”296). Valójában azonban mind az 

1874.évi XVIII.törvénycikk, mind az Mtj (és az Első tervezett) megfogalmazása pontatlan. A 

vaspálya-vállalatok felelősségi szabályai körében említett „harmadik személy elháríthatatlan 

cselekménye”297
 és a „sérültnek saját hibája”298

 lényegében egy és ugyanaz, mivel a 

mentesülés szempontjából közömbös, hogy a külső ok harmadik személytől, vagy magától a 

károsulttól ered. Az Mtj (és az Első tervezet) szabályozása viszont nem ennek megfelelően 

                                                 

293 MD. XXV. 151. 
 
294 MD. III. 261. 
 
295 Mtj: „1741.§ Aki önállóan oly ipari vagy egyéb foglalkozást folytat vagy bármely célra oly üzemmódot alkalmaz, 
amely természeténél fogva különös veszéllyel jár, felel az ilyen iparűzésből, foglalkozásból vagy üzemmódból akár 
alkalmazottjára, akár harmadik személyre háramló kárért, hacsak nem bizonyítja, hogy a kárt erőhatalom okozta. 
[…]” 
 
296 Mtj, 1742.§ 
 
297 vö.: A munkás balesete azért következett be, mert egy társa, aki a munkavégzés közben oldalt ugrott és 
egyensúlyát vesztette, a felperes kabátjában kapaszkodott meg, őt így a mélybe rántva. A kártérítési keresetett a 
bíróság elutasította, mert a munkaadót nem terheli mulasztás, s meret a balesetet a munkaadóra nézve elháríthatatlan 
esemény okozta.; in: Szladits Károly-Fürst László: A magyar bírói gyakorlat – Magánjog, II.; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1935; 686.o.; továbbá MD. XVI. 20.: Az utazó közönség fegyelmezetlensége 
harmadik személyek elháríthatatlan cselekménye lehet. 
 
298 vö. PHT. 169.: A munkaközben, valamely tárgy cipelése folytán keletkezett sérv miatt a munkaadó, ha csak a sérv 
nem az üzem különös veszélyének, vagy a munkaadó gondatlanságának a következménye, kártérítéssel nem tartozik, 
mert azt a határt, ameddig a testi erő a test egészségének sérelme nélkül igénybe vehető, csakis maga az erőkifejtő 
egyén képes érezni és meghatározni, s ez a munkaadó ellenőrzésén és felügyeleti körén kívül esik; vagyis a túlságos 
megerőltetésből eredő balesetért a munkaadó rendszerint felelőssé nem tehető.; továbbá: A közutakon közlekedők 
kötelesek annyi gondosságot és elővigyázatosságot kifejteni, hogy az úttest kereszteződése előtt az úttesten való 
átjutás veszélytelen voltáról előzetesen meggyőződjenek.; in: Grill XXIV. 774. 
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korrigálta a vaspálya-vállalatokról szóló szabályozást, hanem azt igazából tovább rontva, 

elhagyta a „harmadik személy elháríthatatlan cselekményét”. Ezzel pedig „[…] nemcsak 

elméleti hibát követtek el, de az üzem felelősségét ok nélkül túlságosan megszigorították. A 

gyakorlat azonban – dicséretére legyen mondva – e ponton nem követte a javaslatokat, ami 

okvetlenül a vis major-fogalom megrontására vezetett volna. E helyett helyes érzékkel 

fenntartotta a vasúti törvény nyomán az említett középső mentességi okot. S valóban, semmi 

ok nincs is e törvény rendszerének az Mtj. rosszabb megoldásával való felváltására […]”299
. 

A deiecto és effusio által okozott károk körében az Mtj kimondja: „Ha lakásból vagy más 

helyiségből valamit járt helyre kidobnak, kiöntenek vagy leejtenek, a helyiség birtokosa felel 

az ebből másra háramló kárért, hacsak nem bizonyítja, hogy a kár okozója sem háznépéhez, 

sem személyzetéhez nem tartozik és engedély nélkül volt a helyiségben. Ugyanez áll 

megfelelően, ha járt hely felett kifüggesztett vagy felállított dolog leeséséből háramlik 

valakire kár. […]”300. E vétkességre való tekintett nélküli felelősség alóli kimentés szűk körre 

korlátozódik, sőt: „Ezt a mentőbizonyítást azonban helyesen egyfelől megszorítva kell 

értelmezni, úgy, hogy a mentekezőnek magától értetődően még azt is kell bizonyítania, hogy 

a rá nézve idegen cselekvést nem tudta elhárítani, másfelől tágítani kell, amennyiben 

nevezetesen semmi ok nincs, amiért a vis major-t, ami kifüggesztett, felállított dolgok 

leesésénél igen gyakran játszhat szerepet (szélvész, földrengés), kizárjuk a bizonyításból.”301
. 

A Mtj szabályozása kapcsán Földi András külön is kiemeli, hogy a „[…] szabály egyik 

érdekes sajátossága, hogy a kidobás és a kiöntés hagyományos – már a praetori edictumban is 

szereplő – tényállásai mellett nevesíti a dolog leejtését is, így expressis verbis kiterjeszti a 

„helyiség birtokosának” felelősségét a casus minorokra. Ez a megoldás ellentétes a 

pandektajoggal, amely szerint az elkövető magatartásának vétkesnek kellett lennie, de 

egyértelmű helyzetet teremt az osztrák kódex megfelelő szabályához képest is, és 

tulajdonképpen visszatérés az (ókori) római joghoz.”302
. Az Mtj-beli szabály bár azonos 

tartalommal került megfogalmazásra már az Első tervezetben303
 is, annak előzményének 

valószínűleg mégsem az Optk tekinthető, amelynek 1318.§-a a következőképp fogalmaz: „Ha 
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301 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 197.pont 
 
302 Földi András: A másért való felelősség a római jogban; Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004; 360.o. 
 
303 Első tervezet, 1786.§ 
 



85 

 

valaki, valamely veszedelmesen felfüggesztett vagy állitott dolog leesése; vagy valamely 

lakbóli kidobás vagy kiöntés által károsittatik, az, kinek lakásából a kidobás vagy kiöntés 

történt, vagy a dolog leesett, a kárért felelős.”304
. Az Mtj (és már az Első tervezet is) ugyanis 

teljes egészében elhagyja még a vélelmezetten vétkes magatartásra való utalást 

(„veszedelmesen felfüggesztett vagy állitott”)305
 is a szakaszból, azonban – gyengítve a 

károsulti érdekvédelmet – mégis mentesíti a közvetve károkozót a felelősség alól, „[…] ha az 

bizonyítja, hogy a cselekményt olyan persona extranea követte el, aki engedély nélkül 

tartózkodott az épületben. Ez a kimentési lehetőség azt is jelenti, hogy a szász ptk. és az Mtj. a 

római jogtól és az osztrák jogtól eltérően kimondottan másért való felelősségként szabályozza 

a de deiectis et effusis felelősséget.”306
. 

A naturalis obligatiók körében az Mtj – az Optk, majd az Első tervezet megfogalmazásait - 

tovább pontosítva ad immár határozott és dogmatikailag is felépített választ például a játékból 

és fogadásból eredő kötelezettségek körében az emberi magatartás-mérték dilemmájára. 

Egyfelől az Első tervezetben foglaltakkal szemben az Mtj – legalább közvetve - elismeri a 

játékból vagy fogadásból származó kötelezettségeket: „Játékból vagy fogadásból eredő 

követelést bírói úton nem lehet érvényesíteni. Az önkéntes teljesítés hatályos.”307
, illetve ezzel 

szoros összefüggésben: „Azok a jogszabályok, amelyek az elismert kötelem keletkezését 

kizárják vagy hatályát korlátozzák, ugyanily hatással vannak a tartozáselismerésből származó 

kötelemre.”308. Azaz a játék vagy fogadás alapján „elismert kötelem” keletkezik, amelynek 

alapja – fő szabály szerint – nem tilos emberi magatartás, mivel az Mtj nem alkalmazza vele 

szemben eleve az érvénytelenség szankcióját. Ugyanakkor implicite – és látszólag - mégis 

szankciót alkalmaz az ilyen emberi magatartásból fakadó kötelmi helyzetekben, amikor 

megtagadja a bírói úton való érvényesíthetőséget, miközben fenntartja az önkéntes teljesítés 

lehetőségét: „[…] azt foglalja magában, hogy az ily kötelmet nem lehet hatályossá tenni, de 

nem azt, hogy az érvénytelen is. De folyik ez már abból is, hogy a Mtj. a játékból és a 

fogadásból eredő követelésre vonatkozóan fentebb érintett elvet – a bírói úton való 
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érvényesíthetőség hiányára vonatkozó szabálynak kiterjesztése az ilyen kötelem alapján tett 

elvont fizetési ígéretre – általában kiterjeszti minden más oly követelésre, amelyet a törvény 

bírói úton érvényesíthetőnek nem ismer el (980.§).”309
. Bár az Mtj meghatározása érdemi 

előrelépést jelent az Optk-hoz, vagy az Első tervezethez képest, azt az emberi magatartás-

mérték szempontjából nézve még mindig nehéz összhangba hozni Marton Géza lényegi és 

tömör álláspontjával, t.i.: „Ami nem jogos, az jogtalan és megfordítva. Pontosabban jogtalan 

mindaz a magatartás, melyet törvényszó kifejezetten vagy implicite azzal, hogy szankcióval 

sujtja, ilyennek nyilvánít. Amit a törvény nem tilt, az jogos.”310
. Vajon „implicite” szankció a 

hatály megvonása, s ez esetben a naturalis obligatio alapja jogellenes magatartás, avagy mivel 

nem sújtja azt az érvénytelenség következményével, egyben jelzi, hogy annak alapja nem 

tilos, tehát jogos magatartás? Véleményünk szerint – különösen az Mtj 980.§-ban 

megfogalmazott kiterjesztő alkalmazására311
 is figyelemmel - az ilyen – nem feltétlenül 

szerződéses viszonyból fakadó - kötelmi helyzetek alapjául jogos emberi magatartások 

szolgálnak. Ugyanakkor ezek a jogos emberi magatartások valóban hordoznak magukban 

olyan tartalmi és/vagy formai sajátosságokat, amelyek mellett a jog nem mehet el szótlanul: 

azokat a maga eszközeivel értékelnie kell. Ez azonban nem fordítja át a magatartást tiltott 

cselekménnyé, vagyis téves az emberi magatartás minősítését a bírói úton történő 

érvényesíthetetlenség függvényében tárgyalni, és viszont. Ami a deliktuális viszonyok 

körében a jogellenesség és vétkesség egymáshoz viszonyított kapcsolata, az a naturalis 

obligatio esetében az érvényesség (illetve az annak hátterében fennálló jogos magatartás, vagy 

éppen – például Grosschmid Béni esetén - a causa) és a hatálytalanság (bírói úton ki nem 

kényszeríthetőség) kapcsolata: előbbi továbbra is a tett, utóbbi az abból kibontakozó kötelmi 

helyzet minősítése. Grosschmid Béni találó megfogalmazásában: „Ez éppen a sajátosságuk e 

joghelyzeteknek. T.i. hogy az, ami csak visszahajlása a kénytetőségnek, itten önállóan 

jelentkezik. Filius sine patre. Visszfény fény nélkül. Visszhang hang nélkül. […] Szóval, ha 

azt nézem, ami hiányzik belőle: nem kötelem; ha azt, ami megvan benne: az. […] 

                                                 

309 Szladits Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1941; 103.o. 
 
310 Szladits Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1941; 859.o. 
 
311 Mtj: „980.§ A játékból és a fogadásból eredő követelésre az előző §-okban megállapított szabályokat kell 
alkalmazni más oly követelésekre is, amelyeket a törvény bírói úton nem érvényesíthetőnek nyilvánít. […]” 
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Továbbfűzve azt mondhatjuk, hogy van tehát causa is, cakhogy nem propulsiv+reflectiv; 

hanem: csupán reflectiv causa.”312
. … 

 

                                                 

312 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 917-918.o. 
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5 Magatartás-mérték a magyar magánjogtudományban 
 

 

5.1 „Filius sine patre. Visszfény fény nélkül. Visszhang hang nélkül.”  

(Grosschmid Béni) 
 

Grosschmid Béni is felismeri az emberi magatartás-mérték használatának, különösen annak 

egységes felelősségi rendszerbe foglalásának nehézségeit, amikor – szükségét érezvén - 

magyarázza a vétkesség nélküli felelősséget: „Az, hogy a törvény ez esetekben a vétkesség 

bizonyítását nem kívánja (sőt olykor az ellenbizonyítást sem engedi meg) nem ellentéte 

annak, hogy a törvény alapgondolata mégis csak az, hogy itt hibánk okából felelünk. Az állam 

azért felel a sikkasztó bíróért, mert – tessék neki vigyázni; s a vasút is a balesetért, mert – 

tessék neki vigyázni; s a kutyáért is azért felelünk, mert – tetszett volna reá vigyázni. Más 

szóval, mert – alighanem hibásak vagyunk.”313’314
. Grosschmid Béni alapvetően a kártérítési 

kötelem jogalapja felől közelíti meg a témát, mert „[…] a kárvallás egymagában nem causa 

obligationis, hanem ahhoz, hogy vallott káromat valaki megtéríteni tartozzék, a kár tényén 

kívül fekvő causa szükséges.”315
, amelyek alapján a főbb csoportok: 1) delictum és quasi 

delictum; 2) culpa in praestando és quasi culpa in praestando; 3) jogos magatartás; 4) 

szerződés; 5) kisajátítás. Ugyanakkor Grossachmid Béni is megszorítással él, amikor 

hangsúlyozza, hogy a kártérítés közös és általános tételei főként az első két csoportra 

építhetnek, mert „ezek úgyszólván a kártérítési kötelezettségnek a rendes (egységes általános 

elvekből folyó) esetjei. Ezért e nevezett alatt önkénytelenül csak erre gondolunk. A 

                                                 

313 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 598-599.o. 
 
314 Ugyanakkor ezt másutt, például Unger, Handeln auf eigene Gefahr című művével kapcsolatban Grosschmid Béni 
éppenséggel kritikusan értékeli: „Végsőleg azonban a gyujtogatóra is azt mondhatjuk, hogy ez nem egyéb, mint saját 
kockázatra való cselekvés. Már t.i. a magánjog szempontjából, amely a gyilkosságot sem sujtja mással, mint 
kártérítéssel. Ezért felfogásom szerint, a kárt.alapok egybevetésénál a törvény indító okaira kell tekinteni, miután a 
külső elbánásban nincs különbség. […] Ez az, amit, felfogásom szerint, Unger nem méltat figyelemre. T.i. ő 
megfejtést lát a címül írt kategóriában, holott ez éppen a megfejtés hiánya. S ezért alája foglal olyan eseteket is, 
amelyek szorosabb qualificatiót engednek, így többek közt a vasúti balesetérti felelősséget.”; in: Grosschmid Béni: 
Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 
607.o. 
 
315 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 593-594.o. 
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generalizáló szabályok is csak e szükebb körre támaszkodhatnak eredménnyel.”316
, s ezzel 

voltaképpen hivatkozatlanul is megismétli, s így megerősíti Schwarz Gusztáv megállapítását: 

„a kártérítési kötelem e tarkán elszórt tényalapjai között kettő van olyan, mely elvinek és 

általánosnak mondható: az egyik a szerződés vagyis kárvállalás, a másik a károkozás.”317
. 

Amit mindehhez Grosschmid Béni hozzátesz, az egyfelől a még határozottabb és gyakorlatias 

kritikája az egységes alapeszme megalapozására tett kísérleteknek: „Azt mondani, hogy a 

jogtalan és jogos magatartás alapján kártérítést kirovó jogtételek egyenrangú szabályai a 

jogrendnek: szembeszökőleg téves. Amaz általános, elvileges: ez kivételes, szórványos. T.i. a 

jogrend olykor megenged valamit, ami másnak kárával jár vagy járhat, de ezt azzal egyenlíti 

ki, hogy az engedéllyel élőt megtérítésre kötelezi.”318; másfelől igyekszik rendezni az 

általános elvek viszonyát, funkcióját a szórványos jelenségekhez, amennyiben: „a kártérítési 

általános elveknek ennyiből inkább csak mellékes functiójok, hogy e kör számára netalántán 

értelmezési segedelmül szolgáljanak.”319’320
. Azaz őszintén be kell látni, hogy az általános 

elvek és tételek „e csoportok számára igen nagy részben tárgytalanok is”321
. 

 

Grosschmid Béni ezen jogalap felőli közelítés útján jut el a kötelem természetének és 

hatásainak, vagyis az alaki kénytetőség elemzéséig, amely „Igazabban: nem a kötelmi 

viszonynak hatása, hanem annak, ami azt megszüli (tények, causa- [kirovó] szabály).”, hiszen 

minden igény erre, mint főhatásra szorítkozik, találóan megfogalmazva: „Tartozni, azaz: 

fizetni (szolgáltatni) vagy megnyuzatni. Igaz, hogy e képzet csak pars pro toto. Ez nem 

                                                 

316 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 613.o. 
 
317 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása, Budapest, 1901; 218.o. 
 
318 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 607.o. 
 
319 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 613.o. 
 
320 Groschmid Béni ugyanitt folytatólagosan (továbbá még a Második kötet – Második rész, 978.oldalán) említi a 
Kereskedelmi törvény 272.§-át, mintegy az általános elvek kiegészítő, értelmező - mintsem annak megszorító és 
meghatározó - funkciójának példáját: “Kt. 272. sem céloz nyilván a kárbiztosítási ügyletre.”, ami így azonban árnyalja 
Horváth Attila azon megállapítását, miszerint a Kt. 272.§-a a kereskedelmi ügyletekre enyhe gondatlanság esetén is – 
visszaforduló felelősség módjára - teljes kártérítést írt volna elő; vö.: Horváth Attila: A Magyar magánjog 
történetének alapjai; Gondolat Kiadó; Budapest, 2006; 331.o. 
 
321 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 613.o. 
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változtat azon, hogy így lebeg többnyire előttünk.”.
322

 Azaz a középpontban csakis egyetlen 

dolog, mégpedig értelemszerűen a főhatás (köteles, kötelezve van, tartozik, felelős, stb.) 

állhat, amely azonban egyidejűleg elhalványít minden más közvetlen avagy közvetett hatást, 

amiket egyfelől „egy végbe állítani, azonképpen közös képzetbe gyűjteni alig lehetséges.”, 

másfelől - és ráadásul – mindez a „logikai lefejtéseknél […] aztán természetszerűleg 

különbséget okoz.”.323
 Ezzel az érvrendszerrel pedig Grosschmid Béni gyakorlatilag ismét 

háttérbe szorítja a jogellenesség, mint emberi magatartás-mérték mibenlétére irányuló 

vizsgálódást324
, miközben az előtt még éppen csak pár évtizede nyitott kaput a veszélyes 

üzemi felelősség, mint kivételes felelősségi alakzat elterjedése. Ennek ellenére mégis fontos 

Grosschmid Béni munkássága a vizsgált témánk szempontjából, mivel egyfelől jelentős 

felelősség-fogalmi tisztázást nyújt325, jelentősen meghaladva Wenzel Gusztáv hermeneutikai 

törekvéseit, másfelől a jogos emberi magatartások, de különösen a jogos és a jogellenes 

magatartások határán álló kis relevanciájú jogi tények részletes elemzése által közvetve 

útmutatást ad a jogellenes emberi magatartások vonatkozásában is. 

 

A felelősség-fogalmi tisztázás fő területe Groschmid Béninél – a kártérítés közös és általános 

tételei kapcsán már említett önkorlátozás alapján – szintén a károkozás és a szerződés 

viszonyaira szorítkozik. A delictum kapcsán fennálló kártérítési kötelezettség kapcsán 

nemcsak rögzíti a károkozás általános tilalmát, a culpa levis és a culpa in contrahendo főbb 

szabályait, hanem egyfelől pontosan idézi Frank Ignác által megfogalmazott emberi 

magatartás-mértéket326, másfelől bátran felvállalja fogalmi elemek tisztázását a quasi-

delictumok körében. E kettő pedig szorosan összefügg egymással, hiszen ez nyitja meg az utat 

Frank Ignác által a vétlen károkozás miatt esedékes „kárpótlás (t.i. a’valóságos kár 

                                                 

322 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 838-839.o. 
 
323 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 841.o. 
 
324 Hasonló következtetésre jut Földi András is: „Grosschmid a felelősséget egyszerűen kötelezettségnek ill. szankció 
alá vetettségnek tekinti, és annak nem tulajdonít etikai tartalmat, ennek megfelelően pl. a váltó kifizetéséért való 
felelősséget vagy az eladó szavatosságát is felelősségnek nevezi.”; in: Földi András: A másért való felelősség a római 
jogban; Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004; 70.o. 
 
325 vö.: „A felelősség fogalmi kérdéseivel a hazai jogirodalomban elsőként valószínűleg Grosschmid Béni foglalkozott 
behatóbban.”; in: Földi András: A másért való felelősség a római jogban; Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004; 69.o. 
 
326 vö. Frank Ignácnál írtakkal: „ember-társunkat károsítani nem szabad”, „minden ember kötelessége óvakodva 
eljárni” 
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megtérítése)” és „a’kin történt (casus domino nocet )” viseli a kárt elve között fennálló és 

számára megoldhatatlannak tűnő ellentmondás327
 feloldása előtt. Grosschmid Béni is 

hangsúlyozza, hogy a delictum és quasi-delictum elhatárolása „[,,,] alig lehetséges. Nem 

annyira elvi, mint jobban csak fokozati különbség.”328, „De mégis van benne valami. 

Csakugyan vannak esetek (a mai jogban egyre terjeszkedőleg), amidőn a hibának mintegy 

csak a lehellete alapján teszen felelőssé a törvény.”329
. Vagyis nem a kategórizálásban vagy 

egyéb kézzel fogható módon kimutatható különbség áll fenn a kettő között, hanem mintegy 

„jogsugalmi”330: „[…] a háziállat okozta kárnál nem tudjuk, de nem is keressük a hibát, de 

mégis abból indulunk ki (olyformán, miként az erős praesumptiónál az alapul veendő 

föltevésből); holott ellenben a szarvas vagy fácán okozta kárnál tudjuk, hogy a vadászati jog 

birtokosa nem hibás, amiért e vadak a vadászterületen kárt okoznak (hiszen kalitkában nem 

tarthatja őket), mégis rárójuk a kártérítést (miként fictió esetében alapul vesszük a tényt, 

amelyről tudjuk, hogy nem való).”331
 Tehát itt voltaképpen se nem a cselekvő, se nem a 

cselekmény, hanem végső soron maga a kötelmi viszonyt keletkeztető körülmény („ok”, 

„szülő tény”), az alaki kénytetőség áll nyíltan és öntudatosan a középpontban: „Erre 

mondhatnók, a „mintha vétség terhelné” helyett: mertmivelhogy félig-meddig terheli; továbbá 

a „képzelt vétkesség” helyett, hogy: vétkesség-látszat. […] Nem abból kél ki az obligáció, 

amiről tudja a törvény, hogy semmi sincs belőle; hanem abból, amiről fölteszi, hogy van 

belőle valami.”332
.  

                                                 

327 „Igaz ugyan, hogy casus domino nocet; de itt éppen az a’kérdés, cui domino? Mért nem domino corporis 
nocentis?”; in: Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban, I-II.; A Magyar Királyi Egyetem Betűivel, Buda, 
1845; 700.o. 
 
328 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 598.o. 
 
329 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 1107.o. 
 
330 ld. ennek sajátos és irónikus (ön)kritikáját: „Most is élénken emlékszem Stein Lőrinc hírneves bécsi professzor 
egyik előadására, melyben ő (Rechtsphilosphié című collegiumában) ezeket mondta: ha a rómaiak valamit nem 
értettek rámondták, hogy quasi, utilis (“Wenn die Römer etwas nicht verstanden haben, haben sie quasi, utilis 
gesagt…”)”; in: Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi 
Kiadás; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 1107.o. 
 
331 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 599.o. 
 
332 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 1111.o. 
 



92 

 

Grosschmid Béni emblematikus tételét - „[…] civiliter „felelni” valamiért, annyi mint 

magánjogi szabálynál fogva terhelő következményekbe sodródni által […]”333
 – alapul véve 

kijelenthetjük, hogy a kénytetőség, mint „kötelezés” rejlik végső soron valamennyi kifejezés 

(felel, köteles, tartozik, stb.) mögött. Ennek vizsgálata során azonban Grosschmid Béni 

felveti, hogy ha például az adós ugyanúgy „felel” a teljesítésért, mint ahogy „felel” a nem 

teljesítéséért, úgy „[…] itt a nyelvnek valamely játékával van dolgunk. Az, minek az 

igenlegesre és nemlegesre vonatkoztatása ugyanazt jelenti: nem lehet ugyanaz a valami.”334
. 

És valóban, az első esetben azért „felel” az adós, hogy valami megtörténjék335
, azaz itt a 

felelősség maga a kötelem, míg a második esetben csak közvetve, a felelősség okozataként336
, 

quasi szankciójaként jelentkezik a kötelem. Ez utóbbit „leszakadó”, „visszaforduló”, „causa-

tevő”, vagy éppen „besodró” felelősségnek is nevezi Grosschmid Béni. Ugyanakkor 

tapasztalat és egyúttal további megszorítás e fogalmak használata körében, hogy egyik 

esetében sem alkalmazzuk a „felel” fordulatot a jogos cselekmények terhelő 

következményére, csak általában valamely hibás magatartásra, kötelem szegése esetére; 

pedig: „Mondhatná, kétség-kívül a törvényes beszéd ezt is. Sőt ezt is: felelősek vagyunk a 

nem-gyilkolásért. Csakhogy nem mondja.”337, pedig „Ha delictumért civiliter felelni = 

kártérítéssel tartozni; utóbbi, bár jogos cselekmény okából (kártérítéssel tartozni), szintén: 

felelni érte.”338
. S itt Grosschmid Béninél is megmutatkozik egy pillanatra a „magánjog 

igazsága”, mely „nem az akarat jutalmazásában vagy fenyítésében, hanem a gazdasági 

kiegyenlítésben áll, mely nemcsak a károsító szándékával, hanem a károsított kárával is 

                                                 

333 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 603.o. 
 
334 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 845.o. 
 
335 „Felelősség itt eszerint = kötelezettség, obligáció (a kénytető oldaláról véve a megjelelést). Így nevezhetjük: 
előrevetett (prospectiv), hajtó (propulsiv), parancsoló (meghagyó), fentlebegő felelősség.”; in: Grosschmid Béni: 
Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 845.o. 
 
336 „Felelni itt annyi, mint […]ok s okozati kapocs alatt állani olyképpen, hogy ha valami megesik (vagy meg nem esik, 
péld. a teljesítés elmarad, ok), akkor alakul a parancs (meghagyás) t.i. (a magánjogon belől maradva) a kártérítésre 
[…], vagy egyéb változás […], okozat.”; in: Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – 
Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 845.o. 
 
337 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 848.o. 
 
338 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 603.o. 
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számol […]”339. Márpedig ennek, t.i. a „magánjog igazsága” beteljesülésének előfeltétele az 

alaki kénytetőség egyik meghatározó vonásának, a kikényszeríthetőségnek az érvényre jutása: 

„A mai végrehajtási intézmény a kényszerítő eszközöket elsősorban nem a közvetve 

kényszerítő (az adóst lelkileg indító) tekintetekhez, hanem ahhoz szabja: hogy a hitelezőt az 

adós akarata nélkül (sőt ellenére) lehetően hozzásegítse, ami többé-kevésbé megközelítője a 

követelés érdekbeli céljának. Egyszóval az ú.n. kielégítést. […] Tehát nem ugyan magát a 

szolgáltatást (szabad cselekvést), hanem ami a hitelezőnek többé-kevésbé ugyanannyit ér: 

kikényszeríti tőle.”340
. Azonban mielőtt teljesen átsodródnánk Grosschmid Béni gondolatai 

mentén a szankció világába, eltávolodva ezzel a vizsgált témánktól, itt kell visszafordítani és 

szembesíteni a kikényszeríthetőség/kiegyenlítés kapcsán felvillanó lehetőség (t.i. az adóst 

közvetve kényszerítő, lelkileg indító kényszerítő eszközök) alkalmazásából fakadó 

következtetéseket a kártérítés „közös és általános” tételeivel. Ugyanis az „indító eszközök” 

léte és alkalmazhatósága feltételezi, hogy „az adós általi véghezvitel alapjában nem cél, 

hanem eszköz, azon érdek szempontjából, amelynek kedvéért a követelés a hitelezőnek adva 

van.”341, márpedig ez ellentétes a kötelem alaptermészetével, hiszen ott „az akarat 

eltökélésének teljes szabadsága okvetlenül megkivántatik” fordulat nemcsak valamely 

elvontan, a maga absztrakciós szintjén vizsgálandó feltételt jelent, hanem átfogja a 

magatartás/jogügylet célzatát is, hiszen „feltételezi az akarat szabad eltökélését és irányzatát 

tárgyára”342
. Grosschmid Béni maga is felfedi ezt az ellentmondást: „Az aztán, hogy ez 

hogyan egyeztethető össze a kötelem abbeli mivoltával, hogy ez szabad cselekvésre való 

kötelezettség: mellékes, mihelyt áll az, hogy ez világszerte így van, így kell neki lenni, s a mai 

felfogás szerint másként nem is lehet.”343
. Ez a belső feszültség, s annak Grosschmid Béni 

által való őszinte és frappáns rögzítése pedig újfent és élesen rámutat a kártérítés „közös és 

általános” tételeinek szűkösen véges körére a tételes jogban. 

                                                 

339 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 219.o. 
 
340 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 849-850.o. 
 
341 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 850.o. 
 
342 Wenzel Gusztáv: A magyar magánjog rendszere I.; Atheneum; Pest, 1872; 436.o. 
 
343 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 850.o. 
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Ugyanakkor a szankcióról írt fejtegetések közvetve az emberi magatartásról is szólnak 

Grosschmid Béninél: „[…] hogy az adós egyéb indító okok (belső sugalom; becsület-, 

hitelvesztésből, tőzsdéről kizáratástól [naturális sanctióktól] való félelem) hiányában már csak 

azért is teljesít, nehogy végrehajtsanak ellen stb. Kötelezve lenni ez oldalról tehát annyi, mint: 

felsőbb hatalom alatt állani, amely nemcsak kéri, óhajtja, tanácsolja, hanem parancsolja a 

magatartást, ellenesetben megcsendíti rajtunk az ostorát. Kötelem, felelősség, parancs, 

sanctió, kénytetőség ekként válhatatlan egy dolog. […] Az obligáció: szabad cselekvésre való 

(közvetett) kénytelenség.”344
. Az emberi magatartás-mérték tehát aszerint kerül értékelésre 

(szankcionálásra), hogy annak tanúsítója élve szabad akaratával követi-e a „felsőbb hatalom” 

parancsát vagy csak sugallatát. E tekintetből pedig nagyon fontos megállapítás, hogy „nincs is 

alkati különbség péld. az erkölcsi, vallási becsületbeli és jogi kötelem között. Más csupán a 

sanctió fonadéka.”345. Nyilvánvalóan minden normarendszer, mely parancsokat vagy 

sugallatokat közvetít, azt a saját eszközeivel („saját köréhez tartozó felelősségi faj 

értelmével”) követi nyomon, és értékeli. Így egyaránt kikényszeríthető (értékelhető) a 

becsületbeli, a vallási, és végső soron az erkölcsi kötelezettség is: „Miként fény, árnyék jöhet 

a naptól vagy gyertyától.”346
. Az pedig már egy további szempont, „hogy nem mindenki hisz 

az elkárhozásban, ez igaz. De a földi igazság utolérő kezében sem hisz mindenki. […] Az, 

hogy a véghezvitelt nem lehet kierőszakolni, nem tesz különbséget.”347. Sőt, gyakorta éppen 

az eredetileg jogon kívüli szankciók a hatékonyabbak (pl. közmegvetés, borravaló, stb.); 

olyannyira, hogy idővel azokat maga a jog világa is átveszi (pl. kamarai tagságból való 

kizáratás, célprémium, stb.). Összességében tehát sem a jog, sem az egyéb normarendszerek 

nem aszerint értékelik a magatartást, hogy az általuk közvetített parancsot vagy sugallatot 

akár „az adós akarata ellenére is teljességben véghez lehetne vinni. Hanem a lélektani 

kénytetés oldaláról.”348
. S csakis ennyiben tud eredményt, t.i. „közös és általános” tételt 

                                                 

344 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 849.o. 
 
345 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 847.o. 
 
346 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 847.o. 
 
347 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 855.o. 
 
348 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 856.o. 
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felmutatni Grosschmid Béni is a kártérítési felelősség területén, amely egyúttal megegyezik 

az emberi magatartás-mérték – egyszerre felelősségalapító és felelősségkorlátozó – generál 

klauzulájának Werbőczy István által megfogalmazott formulájával349: „Ide vág az az ösmert 

tétel, hogy államon kívül is van (tételes) magánjog. Mihelyst az emberekben él az a tudat, 

hogy mely halat, madarat fogott, azt más ne bántsa (foglalás általi tulajdonszerzés) stb., s e 

tudat az ellenkező cselekvéstől többé-kevésbé visszatart, sőt a megszegésnek a nagyobb által 

támogatott (bárha önsegélyszerű) visszavivásától kell tartania: megvan a jognak a létele. A 

viszony a polgárolsult s ezen állapot közt, nem a lét ellentéte; hanem csak a fejlettségi fok 

különbsége.”350
. A két állapot fejlettségi foka között megmutatkozó különbségek pedig nem 

az emberi magatartás-mértékben, hanem az okozatossági, beszámítási és szankcionálási 

elméletekben mutatkoznak meg. A szabad akaraton nyugvó emberi magatartás-mérték 

fogalma kívül esik a művileg fejleszthető társadalom- és természettudományok körén; az 

természettől való, s csak annyiban változik időben és térben, amennyit például egy adott 

ország jogrendjébe emel belőle vagy sem: „Hiszen a művelt országokban is a magánjog 

uralma nagy részben erkölcsi (bévülről ható) erőkön nyugszik. Legvégső elemzésben pedig az 

is, hogy a törvények megtartatnak, nem a törvény, hanem a törvényen kívüli rugónak a műve. 

Quis custodiet custodes…, ha nem valami belső indító erő…”351’352
. 

 

Grosschmid Béni a felelősség-fogalmak tisztázásán túli, másik – vizsgálódásunk tárgyát 

érintő - jelentős fejtegetése a jogos emberi magatartások, de különösen a jogos és a jogellenes 

magatartások határán álló kis relevanciájú jogi tények körére szorítkozik, mely közvetve 

útmutatást ad a jogellenes emberi magatartások vonatkozásában. A naturalis obligáció körébe 

tartoznak azok az „esetek, amidőn nincs felelősség, és mégis, ha (s amennyiben) a 

                                                 

349 „ …  természeti jog alatt értjük azt, ami a mózesi törvényben és az evangeliomban foglaltatik; melynél fogva 
mindenki köteles úgy viselkedni mással szemben, a mint akarja, hogy más viselkedjék ő irányában; és tilos mással 
olyat tennie, a mit nem akar, hogy más tegyen ő vele.”; in: Werbőczy István: Tripartitum (Prologus/Bevezetés – 
II.czím, 5.§); Téka Könyvkiadó, Budapest, 1990.; 30.o. 
 
350 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 856-857.o. 
 
351 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 857.o. 
 
352 Ez ugyanakkor legalább részlegesen árnyalja Földi András fentebb idézet kategorikus megállapítását is: 
„Grosschmid a felelősséget egyszerűen kötelezettségnek ill. szankció alá vetettségnek tekinti, és annak nem tulajdonít 
etikai tartalmat, ennek megfelelően pl. a váltó kifizetéséért való felelősséget vagy az eladó szavatosságát is 
felelősségnek nevezi.”; in: Földi András: A másért való felelősség a római jogban; Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004; 
70.o. 
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szolgáltatást egyszer (teljesítésképen önkényt) véghezvitték, a törvény (ezen vagy azon 

szempontból) úgy veszi, mintha volt volna felelősség.”353
. Azaz, az mintegy „visszahajlik”, 

„visszahat” a magatartást tanúsító személyére, mégpedig anélkül, hogy a norma már 

előzetesen magatartás mértéket állított volna elébe; ez pedig annyit jelent, hogy e körben nem 

érvényesül az „előrevetett” felelősség sajátossága, amelyben a felelősség maga a kötelem. 

Grosschmid Béni találóan írja le a naturalis obligatio e kötelmi jogi önellentmondását: „Ez 

éppen a sajátosságuk e joghelyzeteknek. T.i. hogy az, ami csak visszahajlása a 

kénytetőségnek, itten önállóan jelentkezik. Filius sine patre. Visszfény fény nélkül. Visszhang 

hang nélkül. […] Szóval, ha azt nézem, ami hiányzik belőle: nem kötelem; ha azt, ami 

megvan benne: az. […] Továbbfűzve azt mondhatjuk, hogy van tehát causa is, cakhogy nem 

propulsiv+reflectiv; hanem: csupán reflectiv causa.”354. Azáltal pedig, hogy minden más 

tekintetben megfelelteti egymásnak e helyzeteket, a jogos, illetve jogellenes magatartások és a 

csökkent relevanciájú jogi tények közötti különbözőség „[…] mind csak oda megy ki, hogy 

nincs (jogi) kénytetőség.”355
. És ennyiben következetesen visszatér a delictum és a quasi-

delictum összehasonlítása kapcsán leírt elméletéhez is, mely szerint a háziállat okozta kár 

esetén mintegy vélelmezzük, míg a vadon élő állat esetén fictio által idézzük meg a 

„vétkesség-leheletét”. A naturalis obligatio körében is tehát „[…] a törvény […] civiliter 

fictiva-vá emeli azt a causa-t, ami natuliter valóságos causa”356
. Tehát itt sem kézzelfogható, 

avagy kategorizálható a különbség: „[…] a joghoz való viszonyában […] a natura, nem 

valami nyers, kikészítetlen vagsugalom, amellyel a jog valami felsőbb szellemvilágként állna 

ellentétben. Ellenkezőleg […]. Nem alantasa […]. Hanem mellettesse (társa) neki […]”, s 

ennyiben forrása, ihletője és alakítója is a jog normarendszerének; olyan „[…] ténybeli adott 

valami, ami épen ezért többé-kevésbé alkalmas arra, hogy jogi szabályoknak fűzőpontjául 

szolgáljon.”.357
 

                                                 

353 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 910.o. 
 
354 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 917-918.o. 
 
355 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 915.o. 
 
356 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 935.o. 
 
357 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 913.o. 
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Az emberi magatartás-mérték jelentőségét – összességében - nem lényegi, nem önállóan 

magyarázandó kritériumként kezelő felelősségi elméleten túl indokolt külön szólni a 

jóhiszeműség - bármely más vélelmezett magatartás-mértéktől való - elhatárolásáról is 

Grosschmid Béni elméletében. E szempontból először Huszty Istvánnál, majd Kelemen 

Imrénél tapasztalt haladó, bár nem feltétlenül tudatos, később pedig Frank Ignácnál 

meghivatkozott óvatos és következetlen fogalom használattal találkozhatunk. Grosschmid 

Béni e tárgykörben kifejti, hogy „ma is vannak természetöknél fogva stricti iuris és a bonae 

fidei obligácók. Azt, hogy mire melyik neme az elbánásnak illik jobban, az igazság közvetlen 

ösztönével kell megy megkülönböztesse a törvénylátó.”358, majd később „Grosschmid ezzel 

kapcsolatban bírálja a német BGB 157. és 242. §-ában kimondott Treu und Glauben elvet, 

amelynek felrója egyoldalúan hitelezőbarát, valamint a jogbiztonságot veszélyeztető 

jellegét.”359, ezzel pedig nemcsak a bíró mérlegelési jogkörét és egyben a Treu und Glauben 

generálklauzula jellegét erősíti, de egyúttal gyengíti az objektív értelemben vett jóhiszeműség 

„objektív alkalmazhatóságába” vetett bizalmat is. Mindezek ellenére tovább bontja az 

objektív értelemben vett jóhiszeműség fogalmát, s „Grosschmid azt is kifejti, hogy az 

(objektív) jóhiszeműségnek két oldala van: a jogügyletekkel kapcsolatos bona fides in 

contrahendo, másfelől a valamennyi kötelemnél irányadó bona fides in praestando.”360
. Ez 

utóbbi tehát a deliktuális kötelmi viszonyokba is irányadó, amely esetekben „a törvénylátás 

feladata a törvényakarat ily kintmaradt elemeivel a törvény merevségét értelmezőleg 

meghajlítani. […] Pontosabban: a merev külalkat mögött a belalkat hajlékonyságát észrevenni 

és érvényre juttatni. Az érdekszempont bevetése nem kikezdése ekként a törvénynek kivülről; 

hanem: a törvény saját belülről jövő, csakhogy halkabb, önszavának a meghallása a lármásabb 

tételek mögül.”361, amely ugyancsak a célvagyon-elmélet és Szászy-Schwarz-féle elmélet 

analógiájaként figyelmeztet minket a „magánjog […] igazságá”-nak őszinte beismerése, 

amely most sem „az akarat jutalmazásában vagy fenyítésében, hanem a gazdasági 

                                                 

358 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 859.o. 
 
359 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 
2001; 78.o. 
 
360 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 
2001; 79.o. 
 
361 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 865.o. 
 



98 

 

kiegyenlítésben áll, mely nemcsak a károsító szándékával, hanem a károsított kárával is 

számol […].”362
. Ehelyütt megfogalmazott definíciója szerint: az objektív értelemben vett 

jóhiszeműség „nem egyéb: mint a másik fél érdekére való hivséges tekintet”363
. Mindezek 

alapján valóban megerősítést nyer, hogy „Grosschmid számára az (objektív) jóhiszeműség 

korántsem egy magasan trónoló, elvont erkölcsi kategória, hanem a kötelezettségek 

értelmezésének és teljesítésének racionális és praktikus iránytűje”364
, s így nem is téveszthető 

össze „valami belső indító erővel365
, mint a feltételezett - akár evangéliumi eredetű - emberi 

magatartás-mérték egy lehetséges kifejeződésével. 

 

 

5.2 „A felelősség azok felé gravitál, akik képesek viselni a súlyát.” 

(Zachár Gyula) 
 

A századfordulót követő kodifikációs törekvések eredményesen ösztönözték a dogmatikailag 

is felépített magánjogi tanulmányok készítését, s annak részeként a jogellenesség, mint emberi 

magatartás-mérték elhelyezését mind a jogi tények, mind a kárkötelmek körében. Ezek közül 

az egyik első, a jogi tények rendszerét is részletező tanulmány Zachár Gyula egyetemi 

magántanárhoz kötődik, aki a legfontosabb jogi tényként említi az emberek jog keletkeztető 

cselekményeit, melyek joghatást váltanak ki. Csoportosítása alapján ugyanakkor „Ezek a 

cselekmények kétfélék lehetnek: ugymint megengedettek és tilosak.”366, vagyis még nem 

sorolja ide a jogos és jogellenes magatartások közötti átmenetet képező kis relevanciájú 

(csökkent védelmű) jogi tényeket. Mindez azért is érdekes – és ezáltal mutatja az emberi 

magatartások rendszerezésének fejlődését -, mert például a naturalis obligatiók tartalmi és 

alaki sajátosságait pontosan rögzíti, csupán azok rendszertani besorolását mulasztja el: 

„Vannak azonban olyan kötelmek, a melyeket jogunk nem tart elég fontosaknak ahhoz, hogy 

                                                 

362 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 219.o. 
 
363 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 865.o. 
 
364 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 
2001; 79.o. 
 
365 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 857.o. 
 
366 Zachár Gyula: A magyar magánjog alaptanai; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1912; 35.o. 
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azok perrel való kikényszerítését megengedje; viszont azonban nem lát okot arra, hogy a 

szerződő felek megállapodását érvénytelennek tekintse. Ezek az u.n. természetes kötelmek 

(naturalis obligatio), a melyek fő jellemvonása, hogy az elvállalt kötelezettség nem perelhető, 

de ha az adós önkényt teljesit, szolgáltatása érvényes kötelzettség teljesitésnek tekintetik s 

mint ilyen vissza nem követelhető.”367. A kárkötelmek körében - a kártérítési alapok szerint 

csoportosítva – megkülönböztet: a) vétkesség (delictum); b) vétkesség számba menő 

magatartás (quasi delictum); c) ügylet; d) megengedett (jogos) magatartás; e) kötelemszegés 

(vagy olybá vett magatartás) között. Ehelyütt ugyan megint említést tesz egy kis relevanciájú 

jogi tényről, az önhibáról, mint a jogos és jogtalan emberi magatartás közötti átmenetről, 

azonban annak rendszertani besorolását – következetesen – itt is mellőzi: „Ha leejtem az 

órámat és az összetörik, […], meg van a kár, a nélkül, hogy annak megtéritését bárkitől is 

követelhetném. Vannak azonban esetek, és ezekkel kivánunk itt foglalkozni, amidőn a 

bekövetkezett kárt valaki megtériteni köteles; amidőn tehát a kár egyszersmind kártéritési 

alapot is létesit.”368. Vagyis a kártérítési alapot és ezáltal magát a kárkötelmet a megtérítési 

igény kelti életre, nem maga a kár bekövetkezte.369
 A megtérítési igény mögött pedig minden 

esetben emberi magatartás („adós hibája”) húzódik meg, melynek minősítésére – a szubjektív 

tényezőkön túl – meghatározó módon visszahat maga a károkozás ténye is.370
 Vagyis míg a 

naturalis obligatio esetében a csökkent védelem, addig az önhiba esetében a quasi csökkent 

joghatás, mint „contra-causa” fojtja el a felelősségi alapot, jól lehet a kár ezen esetekben is 

megfogható. Ugyanakkor Zachár Gyula – a fenti csoportosításon túl – külön kihangsúlyozza, 

miszerint: „De ha kártéritési jogunk a vétkesség alapelvére van is fektetve, nem mondható, 

                                                 

367 Zachár Gyula: A magyar magánjog alaptanai; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1912; 152.o. 
 
368 Zachár Gyula: A magyar magánjog alaptanai; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1912; 157.o. 
 
369 Ugyanezt a következőképp fogalmazza meg Grosschmid Béni: „A kár-ok (factum damnificans) és a kár-
kötelezettségi ok (mint kötelem-tő) márcsak a mondottak szerint tehát szemmelláthatóan nem egy. Amaz egyszerüen 
ténybeli kútfeje valamely veszteségenk, mint gazdasági processusnak, emez jogi jelenségbeli fenforgása valamely, az 
okért való felelősségbe besodró törvényes alapnak.”; in: Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első 
kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 616.o. 
 
370 Ugyanezt a következőképp magyarázza megint Grosschmid Béni: „Amidőn a károsult egyedül csak maga az oka 
az ő kárának. Hogy ilyenkor nincs helye kártérítésnek, ez nemannyira jogtétel, mint darabja annak az általános 
igazságnak (conversum-nak, negativum-nak): hogy felelősségi alap (a kár-ok tényével való positiv láncolat) nélkül 
nincs kártérítés. T.i. az öncselekmény (önhiba) nem kárt.alap senki másra nézve. […] A károsúlt ú.n. vétkessége 
(önhibája) egyáltalán nem vétkesség voltaképpen. Magamagának kárt okozni nem tiltja semmiféle emberi törvény.”; 
in: Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Első kötet; Jubileumi Kiadás; Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 698.o. 
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hogy e szabály alól kivétel ne lenne. A törvény olykor hibátlan, hogy ne mondjuk jogos 

magatartást is kártéritési obligatióval ró meg.”371
. 

A kártérítési alapok szerinti csoportosítás keretében Zachár Gyula a delictum esetén három 

előfeltételét említi a kárkötelemnek: „Hogy ezen az alapon kártéritési kötelezettség 

keletkezhessék, ahhoz a következő három ténykörülmény fennforgása szükséges: u.m. 

jogellenes magatartás a károkozó részén; kár a károsult részén és egy bizonyos kapcsolat 

(causalis nexus) a kettő közt; vagyis hogy a bekövetkezett kár valóban a károsító vétkes 

magatartásának a következménye legyen.”372
. Azaz a vétkességi elv valóban oly mértékben 

uralja a kártérítési jogot, hogy a jogellenesség – mint elvi tételként külön említett tényállási 

elem - még Zachár Gyula megfogalmazásában is végső soron feloldódik a vétkességben, s a 

jogellenes magatartás – elvesztve elvi (dogmatikai) különállását – „vétkes magatartássá” 

változik át, melynek egymástól megkülönböztetett megnyilvánulásai (vagy még inkább annak 

fokozatai): a dolus malus, a culpa, a culpa lata, a culpa levis. A jogellenes és vétkes 

magatartás közötti elvi elhatárolás leginkább a quasi-delictum körében érhető tetten Zachár 

Gyulánál is, aki azonban e tekintetben csupán Grosschmid Béni meghatározásra szorítkozik: 

„Felelősségi, szavatolási esetek bizonyos állapotok okozataiért a hibának, vétkességnek 

mintegy csak a lehellete alapján (v.ö. Zsögöd: Fejezetek I.k.629.old.).”373
. A quasi-delictum 

nevesített esetei sorában ugyanakkor külön szól – a veszélyes üzemeket követően – az ipari és 

kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való biztosításáról szóló, 1907.évi 

XIX.törvénycikkről, amely még a „vétkesség leheletét” is elfe(le)dve, tisztán kártelepítési 

szempontok alapján rendezi a vétkességtől független kárkötelmi helyzeteket: „A 

balesetbiztositás czélja annak a kárnak e fejezet értelmében való megtéritése, melyet a 

biztositott személyt ért üzemi, vagy az e törvény 9. §-ában emlitett baleset folytán 

bekövetkezett testi sérülés vagy halál okozott. E fejezet szerinti kártalanitásra igényük van 

mindazoknak a munkásoknak, a kik a 3. § értelmében baleset esetére való biztositásra 

kötelezve vannak és pedig a munkába lépéstől a munkába való kilépésig, továbbá a biztositás 

fennállása alatt a 8. § értelmében önként biztositottaknak, ugyszintén a biztositásra 

kötelezettek és önként biztositottak hozzátartozóinak.”374
. S a törvényhozó kiterjeszti mindezt 

                                                 

371 Zachár Gyula: A magyar magánjog alaptanai; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1912; 157.o. 
 
372 Zachár Gyula: A magyar magánjog alaptanai; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1912; 157-158.o. 
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- korlátozások nélkül - a vasúti üzemekre is375
, amely alapján – mintegy a kárkötelem-

felelősség-biztosítás ellentmondását ex lege adottságnak tekintve - Zachár Gyula maga is 

magyarázat nélkül hivatkozza meg a vaspályák által okozott halál vagy testi sértés iránti 

felelősségről szóló, 1874.évi XVIII.törvénycikket, miszerint: „Ha valamely vaspálya üzemnél 

valaki életét veszti, vagy testi sértést szenved: az ez által okozott károkért az illető vaspálya 

vállalat felelős […]”376
. Különösen érdekes összehasonlítani e két törvénycikk 

fogalomhasználatát is: a vaspálya üzem az általa „okozott károkért […] felel”, míg a biztosító 

azon „kár […] megtérítésére” köteles, ami a biztosított személyt „ért […] baleset folytán 

bekövetkezett […] sérülés vagy halál okozott”. Azaz nemcsak hogy nincs már szó a vétkesség 

vélelméről, mint azt az 1874.évi XVIII.törvénycikk hivatalos indokolása említi, hanem 

helytállási kötelezettség egyenesen kiterjed minden olyan esetre is, amikor a biztosítottat a 

munkaadó vagy megbízottja megbízásából, vagy az üzem érdekében végzett tevékenysége 

közben éri valamely baleset.377
 A „vétkesség leheletének” teljes hiányát erősíti a törvénycikk 

81.§ is, amely külön szól a munkaadó „felelősségéről”, ha az a balesetet „szándékosan idézte 

elő”, vagy éppen „a törvény alapján hatóságilag elrendelt óvórendszabályokat nem 

foganatositotta, illetőleg az igy elrendelt óvókészülékekről nem gondoskodott”; vagyis a 

contrario, minden más esetben – azaz főszabályszerűen – sem vétkesség, sem gondatlanság 

nem terheli a munkaadót ezen külön nevesített eseteken kívül.378
 De még ezen is túlmegy a 

törvénycikk következő rendelkezése, miszerint a munkaadó elleni „[…] kártalanitási igény 

polgári peres uton jogerős büntetőbirói itélet nélkül is érvényesithető, ha a szándékosság vagy 

gondatlanság büntetőbirói megállapitása a balesetet előidézettnek személyében rejlő ok miatt 

nem volt lehetséges.”379, amely így már nemcsak hogy nincs figyelemmel a károkozó által 

tanúsított (vétlen) emberi magatartásra – hacsak annyiban nem, hogy legalább külön nem 

enged vele szemben érvényesíteni többlet szankciókat -, de a károsult által tanúsított vétlen 

magatartásra figyelemmel, mégis quasi többlet szankcióként, újabb igényérvényesítési utat 

nyit a munkaadóval szemben a károsult javára. Ezen kötelmi helyzetben „az ügylet eredeti és 
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egyetlen tárgya a kártérités”380
, vagyis eltűnik mind az emberi magatartás-mérték, mind a 

szigorúan vett okozatosság, mind – végső soron - a felelősség maga, s marad az egyén 

érdekeinek megvédése, aminek csak a gazdasági ésszerűség, vagy másként fogalmazva: a 

társadalom összességének érdeke szab határt. 

Végül említést kell tenni – a naturalis obligatio és az önhiba mellett – a kis relevanciájú jogi 

tények harmadik esetéről, az utaló magatartásról is, amelyet Zachár Gyula a megengedett 

(jogos) magatartások közé sorol: „A törvény olykor megenged valamit, ami másnak kárával 

jár vagy járhat; de ezt azzal egyenliti ki, hogy a kár bekövetkezte esetében az engedélylyel 

élőt megtéritésre kötelezi.”381
. Az ehelyütt említett példák legalább annyira számosak, mint 

különbözőek. Ide sorolja Zachár Gyula például a házassági jogról szóló 1894.évi 

XXXI.törvénycikket, mely szerinte „[…] megengedi a jegyeseknek az eljegyzéstől való 

szabad visszalépést. Mindamellett kimondja, hogy az a jegyes, aki az eljegyzéstől alapos ok 

nélkül visszalépett, a vétlen jegyesnek, illetve rokonainak a kötendő házasság czéljából tett 

kiadások erejéig kártéritéssel tartozik.”382. Azonban ehelyütt Zachár Gyula egybefoglalja „az 

eljegyzéstől való szabad visszalépést”, mint jogos magatartást, és „az eljegyzéstől alapos ok 

nélkül való visszalépést”, mint jogellenes magatartást. Ennyiben pedig teljesen elhibázott a 

házassági törvény fenti rendelkezését együtt említeni az Optk záloghitelező felelősségére 

vonatkozó szabályozásával, amely a kifejezetten jogosan alzálogba tovább adott tárgyban 

bekövetkezett károkért való helytállás körében kimondja, hogy: „Ha a hitelező a zálogot 

tovább adta zálogba; még az oly vétlenért is felelős, mely által a zálog ő nála el nem veszett, 

vagy meg nem romlott volna.”383. E két esetben bár alapvetően jogos emberi magatartásról 

beszélhetünk, azok közül az első – annak „aránytalansága” okán – (szándékolatlan) 

jogellenességbe fordul át – mintegy a „tévedésben tart” és „tévedésbe ejt” mintájára -, míg a 

második esetben jogos, de vétlen (legfeljebb eshetőleges) és „aránytalanságra” tekintet nélküli 

magatartást tanúsít a kötelezett. Az egyetlen közös vonás e két esetkörben: a hitelező 

határozott védelme. Vagyis ismételten megállja helyét Grosschmid Béni óvatosságra intő 
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megállapítása, amit a naturalis obligatio körében tesz: „Filius sine patre. Visszfény fény 

nélkül. Visszhang hang nélkül.”384
. 

 

 

5.3 Magatartás-mérték és a vétkesség „lehelte” tévutak 

(Kolosváry Bálint) 
 

Kolosváry Bálint a jogi tényeket, mint „az alanyi jogok tényálladékát”, kiemelten kezeli. 

Meghatározása szerint a jogi tények két fő csoportja a jogi cselekmények és a puszta tények, 

tényállapotok. Az előbbi: „Jogi cselekmény a személyek minden öntudatos cselekménye, 

vagy cselekvéstől való tartózkodása (abbanhagyás), mely a jogrend szerint jogi 

következményeket von maga után. Ha a jogi cselekmény egy eleve meghatározott jogi hatás 

előidézésére irányul: akkor jogügyletnek nevezzük. Ha valamely jogparanccsal jut 

összeütközésbe és kötelezettséget sért és ezért idéz elő joghatásokat: akkor jogellenes 

cselekménynek nevezzük és jellege szerint vagy mint vétségi, vagy mint mulasztási 

jogellenességet különböztetjük meg.”385
. Ebben a megfogalmazásban jól kidomborodik, hogy 

még egy szándékos károkozás esetén is inkább uralkodik - az emberi magatartás 

vonatkozásában – a „jog parancsába ütközés”, mint motívum, mintsem annak az elkövető 

részéről tanúsított célzatos mivolta: „A tiltott vagy jogellenes cselekmény az a jogi 

cselekmény, mely, a jogügylettel ellentétben, nem irányul egy előre kitűzött jogi hatás 

előidézésére, hanem közvetlenül a törvény rendelkezésére von maga után joghatásokat.”386
. 

Bár a jogellenes cselekményeknek számosak és jelentős eltérést mutatnak, Kolosváry Bálint 

szerint közös bennük, hogy tanúsítójuk mindig szembehelyezkedik a jogrend által előírt 

követelménnyel, melynek joghatása az új kötelmi jogviszony (obligatio ex delicto) létrejötte. 

Az így létrejött új jogviszony tartalma pedig: az okozott kár megtérítése. A jogellenes 

cselekmények két fő csoportja: 1.) a relatíve jogellenes cselekmények, amelyek esetén a 

sérelem elsődlegesen nem a jogszabály, hanem a sértett jogviszonyból fakadó alanyi jog ellen 

irányul (például: szerződésszegés); 2.)a magánjogi deliktum, amely „a jogrend elleni lázadás 

                                                 

384 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből; Második kötet – Második rész; Jubileumi Kiadás; Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1932; 917.o. 
 
385 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 43.o. 
 
386 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 60.o. 
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elemét hordja magában”387
. Kolosváry Bálint pontosan megfogalmazza már a magánjogi 

deliktum tényállási elemeit is, ezek a következők: 1.) kár; 2.) jogellenesség; 3.) okozatosság; 

4.) önkényesség (szándékosság). A jogellenesség körében Kolosváry Bálint kiemeli, hogy 

előfordul olyan eset is, hogy a kárt okozó cselekmény egyébként nem jogellenes, vagyis 

önmagában a kár nem alapozza meg a magánjogi deliktum létét, azaz a felsorolt 

tényálláselemek egymáshoz való viszonya alapján: szimultán tényállásról kell beszélni. 

Meglepő módon az okozatosság alatt említi az önhiba esetét, ráadásul annak 

meghatározásában a károsító „véletlen eseményt” emeli ki: „Kárt, t.i. véletlen esemény is 

okozhat; ilyenkor pedig az a szabály, hogy „casus nocet domino” ”388
. Ezen téves és 

szükségtelenül leszűkített meghatározás alapján, például ha a károsult hirtelen felindulásában 

saját tulajdonú vagyontárgyát töri össze szándékosan (földhöz vágja a kerámiát), akkor már 

kérdésessé válik a casus nocet domino szabályának alkalmazása. Ugyanakkor Kolosváry 

Bálint másutt már maga sem az okozatosság között tárgyalja ezt az esetkört: „Elmarad a 

kártérítési kötelezettség, ha a károsító cselekményt a károsult maga akarta vagy előmozdította. 

(Volenti non fit injuria.)”389
. De nem csak a tényálláson belüli elhelyezése és a 

megfogalmazása zavaró, hanem a „véletlen esemény” kiemelése okán akár a vétlen felelősség 

megalapozását is elnehezítheti, s ennyiben az megint csak félresikerült. 

Szemben az Mtj szerkesztési megoldásával, a jogellenes cselekményektől külön fejezetben 

tárgyalja Kolosváry Bálint a jogellenességet kizáró körülmények közül az önsegélyt, a 

szükséghelyzetet és a jogos önvédelmet390, mégpedig „A jogok védelme” című fejezetben. 

Megállapítása szerint: „Az „igény” eszerint a „jog”-nak materiális tartalmi része, melyet a 

gyakorlás célzatával valakire ráirányítunk, hogy őt a jogunknak megfelelő magatartásra 

bírjuk. Ezért az igény nyomon követi azokat az eseteket, ahol az alanyi magánjogok sérelmet 

szenvedtek.”391. Vagyis az önsegély és a jogos védelem itt nem a jogellenes magatartások 

tényállásával szerves összefüggésben jelentkezik, hanem mintegy az elvont jogvédelem 

eszméjének megvalósításaként. Az alanyi jogok önhatalmú megvédésének két formája közötti 

                                                 

387 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 61.o. 
 
388 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 61.o. 
 
389 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 62.o. 
 
390 További különbség az Mtj-hez képest, hogy míg a tervezet pontosan fogalmazva „jogos védelemről” szól, addig 
Kolosváry Bálint visszatérő pontatlansággal „jogos önvédelemről” ír, pedig az ilyen önhatalmú jogvédelem más 
érdekében is tanúsítható. 
 
391 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 65.o. 
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különbség, hogy míg a jogos önvédelem a jogellenes támadás/beavatkozás visszaverésére392
, 

addig az önsegély a (vélt vagy valós) jogaink önálló támadással való érvényesítésére 

irányul393
. A jogos védelem körében meghatározza az objektív jogellenesség fogalmát is, 

miszerint: „az „objectiv jogellenesség” azt teszi, hogy a támadónak vétkesnek lennie nem kell 

(lehet, hogy azt hiszi, miszerint amit tesz: az jogos önsegély), viszont a megtámadottnak 

vétkesnek lennie a támadás előidézésében nem szabad, sőt, ha azért él önvédelemmel, mert 

jóhiszemű tévedésből a támadást jogellenesnek minősítette: cselekménye nem lesz 

„önvédelem”-ként elbírálható.”394
. A jogos védelem körében kifejtett jogos önhatalom 

intenzitása és mértéke egyetlen mértékeként a támadást/behatást állítja: „Az önvédelemnél a 

védelmi cselekmény minőségét és határait a támadás minősége szabja meg. Nagyon erős 

támadásnál el lehet menni egészen a támadó megöléséig is.”395
. Azaz elhagyja – valószínűleg 

a jogvédelem eszméjének absztrakt ábrázolása okán - a Szladits Károly által még megemlített 

korlátozást: „Ebben a körben azonban a védekezés okozta baj aránytalanul nagyobb is lehet a 

fenyegető érdeksérelemnél, bár ennek határt szab a jóerkölcsbe ütköző károkozás tilalma.”396
.  

A szükséghelyzet („magánjogi végszükség”)397
 Kolosváry Bálint szerint: „a jogos önvédelem 

fokozott alakja, s egyúttal átmenet az önsegélyre”398, amely azonban se nem egyértelműen 

jogos, se nem egyértelműen jogellenes cselekmény: „[…] helyesebb, ha a jog és a jogtalanság 

között elgondolt oly megengedett vagy közömbös cselekménynek vesszük, mely 

elkövetőjével szemben helyet ad az önvédelemnek, viszont rendszerint kártérítési 

kötelezettséget is von maga után.”399
. Kolosváry Bálint annak ellenében fogalmazza meg a 

jogos és jogellenes közötti magatartás átmeneteként a szükséghelyzetben tanúsított 

magatartást, hogy maga az Mtj 1713.§-a annak egyértelműen „nem jogellenes” minősítést ad, 

sőt kifejezetten bírálja is annak német mintára bevezetett indokolását („Prinzip des 

                                                 

392 ld. Mtj, 1712.§ 
 
393 ld. Mtj, 1714.§ 
 
394 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 66.o. 
 
395 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 66.o. 
 
396 Szladits Károly: A magyar magánjog, I.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1941; 377.o. 
 
397 ld. Mtj, 1713.§ 
 
398 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 67.o. 
 
399 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 67.o. 
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überwiegenden Interesse”): „Átvette ezt az álláspontot a M.M.T. 496.§-a
400

 is, bár annak mai 

szokásjogunkban semmi támpontja nincs, sőt az helytelen is, mert a végszükségi helyzet 

sajátossága a szemben álló érdekek mérlegelésének lehetőségét kizárja, a körülbelül egyenlő 

értékű ellenérdekek összeütközése esetén pedig megoldást nem nyújt.”401
. S annyiban valóban 

helytálló Kolosváry Bálint észrevétele, hogy ehelyütt a jogellenesség kizárása egy amúgy is 

viszonylagos, érdek-összehasonlítás eredményén múlik, amit az adott szükséghelyzet, mint 

veszélyhelyzet fenyegető körülményei között kell(ene) higgadtan és előrelátóan alkalmaznia a 

szükséghelyzetben fenyegetett személynek. Ugyanakkor ezzel szemben felhozható ellenérv, 

hogy éppen ebben áll a „magánjogi végszükség” különleges, kivételes jellege, s a fenyegető 

körülmények között is elvárt érdek-összehasonlítás végső soron a magatartás jogellenességét 

töri át. Összességében azonban mégsem önmagában ez fordítja át Kolosváry Bálint 

kategorizálási javaslatát tévedésbe, hanem az, hogy: egyfelől nem észleli az Mtj 496.§ dologi 

jogi természetéből fakadó egyediségét402, másfelől az így bevezetett köztes, jogilag quasi 

közömbös magatartási mértéket se nem veti össze érdemben a többi jogellenességet kizáró 

körülménnyel403
, se nem alkalmazza azt következetesen az önhiba, a naturalis obligatio, vagy 

éppen az utaló magatartás esetében sem.
404

 

                                                 

400 Mtj: „496.§ A tulajdonos nem tilthatja meg másnak oly behatását a dologra, amely közvetlen fenyegető veszély 
elhárítása végett szükséges, ha a fenyegető kár előreláthatóan aránytalanul nagyobb, mint az a kár, amely a tulajdonost 
a behatás folytán érheti. A tulajdonos azonban a behatás következtében őt ért kár megtérítését követelheti.” 
 
401 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 68.o. 
 
402 Abban mutatkozik meg a szükséghelyzet dologi jogi aspektusa, hogy t.i.: senki sem használhatja más dolgát ingyen 
a maga érdekében. S voltaképpen ez a szükséghelyzet fő különbsége is a jogos védelemhez képest is. Az 
ellentmondásosságot csak tovább erősíti, hogy például „a szomszédsági közvetett behatások” (pl. füst, korom, támfal, 
stb.) körében maga Kolosváry Bálint is egyetértően fogadja az ehhez hasonló viszonylagos mérlegelést, amikor 
kiemeli: „Mindebből látszik, hogy valamely közvetett behatás mikor minősül már jogellenesnek, mikor kell már a 
tulajdonost bizonyos garantialis kellékek kimutatására kötelezni […]. Mint irányadó elvet a chicane-tilalmát is szem 
előtt kell tartanunk. Szabály ugyanis, hogy a jog olyan módon való gyakorlása, melynek egyéb célja, haszna nincs, 
mint másnak a rosszakaratú bosszantása: tilos.”; in: Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 
1930; 162.o. 
 
403 vö. Marton Géza álláspontjával: „A szükséghelyzet ezek között a felelősségkizáró okok között egyébként annyiban 
kivételes helyet foglal el, hogy míg a többiek a cselekmény jogellenességét megszüntetvén a kártérítési kötelezettséget 
is kizárják, addig a szükséghelyzet éppen csak a kártérítés feltétele mellett zárja ki a jogellenességet.”, in: Marton 
Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; 135.pont 
 
404 vö.: „[…] itt csak a kötelem tartalmára nézve emelendő ki, hogy az, azt az alaphatást fejezi ki, mely az adós  
teljesítési kényszerűségében és a hitelező teljesítés iránti követelésében nyilvánul. Ez az alaphatás az úgynevezett 
naturális obligatióknál meg van gyöngítve abban az értelemben, hogy a jogrend ezektől a kötelmektől a kereseti jogot 
elvonja […].”, in: Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 288.o. 
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A jogos önsegély körében Kolosváry Bálint – az Mtj megfogalmazásához igazodó módon – a 

magatartás kivételes405, valamint annak időleges biztosítási jellegét emeli ki, melyet követően 

köteles az érintett fél a hatósági jogsegély utólagos igénybevételére, hogy igazolni tudja 

tanúsított magatartásának jogszerűségét. 

 

A kötelem keletkeztető tényállások körében Kolosváry Bálint bár a Digesta ismert 

meghatározását idézi fel406, mégis annak kifejtése során felsorolja a jogfejlődés újabb 

eredményeit is. Így kötelem keletkezhet egyoldalú jognyilatkozatból (élők között és halál 

esetére szólóan egyaránt), szerződésből (előszerződésből is), jogellenes cselekményekből és 

egyéb tényállapotokból, körülményekből. A jogellenes cselekmények pedig jogi hatásukat 

tekintve megint csak kétfélék: „Vagy egy egészen új kötelmet létesít, vagy egy már fennállót 

módosít, azaz mintegy „továbbképez”. (Delictum és relatív jogellenesség.)”407
. A relatíve 

jogellenes magatartások esetén azonban Kolosváry Bálint nem szorítkozik következetesen és 

kizárólagosan a kiváltott joghatás, mint egyedi avagy elsődleges elhatárolási szempont 

érvényesítésére, mivel több helyütt is hangsúlyozza, hogy: „[…] a relatíve jogellenes 

cselekmény csak az esetben ilyen, ha egyúttal a cselekvő vétkességével van qualifikálva”408
, 

tehát ugyanúgy a cselekvő személyéhez köthető minősítésként/körülményként határozza meg 

a jogellenességet – hasonlóan például Wenzel Gusztáv, vagy Zlinszky Imre korábban tárgyalt 

elméletéhez -, amely így azonban egyfelől nem köthető a cselekmény tényéhez, másfelől nem 

azonosítható a cselekmény objektív joghatásával, eredményével, ti. a károkozással sem, 

ezáltal pedig – s ennyiben saját csoportosítási, elhatárolási szándékának is ellentmondóan – 

ismételten megnyitja a fogalmi és dogmatikai összevegyülés lehetőségét a magánjogi 

delictummal.
409

 A magánjogi deliktumokból származó kötelmeket Kolosváry Bálint két 

alcsoportra osztja: a tisztán deliktuális kötelmek és a „quasi ex delicto” tényállásokból fakadó 

                                                 

405 Éppen ez a „kivételes jelleg” hangsúlyozása hiányzik Kolosváry Bálint kategorizálásában a szükséghelyzet 
körében. 
 
406 Lex 1. pr. Dig. XLIV. Tit. VII. De oblig. Et actionibus: „Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio, 
aut proprio quodam jure ex variis causarum figuris.” 
 
407 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 319.o. 
 
408 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 425.o. 
 
409 vö. ezen ellentmondás alátámasztására: „A relatíve jogellenes cselekmény önmagában véve megengedett 
cselekmény, de valamely fennálló jogviszonynál fogva bizonyos személyekkel szemben sértő. A sérelem nem 
jogszabály, hanem a sértett jogviszonyból fakadó alanyi jog ellen irányul.”, in: Kolosváry Bálint: Magánjog; A 
„Studium” kiadása; Budapest, 1930; 60-61.o. 
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kötelmek. Az előbbi közé sorolható: 1.) a személyiség megsértéséből eredő kötelem, 2.) a 

vagyon elleni jogellenes cselekményből származó kötelem, 3.) a köteles gondosság és 

felügyelet elmulasztásából eredő kötelem; az utóbbi közé sorolható: 1.) az állatkár, 2.) a 

veszélyes felfüggesztés, felállítás, kiöntés, vagy kidobás következtében beállott károk, 3.) a 

harmadik személyek vétkes cselekményeiért való felelősség, 4.) a vaspályák által okozott 

károk, 4.) a veszélyes üzem. Ez utóbbiak vonatkozásában Kolosváry Bálint kiemeli, hogy: 

„Az ex delicto származó kötelmek közé sorolandók azok is, melyek quasi ex delicto 

származnak, mert ezeknél a jogellenesség tényállását a jogrend vélelemszerűen veszi fel és 

teszi a kötelem alapjává.”410
. Ugyanakkor a „quasi ex delicto származó kötelmek” részletes 

tárgyalása során már nem a jogellenesség egységes vélelméről szól Kolosváry Bálint, hanem 

megkülönbözteti a vélelmen vagy éppen a fikción alapuló „quasi ex delicto származást”. 

Eszerint: vélelmen alapul az állatkár411
; a veszélyes felfüggesztés, felállítás, kiöntés, vagy 

kidobás által okozott kár; a vaspályák által okozott kár412
; és a veszélyes üzemből eredő 

károsodás413
. Ugyanakkor fikción alapul a harmadik személyek vétkes magatartásáért való 

helytállás414
. E megkülönböztetés inkább megint csak következetlen, mint sem tudatos 

fogalom használatot feltételez Kolosváry Bálint részéről, mert az például mind a (vélelemen 

alapuló) vadkár és a (fikción alapuló) harmadik személy károkozása közötti különbségtétel, 

mind végső soron a delictum és a „quasi ex delicto” közötti különbségtétel vonatkozásában 

támadható jelen formájában. Kolosváry Bálint – hasonlóan a korábbi elméleti 

megközelítésekhez - bár a cselekmény eredményét tekintve a tárgyi felelősség körében 

mozog, mégsem tud elszakadni a cselekvő magatartásának értékelésétől, vagyis továbbra is a 

vétkesség (delictum) gondolatára támaszkodik: „A károsult pusztán a kár objectiv ténye 

alapján jogosult a kártérítésre s az ezt elhárító bizonyítás, hogy t.i. a kárt magának a 

                                                 

410 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 319.o. 
 
411 „Vadak, nevezetesen a fővadak okozta kárért a vadászterület vadászati jogosítottja, ki a kérdéses fővadat 
tenyésztette (a tenyésztés: vélelem) minden további nélkül, tehát valóban „quasi ex delicto” felelős.”; in: Kolosváry 
Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 430.o. 
 
412 „[…] az 1874:XVIII.t.-c. szerint az illető vaspályavállalat a felelős, miután a vétkes gondatlanságot az ő terhére a 
törvény vélelemszerűen felveszi.”; in: Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 431.o.; 
vagyis Kolosváry Bálint - Reinitz József álláspontjával ellentétben – szintén a vaspálya-vállalat vétkességi vélelméről 
szól. 
 
413 „A vétkesség az ily kártételeknél legtöbbször nem mutatható ki, a jog azonban vélelemszerűen felveszi s így a 
kötelmet szülő tényállás itt is „quasi ex delicto” áll elő.”; in: Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; 
Budapest, 1930; 432.o. 
 
414 „Harmadik személyek vétkes cselekményeiért való felelősségnek különböző esetei, melyekben a vétkességi elem 
merő fiction alapszik.”; in: Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 430.o. 
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károsultnak a vétkessége okozta, az alperes terhe.”415
. Így közel egy emberöltő távlatában is 

megmutatkozik még Schwarz Gusztáv kritikai észrevételének aktualitása: „Hogy a «vétlen 

felelősség» elve milyen jelentős szerepet játszik már a római jogban is, a divó doctrinából 

tisztán ki nem vehető. E doctrina ugyanis fictiókkal takargatja itt csakugy, mint a magánjog 

számos más terén, a való tényállást, és csakhogy a maga alapelvét «poena sine fraude (dolo, 

culpa) esse non potest» (fr. 131. pr. D. de V. S. 50. 16.) megmentse, vétkességet költ oly 

esetekben is, melyeket az elfogulatlan ítélet csakis a «vétlen felelősség» rovata alá 

sorozhat.”416. Az előrelépés legfeljebb annyi, hogy Kolosváry Bálint már legalább nem a tilos 

cselekmények körében alkalmazza a felsorolást. 

 

A jogos és a jogellenes emberi magatartások, mint jogi tények elhatárolása szempontjából – 

figyelemmel a korábbi dogmatikai és kodifikációs megoldásokra, különös tekintettel az Mtj. 

szabályaira – érdemes áttekinteni Kolosváry Bálint javaslatait a jogos és a jogellenes között 

átmenetet képező emberi magatartásokra, mint jogi tényekre, hiszen a jogellenességet kizáró 

körülmények között nem említi Kolosváry Bálint a sértett beleegyezését, sőt a naturalis 

obligatio sajátos helyzetét is alapvetően etikai érvekkel támasztja alá. E két szempont együttes 

vizsgálatára ismét az eljegyzéstől való visszalépéssel kapcsolatos okfejtések adnak 

lehetőséget. Kolosváry Bálint szerint a jogügyeletek négy általános kelléke417
 közül a 

negyedik, hogy a jogügylet célja, tartalma jogilag lehetséges és megengedett legyen. A 

jogügyletek megengedettsége „pedig attól függ, hogy egyrészről beleütközik-e a jogügylet 

direkte vagy indirekte valamely tiltó jogszabályba (törvénybeütköző ügyletek) vagy nem; - 

másrészről, hogy milyen viszonyban áll a mindenkori erkölcsi felfogáshoz? (erkölcstelen – 

turpis causán nyugvó ügyletek).”418. Ez utóbbival kapcsolatban Kolosváry Bálint kiemeli, 

hogy „Az erkölcstelen jelleg az ügyleti tartalom és az erkölcs közötti viszony alapján 

objektive lévén megállapítandó, valamelyik fél szubjektiv erkölcstelensége, mellyel az ügylet 

célját maga elé kitűzte: rendszerint nem veendő figyelembe. E tétel alól azonban számos 

kivétel áll fenn. Ebből folyólag: Egyoldalú az erkölcstelenség (unilateralis turpitudo), ha csak 

az egyik fél terhére állapítandó meg a meg nem engedett célzatosság; […]. Miután az 

                                                 

415 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 433.o. 
 
416 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 219-220.o. 
 
417 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 44.o. 
 
418 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 50.o. 
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egyoldalú erkölcstelenség (mely tehát nem az ügyleti tartalom és az erkölcs közti 

összeütközést jelenti, hanem csak az egyik fél szolgáltatásának rejtett célját és indokát teszi 

ily értelemben minősíthetővé) az ügylet érvényére rendszerint vissza nem hat: az erkölcstelen 

céllal tett szolgáltatást a fél ezen a címen vissza nem követelheti, sem annak teljesítését meg 

nem tagadhatja. Viszont azonban az ellenszolgáltatást sem igényelheti, ha a másik fél részéről 

a teljesítés megtagadtatnék. A fentjelzett kivétel ez alól csak olyan esetekre vonatkozik, ha 

különben a vétlen fél a másik kárára méltánytalanul gazdagodnék.”419
. Itt tehát a relatív 

semmisség egy sajátos esetét fogalmazza meg Kolosváry Bálint, ti. az egyoldalú 

erkölcstelenségre csak a másik fél érdekében hivatkozva lehet mentesülni a teljesítés alól, s 

ezáltal csakis az egyik fél irányában válik kikényszeríthetetlenné (naturális obligatio 

jellegűvé) a jogügylet. Ha ezzel összevetjük a naturalis obligatiókról Kolosváry Bálint által 

írtakat, akkor látjuk, hogy ennek körében már eltűnik a fentebb érzékeltetett relatív jelleg: „A 

szerződések érvényesítésének tana tehát a jogvédelem tanaival esik egybe. […] Hogy azonban 

ez a jogvédelem a kereseti jog folyamatbahelyezésével igénybevehető: csak a rendszerinti 

eset. Vannak t.i. olyan szerződésszülte kötelmek is, amelyek a bírói érvényesíthetés köréből ki 

vannak zárva. Fennállnak és érvényesek ugyan, de nem egyúttal kikényszeríthetők is. […] A 

naturalis kötelmek első jellegzetessége tehát, hogy nem perelhetők. A második: ha az adós 

teljesítette őket, a teljesítést tartozatlan fizetés címén vissza nem követelheti, mert a jog az ily 

kötelmeket teljesítés esetén fictióval úgy tekinti, mintha jogi kötelmek lettek volna.”420
. 

Összehasonlítva a két megközelítést: a jog mind az egyoldalúan erkölcstelen jogügyletek, 

mind a naturalis obligatiók teljesítése esetén azzal a fictióval él, hogy azok - jogügyleti 

tartalmukat tekintve megengedett és lehetséges - jogi kötelemnek minősülnek, ezzel szemben 

az egyoldalúan erkölcstelen jogügyletek nem teljesítés esetén azzal a „csonka fictióval” él, 

hogy az ilyen jogügyletek az egyik – ti. az egyoldalú erkölcstelenségben nem érintett - fél 

szempontjából semmisek, tehát nem minősülnek jogi kötelemnek, így végső soron - 

jogügyleti tartalmukat tekintve - jogellenesek. A naturalis obligatiók nem teljesítése esetén 

azonban nem mondja ki Kolosváry Bálint az ilyen ügyletek semmisségét – ti. a fenti 

értelemben vett jogellenességét-, csupán azok igénygyengült állapotát421
 hangsúlyozza. A 

naturalis obligatiók ugyanis csak abban az esetben érik el a jogellenes (tiltott) minősítést 

                                                 

419 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 51.o. 
 
420 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 318.o. 
 
421 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 288.o. 
 



111 

 

Kolosváry Bálintnál, ha azok tételes jogi parancsba ütköznek: „Az olyan játékszerződés 

azonban, melynél a nyereség és veszteség esélyei csak és kizárólag a véletlentől függnek, a 

kihágási törvény (1879:XL.t.c.) 91.§-a szerint tiltott szerencsejáték és megfelelően büntetik. 

Ezért a tiltott vagy hazárd szerencsejáték magánjogilag sem létesíthet még naturalis 

kötelmeket sem és a tett szolgáltatások visszakövetelésére jogosít.”422
. Ezen előzményeket 

követően Kolosváry Bálint az eljegyzést, mint alakszerűtlen szerződést tárgyalja, amely „az 

ált.szabályoktól némileg eltérően nyert rendezést.”, mégpedig az alábbiak szerint: „Az 

eljegyzésből a házasság megkötésére kereseti jog nem származik, tehát sanctio nélküli 

szerződés. Sőt minden oly kikötés, mely a jegyesekre direct vagy indirect kényszert 

jelenthetne: a törvény értelmében semmis. Az eljegyzésből ekként bármelyik fél bármikor 

visszaléphet és ez a visszalépés vétkesség jellegével nem bír.”423. Az egyoldalúan erkölcstelen 

jogügylet, a naturalis obligatio és az eljegyzés összehasonlítása pedig önmagáért beszél: 

Kolosváry Bálint nem véletlenül „sanctio nélküli szerződésként” és nem naturalis 

obligatioként határozza meg az eljegyzést, mert bár előbbire és utóbbira is igaz, hogy nem 

kikényszeríthető, továbbá ha teljesedésbe megy, akkor azt a jogi fikció jogos és megengedett 

kötelemnek minősíti, de annak nem teljesítése esetén már nyilvánvalóan szétfeszítené e 

fogalmi rendszert, ha az eljegyzéstől alapos ok nélkül, de mégis a jogos emberi magatartás 

keretein belül visszalépő fél terhére – az egyoldalúan erkölcstelen jogügyletekhez hasonlóan – 

mondaná ki a jogkövetkezményeket, ti. „a kártérítési és megtérítési kötelezettséget”424
. A 

„vétkesség jellegével nem bíró visszalépés” fogalma, mint jogos emberi magatartás, csak 

akkor tartható fenn, ha azt erkölcstelen jogügyletek csoportjába soroljuk, amelyek tartalma 

Kolosváry Bálint meghatározása szerint „a mindenkori erkölcsi felfogással mutat közvetlen 

vagy közvetett ellentétet”425. Ezen belül pedig csakis az egyoldalúan erkölcstelen jogügyletek 

alcsoportjába sorolható, mivel a „kétoldalú erkölcstelenség esetében az ügylet semmis lévén, 

annak alapján a felek egymás ellen semmiféle jogot nem érvényesíthetnek”426, tehát – a 

jogügyleti tartalom megengedettsége és lehetősége alapján – már kiváltják a jogellenes 

minősítést.  

                                                 

422 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 423.o. 
 
423 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 447.o. 
 
424 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 447.o. 
 
425 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 51.o. 
 
426 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 51.o. 
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Az egyoldalúan erkölcstelen jogügylet és az eljegyzéstől alapos ok nélkül visszalépés közötti 

nagyon vékony és legalább egy – fentebb elemzett - szempontból427
 kétséges fogalmi 

elhatárolást maga Kolosváry Bálint is érzékelteti, amikor két ízben is hangsúlyozza, hogy: 

„Az erkölcstelenség ügyleti hatása ekként egységesen szabályozva nincs”, illetve „Az 

erkölcstelen ügyletek pontos rendszertani osztályozása különben az egyes hullámzó erkölcsi 

felfogás miatt lehetetlen.”428. Ugyanezt sugallja Schwarz Gusztáv is, amikor a kártalanítás 

melletti jogos csorbítás eseteként kifejti: „Ide tartoznék az eljegyzéstől való oknélküli 

visszalépés esete, ha azt ugyan – ellentétben a fentebb kifejtett felfogással – jogosnak 

tartanók.”429. Ugyanakkor összességében megállapíthatjuk, hogy Schwarz Gusztáv elmélete 

legalább őszinteségében – ismételten – meghaladja Kolosváry Bálint fejtegetését: „A tulajdon 

mind »socialisabb« lesz, azt lehetne mondani, az egyéni tulajdon bizonyos fokig vissza-

visszafordul a köztulajdonhoz, mely bölcsője volt. E folyamatban a kártéritésnek a közvetitő 

szerepe jut. Átmenet az egyéni tulajdontól a socialis tulajdonhoz. Mikor a tulajdonost az 

eddigi magas trónjáról letaszítjuk, alája teritjük a kártérités puha szőnyegét, hogy tulságosan 

ne érezze a lökést. De mi az a tulság, mely esetben van szükség a temperáló szőnyegre, ez 

appreciatio dolga: függ az érzékenységtől, amelylyel kor s idő szerint a tulajdonba való 

belenyulás iránt viseltetnek, a köz- és magánérdek mérlegelésétől, amely, mint minden 

érdekmérlegelés, bizonyos fokig önkényes és ingadozó. Innen van, hogy a különböző időből, 

különböző alkalomból való törvényeink között e tekintetben elvi harmónia nincsen, sőt hogy 

inog az egyensúly még egyazon törvény rendelkezései közt is.”430
. Vagyis „amikor azonban a 

fejlődő gazdasági viszonyok a XX.század elején az objektív károkozási elvet szembeállították 

az addig szinte kizárólagos vétkességi rendszerrel, az „inga” lassan a teljes kártérítést 

favorizáló felfogás irányába visszabillent, vagyis felvetődött annak a szükségessége, hogy a 

kártérítési felelősség mértéke ne a vétkesség fokozatához igazodóan kerüljön 

megállapításra”.431
 

                                                 

427 vö. MD. XXIII. 102.; ld. még PHT. 157.: Az 1894:XXXI.t.-c. 3.§-a, mely az eljegyzéstől alapos ok nélkül 
visszalépő jegyes kártérítési kötelezettségét a házasság céljából tett kiadások erejéig állapítja meg, nem zárja ki azt, 
hogy az eljegyzéstől alapos ok nélkül visszalépő jegyes a másik jegyesnek azért a kárért, amit ennek a házasság 
igéretével kapcsolatosan egyéb cselekményeivel, avagy mulasztásaival szándékosan okozott, az általános magánjogi 
szabályok szerint felelősségre vonható legyen. 
 
428 Kolosváry Bálint: Magánjog; A „Studium” kiadása; Budapest, 1930; 52.o. 
 
429 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 268.o. 
 
430 Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia kiadása; Budapest, 1901; 267.o. 
 
431 Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 2005; 48.o. 
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5.4 Magatartás-mérték jogon innen és túl – ismét történeti előzményekkel 
(Szladits Károly) 

 

Szladits Károly a jogi tények felosztása körében az emberi cselekményeken belül különbözteti 

meg a jogügyletet és a jogellenes magatartást. Ez utóbbi nem egyéb, mint valamely jogi 

kötelezettség megszegése cselekvéssel vagy mulasztással.432
 Az emberi magatartások másik 

nagy csoportjától, a jogügyletektől abban különbözik, hogy nem irányul egy előre kitűzött 

jogi hatás elérésére, hanem közvetlenül a törvény rendelkezésére von maga után 

joghatásokat.433
 Az így értelmezendő magánjogi jogellenesség a jogi beszámítás tárgyi alapja 

is, ami tehát akkor forog fenn, ha valamely személy magatartása (cselekvése/mulasztása) a 

jogrend parancsa/tilalma vagy a jó erkölcs ellenében hat. Azaz itt elsődlegesen nem a 

magatartással érintett személy jogilag védett érdekeinek a sérelmén van a hangsúly, hanem 

magának a jogrendnek a sérelmén. A jogellenesség egyszerűen azt jelenti, hogy az adott 

magatartás ellentétben áll a jogrenddel, „annak valamely objektív szabályával vagy 

szellemével”.434
 Szladits Károly azonban nem elégszik meg a jogellenesség körében ismert és 

domináns elméletek átvételével-szerkesztésével, hanem több helyütt is felismerhető módon 

saját elméleti megjegyzéseivel igyekszik kiegészíteni Marton Géza vagy éppen Almási Antal 

elméletét. Így hangsúlyozza ki például, hogy: „Természeti események, puszta véletlenek 

sérthetnek emberi érdeket, de az ilyen sérelem nem jogellenes, mert ilyen tényekkel szemben 

a jog szabályai közvetlen védelmet sohasem adhatnak. Ott, ahol ilyen események jogi 

következményeket indítanak meg, ezeknek a következményeknek az a magyarázata, hogy 

bizonyos emberi magatartások tanúsítása, vagy mellőzése esetében az érdeksérelem nem 

következett volna be. A jogellenesség fogalmának minimális kelléke tehát, hogy az érdeksértő 

eredmény emberi magatartással oksági kapcsolatban álljon.”435. Azaz Szladits Károly a 

jogellenesség körében – az Mtj. 1709.§ (I.) fordulatát szöveghűen (szűken) értelmezve és 

                                                                                                                                                         

 
432 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 266.o. 
 
433 Kolosváry Bálint: Magánjog; „Studium“ kiadás, Budapest, 1930; [171.pont] 
 
434 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Triorg Kft., Budapest, 1993; [128.pont] 
 
435 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 368o. 
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ennyiben Marton Gézával szemben – nem kizárólag a jogrend sérelmére, mint absztrakt és 

objektíve vizsgálandó körülményre koncentrál, hanem feltételként fogalmazza meg az emberi 

magatartás egyéni „emberi érdekeket” sértő jellegét, sőt megköveteli az érdeksértő eredmény 

és az emberi magatartás között fennálló oksági viszonyt is. Vagyis Szladits Károly már a 

definíció szintjén sem tud a jogellenességről, mint emberi magatartás mértékről önmagában 

szólni a szerződésen kívül okozott károk és érdeksérelmek által életre hívott kötelmi 

viszonyok körében: a jogellenességet nem önmagában, hanem csakis a deliktuális felelősség 

tényállási minőségében, mégpedig annak többi tényálláseleme általi meghatározottságában 

tárgyalja. Ezért is nagyon érdekes az emberi magatartások, mint jogi tények közül 

megvizsgálni Szladits Károlynál a csökkent relevanciájú jogi tényeket, amelyekben „[…] már 

első látszatra is több mozgató tényelem van, s így a köztük szereplő magatartást nem tartjuk a 

joghatás egyedüli okának. […] Az ilyen magatartás nem jelent kötelezettségvállalást vagy 

károkozást s így sem a kötelmi jogügyletek, sem a tiltott cselekmények csoportjába nem 

sorozható, hanem középhelyen áll a kettő között és a fejlettebb jogérzet kívánja, hogy a jog a 

magatartás tanúsítóját helytállásra kényszerítse.”436
. Szladits Károly meghatározása kapcsán 

csupán az lehet kérdéses, vajon mit ért „a fejlettebb jogérzet” kívánalma alatt? A felelet nem a 

jogügyletek vagy éppen a kárkötelmek körében lelhető fel, mivel az nem valamely magasztos 

jogászi teória; Szladits Károly már a jogelméleti alapoknál kifejezésre juttatja azt az 

alapvetően természetjogi szemléletet tükröző – avagy közvetve és akaratlanul a 

Tripartitumban Werbőczy István által megfogalmazott evangéliumi eredetű emberi 

magatartás-mértéket
437

 felelevenítő – véleményét, amely szerint: „A magánjog a magán-

életviszonyok jogi rendje. […] Az életviszony olyan kapcsolat az emberek között, amelynél 

fogva az egyik ember bizonyos várakozásokat támaszthat a másiknak jövőbeli magatartása 

iránt (Pl. a barátság, a kartársi, a szomszédi stb. viszony). Ez a várakozás arra irányul, hogy az 

egyik fél magatartásával elégítse ki (ne bántsa, vagy egyenest mozdítsa elő) a másiknak 

valamely érdekét.”438
. Íme tehát a Lord Atkin-féle „neighbour principle”, mint emberi 

magatartás-mérték, amely búvópatak módjára - Werbőczy István, Huszty István, majd 

Grosschmid Béni után - most Szladits Károlynál tűnik fel, ismételten megelőzve annak 

                                                 

436 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 269.o. 
 
437 „[…] mindenki köteles úgy viselkedni mással szemben, a mint akarja, hogy más viselkedjék ő irányában; és tilos 
mással olyat tennie, a mit nem akar, hogy más tegyen ő vele.”, in: Werbőczy István: Tripartitum (Prologus/Bevezetés 
– II.czím, 5.§); Téka Könyvkiadó, Budapest, 1990.; 30.o. 
 
438 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 191.o. 
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Sólyom László által „elsőnek vélt” felfedezését az újabb kori magyar magánjogtudomány 

részére. 

A jogellenes magatartások csoportosítása tekintetében első látszatra ugyan megint egyezés 

mutatkozik Szladits Károly és Marton Géza között, amely látszatot még maga Marton Géza is 

erősíti: „A jogellenes magatartás (jogsértés) fogalmáról már e mű I. kötetében volt szó (36.§). 

Itt csak annyiban beszélünk még róla, amennyiben tárgyunkat érdeklő egyes speciális 

szempontok közelebbi megvilágítást igényelnek.”439. Ugyanakkor nemcsak a jogellenesség 

fogalmának fentebb említett meghatározása, de a jogellenes magatartások csoportosítása 

tekintetében is eltér Szladits Károly és Marton Géza elmélete. Szladits Károly a jogellenes 

magatartásokat öt csoportba sorolja: 1.) tiltott cselekmények; 2.) vétlen felelősség esetei; 3.) 

abszolút jogok megsértése; 4.) relatív jogok megsértése; 5.) vegyes joghatású jogellenes 

magatartások.440
 A tiltott cselekmények, mint a jogellenes magatartások legjellegzetesebb 

alakzatának fő megkülönböztető jegye minden más jogellenességgel szemben Szladits Károly 

szerint a vétkesség. Azaz amikor Szladits Károly – néhány gondolattal később - 

kihangsúlyozza, hogy „nem szükséges, hogy a sérelem másnak alanyi jogát érje, elégséges, ha 

a magatartás a tárgyi jogtól védett idegen érdeket sért”441
, akkor a jogrend absztrakt sértésére 

objektivizál, de ezzel önmagával kerül ellentmondásba, megismételve az alapvetően 

vétkességi teórián nevelkedett elődök és kortársak vívódásait. Összességében megállapítható, 

hogy nemcsak nem található egyező álláspont a „Nagy Szladitsban” sem arra nézve, hogy a 

jogellenesség mint emberi magatartás mérték vajon a cselekmény, vagy a cselekvő 

minősítése-e, de a szerzők gyakorlatilag még az egységes értelmezés hiányát sem 

fogalmazzák meg, csupán egymás mellett – és nem ellenében! – említik meg, az egyébként 

egymást kizáró elméleteiket.  

A vétkességi alapokon álló, és ezáltal is meghatározott dogmatikai gondolkodásmódtól 

elszakadni nem képes Szladits Károly ugyanakkor látja és láttatja is a belső feszültségeket és 

a felelősségi rendszer meghasonulását mind a tiltott cselekmények, mind a vétlen felelősség 

körében. Ezt a vívódást juttatja kifejezésre az is, hogy míg a jogi tények felosztása körében – 

Villányi Fürst Lászlóra is hivatkozással – az utaló magatartásokat a kötelmi jogügyletek és a 
                                                 

439 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Kötelmi jog különös rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1942; 
855.o. 
 
440 vö. ezzel szemben Marton Géza csoportosítását: 1.) abszolút jogok megsértése; 2.) kötelmi jogok megsértése; 3.) 
valaki javára fennálló érdekhelyzet megsértése, ha az az egyik előző csoportba sem esik bele; 4.) valamely 
morálszabály által védett érdekhelyzet megsértése; ld. részletesen a későbbiekben Marton Gézánál írtakat. 
 
441 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 368.o. 
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tiltott cselekmények között álló csoportba sorolta, amelyek esetében csak „a fejlettebb 

jogérzet” kívánalma a helytállásra kötelezés, addig itt, a deliktumok körében említi már 

például az eljegyzésszegést: „A vétkes kötelemszegés, (valamint a családjogban az 

eljegyzésszegés) hasonlóképpen kártérítési kötelezettséget von maga után, mint a tiltott 

cselekmény, de ennek a kártérítési kötelezettségnek a feltételeit különleges szabályok a tiltott 

cselekmények szabályaitól eltérően határozzák meg. A tiltott cselekmény tágabb fogalmi 

köréből ezek az esetek kiválnak, mégis bizonyos, a tiltott cselekmények körében kialakult 

általános szabályok, így pl. a vétőképességre vonatkozó tételek, ezekre is alkalmazhatók.”442
. 

Hasonlóképpen magyarázkodik, mint sem érvel Szladits Károly a vétlen károkozás körében: 

„Mégis, az ilyen magatartás is sérthet idegen jogvédte érdekeket és ez a körülmény a 

jogrendet az összeütköző érdekek mérlegelésére kényszeríti. […] megmarad azonban az az 

alapvető elv, hogy a fel nem róható magatartás magában véve nem is jogellenes, s ahhoz, 

hogy ilyen magatartásért felelősséget lehessen megállapítani, különleges okok szükségesek: a 

vétlen érdeksértés tehát csak akkor jogellenes, ha a kárt a törvényhozó, vagy a törvény 

felhatalmazása, alapján a bíró érdekmérlegelése a kár okozójának terhére írhatja.”443
. Azaz e 

körben Szladits Károly - az Mtj. 1737.§-ára hivatkozva – megint csak bátortalan és 

végeredményét tekintve eredménytelen kísérletet tesz a vétkességi tan bűvkörétől való 

elszakadásra, amit azonban Marton Géza a „Nagy-Szladits” IV.kötetében már sikerrel hirdet: 

„Nem lehet itt kiutat keresni abban sem, hogy a kétféle magatartás (jogos és jogellenes) között 

egy kitöltő hézagot (semleges, közömbös magatartást) veszünk fel. Ilyen nincs. Ami nem 

jogos, az jogtalan és megfordítva. Pontosabban jogtalan mindaz a magatartás, melyet 

törvényszó kifejezetten vagy implicite azzal, hogy szankcióval sujtja, ilyennek nyilvánít. Amit 

a törvény nem tilt, az jogos. […] Ez hazai jogunk szempontjából a Mtj. 1737.§-ában tett éles 

különböztetés után, melyet a gyakorlat is magáévá tett („jogellenesen, de vétlenül…”), nem 

kétséges.”444
. 

Szladits Károly azonban ahelyett, hogy kétségbe vonná – akár bátortalanul, vagy akár Marton 

Géza határozottságával – a csökkent relevanciájú jogi tények létezését, voltaképpen 

formálisan is bevezeti a polgári jogi jogellenesség, mint egyazon jogágon belüli 

jogellenesség-fogalom többféleségét, amely így nemcsak időben, de még „absztrakciós 

                                                 

442 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 369.o. 
 
443 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 369-370.o. 
 
444 Szladits Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1942; 859.o. 
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szintjét” tekintve is megelőzi az Eörsi Gyula által megfogalmazott jogági jogellenesség 

fogalmat: „Vannak azonban olyan jogvédte érdekek, amelyeknek vétlen megsértése is, ha 

nem is alanyilag, hanem tárgyilag, jogellenesnek tűnik fel és ennek megfelelően különleges 

jogkövetkezményekkel jár.”445. Megkülönbözteti tehát az „alanyi” és a „tárgyi” 

jogellenességet; az előbbi körébe tartoznak a szűk értelemben vett tiltott cselekmények 

(deliktum), ti. ezek egyfelől mindig kártérítési következménnyel járnak, másfelől a 

cselekményre koncentrálnak, míg az utóbbiba tartozik az abszolút és relatív jogok megsértése: 

„[…] az abszolút jogokkal ellentétes magatartás tekintetében figyelmünk maga a jogilag 

oltalmazott helyzet felé fordul. A jogsértés feltételeit ez az érdek teljesen meghatározza […]. 

Ugyanez áll a relatív jogok megsértésében álló jogellenes magatartásokra, sőt ezek 

tekintetében a tényállás érdek-oldala a sérelmes magatartással szemben még jobban 

kidomborodik […].”446
. Már csak érdekességképpen is illendő itt visszautalni Schwarz 

Gusztáv hasonló, magánjogi jogellenesség-fogalom csoportosítására, amelyben az objektíve 

jogellenes- (vagyis a „vétlen tilos”), és a szubjektíve jogellenes (vagyis a „tilos”) 

cselekmények kerültek elhatárolásra. Ebben a dichotómiában a szubjektíve jogellenes 

(„tilos”) magatartás az elkövető akaratára koncentrál, míg az objektíve jogellenes („vétlen 

tilos”) magatartás független tanúsítójának esetlegesen szubjektíve is rendellenes tudatától 

vagy akaratától: a magatartás jogellenes minőségét a rendellenes eredmény, azaz végsős soron 

maga a cselekmény ténye objektíve keletkezteti, amelybe Schwarz Gusztáv implicite 

megfogalmazza a károkozás általános tilalmát is447. Szladits Károly elmélete tehát, amikor 

bevezeti az „alanyi” és a „tárgyi” jogellenességet, akkor hatását tekintve nemhogy nem szűkíti 

és pontosítja a jogellenesség, mint emberi magatartás-mérték fogalmát, hanem ellenkezőleg: 

elhomályosítja a tilos és a vétlen károkozás közötti határokat; a cselekvő személye és a 

cselekmény ténye, mint egymással konkuráló tényezők mellé bevezeti a „jogilag oltalmazott 

helyzet/érdek”, mint önálló – ti. mind a cselekménytől, mind a cselekvő személyétől 

független, ugyanakkor a magatartás minősítésére visszaható – kategóriát; sőt, összességében, 

még inkább elfedi a károkozás általános tilalmának – az Mtj-ben egyébként ki nem mondott, 

bár Marton Géza által levezethetőnek vélt - parancsát. 

                                                 

445 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 370.o. 
 
446 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 370.o. 
 
447 „[…] a cselekvőképtelenre is áll a jogparancs: ‹‹téritsd meg a kárt, amelyet okoztál››, noha e kötelezettségéről 
tudomása nincs és nem lehet.”, in: Schwarz Gusztáv: Ujabb magánjogi fejtegetések; Politzer Zsigmond és Fia 
kiadása; Budapest, 1901; 223.o. 
 



118 

 

Ez a fogalmi tisztázatlanság éppen ezért – és előrelátható módon – a vétkesség körében jön 

elő leginkább. Szladits Károly visszatérő tézise, miszerint: „[…] a jogellenes 

cselekményekhez fűzött jogkövetkezményeknek legfontosabb alapja a cselekvő 

vétkessége”448. Ez alapján a jogellenesség a cselekmény, a vétkesség a cselekvő minősítése. 

Ugyanakkor a szándékosság és a gondatlanság kapcsán a fenti tézis „átalakul”, amelyben a 

jogellenesség már az eredményt minősíti, amely mintegy visszahat a cselekmény értékelésére 

is: „Minthogy a szándékosság a jogellenes eredményre irányuló akarat, a cselekvőnek tudnia 

kell, hogy az akart eredmény jogellenes. A jogellenesség tudata olyan cselekvési 

eredményeknél, amelyek az általános erkölcsi felfogás szerint elítélendők, független konkrét 

jogszabályok ismeretétől.”449. A jogellenesség fenti, sajátos „Erfolgshaftung-fogalmának” 

konkretizálását Szladits Károly ugyanitt, a magánjogi vétkesség körében adja, méghozzá az 

önhiba és a joggal való visszaélés kapcsán, előbbit a szándékosság/gondatlanság, utóbbit a 

rosszhiszeműség tárgykörébe foglalva. Az önhiba körében Szladits Károly így fogalmaz: 

„Senki sem követhet ugyan el saját magával szemben magánjogi jogellenességet; de lehet, 

hogy önhibájával másnak vele szemben fennálló felelősségét csökkenti.”450
. Az önhiba fenti 

meghatározása két jelentős következtetés levonására is módot ad. Egyfelől tovább bővíti a 

csökkent relevanciájú emberi magatartások, mint jogi tények körét azzal, hogy elismeri az 

önhiba esetleges „jogváltoztató szerepét”, bár azt formálisan, a jogi tények felosztása körében 

Szladits Károly nem említi, csak az utaló magatartásra nézve fogalmazza meg, hogy ezen 

esetekben: „A helytállás joghatásának egyenlőképpen alapja a magatartás tanusítása, a másik 

félben a magatartás nyomán keletkezett képzet és a másik fél helyzetváltoztatása”451
. Másfelől 

megfogalmazásával megadja annak lehetőségét is, hogy az utaló magatartás jogi minősítése 

illeszkedjék a „tárgyi jogellenesség” rugalmas és homályosan képlékeny kategóriájába. A 

joggal való visszaélés körében pedig még határozottabban szerepelteti Szladits Károly a 

tanúsított magatartás eredményét, mint a jogellenesség egyetlen kiváltó okát: „Visszaél a 

joggal, aki azt minden egyéb cél és érdek nélkül, csak azért gyakorolja, hogy ezáltal mást 

károsítson vagy bosszantson; sőt a joggal való visszaélés az is, ha a jog gyakorlásának más 

                                                 

448 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 371.o. 
 
449 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 373.o. 
 
450 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 375.o. 
 
451 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 269.o. 
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célja is van ugyan, de másnak olyan mértékű károsítást idéz elő, amely nincsen arányban452
 a 

jog gyakorlása útján elérhető előnnyel.”453
. 

Szladits Károly által bevezetett és a fentiekben részletezett „fejlettebb jogérzet kívánalma”, a 

„tárgyi jogellenesség”, vagy éppen az önhiba és a joggal való visszaélés körében elismert 

„jogváltoztató szerep”, illetve az annak nyomán elvárt „helytállás”, de különösen mindezek 

együttes és egymásra is tekintettel történő megfogalmazása a jogellenes magatartások körében 

akaratlanul is az objektív jóhiszeműség generálklauzulája átszűrődésének érzetét keltik. 

Különösen erősíti ezt az érzést a joggal való visszaélés tilalmára történő utalás, amely elvet a 

svájci ZGB hatására megfogalmazott jóhiszeműség és tisztesség generál klauzulájával közös 

szakaszban
454

 fogalmaztak meg az Mtj. szerkesztői. Sőt maga az Mtj. indokolása kifejezetten 

utal
455

 a 2.§ svájci kódex „Treu und Glauben”-eredetére, s ezáltal annak objektív jellegére is, 

mégis „tekintélyes szerzők, pl. maga Szladits is, továbbra sem sorolták az objektív 

jóhiszeműséget a magánjog alapelvei közé […]”456, hanem mint „jogrenden kívül álló 

zsinórmértéket” fogalmazza meg: „Gyakran valamely erkölcsi kívánalomnak a szokással való 

kombinációja adja meg a közvetett jogrendezés zsinórmértékét. Ilyen főleg a forgalmi 

tisztesség és jóhiszeműség, amely a kötelezettségek teljesítésének a mai jogban általában 

elfogadott és legfőbb irányító elve. Jelenti azt az eljárást, amelyet a gazdasági életben az 

egymás érdekeit híven és lelkiismeretesen figyelembevevő felek egymás irányában követni 

szoktak. Ennek az elvnek csak az egyik alkalmazása a forgalomban megkívánt gondosság, 

mint az adós felelősségének mértéke.”457
. És bár Szladits Károly e körben még – mind 

tartalmilag, mind formailag - különbséget tesz a jóhiszeműség és tisztesség, valamit a 

                                                 

452 Az Mtj. 1711.§-ában említett konkrét károkozás feltételén túllépve, a Kúria már 1906-ban kimondta ítéletében – 
amit utóbb 159.sz. alatt felvettek az Elvi Határozatok közé -, hogy a joggal való visszaéléssel egy megítélés alá esik a 
jog gyakorlása, ha ezzel másnak a joggyakorlással elérhető előnnyel arányban nem álló károsítása következik be, 
vagyis a kártérítési kötelemet életre hívja a joggyakorlásból származó aránytalan kár tudata is (dolus speciális nélkül 
is). 
 
453 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 376.o. 
 
454 Mtj. 2.§. A jogok gyakorlásában s a kötelezettségek teljesítésében a jóhiszeműségnek és a tisztességnek 
megfelelően kell eljárni. 
 A törvény nem nyújt oltalmat a joggal való visszaélésnek. 
 
455 Indokolás Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének törvényjavaslatához, I.; Budapest, 1929; 15.o. 
 
456 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 
2001; 81-82.o. 
 
457 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 148.o. 
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méltányosság között458, Földi András már általános érvénnyel állapítja meg – főként Kelemen 

László monográfiájára459
 hivatkozással -, hogy „[…] az Mtj., és vele összhangban a korabeli 

bírói gyakorlat nem tett egyértelműen különbséget az objektív jóhiszeműség és – a 

tervezetben igen nagy jelentőséggel rendelkező – méltányosság között.”460
. 

 

Vagyis a „fejlettebb jogérzet kívánalma” és a „tárgyi jogellenesség”, mint felütés után jutunk 

el az objektív jóhiszeműség és a méltányosság gondolatához Szladits Károlynál. E gondolati 

ív zavarba ejtő és frappáns – bár az előzőeknek több szempontból is ellentmondó - 

„önmagába záródását” adja Szladits Károly a kötelmi jog körében, amikor az Mtj. 1084.§-ára 

hivatkozással kiemeli, hogy: „Gyakori mondás: jogos ugyan, de nem méltányos. […] itt elég 

annyi, hogy a méltányosság etikai fogalmát legjobban megközelíti az a krisztusi mondás: 

„amit nem akarsz, hogy neked cselekedjenek, te se cselekedd másnak”.”461. Elkerülhetetlen, 

hogy ehelyütt vissza ne idézzük Tripartitumban négyszáz évvel korábban megfogalmazott 

emberi magatartás-mértéket: „[…]természeti jog alatt értjük azt, ami a mózesi törvényben és 

az evangeliomban foglaltatik; melynél fogva mindenki köteles úgy viselkedni mással 

szemben, a mint akarja, hogy más viselkedjék ő irányában; és tilos mással olyat tennie, a mit 

nem akar, hogy más tegyen ő vele.”462. Négy évszázadnyi korkülönbség, és különösen az 

osztrák, majd a svájci magánjogi szabályozás hatása ellenére is Szladits Károly ugyanazt az 

eredetű emberi magatartás-mérték gondolatot fogalmazza meg, mint Werbőczy István. Kérdés 

csupán a tekintetben merül fel, hogy vajon azonos tartalommal is említi-e annak fogalmát? 

Ezt a kérdést nyilván nem lehet megválaszolni tudományos igénnyel, mivel az 

összehasonlításnak - a formai egyezőségen és az azonos hivatkozásból fakadóan egyező 

eredeti jelentéstartamon kívül - nem állnak rendelkezésre a feltételei, ti. nem ismerjük 

Werbőczy István, csak Szladits Károly érdemi kifejtését. Szladits Károly fenti gondolati ívét 

azonban önmagában végigkísérve is jelentős és a korábbiakhoz képest új ismérveket 

                                                 

458 vö.: „A méltányosságot jellemzi: a szabály alkalmazásában a kísérő körülmények figyelembevétele és a szembenálló 
érdekek jóakaró, engedékeny, emberies (humánus) mérlegelése.”, in: Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános 
rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 149.o. 
 
459 Kelemen László: A jóhiszeműség és tisztesség a magánjogban; Szeged, 1937. 
 
460 Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 
2001; 82.o. 
 
461 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Kötelmi jog általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 
1941; 405.o. 
 
462 Werbőczy István: Tripartitum (Prologus/Bevezetés – II.czím, 5.§); Téka Könyvkiadó, Budapest, 1990.; 30.o. 
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fedezhetünk fel a jogellenesség és az evangéliumi eredetű emberi magatartás-mérték 

viszonyában. Az első és legfontosabb újdonság, hogy Szladits Károly a jogellenesség, mint 

emberi magatartás-mértéken belül kifejezetten felismeri és egyben elismeri a metajurisztika 

körébe utaló mérték (alapelv) létét, mégpedig nem a tételes jogi magatartás-méretékkel 

szemben, hanem azt mintegy kiegészítve, melynek joghatásaként a „fejlettebb jogérzet 

kívánalma” által felhívott társadalmi zsinórmérték – legyen az akár a jó erkölcs, akár a 

jóhiszeműség és tisztesség, vagy akár a méltányosság – a tételes jogi magatartás-mérték 

közvetett tartalmává válik, s aktivizálja – vagy legalább is részben felhívja – annak 

szankciórendszerét. Éppen ezért, ha azt a tényleges joghatás és alkalmazott szankciórendszer 

(helytállási kötelezettség) oldaláról vizsgáljuk, mint azt Szladits Károly is teszi, a két 

egymástól eltérő eredetű – ti. a jogon belülre és a jogon kívülre utaló – magatartás-mérték 

feloldódik egymásban, elhalványítva önnön sajátosságaikat. Ennyiben nemcsak megerősítést, 

hanem kiegészítést is nyer Földi András értékelése463
, amely szerint a jóhiszeműség és 

tisztesség fogalma akként uralta a két világháború közötti magyar magánjogot, hogy egyfelől 

azt összemosta a méltányosság jogi értelemben vett fogalmával, másfelől használta a 

méltányosság etikai fogalmát is – ti. a „krisztusi mondás” értelmében. Vagyis Szladits Károly 

nemcsak a polgári jogi jogellenesség, mint egyazon jogágon belüli jogellenesség-fogalom 

többféleségét vezeti be - mind időben, mind „absztrakciós szintjét” tekintve megelőzve Eörsi 

Gyula által megfogalmazott jogági jogellenesség fogalmát -, hanem a jogi és nem-jogi 

jogellenesség fogalmát is, amelyek viszonyát találóan írhatjuk le a „közvetlen jogellenes” és 

„közvetett jogellenes” fogalompárral, ahol ez utóbbi körébe sorolandók a vétlen tilos és a 

tárgyi jogellenes magatartások is. Márpedig ez esetben Szladits Károlyra mégsem fogadható 

el Marton Géza fentebb idézett bírálata464, hiszen ő nem a jogos és a jogellenes emberi 

magatartások közé konstruál egy semleges kategóriát, hanem a jogi értelemben vett 

jogellenesség mellé, egy új, nem jogi értelemben vett jogellenesség, mint emberi magatartás 

mértéket fogalmaz meg. 

                                                 

463 „[…] összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a két világháború között a jóhiszeműség és tisztesség elve a magyar 
kötelmi jog, sőt – az Mtj. és tekintélyes jogtudósok által is elismerten – az egész magyar magánjog alapelvévé vált. 
Kevésbé pozitív ezzel szemben, legalábbis dogmatikai szempontból az a fejlemény, hogy az objektív jóhiszeműség, 
részben a korábbi magyar jogi hagyomány hatására, összemosódott, ill. továbbra sem vált el egyértelműen a 
méltányosság fogalmától.”, in: Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani 
Budapestinensis, Budapest, 2001; 84.o. 
 
464 „Nem lehet itt kiutat keresni abban sem, hogy a kétféle magatartás (jogos és jogellenes) között egy kitöltő hézagot 
(semleges, közömbös magatartást) veszünk fel. Ilyen nincs. Ami nem jogos, az jogtalan és megfordítva.”, in: Szladits 
Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1942; 859.o. 
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Szladits Károly pedig annyiban rendkívül következetesnek is mondható, amennyiben a jogi 

értelemben és a nem jogi értelemben vett jogellenesség fogalmi párosának megfelelve, 

„bevezeti” a jogellenességet kizáró tények mellett a „jogellenesség látszatát kizáró” 

körülményeket is. Sőt még abban is tudatos – vagy talán csak a szerencsés véletlenek 

összjátékának eredménye -, hogy a metajurisztika körébe utaló, nem jogi értelemben vett 

jogellenességet kizáró példaként éppen egy katolikus lelkész magatartását állítja: „A 

magábanvéve (általában) jogellenes cselekmények konkrét jogellenességét kizáró tényekből 

meg lehet különböztetni a jogellenesség látszatát kizáró, tehát azokat a körülményeket, 

amelyeknek fennforgása esetén jogellenességről még elvontan sem lehet beszélni; így pl. nem 

jogellenes annak eljárása, aki a kocsmába lévő vendégeket, vallási érzületükre hivatkozással, 

a kocsmában tartózkodásról lebeszéli.”465
. 

 

 

5.5 Magatartás-mérték a megismerés „tető- (?) -fokán”466
 

(Marton Géza) 
 

Marton Géza nemcsak hitt abban, hogy tanítványait és általuk a jogtudomány művelőit meg 

tudja győzni nézeteiről, de munkásságával tanúbizonyságát is adta a tudomány és 

meggyőződése melletti elkötelezettségének: „A rendszer, amiben hitt, ma is érvényesül 

lényegében a magyar gyakorlatban és ma sem valósult meg törvényben és elméletben. 

Kérdéses, hogy meg fog-e valósulni, s hogy meg kell-e valósulnia.”467
 Zlinszky János által 

harminc éve megfogalmazott kérdésre hamarosan megszületik a válasz, ugyanis Marton Géza 

által tudományos alapossággal – vertikális és horizontális összehasonlító jogi alapon – 

                                                 

465 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941; 379.o. 
 
466 „Der Grossmeister des ungarischen Privatrehcts, Benjamin Grosschmid stellt oft in seinem Schriften folgende 
Stufenreihe der Erkenntnis auf: 

erste Stufe: zu glauben, dass ein Satz die absolute und endgültige Wahrheit ausspricht, - darum blindlings an 
dem betreffenden Satz festzuhalten; 

zweite Stufe: sich überzeugen, dass der in Frage stehende Satz nicht die absolute und engültige Wahrheit in 
sich schliesst, - darum den ganzen Satz wegzuwerfen; 

dritte Stufe: zu erkenenen, dass der Satz, wenn zwar nicht die absolute und endgültige, doch eine nutzbare 
relative Wahrheit enthält, darum ihn auf der ihm mit Recht gebührenden Stelle wiederherzustellen. 
Die Theorie der Verschuldenshaftung steht auf der ersten Stufe; die ihrer Gegner auf der zweiten, ich stehe auf der 
dritten.”; Géza Marton: Verschuldensprinzip – Verursachungsprinzip; Dunántúli R.-T. Egyetemi Nyomdája Pécsett; 
Debrecen, 1926; 49.o. 
 
467 Zlinszky János: Marton Géza, a civilista; in: Tanítványok Marton Gézáról, szerk.: Hamza Gábor, Budapest, 1981, 
51.o. 
 



123 

 

felvázolt egységes polgári jogi felelősségrendszer kimunkálását követő majd egy évszázados 

jogalkotói hallgatás után, a jelenleg folyó polgári jogi kodifikáció már beismeri a „vétkesség” 

eredetileg erkölcsi kategóriájának Gustav Radbruch által találóan „verschämte 

Zufallshaftung”468
-gá való (meg)hasonulását és javasolja a polgári jogi kártérítési felelősséget 

„őszintébb alapokra helyezni”.469
  

Mindezen változás(ok) aktuális és sajátos nyugtázására álljon itt egy részlet Marton Géza 

levelezéséből, amelyben Georges Plastara, a Bukaresti Egyetem professzora válaszol 

budapesti kollégájának: „Az Ön lelkesedése az objektív felelősség teóriájáért, az a lelkesedés, 

amely nálam régóta megvan, és most annál is inkább létjogosultságot nyer, hogy ez a teória 

tért kezd nyerni és szentesítést szerezni a különböző országok tételes jogában.”470
 

 

Marton Géza felelősségi jogi rendszerének kiinduló pontja, hogy nincs felelősség kötelem 

(kötelesség) megsértése nélkül, azaz a felelősség léte egyrészt valamely már létező kötelem 

lététől, másrészt ezen kötelem megsértésétől függ, amely két előfeltétel együttes teljesülése 

eredményeképp realizálódik a felelősség, mint „Unrechtsfolge”. Így lényegét tekintve a 

felelősség nem más, mint a kötelezett nem teljesítése esetére kilátásba helyezett szankció, 

amelyben a felelősség (Haftung) és a kötelem (Schuld) elválaszthatatlanul összefonódik 

egymással.471
 Ennek egyenes következménye, hogy Marton Géza a szankciót a (magánjogi) 

norma szükségszerű részének tekintette – egyetértésben kortársaival472–, jóllehet annak 

tradicionálisan restitutív és represszív szankciókra való felosztását viszonylagosnak tekintette. 

A két szankciófajta megkülönböztetése fenntartásának indokát Marton Géza helyesen abban 

látta, hogy a represszív szankció alkalmazására – annak infamáló hatása miatt – csak 

szubjektíve felróható magatartás esetében kerülhet sor, míg a restitutív szankció, „melynek ez 

az elmarasztaló mellékhatása nincs, nehézség nélkül alkalmazható olyan sérelmek esetében 

                                                 

468 „szégyenlős objektív felelősség” 
 
469 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója, Budapest, 2001, 150.o.; Zlinszky János: Indokolt javaslat a Ptk. 
felelősségi fejezetéhez; in: Magyar Jog 8/2001 
 
470 Marton Géza levelezéséből, ford. és szerk.: Szőnyi Viktor; in: Acta Facultatis Politico–Iuridicae Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae, Tomus XXXIII., 1991-1992, 201.o. 
 
471 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 11. és 13. pontok 
 
472 Szladits Károly álláspontja szerint „a magánjog – fogalma szerint – kizárólag szankciós szabályokból áll”, 
Grosschmid Béni pedig már kifejezetten a jogszabály elemének tartja a szankciót, amit ő „kénytetőségnek” nevezett; 
in: Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Budapest-Pécs, 1997; 188.o. 
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is
473

, melyek az emberi elégtelenségből születtek becsületes és szemrehányást nem érdemlő 

egyén esetében is.”.474
 

 

5.5.1 Szubjektív(ista) és objektív(ista) felelősségi gondolat 

 

Talán nem véletlen, hogy a felelősségi gondolat tételes jogi áttekintésének keretén belül 

tárgyaltak és a Kísérletek a laikus jogérzet kipuhatolására a tárgyi felelősség kérdéseiben475
 

című tanulmány között érdekes átfedések figyelhetők meg. Marton Géza már az ősjogban 

érvényesülő Kausalhaftung – Erfolgshaftung kapcsán is – Jhering és Hippel írásaira 

hivatkozással476
 – kifejti, hogy a primitív ember számára a „szándékolatlanul ütött seb is 

éppúgy fáj, mint a szándékolt […] Ha ez a mozzanat idővel mégis okoz némi különbséget, az 

csak onnan van, hogy bizonyos tapasztalat után a primitív ember is rájön arra, hogy a 

cselekvőnek akarati magatartása annyiból őt is érdekli, hogy az akarat cselekvésénél az 

előidézett jó vagy rossz behatás ismétlődésére lehet számítani, akaratlannál nem, tehát az első 

nagyobb jót vagy nagyobb rosszat jelent rá nézve, mint a másik.”. Ugyanakkor a nevezett 

tanulmányban Marton Géza – a primitív ember mintájára – a laikus embert vonja hasonló 

vizsgálat alá. A kérdés itt is ugyanaz: szubjektivista-e, vagy objektivista a laikus ember a 

felelősség felfogásában. A rendkívül szellemes – német összehasonlítási alappal is bíró – 

vizsgálódás eredménye elgondolkodtató. Míg a büntetőjog vonatkozásában a laikus ember 

„megmaradt” az ösztönszerű, vallásos, morális alapon álló, így döntően szubjektivista 

felelősség felfogása mellett, addig a magánjogi kérdések vonatkozásában a válaszadók 

ösztönös, romlatlan jogérzete a tárgyi felelősség imponáló fölényét eredményezte. Kellően 

indokolt és jogos tehát a kérdésfeltevés: miért nem aknázza ki e gondolatot a magánjog 

tudománya és a tételes jog? 

 

Marton Géza a szubjektív tényállási elem évezredet átívelő „jelenségének” kezdetét a római 

klasszikus felelősségi rendszerben jelöli meg. A kezdő lökést minden bizonnyal a bonae fidei 

                                                 

473 Marton Géza az „univerzálisan” alkalmazható restitutív szankció kiemelésével – implicite – már itt kifejezésre 
jutatja az egységes felelősségi jogi rendszer gyakorlatias és megvalósítható jellegét, annak „életrevalóságát” erősítve 
 
474 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 17. pont 
 
475 Marton Géza: Kísérletek a laikus jogérzet kipuhatolására a tárgyi felelősség kérdéseiben; Miskolc, 1932 
 
476 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 34. pont 
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iudiciumok adták477, ahol a bíró a stricti iuris keresetekkel szemben a bona fides 

zsinórmértéke mentén ítélhette meg a fél magatartását.478
 A másik ez irányban ható fejlődést a 

lex Aquilia (Kr.e. 286) indította el a deliktuális felelősség körében és „vált a modern 

kártérítési jog alapjává”.479
 A vonatkozó források számos ellentmondása miatt, amit a 

klasszikus tan késő császári – jórészt már Justinianus előtti – jogban ért átdolgozása, 

rendszeres interpolációja idézett elő, nehéz rekonstruálni a culpa felelősség-dogmatikai 

kategóriájának pontos megjelenését. Mindenesetre a lex Aquilia iniuria fogalma által háttérbe 

szorított dolus helyén kialakult a bonae fidei contractusok adósa felelősségének mértékét 

meghatározó hármas kategória: a culpa lata (nagyfokú gondatlanság), a culpa levis (enyhe, 

kisebb fokú gondatlanság; mértéke a „bonus et diligens paterfamilias”, a „gondos gazda”, a 

„homme prudent et prévoyant” diligentiája) és a culpa in concreto (a szóban forgó adóshoz 

igazodó egyéni gondossági mérték; „diligentia quam suis”). Külön említést érdemel, hogy az 

így felépülő szubjektív (vétkességi) felelősségi rendszerben a custodia-felelősség – mint a 

tisztán objektív felelősség esete – nem valamiféle különleges alakzat volt, hanem csak egy 

módja a felelősségmérés alfajainak480, s mint ilyen talán meg is előzte a gondos családapa, 

mint mérce általánossá válását.481
 

A hatásaiban még napjainkban is jelentkező felelősségi jogi önmeghasonulás482
 akkor 

következett be, amikor a vétkességnek ezen elvont – a római bonus pater familias 

gondosságának objektív – mértékét vette át változatlanul a középkor jogtudománya, és 

állította – görcsösen a lex Aquiliára visszavezetett, morális, egyéni felróhatóságon 

(vétkességen) alapuló – szubjektív felelősségi felfogása középpontjába: „Az a sarkalatos 

tévedés, […], hogy a római jog emlőin felnőtt modern jogtudomány gondolkodás és kritika 

nélkül átvett onnan egy oly fogalmi rendszert, melyet a klasszikusok, mint rámutattunk, a lex 

                                                 

477 vö. Celsus [D.16.3.32.] 
 
478 vö.:„A magánfelek szerződéseinél még nagyon sokáig csak ahhoz ragaszkodtak, amit mondtak, azt biztosították 
szigorúan, ami formálisan jár, amit észlelni lehetet stb. Az állam polgáraival szemben és a polgárok az állammal 
szemben már tartoztak a jóhiszeműséggel, a tisztességgel, az erényességgel – és a teljesítést szubjektíven 
mérlegelték.”, in: Zlinszky János: Ius publicum; Budapest, 1994; 147.o. 
 
479 Marton Géza: A római magánjog elemeinek tankönyve; Debrecen, 1947; 568.pont 
 
480 Marton Géza: Felelősség a custodiáért; Budapest, 1924. 
 
481 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 39. és 40. pontok 
 
482 vö. ennek kritikája Mádl Ferencnél: „Nem értünk azonban egyet a felfogással […], hogy itt csak interpolációs 
mesterkedésről volna szó, amivel elrontották a tulajdonképpeni római jogot, és hogy a szubjektív felelősség kizárólag 
ilyen szubjektív jogászi „beavatkozásnak” köszönheti évezredes uralmát.”, in: Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség; 
Budapest, 1964; t6.o. 
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Aquilia-beli magándeliktum fogalmára építettek fel s amely rendszert fenntartani náluk a 

tradíció, a régihez való ragaszkodás dolga volt, amely azonban tárgyilagosan nézve már náluk 

is, az ő korukban is, atavisztikus jelenség volt, amelyet tehát megfelelő korrekció nélkül a 

modern jogba átvinni, hol annak a római tradíciónak többé semmi szerepe nem lehetett, nem 

volt egyéb merő gyámoltalanságnál s a gondolkodás hiányánál.”483
. Ennek pedig egyenes 

következménye volt a kártérítési jogban, hogy „ha a kártérítésre alapot adó tényállás = 

deliktum, akkor annak elengedhetetlen alapeleme a vétkesség”484
, holott az eredetileg nem 

felelősségalapító, hanem – éppen ellenkezőleg – felelősségszüntető ismérvként vonult be a 

felelősség jogi rendszerbe. 

A vétkességi elvről szólva Marton Géza kijelenti: „ A vétkesség nem elég tág alap arra, hogy 

rajta a társadalom védelmét kellőképp szolgáló felelősségi rendszer felépüljön. A vétkesség 

elegendő alapja a büntetésnek, amelynél csupán a társadalomellenes magatartás (szándékos 

jogsértés vagy legalább a társadalom érdekeit fenyegető és morálisan is megróható durva 

nemtörődömség) megrendszabályozásáról van szó, de nem elegendő ott, ahol ezen túlmenőleg 

a rendes, tisztességes forgalomban előállott károk, érdekösszeütközések elrendezéséről is 

gondoskodni kell.”485. A vétkességi tan tehát, mind fogalmi bizonytalansága, mind bizonyítási 

nehézsége (Beweisnotstand)486
 folytán elégtelen a magánjogi felelősség megalapozására, de 

ugyanakkor Marton elveti az ennek kisegítésére német jogterületen bevezetett adekvát 

okozatosságot is, mint a kauzalitás korlátozásának lehetséges eszközét. Marton Géza szerint a 

vétkesség nem lehet más-más értelmű az erkölcs és a jog különböző területein, hanem annak 

egységes fogalomnak487
 kell(ene) lenni, mint ahogy az az okozatosság esetében is 

érvényesül.488
 

                                                 

483 Szladits Károly: A magyar magánjog, IV.; Grill Károly Könvykiadóvállalata; Budapest, 1942; 789-790.o. 
 
484 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 50. pont 
 
485 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 53. pont 
 
486 „A törvényhozó […] Scilla és Caribdis között hajózik: mennél jobban súlyt helyez ítélkezésének igazságossága 
céljából elhatározásánál belső mozzanatokra (erkölcsiség, szándék), annál inkább szenved a bizonyításra kötelezett fél 
ezen bizonyítékoknak szükségszerűen súlyos és nehezen megközelíthető volta alatt.”, Marton Géza: A polgári jogi 
felelősség; Budapest, 1993; 10.pont 
 
487 „Diese Begriffsbestimmung, welche, wie man sieht, mit dem im Leben und in der Ethik angenommen 
Verschuldensbegriff völlig übereinstimmt, kommt aber in der praktischen Rechtsanwendung nicht zur Geltung. Es 
scheint, als ob dieselbe nur für das Schaufenster bereitet wäre, whärend im Geschäfte etwas anderes verkauft wird.”, 
in: G.Marton: Verschuldensprinzip – Verursachungsprinzip; München-Berlin-Leipzig, 1926; 6.o. 
 
488 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 64.pont 
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Ezzel párhuzamosan – a technikai fejlődés elterjedése nyomán is – egyre erősebb igény 

mutatkozott világszerte a vétkességi felelősséghez képest szigorúbb felelősségi alakzat 

alkalmazására, aminek egyeduralmát elsőként a veszélyes üzemek terén törte át a 

joggyakorlat az 1838.évi német vasúti törvényben489. Ez persze csak némi megszorítással 

igaz, hiszen az objektív felelősség gondolata – bár implicite – már a Code Civil 1382-1386. §-

aiban
490

 megtalálható, ahol a homme prudent et prévoyant magában foglalja a legcsekélyebb 

hibát, vagy elnézést491. Így – Marton Géza megfogalmazásában492
 – a francia jog a culpa 

fogalmat a legvégsőkig feszíti és voltaképpen tárgyi felelősséget vezet be. De a veszélyes 

üzemek terjedésétől függetlenül is – valószínűleg a vétkességi elv (felróhatóságon kívüli) 

további elégtelenségei eredményeképp – egyfajta objektivizálódás indult meg – és tart a mai 

napig – a polgári jogi felelősség körében493, ami nyilvánvalóvá tette, hogy a vétkesség sem 

nélkülözhetetlen alapja a polgári jogi felelősségnek494
. 

Ez irányban az első nagy lépést Binding, Die Normen und ihre Übertretung című munkája 

jelentette, amiben a szerző a büntetőjogi és a magánjogi felelősség éles elválasztása mellett 

állt ki; az előbbiben a felróhatósági, az utóbbiban az okozási elv kizárólagos érvényesülését 

látta indokoltnak. Jóllehet Binding írásának jelentősége nem az okozási elv helytállóságában 

rejlik – már csak annak esetleges és ötletszerű jellegére tekintettel –, hanem abban, hogy 

felvetésével a „vétkességet” kiküszöbölő felelősségi elméletek egész sora előtt nyitotta meg 

az utat. Így kerül tárgyalásra többek között: az aktív interesse gondolata495
; a magánjogban 

indokolatlan megtorlási szempont helyett a prevenció szerepének felismerése Exner és 

Rümelin munkáiban; és a méltányosság, avagy „túlnyomó (szociális) érdek” jelentőségének 

kiemelése, amely alapján a bíró – a vagyoni szempontból kíméletre érdemes károkozó 

                                                 

489 Hedemann, J.W.: Die Fortschritte des Zivilrechts im XIX.Jahrhundert, 1910, 88.o. 
 
490 Christian v. Bar: Gemeineuropaeisches Deliktsrecht; C.H.Beck; München 1999; I.392-397. és 426-427.o. 
 
491 Mazeaud, H.-L.–Mazeaud, J.-Chabas, F.: Traité theorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 
contractuelle; Paris; I.245-246.o. 
 
492 Marton Géza: A szubjektív és az objektív felelősségi elv küzdelme a francia judikaturában; Budapest, 1931 
 
493 Zlinszky János: Indokolt javaslat a Ptk. felelősségi fejezetéhez; in: Magyar Jog 8/2001 
 
494 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest 1977; 96-.o.; W.V.H.Rogers: 
Winfield and Jolowicz on Tort, 15th Edition, 1998, 25-.o. 
 
495 Merkel: „Jedermann soll die Kosten der Geltendmachung seiner Interessen tragen.”; Unger: „Handeln auf eigene 
Gefahr.” 
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esetében – mérsékelheti a marasztalás mértékét.496
 Sőt, Marton Géza a BGB tervezet kapcsán 

külön ki is emeli, hogy: „Ha az anyagi igazságosság szolgálata megkívánja, hogy a bíró a 

törvényesen bevett felelősségi alapról felfelé eltérve felelősséget állapítson meg az egyik fél 

érdekében a méltányosság alapján ott is, ahol szabály szerint nem volna felelősség: akkor 

ugyanaz az osztó igazságosság megköveteli azt is, hogy a bíró a másik oldalon (a másik fél 

érdekében) is letérhessen a normális szabály alapjáról és megtagadja – részben vagy akár 

egészben is – felelősséget ott, ahol ennek feltételei törvény szerint megvolnának, de az 

igazságosság az eset különlegességénél fogva más szempontok figyelembevételével enyhítést 

kíván. A svájci törvény a kedvezményt még csak a szélső esetre szorítja (ha a védelemre 

érdemes károkozó a nyujtandó kártérítés súlya alatt exisztenciájában inogna meg: „würde … 

in eine Notlage versetzt”): a német reformtervezet – helyesen – megadja más esetekben is: 

„wenn nach den Vermögensverhältnissen der Beteiligten und den sonstigen Umständen des 

Falles die Belastung mit den vollen Ersatz dem gesunden Volksempfinden gröblich 

widerspräche”. Ezt a most tárgyalt két újítást: a méltányossági felelősségkiterjesztést és 

felelősségkorlátozást tartom én a reformtervezet legnagyobb érdemének.”497
. 

 

5.5.2 Jogellenesség, mint a jogi beszámítás tárgyi alapja 

 

A fentiekben vázolt és a vétkesség-alapú felelősség okozati-alapú objektív felelősséggel való 

leváltására tett kísérletek azonban még mindig kártelepítési gondolkodásmódot tükröző 

megoldások voltak. A kárelosztás elve csak később került előtérbe: akire a kárt telepítik, 

biztosítással rendelkezik, sőt, azért telepítik rá a kárt, mert biztosítása van, majd később ezt 

kötelező jelleggel elő is írják számára (kötelező felelősség- és balesetbiztosítás). Ennek 

eredményeképpen azokon a (mind szélesebb) területeken, ahol a felelősséget felváltja a 

biztosítás, az egy kockázatközösségbe tartozók közösen viselik a kárt. 

Marton Géza ehhez szorosan kapcsolódva a veszélyesség/veszélyeztetés elvén 

(Gefährdungsprinzip) belül – e fogalom elnevezésének és használatának gyakran téves volta 

mellett
498

 – annak az előzőekben érintett elvekhez való viszonyát tárgyalja és felismeri, hogy 

                                                 

496 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 73-82. pontok 
 
497 Marton Géza: A német kártérítési jog reformja; Gazdasági Jog, II.évf.1.szám; Budapest, 1941; 6.o. 
 
498 „A [BGB] reformtervezet [H.C.Nipperdey: Entwurf einer deutschen Schadensordnung; Beck; München-Berlin, 
1940] nyiltan színt vall. A „kárrendezés”-t két részre osztja: az elsőben szól a tilos cselekményekért való felelősségről, 
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„a nagyüzem a legalkalmasabb passziv alanya a tárgyi felelősségnek, hisz nála valamennyi 

elv, melyet fentebb felsoroltunk, egymást támogatva összefut a felelősség erősítésére. Így 

mindenekelőtt a legnagyobb mértékben előtérbe nyomul a Beweisnotstand által támogatott 

fokozott követelménye a prevenciónak.”499. Azonban az egyes emberek vétkességét messze 

meghaladó és tömeges károkozásokat önmagában már sem a prevenció, sem más magánjogi 

felelősségalapító elv nem képes szabályozni, így Marton Géza segítségül hívja a Merkel –féle 

túlnyomó érdek és a már említett kárfelosztás elvét, aminek eredménye – t.i. a kötelező 

biztosítás elterjedése – mint olyan, a prevencióval ellentétes irányultságú és rontja annak 

hatékonyságát500. Ennyiben kapcsolódik tehát Eörsi Gyula egykori tanára gondolatmenetéhez, 

amikor ezt a tendenciát úgy jellemzi, hogy „a termelőerők fejlődése itt is kikényszerít egy a 

magántulajdon gondolatkörétől idegen fejlődési tendenciát, és azt a burzsoá jog bizonyos 

határokig meg tudja valósítani, vagy a burzsoá rendszer sajátos módján (magánbiztosítás) 

vagy azon már elvileg túlmutató eszközökkel (pl. társadalombiztosítás).”501
. 

 

Marton Géza felelősségi rendszerében elsődlegesen nem a szankciókötelmek létrejöttéhez 

szükséges egyes elemek, hanem azok sorrendje és a rendszerben betöltött jelentősége érdemel 

különös figyelmet. A jelenlegi szabályozásban érvényesülő törvényi sorrendhez 

(„…jogellenesen…”, „…kárt”, „okoz…”) képest ugyanis itt egy döntően praktikus 

megfontolásokon nyugvó – így a bizonyítási eljárásra is tekintettel lévő –, leginkább 

”objektíve-logikainak” nevezhető sorrend érvényesül, ami bár szintén az elkövetés 

folyamatának egyes elemeire reflektál, de nem az adós/sértő (Schuldner) oldaláról, hanem a 

hitelező/sértett (Gläubiger) pozíciójából. A tényálláselemek sorrendje tehát: 1.) a kár; 2.) az 

okozatos magatartás; 3.) a jogellenesség; 4.) a beszámítás különös jogpolitikai alapjai. 

                                                                                                                                                         

melynek uralkodó elve továbbra is a vétkesség marad, a másodikban fog szólni (mint mondtuk, egy későbbi 
kiadványban) a vétlen felelősség eseteiről, melyeket ő is az általánosan bevett rossz terminussal a 
Gefährdungshaftung gyüjtőnév alá foglal össze, nevezetesen a vasút, automobil, légi járművek, gáz- és 
elektromosművek üzemével, robbanó anyagok, építmények, állatok (akár házi, akár egyéb állatok) készletben, ill. 
használatban tartásával kapcsolatos felelősség eseteiről, kiegészítve még e hét felelősségi esetet egy általános 
rendelkezéssel a „különösen veszélyes” üzemek és berendezések felelősségéről. Látnivaló, hogy a bizottság teljesen 
azt az utat követi, melyen a mi javaslataink is járnak. Hogy a magyar előmunkálatoknak itt (és a még említendő egyéb 
egyezéseknél) volt-e valami befolyása a német bizottság állásfoglalására, nem állapítható meg, mert a jelentésben 
sehol semmi utalás nem olvasható a magyar javaslatokra.”; in: Marton Géza: A német kártérítési jog reformja; 
Gazdasági Jog, II.évf.1.szám; Budapest, 1941; 4-5.o. 
 
499 Marton Géza: „Veszélyes üzem”; Budapest, 1931; 19.o. 
 
500 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémia Kiadó; Budapest, 1977; 38-39.o.; Lábady Tamás: 
Fejezetek a felelősségbiztosítás köréből; Pécs, 1989; 23.o. 
 
501 Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1975; 260.o. 
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A kártérítési jog legalapvetőbb előfeltétele a bekövetkezett – bár gyakran „nem megfogható” 

– kár fennállta, ami a kártérítési igény követeléséhez szükséges aktív legitimációt nyújtja.502
 

A kár fogalmán belül Marton Géza megkülönbözteti a vagyoni és a nem vagyoni kárt, 

továbbá az előbbi vonatkozásában különbséget tesz a pozitív kár (damnum emergens) és az 

elmaradt haszon (lucrum cessans) között. A „tényleges kár” – in abstraco – fogalmát azonban 

Marton Gézánál sem találjuk meg, valószínűleg azért, mert annak általánosan elfogadott 

értelmezését – a törvényhozókhoz hasonlóan – ő is (elő)feltételezi. Ugyanakkor az tűnik ki a 

jogtudományból, hogy a tényleges kár fogalmára vonatkozó elméletek egyáltalán nem 

egységesek.503
 

A vagyoni és a nem vagyoni kár megkülönböztetése kapcsán Marton Géza – az angol, francia, 

német, osztrák joghoz hasonlóan – az immateriális javakban – mint az emberi test, egészség, 

szabadság504
 és becsület – bekövetkezett kárt nevezi immateriális/nem vagyoni kárnak, de 

kihangsúlyozza, hogy „…nem volna helyes, mint pedig számos kódex, köztük a BGB505
 is 

teszi, a természetben való helyreállítást állítani oda, mint normális kártérítési módot, miután a 

természetben való helyreállítás a gyakorlatban sokkal nehezebb, újabb vitákra és súrlódásokra 

okot adó módozat, mely hozzá az esetek nagy részében egyáltalában nem is lehetséges.”506
. A 

nem vagyoni sérelmek pénzbeli egyenértékének képtelenségére – megoldásként – a 

fájdalomdíj (Schmerzengeld) jogintézményét hozza fel Marton Géza, ahol a kártérítés 

egyfelől a jó-közérzet hátrányos alakulását reparálja (Ausgleichfunktion), másfelől elégtételül 

szolgál a sértett számára (Genugtuung). 

A polgári jogi felelősség megállapításának további feltétele a felelősséget megalapozó okozati 

összefüggés a sértő/kötelezett magatartása (felrótt cselekvése, mulasztása, hibás teljesítés, 

stb.) és a sértett oldalán előállt kár között. A felróhatóság lehető legtágabb határait a conditio 

sine qua non elve (ok = előfeltételek összessége) és a feltételek egyenértékűségének tana 

(Bedingungstheorie) húzza meg Marton Géza rövid – az okozatossági elméleteket áttekintő 

                                                 

502 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 114.pont 
 
503 Koziol/Welser: Grundriss des bürgerlichen Rechts, 1995, Band I., 444.o.; Reischauer: 
Schadenersatzrecht/Allgemeiner Teil, Scriptum für die Prüfung „Bürgerliches Recht” im zweiten Abschnitt, 4.o.; 
Christian v. Bar: Gemeineuropaeisches Deliktsrecht, C.H.Beck, München 1999, I.8-11.o. 
 
504 BGB 823 §; ABGB 1325 ff. §; Damages Act (1996 ch.48.); Markesinis–Deakin: Tort law, 705-710.o.; Markesinis–
Bar v.: Richtliche Rechtspolitik im Haftungsrecht, J.C.B.Mohr, Tübingen, 1981, 24-28.o. 
 
505 BGB 249.§ 1.mondata; ABGB 1323 § 1.mondata 
 
506 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 162.pont 
 



131 

 

jelleggel bemutató – elemzésében. Ezek alapján minden olyan körülmény, amely nélkül a kár 

nem következett volna be – conditio sine qua non –, okozati, és így az általuk körvonalazott 

felelősség parttalan.507
 

Ehhez képest már szűkebb kört jelöl ki az adekvát okozatosság elve, ahol a károkozó csak az 

adekvát módon okozott károkért felel (ú.n.: jogi okozatosság); ugyanez igaz megfordítva is: a 

károkozó csak azon következményekért nem tartozik felelősséggel, amelyek egy egészen 

szokatlan eseménysorozat következtében álltak elő.508
 A felelősség a károkozó magatartás 

minden olyan következményért fennáll tehát, amelyekkel a dolgok általános menete során 

számolni kell, de nem minősülnek atipikus következményeknek. Az, hogy a károkozó a kárt 

előre látta, vagy láthatta volna, az adekvát okozatosság szempontjából nem megkívánt 

előfeltétel, elegendő, ha az ok kár előidézésére való általános alkalmassága bármely értelmes 

ember (Idealmensch) által felismerhető volt, habár az egyes következmények maguk nem 

voltak felismerhetők. 509
 

Az előzőek alapján nyilvánvaló, hogy az adekvát okozatosság elméletét elsődlegesen a 

felelősség terjedelmének korlátozására irányuló szükséglet hívta életre. Így az adekvát 

okozatosság elmélete nem csupán oksági elmélet510, hiszen az atipikus eredményekért, 

amelyek csak a körülmények egy bizonyos véletlenszerű és objektíve előre nem látható 

találkozása folytán álltak elő, nem felelnek. Azaz jogilag nézve: egy döntően vétkességi elvet 

érvényre juttató felelősségi rendszerben, csak azokért a következményekért lehet felelősségre 

vonni valakit, melyek tekintetében vétkessége fennforog. 

És erre figyelemmel vitathatatlanul helyt kell adni Marton Géza meglátásának: „Adekvát 

okról beszél, mikor adekvát beszámításról kellene szólnia. Az okfogalmat rontja meg ahelyett, 

hogy a felelősségi (beszámítási) elméletet javítaná.”.511
 

                                                 

507 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 119. és 120. pontok 
 
508 Koziol/Welser: Grundriss des bürgerlichen Rechts; 1995, Band I., 448.o. 
 
509 ld. ennek kritikája Marton Gézánál: „Ez a felfogás, ha egyfelől jó volt arra, hogy a felelősségnek a 
vétkességfogalom által feltételezett, s a társadalom védelme szempontjából nagyon is szűk kereteit tágítsa, másrészt 
ez irányban túllőtt a célon, mert viszont a tettes fejére zúdított olyan következményeket is, melyeket a tettes 
semmiképp előre nem láthatott, ellenük nem védekezhetett, melyekért való marasztalása tehát nemcsak a vétkességi 
alapelv, de sokszor csak a jogérzetnek is csak súlyos sérelmével történhetett.”, Marton Géza: A polgári jogi felelősség; 
TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 121.pont 
 
510 „Látnivaló, hogy mindegyik formula arra megy ki, hogy az okozatosság ténybeli (fizikai) kérdésének területére 
akarja kijátszani azt a jogpolitikai kérdést, hogy a felelősség határát hol kelljen célszerűen megvonni.”, Marton Géza: 
A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 121.pont 
 
511 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 121. pont 
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A jogi beszámítás tárgyi alapja a jogellenesség, ami akkor forog fenn, ha valamely személy 

magatartása (cselekvése/mulasztása) a jogrend parancsa/tilalma vagy a jó erkölcs ellenében 

hat. Azaz itt elsődlegesen nem a magatartással érintett személy jogilag védett érdekeinek a 

sérelmén van a hangsúly, hanem magának a jogrendnek a sérelmén. A jogellenesség 

egyszerűen azt jelenti, hogy az adott magatartás ellentétben áll a jogrenddel, „annak valamely 

objektív szabályával vagy szellemével”.512
 

A magánjogi felelősség megállapításának feltételei közül leginkább a jogellenesség és a 

felróhatóság elhatárolása okoz esetenként akár elméleti, akár gyakorlati nehézséget. Ennek a 

magyarázata Törő Károly513
 szerint abban keresendő, hogy „a jogellenesség és a felróhatóság 

ugyanannak a magatartásnak a két oldala”. De míg a jogellenességnél azt kell vizsgálni, hogy 

az adott magatartás sérti-e a tárgyi jogból fakadó alanyi jogok érvényesülését, addig „a 

felróhatóság megállapítása a jogsértő cselekvés, illetve mulasztás jellegétől és körülményeitől 

függ.”. 

Ezt az elméleti összekuszálást Marton Géza is megerősíti: „Teljesen elhibázott dolog, ami 

pedig (nálunk is) az elméletben gyakran történik, a jogellenességet a vétkességgel hozni 

kapcsolatba s az elsőt az utóbbitól tételezni fel –, ami csak fogalomzavarra visz. A 

jogellenesség, mint ezt egyes német írók szemléltetően kifejezik, a tett minősítése 

(Unwerturteil über die Tat) szemben a vétkességgel, mint a tettes minősítésével (Unwerturteil 

über den Täter).”.514
 

Marton Géza egyúttal a jogellenességet kizáró és az Mtj-ben is szabályozni javasolt 

körülmények – a sértett beleegyezése, a jogos védelem, a jogos önsegély és a végszükség – 

katalógusát is adja.515
 

A szubjektív vétkességi felelősség rendszere a jogellenességen túlmenően a kártérítés, mint 

szankció megítélésének egy további előfeltételét (tényállás elemét) kívánja meg: ez a 

felróhatóság. Fontos kiemelni, hogy itt már a jogellenes magatartás felróhatóságának 

kérdéséről van szó, azaz a szubjektív vétkességi felelősség rendszere egyfajta többlett 

követelményt állít a jogi beszámítás megállapításához. Nem elegendő tehát annak 

megállapítása, hogy a jogrend és ezen keresztül valaki egyéni joga sérült a tanúsított 

                                                 

512 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 128. pont 
 
513 Törő Károly: Az orvosi jogviszony; Közgazdasági és Jogi kiadó; Budapest, 1986; 367.o. 
 
514 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 128. pont 
 
515 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 133-135. és 250. pontok 
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magatartás következtében, hanem azt is vizsgálat alá kell vonni, hogy miként alakul 

ugyanennek a magatartásnak a szubjektív – az egyén oldalán jelentkező – jellege. 

Ezzel szemben Marton Géza objektív felelősségi rendszerében csak annyiban jut szerephez a 

felróhatóság, amennyiben: „Ami egyszer ellenkezik a joggal, az nem ellenkezhet sem jobban, 

sem kevésbé jól vele. Illetőleg az, ami az egyik esetet súlyosabbá, felháborítóbbá teszi 

előttünk, az nem a jogellenesség mozzanatában, hanem a tettnek ezen túlmenő szociális 

értékelésében516
 lelhető fel s a jogellenes magatartás körülményei: a sértés célzata, 

motívumai, az elkövetés módja stb. lesznek rá nézve irányadók. Ezek fogják megadni a 

jogellenes cselekménynek azt a színezetét, mely aztán igen is variálja a szankciószükséglet 

mérvét.”.517
 Marton Géza e helyett a beszámítás különös jogpolitikai elemeinek kategóriáját 

vezeti be, amely magában foglalja a prevenció és a – Merkel-féle – egyéni és a szociális 

érdekmérlegelés elvét. E két – egymással konkuráló és egymást kölcsönösen korrigáló – elv, 

egyfelől a Beweisnotstand-ot a vis maior-ig terjedően lefedő és a társadalom védelmét 

szolgáló prevenció, másfelől az adós/kötelezett felelősségének mérlegelésére (mérséklésére) 

módot adó érdekelv, mintegy a ”fékek és ellenfékek” módjára, helytállóbb és hatékonyabb 

szankciókiszabást tesz lehetővé a kárviselés elosztásának során. 

 

Ugyanakkor, az eddig leírtakkal szemben, a jogos magatartáson alapuló kártérítési kötelmek 

esetén sem a prevenció elve, sem a vétkesség nem alkalmazható a kárviselés elosztásánál, így 

e körben Marton az érdekelv egységes alkalmazását látja indokoltnak. Ennek esetei: a jogalap 

nélküli gazdagodás, a kisajátítás, a szükséghelyzet, a veszélyközösség és a letevő, megbízó 

érdekében ingyen tevékenykedőt ért kár vonatkozásában keletkezett kötelem. 

A kárnak az egységes felelősségi rendszerben jutatott kitűntetett pozíció folytán Marton Géza 

külön fejezetben szól a kár megállapításáról és a kártérítés módjairól. Itt többek között 

rámutat arra, hogy a kár nem pillanatnyi jelenség, hanem időben elhúzódó állapot, ami addig 

tart, amíg ki nem egyenlítik a bírói ítélet pillanatában fennálló terjedelmére is tekintettel. A 

megtérítés terjedelme kapcsán Marton Géza is indokoltnak tartja – a teljes kártérítés elvének 

                                                 

516 Ezt később Eörsi Gyula úgy fogalmazta meg/át (?), hogy a felróhatóság olyan köztes fogalom a jogellenesség és a 
vétkesség között, ami nem követeli meg a vétkességnek (gondatlanság és szándékosság) és a tudati viszonyulásnak a 
vizsgálatát, hanem aminek keretében tulajdonképpen a magatartás „társadalmi értékelése” megy végbe. Vagyis nem azt 
kell vizsgálni, hogy a magatartás tanúsításakor mi játszódott le a cselekvő tudatában, hanem azt, hogy kellő 
körültekintés esetén felismerhette-e volna annak jellegét., in: Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség 
kézikönyve; Budapest, 1966, 128-129.o. 
 
517 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 136. pont 
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megfelelően518
 – kiadni mindazon hasznot, amelyhez a kötelezett károkozó cselekménye 

révén jutott, de Grosschmid Béni álláspontjával szemben nem kártérítés, hanem gazdagodás 

jogcímén.519
 

A kártérítés módját illetően Marton Géza megmarad az elsődlegesen természetbeni és csak 

másodsorban pénzbeli teljesítés szabályánál, amiről sajátosan rá jellemző stílusában a 

következőképp fogalmaz: „Elvetted a más dolgát: add vissza. Csorbát ütöttél a más 

vagyonában: pótold ki magadéból. A restitució akkor legtökéletesebb, ha teljesen fedi a 

jogsérelmet, ezért az in natura helyreállítás az ideál, melyet csak akkor vált fel valami 

lehetőleg szorosan egyenértékű szolgáltatás, ha amaz lehetetlen. Ha szabad ezt a képet 

használnom: a reparációra kötelezés, mint szankció, valóságos homeopata kezelést jelent, 

annyira, hogy a régebbi, konzervatív elmélet ezt az egyezőséget a sérelemmel a 

reparációrakötelezésnek annyira bennrejlő követelményeül tekintette, hogy ahol a hasonnemű 

restitució nem volt lehetséges, ott inkább lemondott a reparációról...”520
. 

 

5.5.3 Elmélet a gyakorlatban - kodifikációs anti-reklám521
 

(Marton Géza normatív szövegtervezete a kártérítési fejezethez) 
 

Marton Géza mindezen elméleti előmunkálatok alapján, 1945-46 telén maga készíti el a 

kártérítési jog törvényszöveg tervezetét – általános és különös indokolással -, „mely a 

radikális operációt végrehajtja és a rendszer gerincét felcseréli”522
, továbbá – a 

vizsgálódásunk szempontjából jelentős újítása, hogy - a nagy, részben már természetjogi 

alapokon nyugvó kódexek (ALR, ABGB, Cc) megoldásával szemben – ti. amik nem említik 
                                                 

518 Ennek tekintetében tehát, Világhy Miklós által – a hibás teljesítéssel okozott károkért megállapítandó felelősség 
feltételeinek szigorítása kapcsán – a teljes kártérítési elv rugalmas korlátozására tett ún. adekvát kauzalitáson alapuló 
megoldási javaslata, ami ugyan eredményét tekintve alig különbözik Marton által megfogalmazott előreláthatósági 
elvtől, de „alapjuk – amint azt az előzőekben Marton Géza alapján kifejtettük – teljesen különböző: míg az 
előreláthatósági elv a kártérítési felelőssé tétel jogpolitikai döntésen alapuló normatív korlátozását teszi lehetővé, 
addig az adekvát kauzalitás doktrínája (a teljes kártérítés elve alóli kivétel szükségét hangsúlyozva) a ténylegesen 
létező okozatossági lánc bírói mérlegelésen alapuló mesterséges megszakításához ad segítséget.”., in: Eörsi Gyula 
Emlékkönyv, Budapest, 2002 –– Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési 
igényeknél, 210.o. 
 
519 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 161.pont 
 
520 Marton Géza: Magánjogi és büntetőjogi szankciók; Debrecen, 1937; 9-10.o. 
 
521 Bár más okból, összességében mégis annak nehézkes alkalmazhatósága miatt használta ezt a kifejezést Franz 
Wieacker a porosz törvénykönyvre (ALR); in: Franz Wieacker: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer 
Berücksichtigung der deutschen Entwicklung; Vandenhoeck & Ruprecht Gm; Göttöingen, 1996; 78.o. 
 
522 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 258. pont 
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és nem is részletezik a jogellenességet, mint a felelősség megállapításának szükséges 

feltételét, lévén azt a culpa fogalmában rejlő és egyúttal abban eljelentétktelenedve feloldódó 

tényezőnek tekintik – külön szabályozza a jogellenességet, mint felelősségalapító tényállási 

elemet. 

A tervezet már a legelső szakaszában kimondja, hogy: „1.§. A kárért, melyet jogellenes 

magatartásával másnak okoz, mindenki felelős az alábbi rendelkezések keretei között.”523
, és 

a vétkességi elvet meghaladó sajátosságát mintegy „harsogva hirdetve” a továbbiakban 

hallgat, vagyis nem fogalmaz meg folytatólagosan kiskapukat a vétkességi tan bújtatott 

érvényesülésére, amint azt akár a Code Civil, akár a szovjet magánjogi törvény teszi. Marton 

Géza külön is kiemeli az indokolásában, hogy: „Mind a francia, mind az orosz kodifikátorok 

esete véleményem szerint azt mutatja, hogy ők érezték a jogellenes okozó felelőssétételének 

szükségét a vétkességi elv szabta korlátokon túl is, de nem tudtak elszakadni a beidegződött 

régi tantól, mely az elhatárolást csak a vétkességi gondolat segítségével tudta elképzelni 

[…]”524
. 

Továbbá a tervezet megfogalmazása is egyértelmű: a jogellenesség a magatartás, s nem a kár 

jellemzője és mértéke egyben. Ezt a minősítést pedig nem a károkozás, mintegy a magatartás 

eredményének a visszahatása idézi elő, hanem az objektív és absztrakt jogrend sérelme. Már 

önmagában a kártérítési fejezet élére tett elvi deklaráció tágabban határozza meg a jogalkotói 

(jogpolitikai) szándékot: nem „csupán” az okozott kár megtérítésére kötelezi a károkozót, 

hanem „felelőssé teszi” a jogellenes magatartásáért.  

A felelősség, mint szankciókötelem megállapításának pedig három tényálláseleme van 

Marton Géza álláspontja szerint: kár, okozatosság, jogellenesség. A három tényálláselem 

mindegyikére jellemző ugyanakkor, hogy a maga valójában, egyik sem tárgyi jellegű, egyik 

sem a fizikai világban lejátszódó jelenség, teljességükben csupán az emberi gondolkodásban 

létező fogalmak. Éppen ezért „[…] a bíró feladata ezekkel a tényálláselemekkel szemben nem 

egyszerűen azonos a természettudóséval, mikor ez a természet jelenségeit kutatja, ti. nem 

egyszerű észlelés (megfigyelés, tudomásulvétel), ami csak fizikai jelenségeknél lehetséges, 

hanem egy összeszedett gondolati művelet: az észlelt külső tények további értékelése abból a 

szempontból, hogy bennük adva vannak-e azok a kellékek, melyek a felsorolt három 

                                                 

523 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 248. pont 
 
524 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 249. pont 
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felelősségalapító elem eszmei fogalmát kiadják.”525
. Ez a bírói értékelés különös fontossággal 

bír a kár és az okozatosság körében, még akkor is ha az egyébként bizonytalanságot is visz a 

jogszolgáltatás körébe, hiszen a bíró dönti el, hol vágja el az okozatosság és a 

kárkövetkezmények fonalát. Ezért Marton Géza az általános felelősségi vezérelvet követően, 

a törvénytervezet 2. §-ában szól a bíró szabad mérlegeléséről e körben: „2.§ Azt hogy van-e 

kár és milyen terjedelmű, valamint hogy a kár okozatos kapcsolatban van-e a felelőssé teendő 

személlyel vagy személyekkel, a bíró a fennforgó körülmények szorgos méltatásával szabad 

belátása szerint állapítja meg.”. S megítélésünk szerit ez az egyik pont, ahol – már az 

egységes felelősségi rendszer vezérelvénél – megbotlik Marton Géza elméleti rendszere, mert 

miközben – Eörsi Gyula elméletét is bírálva526
 – hirdeti, hogy amennyiben fennáll a 

felelősségalapító tényállás három eleme, úgy nincs szükség további tényálladék (felróhatóság) 

bizonyítására, addig különbséget tesz a „tényállási beszámító” és a „jogpolitikai beszámítási” 

értékelés között: „Ha a bíró ennél az első értékelésnél – nevezzük ezt tényállási beszámító 

értékelésnek – azt állapítja meg, hogy a felelősségalapító elemek valamelyike hiányzik, akkor 

az üggyel tovább nem is foglalkozik: elutasít. Ha jelenlétüket megállapította, akkor jön majd 

egy második – jogpolitikai beszámítási -  értékelés, amelynek feladata továbbmenőleg az lesz, 

hogy az egész tényállást, tehát benne a már egyszer megállapított felelősségalapító elemet is, 

de ezen felül az eset összes mellékkörülményeit is, vizsgálat alá vegye abból a szempontból, 

hogy belőlük a magánjogi felelősségrevonásnak a törvényben lefektetett belső jogpolitikai 

felelősségalapító elvei (megelőzés, érdekelv) alapján ésszerűen le lehet-e vonni az alperes 

felelősségét vagy nem.”527
. Azaz csak a felelősségalapító tényállásnak (tényállás beszámító 

értékelésnek) van mindösszesen három tényálláseleme (kár, okozatosság, jogellenesség), 

azonban az még nem tartalmazza a felelősségrevonás „törvényben lefektetett(?!) belső(?!) 

jogpolitikai felelősségalapító (?!) elveit”, márpedig csak ennek/ezek fennállta esetén 

következik be a „felelősségrevonás”. Márpedig - és ezzel szemben (!) - Marton Géza az ún. 

objektív felelősségi rendszerének elméleti megalapozása során hangsúlyozza, hogy ott csak 

                                                 

525 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 250. pont 
 
526 Ld.: A szubjektív vétkességi felelősség rendszere a jogellenességen túlmenően a kártérítés, mint szankció 
megítélésének egy további előfeltételét (tényállás elemét) kívánja meg: ez a felróhatóság. Fontos kiemelni, hogy itt 
már a jogellenes magatartás felróhatóságának kérdéséről van szó, azaz a szubjektív vétkességi felelősség rendszere 
egyfajta többlet követelményt állít a jogi beszámítás megállapításához. Nem elegendő tehát annak megállapítása, hogy 
a jogrend és ezen keresztül valaki egyéni joga sérült a tanúsított magatartás következtében, hanem azt is vizsgálat alá 
kell vonni, hogy miként alakul ugyanennek a magatartásnak a szubjektív – az egyén oldalán jelentkező – jellege. 
 
527 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 250. pont 
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annyiban jut szerephez a felróhatóság, amennyiben: „Ami egyszer ellenkezik a joggal, az nem 

ellenkezhet sem jobban, sem kevésbé jól vele. Illetőleg az, ami az egyik esetet súlyosabbá, 

felháborítóbbá teszi előttünk, az nem a jogellenesség mozzanatában, hanem a tettnek ezen 

túlmenő szociális értékelésében528
 lelhető fel s a jogellenes magatartás körülményei: a sértés 

célzata, motívumai, az elkövetés módja stb. lesznek rá nézve irányadók. Ezek fogják megadni 

a jogellenes cselekménynek azt a színezetét, mely aztán igen is variálja a szankciószükséglet 

mérvét.”529
. Vagyis Marton Géza a „jogpolitikai beszámítási értékelés” megállapításait előbbi 

esetben a „felelősségrevonás”, míg utóbbi esetben a „szankciószükséglet mérvét” befolyásoló 

tényálladékként említi. A kettő megfogalmazás közötti lényegi eltérést ugyanakkor nem 

magyarázza, elhallgatja.  

 

Sőt, a vétkességre építő felelősségtan bizonyítási szükséghelyzetének - e körben történő - 

bírálatával második botlását is adja saját felelősségi elméletének! Elmélete megalapozása 

során kifejti, hogy Exner által elnevezett „Beweisnotstand”530
 abban áll, hogy „[…] ha a 

felelősség alapja a tettes vétkessége, akkor a károsultra hárul ennek bizonyítása, ami igen 

sokszor nagyon nehéz, sőt egyenesen megoldhatatlan feladat lesz rá nézve nem annyira azért, 

mert a vétkesség – akár, igazi lénye szerint, belső, lelki mozzanatnak képzeljük el, akár, 

denaturált jogi fogalma szerint, a „normáltípustól való eltérés”-ként fogjuk fel – közvetlen 

érzéki észlelés alá nem eső, csak következtetés útján megállapítható valami531, mint inkább 

azért, hogy erre a következetésre alapot nyujtó tények észlelésében is a két szembenálló fél 

nagyon egyenlőtlen helyzetben van. […] Valóban teljesen igaza van Exnernek abban, hogy 

nem más az a károsult felperesre nézve, mint igazi szükséghelyzet (s egyúttal a helyes jogi 

elgondolás kigúnyolása), hogy neki, a jogaiban megháborítottnak kell bizonyítania a háborító 

vétkességét, ami nélkül nem kap elégtételt. […] Vagyis minimuma volna a vétkességi elven 

                                                 

528 Ezt később Eörsi Gyula úgy fogalmazta meg/át (?), hogy a felróhatóság olyan köztes fogalom a jogellenesség és a 
vétkesség között, ami nem követeli meg a vétkességnek (gondatlanság és szándékosság) és a tudati viszonyulásnak a 
vizsgálatát, hanem aminek keretében tulajdonképpen a magatartás „társadalmi értékelése” megy végbe. Vagyis nem azt 
kell vizsgálni, hogy a magatartás tanúsításakor mi játszódott le a cselekvő tudatában, hanem azt, hogy kellő 
körültekintés esetén felismerhette-e volna annak jellegét., in: Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség 
kézikönyve; Budapest, 1966, 128-129.o. 
 
529 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 136. pont 
 
530 Vö. ugyanez Müller-Erzbachnál: „Krebsschaden der Verschuldenshaftung” 
 
531 Vö. ugyanez jellemzi egyébként Marton Géza szerint a felelősségalapító három tényálláselemet is, ti. azok egyike 
sem tárgyi jellegű, egyike sem a fizikai világban lejátszódó jelenség, teljességükben csupán az emberi gondolkodásban 
létező fogalmak. (Ld. korábban írtakat.) 
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eszközlendő szükséges megszorításnak a bizonyítási teher megfordítása, aminthogy az élet 

elemi erővel csakugyan erre tör mindenütt, ahol a vétkességi elv uralkodik. […] De micsoda 

alapja a felelősségnek egy olyan tényállási elem, amelynek jelentőségét maga az őt alapjának 

valló tan is oly csekélyre becsüli, hogy valóságos bizonyítását meg sem kívánja, de e helyett 

egy üres vélelemmel beéri?”532
. S miközben Marton Géza meglátása és abból építkező jogos 

kritikája - megítélésünk szerint is indokolt, törvénytervezete kapcsán mégis azt írja, hogy: 

„Tervezetünk szerint már nincs arról szó, hogy a nem bizonyítottan vétkes okozó szabadul a 

felelősségtől, csak arról, hogy magatartása enyhébb megítélés alá esik, a vétkes félé pedig 

szigorúbb alá.”533
. Vagyis fogalomhasználatában ismét csúszkálva, a „felelősségrevonás” 

helyett a „szankciószükséglet mérvét” megalapozó tényálladékként említi az egyébként 

jogellenes emberi magatartás további értékelését, de az elmélet igazi botlása mégis ennek a 

szempontnak a bírói értékelésének módjában van: „Ezt pedig a bíró helyesen úgy tudja 

elbírálni, ha az okozók egyéni mértéke szerint ítéli meg magatartásukat (szubjektív culpa). 

Minthogy azonban ezek az adottságok a bíró előtt általában ismeretlenek, az okozóra hárul 

annak bizonyítása, hogy a tőle egyénileg elvárható mérték a norma alatt marad. Ezt neki 

lehetővé kell tenni és neki ez nem is okozhat nehézséget. Így e vonatkozásban a polgári jog és 

a büntető jogi elbírálás módja találkozik, az egyénit nem objektív mértékkel, hanem saját 

mértékével fogja a társadalom elbírálni.”534
. Azaz a „jogtudományi közbeszédben” 

objektívnek nevezett felelősségi rendszer nemcsak úgy objektív – Marton Géza saját 

megítélése szerint -, hogy igazából szubjektív, hanem ezáltal még olyannyira polgári jogi, 

hogy egybemosódik a büntetőjoggal. Ez utóbbi márpedig ismét önellentmondást visz be 

Marton Géza elméleti rendszerébe, aki saját megfogalmazásában535
 már a francia jog a culpa 

fogalma kapcsán hangsúlyozza, hogy az – a culpa fogalmát legvégsőkig feszítve és 

voltaképpen - tárgyi felelősséget vezet be. De a veszélyes üzemek terjedésétől függetlenül is – 

valószínűleg a vétkességi elv (felróhatóságon kívüli) további elégtelenségei eredményeképp – 

egyfajta objektivizálódás indult meg – és tart a mai napig – a polgári jogi felelősség 

körében536, ami nyilvánvalóvá tette, hogy a vétkesség sem nélkülözhetetlen alapja a polgári 

                                                 

532 Marton Géza: A német kártérítési jog reformja; Gazdasági Jog, II.évf.1.szám; Budapest, 1941; 8-9.o. 
 
533 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 250. pont 
 
534 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 250. pont 
 
535 Marton Géza: A szubjektív és az objektív felelősségi elv küzdelme a francia judikaturában; Budapest, 1931 
 
536 Zlinszky János: Indokolt javaslat a Ptk. felelősségi fejezetéhez, in: Magyar Jog 8/2001 
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jogi felelősségnek537. Ez irányban pedig az első nagy lépést Binding, Die Normen und ihre 

Übertretung című munkája jelentette, amiben a szerző éppen a büntetőjogi és a magánjogi 

felelősség éles elválasztása mellett állt ki; az előbbiben a felróhatósági, az utóbbiban az 

okozási elv kizárólagos érvényesülését látta indokoltnak. Jóllehet Binding írásának 

jelentősége nem az okozási elv helytállóságában rejlik – már csak annak esetleges és 

ötletszerű jellegére tekintettel –, hanem abban, hogy felvetésével a „vétkességet” kiküszöbölő 

felelősségi elméletek egész sora előtt nyitotta meg az utat. Így kerül tárgyalásra többek között: 

az aktív interesse gondolata538; a magánjogban indokolatlan megtorlási szempont helyett a 

prevenció szerepének felismerése Exner és Rümelin munkáiban; és a méltányosság, avagy 

„túlnyomó (szociális) érdek” jelentőségének kiemelése, amely alapján a bíró – a vagyoni 

szempontból kíméletre érdemes károkozó esetében – mérsékelheti a marasztalás mértékét.539
  

Vagyis Marton Géza úgy dicsőíti Binding és Exner újításait a polgári jogi és a büntetőjogi 

felelősség elválasztása kapcsán, és egyúttal bírálja a vétkesség felelősségalapító 

tényálláselemként való alkalmazását, hogy azokat önnön maga sem képviseli következetesen 

elméletében, avagy másként megfogalmazva: az ő elméletét is áthatja a vétkesség lehelete.
540

 

 

5.5.4 „Szubjektíve objektivizált” avagy „re-szakralizált”541
 magatartás-mérték 

 

Ugyanakkor a vétkesség leheletén túl, mentve – de legalább is megérteni igyekezvén - Marton 

Géza egységes elméleti rendszerét, adódik egy másik értelmezési alternatíva, ti. hogy itt, 

                                                 

537 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása, Budapest 1977; W.V.H.Rogers: Winfield and Jolowicz on 
Tort, 15th Edition, 1998, 25-.o. 
 
538 Merkel: „Jedermann soll die Kosten der Geltendmachung seiner Interessen tragen.”; Unger: „Handeln auf eigene 
Gefahr.” 
 
539 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 73-82. pont 
 
540 Vö.: „A jogellenesség fennforoghat vétkesség nélkül is, pl. a jóhiszemű birtok, a véletlenül másnak okozott kár 
stb., esete; vétkességről ellenben jogellenesség hiján szó sem lehet. Világos tehát, hogy a megítélés első szempontja a 
jogellenességé. Viszont érthető, hogy a fejlett jog nagy fontosságot tulajdonít a vétkesség mozzanatának is, miután a 
vétkes jogsértés szigorúbb repressziót igényel, mint a vétlen. A régi jog azonban – a maga anyagias szemléletével, s 
szintén a vétkesség nehéz bizonyíthatóságától indíttatva – e szubjektív szempontnak nem adott helyt 
megítélkésében.”; in: Marton Géza: A római magánjog elemeinek tankönyve; Méliusz Könyvkereskedés; Debrecen, 
1947; 175d.pont 
 
541 Vö.: Földi András ír az eredetileg szakrális tartalmú fides fogalmának fejlődéséről, amely során megemlíti, hogy: 
„A profanizálódott fides eredendően még mindig metajurisztikus fogalom, de a római társadalom alapértékei közé 
tartozott, és mint ilyen a jogviszonyok széles körére gyakorolt hatást.”; in: Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség 
elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 2001; 10.o. 
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búvópatak módjára ismét felszínre tör – Werbőczy István, Kelemen Imre és Grosschmid Béni 

után – az evangéliumi gondolat, jól lehet annak artikulálása már profanizálódik. 

Mint fentebb említettük, a szövegtervezet már a 2.§-ban kiemeli az eljáró bíró szabad 

mérlegelési jogkörét (jogpolitikai beszámítás), ami alapvetően - a három felelősségalapító 

tényező közül - a jogellenesség mozzanata körül csúcsosodik ki, hiszen a másik két, külső 

elem ténybeli542
 alapját nyújtja a felelősségre vonásnak: „Az igazi érdemleges értékelés 

azonban, mint mondtam, a jogellenesség eleme körül folyik le a maga teljességében. A bíró 

mint szankcióalkalmazó, elsősorban ennek a kritériumnak szem előtt tartásával fog 

különbséget tenni az esetek között, hisz mihez máshoz igazodjék a szankció, ha nem a 

jogellenességhez, melynek visszaszorítására, megelőzésére van rendeltetve, s ebben van 

elsődleges létjogosultsága. A bírónak, hogy a szankciót helyesen kimérhesse, 

elkerülhetetlenül különbséget kell tennie a jogellenesség súlyossága szerint.”543. Marton Géza 

ehelyütt maga is felveti a rendszer belső – megítélése szerint látszólagos – ellentmondását: 

„[…] a jogellenesség, mint tárgyi tényállási elem, alapjában véve mindig egyforma, 

fokozatnélküli, jelzi azt, hogy egy bizonyos emberi magatartás ellentétes a jogrenddel. 

Pusztán ebből a szemszögből nézve nincs különbség jogellenesség és jogellenesség között: az 

ellentét a jogrenddel vagy megvan, vagy nincs meg.”; a látszólagos ellentmondás feloldása 

abban rejlik, hogy: „De mindjárt másként fest a dolog, ha a kártérítésben meglátjuk a jogrend 

közérdekből alkalmazott szankcióját, és viszonylatba hozzuk a jogellenességet, mint a 

kártérítési kötelmek tényállási elemét, a szankcióobligációk fő vezérelvével, a 

prevencióelvvel, amivel a fogalom azonnal megkapja a maga relativitását a magánjogi 

szankcióobligációk területén is: éppen úgy fokozatok lesznek benne, mint a büntetőjogban, 

hol a tett e szerint minősül súlyosabban vagy enyhébben.”.544
 Azaz Marton Géza behozza a 

közérdeket a magánjogi felelősség rendszerébe, amikor a szövegtervezet 5.§-a kimondja, 

hogy: „Jogellenes az a magatartás (cselekvés vagy mulasztás), mely közvetlenül vagy 

távolabbi fűződményeiben a fennálló jog valamely rendeletébe vagy annak szellemébe 

ütközik. […]”. Azaz „Az egyén védelme csak a jogrend védelmének reflexhatása, mint ahogy 

az ő alanyi joga is csak a tárgyi jog reflexe. […] Azt a látszatot, mintha a megtérítés a sértett 
                                                 

542 természetesen mind Marton Géza, mind az Mtj. felsorolt olyan eseteket, ahol akár a kár, akár az okozatosság 
kapcsán is mérlegelésre kerülhet sor; ld: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 252. 
pont; ld. továbbá a vétőképtelenségük vagy korlátozott felfogóképességük miatt beszámításra alkalmatlan személyek 
esetét (Mtj. 1717.§) 
 
543 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 252. pont 
 
544 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 252. pont 
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joga volna, csupán ennek a szankcióelemnek sajátos természete idézi elő, az ti., hogy a 

megtérítés a sértett vagyonába folyik be. Ez a következmény azonban nem a jogellenesség, 

hanem a kár természetéből folyik. […] De oka, végső alapja nem az, hogy a sértett 

elszenvedte a kárt, hanem az, hogy a jogrend szenvedte el a sérelmet. A jogrend sérelme 

nélkül az egyéni sérelem, ha volna is, irreleváns volna
545

.”546
. Ennek értelmében pedig Marton 

Géza a jogellenesség fogalmát – az Mtj-hez hasonlóan547
 - kiterjeszti: „2.§ […] Jogellenesen 

cselekszik az is, aki jogát nyilvánvalóan csak azért gyakorolja, hogy ezzel másnak kárt vagy 

egyéb sérelmet okozzon. Jogellenesen cselekvőnek kell tekinteni azt is, aki a jó erkölcsbe 

ütköző módon okoz másnak – szándékosan vagy durva gondatlansággal – sérelmet. […]”. 

 

Másként megfogalmazva: nem a sértett vagyonában beállt csorba, vagyis az individuális 

érdekvédelem áll a középpontban, hanem a szabályozás, az objektív jogrend helyreállító, 

rendező jellege a védelem tárgya. E tekintetben Marton Géza külön is hangsúlyozza, hogy: 

„[…] az induvidualista felfogás, mely a sértetnek automatikusan kijáró egyéni jogot lát a 

kártérítésben, nyilván nem fér össze már a vétkességi elv befogadásával sem, mert hisz a 

vétkességi szempont bevitele a felelősségi mérlegelésbe már akkor is közérdekű 

megfontolásokon alapult: az Erfolgshaftung gondolatán nyugvó szabad, korlátozatlan, 

kizárólag magánszempontokból irányított bosszúakcióknak visszaszorítását jelentette a vétkes 

okozás eseteire, azaz azokra, amelyeket az egész nép jogérzete rosszallással kísért.“548
. 

Ugyanakkor Marton Géza abban nem lát ellentmondást, hogy miközben eltávolít a sértett 

egyéni jogától, és az objektív jogrend sérelmére fókuszál, amit „az egész nép jogérzete“ 

alapján védelmeznek a jogellenes beavatkozástól, maga a felelősségre vonás kezdeményezése, 

a sértett egyéni joga marad: „Nem áll ellen végül e szemléletnek az sem, hogy a megtérítő 

szankció érvényesítése a sértett tetszésére van bízva. Ez csak azt jelenti, hogy a jogrend – a 

                                                 

545 Külön érdemes itt felhívni a figyelmet  Marton Géza megállapítására - „A jogrend sérelme nélkül az egyéni 
sérelem, ha volna is, irreleváns volna” -, amely már finom átmenetet sejtet Szladits Károly és Eörsi Gyula között: ti. 
ugyanarra a problémára, amire Szladits Károly nyíltan bevezette a jogi értelemben vett jogellenesség fogalma mellé a 
nem jogi értelemben vett jogellenesség, mint alapvetően erkölcsi természetű emberi magatartás mérték fogalmát, 
utóbb – a nyilvánvalóan kényszerítő társadalmi és politikai környezetre is figyelemmel - Eörsi Gyula bevezeti a 
teljesen „profanizálódott” jogági jogellenesség fogalmát. Marton Géza megfogalmazása Szladits Károlyhoz képest 
„megengedően profán”, Eörsi Gyulához képest „elutasítóan szakrális”. (Ld.. fentebb, Szladits Károlynál írtakat.). 
 
546 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 250. pont 
 
547 Vö.: Mtj.: „1709.§ […] Ugyanez a kötelezettség terheli azt is, aki a jóerkölcsbe ütköző módon másnak 
szándékosan kárt okoz.”, továbbá„1711.§ Aki jogával él, az ebből másra háruló kárért nem felelős, kivéve ha 
nyilvánvalóan csak károsítás céljából teszi.”. 
 
548 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 250. pont 
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sétett rendelkezésére engedett vagyoni és személyi érdeksérelemről lévén szó – nem helyez 

súlyt ennek a szankciónak feltétlen alkalmazására, de ezt is a sértettre bízza.“549. Márpedig ez 

igenis ellentmondás: mert ha a kártérítési jog, de még a személyhez fűződő jogok védelmére 

rendelt polgári jogi eszközök alkalmazása is kizárólag a jogosult elhatározásától függ, vagyis 

maga a szankciórendszer alapvetően polgári jogias, mintsem alapjogi specifikus, akkor ehhez 

nehezen párosítható az objektív jogrend tiszteletben tartása, mint közérdekű megfontolás 

hangsúlyozása. Ezt sugallják a kötelmi jogi írások mellett még a médiajogi kutatások is, 

miszerint: „A szólásszabadság gyakorlásával elkövetett jogsértések szankcióinak kérdése csak 

közvetve érinti a szabadság [ti. a „közérdek“ – a Szerző] határainak vizsgálatát. A 

rendelkezésre álló szankciók ugyanis nem azt mondják meg, mit és hogyan lehet kimondani 

vagy közölni, hanem azt, hogy a határok átlépésekor milyen jogkövetkezmények 

alkalmazhatók a jogsértővel szemben.”550
. Ennek pedig az a kulcskérdése, hogy a jogalkotó 

milyen esetekben és mely jogok, illetve érdekek védelmében biztosít beavatkozási lehetőséget 

e magánjogi viszonyokba, azokat közvetlenül korlátozva akár a büntetőjog, akár közvetve 

korlátozva a polgári jog eszközeivel. Ebből a megközelítésből pedig valóban érthető Marton 

Géza óvatos, de mégis tetten érthető „magatartás-mérték profanizálása“: „[…] talán nem túl 

merész lépés, ha az ekként felfogott bona fides-t az élet minden viszonylatában, tehát a 

szerződésenkívüli érintkezéseknél is megkívánjuk – persze itt csak a culpa in faciendo 

terén.“551
.
552

 Azáltal azonban, hogy Marton Géza nemcsak a bona fides objektív és szubjektív 

fogalmát vegyíti553, hanem azt még a jogellenesség, mint - a bíró által szabadon mérlegelhető 

- magatartás-mérték részévé is teszi, alapvetően megterheli mind a fogalmat önmagában, de 

                                                 

549 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 250. pont 
 
550 Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai – magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban; Századvég 
Kiadó; Budapest, 2009; 477.o. 
 
551 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 250. pont 
 

552 Hasonlóképpen nem véletlenül hangsúlyozza az Alkotmánybíróság ideológiai semlegességét, és emeli ki, hogy a 
véleményszabadságnak csak külső határai lehetnek, ti. mások jogainak védelme: „Az Alkotmány a szabad 
kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a 
szabad véleménynyilvánítás alapjoga.”; Ld.: 30/1992. (V.26.) AB határozat 
 
553 Vö.: „A XIX.század első felének pandektista irodalma még kevesebb érdeklődést mutatott a bona fides két 
jelentésének szembeállítása iránt, így a monista koncepció még inkább eluralkodott. A pandektisták első generációja 
ugyanis szinte nem is volt hajlandó érzékelni a dologi és a kötelmi jogbeli bona fidesnek a korábbi pandektajogászok 
által konstatált eltérő természetét. Ez a felfogás alighanem arra vezethető vissza, hogy Savigny és követői mint a 
történeti jogi iskola képviselői – még ha nem is minden tekintetben – radikálisan szakítottak a korábbi 
pandektajogászok természetjogi (ill. észjogi) alapon álló racionalizmusával, és visszatértek a római jog forrásaihoz 
[…].”,in: Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, 
Budapest, 2001; 34.o. 
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különösképp alkalmazhatóságában. S ennyiben – különösen az általunk vizsgált szempontból 

– Marton Géza szövegtervezete valóban „kodifikációs antireklám“, amelynek esetleges bírói 

alkalmazása jelentős nehézségekkel járt volna és járna ma is. 

 

Ugyanakkor Marton Géza bátor kísérlete ismét rámutat arra, hogy a kártérítési jog társadalmi-

erkölcsi értékítéletet megjelenítő terület, ahol a jogfejlődés, a védelem valódi tartalma, tárgya 

szempontjából különös jelentőséggel bír az adott társadalmi környezet, a társadalmi morál: 

„Nem lehet különösen a jogszabály és más társadalmi szabály különbségét a szabály 

tartalmában keresni, mert ez a kétféle szabálycsoport gyakran összefoly: a jogszabály 

ugyanazt parancsolja, amit a vallás, erkölcs, társadalmi tisztesség stb., azaz a jogparancs 

egyúttal vallási, erkölcsi stb. parancs is lehet. V.ö. Ulpianus híres (de újabban szintén 

interpolációgyanú alá esett) formulázását: Juris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum 

non laedere, suum cuique tribuere. […] E különböző szabályok viszonya az, hogy általában 

egymást támogatják: a jog az erkölcsöt, emez a jogot“554
. Erre pedig maga a jogalkotó is 

reflektál, hiszen minden szankció, per definendum, olyan a törvényhozó által kilátásba 

helyezett joghatás is egyben, amely a védendő norma – Marton Géza esetén az objektív 

jogrend - tiszteletét biztosítja a társadalomban, azaz represszív (büntető) hatást juttat érvényre. 

A restitutív és represszív (büntető) „[…] szankciófajta közötti egyetlen különbség, amelyet 

megállapíthatunk, hogy a restitutív szankció tartalma le van határolva, és ott végződik, ahol a 

megzavart állapot helyreállítása bekövetkezik (reparációs szerep), míg a büntető szankció 

nélkülözi ezt a korlátot: a szabály megsértőjét a törvényhozó egészen más jellegű rosszal is 

sújthatja, mint az, amit a szabályszegéssel okozott (pl. testi büntetés vagyoni hátrány 

okozásáért vagy fordítva). […] Lényege szerint tehát semmi elvi különbség nincs a restitució 

és a büntetés között; mindketten homogén eszközök a törvényhozó kezében és azonos célt 

szolgálnak: az általa állított normák védelmét.”555. Azaz lényegét tekintve bármely megtérítési 

kötelem csakis a társadalom békés, igazságos együttműködésének elősegítését – ti. az elvárt 

magatartás-mérték megerősítését - szolgálja, s csupán a jogpolitikai megfontolás (és annak 

hatása) tekintetében mutatkozik éles eltérés a megelőzés és az utólagos kárrendezés között.  

Marton Géza megfogalmazásában profanizált, jelentésében azonban mégis alapvetően a 

magatartás-mérték szakrális eredetére utaló gondolatával, sőt a laikus jogérzet alakulására tett 

                                                 

554 Marton Géza: A római magánjog elemeinek tankönyve; Méliusz Könyvkereskedés; Debrecen, 1947; 78.pont 
 
555 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 17.pont 
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kísérletének indítóokaival is harmonizál a kánonjog – mind artikulálásában, mind 

jelentéstartalmában – szakrális világa: „Ha […] a jog szabályai mögött önkéntes jogkövetés 

nem áll, ha a jogot az általánosan elfogadott, minimális erkölcsi egyetértés nem támogatja, 

akkor az állam saját jogszabályait szaporíthatja és bonyolíthatja, egyik előírással próbálva 

megvédeni a másikat, ám végül is a túl komplikált és meggyőződésre nem támaszkodó 

jogrend működésében zavarok lépnek fel, és megnő a társadalomban az anarchia 

veszélye.”556
. S mindennek a tételes kánonjogi igazolására példa, hogy: „[…] az az állítás is 

megalapozottnak látszik, hogy ha az 1399.kánon a hatályos Codexben557
 nem szerepelne, az 

Egyház a küldetéséből fakadó, isteni jogon fennálló önvédelmi kötelezettsége alapján akkor is 

szabhatna ki büntetéseket ilyen esetekben. Ezért teljesen érthető, hogy a hatályos Egyházi 

Törvénykönyv miért nem említi a bűncselekmény fogalmával kapcsolatban, még csak 

közvetett leírásában sem (1321.k.1.§), hogy megvalósításához büntető törvényt vagy büntető 

parancsot kellene áthágni. Ez azt jelenti, hogy a XX.század során a túlzott jogpozitivizmus és 

a jogbiztonság módfeletti hangsúlyozása a jog igazságosságának rovására ellenhatásként egy 

fajta kijózanodáshoz vezetett, ami hozzájárulhat a jog és az erkölcs kapcsolatának világosabb 

látásához a büntetőjog területén is.”558
. 

Marton Géza ezt a „kijózanodást“ igyekezett szövegtervezetében megfogalmazni: „Nem én 

csináltam e rendszert, de csinálta maga az élet, a maga imperatív követeléseivel, gyakran a 

törvényhozó által is fel nem ismerten. Az én munkám csak az volt, ami a természettudósé, aki 

szintén nem csinálja, csak felismeri a természet jelenségeiben megvalósuló törvényszerűséget, 

a jelenségek belső mivoltát, összefüggéseit, összhangját, szóval rendszerét. […] A fejlődésnek 

erre kell haladnia!“559
. 

 

 

                                                 

556 Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény; Szent István Társulat; Budapest, 2013; 11.o 
 
557 a Corpus Iuris Canonici 1399. kánonja elvként mondja ki, hogy „[…] az ebben a törvényben vagy más 
törvényekben megállapított eseteken kívül az isteni vagy kánoni törvény külső megsértése csak akkor büntethető 
valamilyen megfelelő büntetéssel, ha a törvénysértés különös súlyossága büntetést kíván, és sürgős szükség van a 
botrányok megelőzésére vagy helyrehozására” 
 
558 Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény; Szent István Társulat; Budapest, 2013; 87-88.o. 
 
559 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 258.pont 
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5.6 Felelősség és magatartás-mérték - félreért(elmez)ések akkor és ma 

(Eörsi Gyula) 
 

Kihívás a XXI.században Eörsi Gyula elméletét bírálni. Nagy kihívás, különösen egy „inkább 

Marton Géza, mintsem Eörsi Gyula szellemiségén nevelkedett” jogász számára. Eörsi Gyula 

személyisége és munkássága – az időben visszapillantva - megfoghatatlanul és gyakorta 

értetlenül „lebeg” – ti. Eörsi Gyula elméletét a felületes bírálók mára már kötelező és semmit 

mondó tankönyvi általánosságokká alakították – az újabb kor nemzedéke előtt; jól lehet, ha 

valóban visszatekintünk, nem Eörsi Gyula, hanem Marton Géza elmélete „suhant végig” az 

adott kor társadalmi és gazdasági körülményei közepett. Noha Eörsi Gyula és Marton Géza 

éppen csak elkerülték egymást - kevés híján kortársak is voltak -, mégis ez a kevés idő elég 

volt arra, hogy egy egész világ és annak mindent eluraló ideológiája álljon közéjük. 

A fiatal, de már elismert tudós tanár, Eörsi Gyula felelősségi rendszerét ismertető írása
560

 – 

mely monográfiái sorában ötödik (!) – 1961-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál hétszáz 

példányban. Ez már önmagában jelzi, hogy a „a szocialista polgári jog emancipációjáért 

heroikus küzdelmet folytató”561
 Eörsi Gyula még az 1956-os forradalom és szabadságharc 

leverését követő megtorlás és egyben a szovjet ideológia erőteljes térhódításának korszakában 

is mindvégig - „a marxista ideológia útvesztőiben” - szabadon alkothatott és léphetett – a kor 

viszonyait tekintve – széles nyilvánosság elé. 

Eörsi Gyula által kimunkált ún. szubjektivista felelősségi elméletet Marton Géza ún. 

objektivista elméletével ellenpontozza a jogtudomány meghatározó többsége, jól lehet ennek 

a két elméletnek a végletekig történő szembe állítása nagyobb részt nyugszik történeti-

ideológiai562
 és csak kisebb részt érdemi, tartalmi megkülönböztetésen. Az egymással való 

szembeállító összehasonlítást már önmagában a két alapmű eltérő jellege megkérdőjelezi. 

Marton Géza – saját bevallása szerint is – addigi írásai, előadásai és résztanulmányai 

összegzéseként kívánta megalkotni a polgári jogi felelősség kézikönyvét. Ezzel ellentétben - 

és Eörsi Gyula saját meglátása szerint is: „[…] ez a munka nem összegzése a 

                                                 

560 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961 
 
561 Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg-Campus; Budapest-Pécs, 1997; 97.o. 
 
562 Vö.: „Hogy az újonnan indított szocialista polgári jogi felelősség-elmélet a szubjektív alapot választotta, a polgári 
jog említett és 1938-ban hangsúlyozott vonásaiból nem következik szükségszerűen. Sokkal inkább a történeti 
szituációt kell meghatározónak tekintenünk: az objektív felelősség ugyanis az éppen leküzdött és antimarxistának 
bizonyított jogelméleti irányhoz kapcsolódott. ”, in: Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai 
Kiadó; Budapest, 1977; 172.o. 
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résztanulmányoknak, hanem voltaképpen meghaladása. Aki ezeket a tanulmányokat 

figyelemmel kísérte, megállapíthatja, hogy azok e munka létrejöttében fontos szerepet 

játszottak, ebben a munkában már nem jelentkeznek változatlanul. Úgyszólván alig vettünk át 

valamit ezekből a tanulmányokból eredeti formájukban. ”563
. Marton Géza elméletével 

igyekezett megváltoztatni a jogi szabályozást, Eörsi Gyula ellenben a már megalkotott 

szabályozás legitimitását akarta alátámasztani564. Arról is gyakran megfeledkeznek a bírálók, 

hogy minden korszak és egyben paradigma váltás idején – legyen az akár Eörsi Gyula korai 

munkássága vagy akár az 1989/90-es rendszerváltozás ideje – gyakran nem egyértelmű a jog 

társadalmi szerepe. Néha „csodaszernek” gondoljuk azt: „Ennek a munkának az a 

legfontosabb célja, hogy a társadalmi tudat fejlesztésének jogi eszközeit segítsen magasabb 

színvonalra emelni egy olyan időszakban, amikor a jog átalakulóban van, amikor a jogban 

végbement alapvető változások elméleti következményeit még nem minden vonatkozásban 

sikerült levonni.”565
. 

Marton Géza felelősségi tanának kidolgozását egyik fentebb felsorolt – kényszerítő – tényező 

sem befolyásolta, de Eörsi Gyuláét igen, így mindezeket a „korrekciós” szempontokat 

szükséges előrebocsátani jelen fejezet – helyenként a polgári jogi tankönyvek 

megállapításával566
 dacoló – bírálatánál, hogy valóban hű képet kapjunk Eörsi Gyula 

felelősségi rendszeréről, és különösen abban a magatartás-mértéknek betöltött szerepéről.  

 

5.6.1 Magatartás-mérték jogon innen – tézis, antitézis 

 

Eörsi Gyula felelősségi elmélete kiépítésében érdemi különbséget tesz a jogi felelősség és a 

polgári jogi felelősség, mint az általános jogi felelősség egyik speciális alakzata között; azaz – 

első pillantásra és a tankönyvi tételek tanúsága szerint - „rendszer” alkotás igényével tárja fel 

(hozza létre?) a jogon belüli viszonyokat. Eörsi Gyula hitvallása szerint ugyanakkor: „Ezt az 
                                                 

563 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 18.o. 
 
564 „A Ptk. kártérítési felelősségi joganyaga, és annak elsősorban Eörsi Gyula nevével fémjelzett jogirodalmi 
megtámogatása – sőt alakulásának befolyásolása -, a szocializmus viszonyai között évtizedeken át alkalmasnak 
bizonyult a kártérítési jogviszonyok rendezésére.”, in: Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 
2002/15.sz.; (II.kötet) 148.o. 
 
565 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 15.o. 
 
566 „Felismerte (ti. Eörsi Gyula), hogy Marton Géza egyetemes értékű objektív felelősségi tana mellett – antitézisként 
– csak a szubjektív felelősség tanának elméleti általánosításával lehetett új, szocialista felelősségelméletet alkotni.”, in: 
Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus; Budapest-Pécs, 1997; 97.o. 
 



147 

 

alapkiindulást nem a logikai konstrukciók szépségének hajszolása indokolja, hanem az a 

törekvés, hogy a jogintézmények tartalmát, határait és kapcsolatait elsősorban a társadalmi 

rendeltetés és ne a dogmatika saját logikája vagy az eszközök merőben formai hasonlósága 

határozza meg.”567. Ennek megfelelően a jog „[…]legfontosabb jellegzetessége tehát az, hogy 

funkciója szerint a társadalom tagjait mindenkor az uralkodó osztály érdekeinek megfelelően 

befolyásolja, és hogy az állam hozza létre, tartja fenn és biztosítja, ha kell, kényszer útján is.” 

568. Ez a kiinduló pont. Innen indul el „a jog nem-jogivá válása” útjára, itt válik le a szocialista 

jog a burzsoá jogfejlődésről. E két jogfejlődés szétválásának okát Eörsi Gyula – már itt, 1961-

ben - abban jelöli meg, hogy egyfelől a burzsoá jog nem követi a gazdasági folyamatok 

mozgását (ti. a „jog külső vonatkozásait”), másfelől a „jogi dogmatika kiterjed, leplezi a 

mögötte meghúzódó valóságos viszonyokat és úgy tűnik, mintha a gazdasági viszonyoktól 

független önfénye, önmozgása lenne.”. (ti. a „jog belső vonatkozásai”)569. Eörsi Gyula utolsó, 

több mint tizenöt évvel később írt monográfiájában újból - immár jogfilozófiai 

megközelítésben - visszatér erre a problémára, jelezvén: „Valami itt nincs rendben: a ’belső’ a 

’külső’–t csak akkor határozhatja meg, ha a meghatározó benn van és nem kinn, a jelen 

esetben a jogban és nem a társadalomban. Ez azonban nyilván nem áll. És valóban: ha a 

kérdést a társadalom szemszögéből tesszük fel, akkor ebben az alapvetőbb kontextusban 

ellenkezőleg áll a helyzet. Az anyagi jogi jogosultságra irányuló társadalmi szükséglet 

határozza meg a writ-et és az actio-t. ”570
. A jog hatékonyságának - „szerep-változásával” 

bekövetkezett – növekedése – ti. a jog külső szemlélete – révén megindult folyamat utolsó 

stádiumában a kényszer jelentősége fokozatosan megszűnik és a jog elhal. E jól ismert 

ideológiai kerethez igazodva Eörsi úgy kölcsönöz legitimitást felelősségi tanának, hogy ezen 

– utópisztikus – vágy és célállapot elérésének bekövetkeztéig, mintegy provizórikusan, a jog 

jelentősége megnövekszik: a jogi, azon belül is a polgári jogi felelősség ezen átmeneti 

állapotban érvényesül és fejti ki „jótékony” hatását. 

Ez a „felelősség – Eörsi Gyulánál - a nevelés célját szolgáló, kivételesen igénybevett 

büntetésszerű eszközök alkalmazásában nyilvánul meg.”, ahol az alkalmazott eszközök: 

                                                 

567 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 249.o. 
 
568 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 23.o. 
 
569 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 30.o. 
 
570 Eörsi Gyula: Jog – gazdaság – jogrendszer-tagozódás; Budapest, 1977; 19.o.; továbbá vö.: Peschka Vilmos: Eörsi 
Gyula a jogfilozófus, in: Eörsi Gyula emlékkönyv; Budapest, 2002; 75-90.o. 
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kivételesek, represszívek és a tág értelemben vett nevelést szolgálják.571
 Ezen alapulva a jogi 

felelősség fogalmának két feltétele: a javításra szoruló magatartás (a), amely a jogi felelősség 

represszív eszközeivel javítható (b). A jogi felelősség „fogalmi” – és/de nem tényállási – 

elemei tehát: 1.) a társadalomra veszélyesség – jogellenesség, kötelezettségszegés; 2.) a 

felróhatóság; 3.) a jogilag releváns ok; 4.) a represszív szankció. 

E fogalmi elemek közül az emberi magatartás-mértékkel való szoros összefüggése okán az 

első kettőről szólunk részletesebben, az utolsó kettőről pedig csak röviden. 

 

5.6.1.1 Társadalomra veszélyesség - jogellenesség 

A társadalomra veszélyesség – „elbüntetőjogiasodott” - fogalmának újra felfedezésével Eörsi 

Gyula az első lépést teszi meg az egységes szocialista felelősségtan kiépítésének útján. 

Elméletének megalapozása olyan egyszerű és kézenfekvő, hogy lenyűgözi az olvasót: a 

burzsoá jogtudományban a jogellenesség, mint fogalom egysége formális ismérven 

nyugodott, ti. a jogellenesség egyoldalúan szubjektív-normatív felfogásán572, ám a szocialista 

társadalomban a jogellenesség a társadalomra veszélyesség talajára helyeződik és így 

biztosítja annak materiális egységét573, azaz „megszünteti a jogellenesség formalista 

lebegését: a jogellenességet a felelősség intézményének rendeltetését is kifejező módon 

társadalmi alapokra helyezi minden jogágazatban”.574
 A társadalomra veszélyesség - mint 

Eörsi Gyula trójai falova - egyszerre két irányban üt rést az objektivista felelősség elmélet 

keretein. Egyfelől „meggyengíti” a jogellenesség fogalmát, mivel azt – önmagában – formális 

fogalommá redukálja, annak lényegét és indokát a társadalomra veszélyesség, mint előfeltétel 

körébe emelve át, másfelől megteremti a felróhatóság, mint a felelősség megállapításához 

szükséges további mozzanat beemelésének lehetőségét. Így a jogi felelősség első fogalmi 

eleme egyfajta „metemorfózis”, ami a társadalomra veszélyességből indul ki és – a 

jogellenességen keresztül – a felróhatóságba érkezik meg úgy, hogy a két végpont közötti „út” 

jelentősége igazából elhalványul. Eörsi Gyula ugyanakkor azonnal kihangsúlyozza, hogy 

                                                 

571 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 34.o. 
 
572 Vö.: „A jogellenesség jelenti egyszerűen azt, hogy egy szóban forgó emberi magatartás ellentétben áll a jogrenddel, 
annak valamely objektív szabályával vagy szellemével.”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; 
Budapest, 1993; 128.pont 
 
573 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 71.o. 
 
574 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 57.o. 
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„ …  ez a szétválasztás némileg mesterkélt, mert hiszen a valóságban a tett és a tettes, 

objektív hatás és társadalmi értékelés szétválaszthatatlan, …  a fontos csupán az, hogy …  a 

szétválasztással ne tűnjék el az összefüggés és összetartozóság tudata, ne kezdjenek az így 

mesterségesen szétválasztott mozzanatok a tudományban önálló életet élni.”575
.
576

 A jogi 

felelősség megállapítása felé vezető úton ezt a jogellenességet, Eörsi Gyula sajátosan 

funkcionalista szemlélete
577

 lendíti tovább a kötelezettségszegés minőségébe: „A jogi 

felelősség tehát represszív jogi szankció kilátásbahelyezését, alkalmazását jelenti felróható 

kötelezettségszegés esetére.”578. Ez a meghatározás, már önmagában több következtetés 

levonását teszi szükségessé: 1.) nem minden jogellenes magatartás vezet a jogi felelősség 

megállapítására, csak a kötelezettségszegés579; 2.) a represszió kifejezést nem a megtorlás, 

hanem a nevelő célzat, mint – a preventív hatáshoz képest - többlet tartalom értelmében 

alkalmazza
580; 3.) az előző pontban foglaltak következményeként „a felróhatóságot tágabb 

értelemben használjuk mint a Ptk., amely lényegében a vétkességgel azonosítja azt”581
. 

 

5.6.1.2 Felróhatóság 

A felróhatóság Eörsi Gyula jogi felelősség elméletének conditio sine qua non –ja, amely a 

jogsértő magatartás „szubjektív” oldalára koncentrál, kiegészítve a jogellenesség 

                                                 

575 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 55.o. 
 
576 Vö.: „Teljesen elhibázott dolog, ami pedig (nálunk is) az elméletben gyakran történik, a jogellenességet a 
vétkességgel hozni kapcsolatba s az elsőt az utóbbitól tételezni fel –, ami csak fogalomzavarra visz. A jogellenesség, 
mint ezt egyes német írók szemléltetően kifejezik, a tett minősítése (Unwerturteil über die Tat) szemben a 
vétkességgel, mint a tettes minősítésével (Unwerturteil über den Täter).”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; 
TRIORG Kft; Budapest, 1993; 128.pont 
 
577 Vö.: „A felróhatóság alakzatainak közös eleme a magatartás társadalmi elitélése és a szankcióval való 
befolyásolhatóságának kedvező kilátásai.”, in: Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 
2002/15.sz.; (II.kötet) 152.o. 
 
578 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 67.o. 
 
579 Vö.: „Nincs felelősség kötelezettségszegés nélkül. …  …kötelem és felelősség között az a kettős és kölcsönös 
kapcsolat van, hogy egyrészről a kötelem fennállta szempontjából meghatározó az a tény, hogy szankcionálva van 
jogi úton (azaz a tény, amelyet „felelősségnek hívunk”), és másrészről a felelősség ezen őt megelőző kötelemnek 
köszönheti létét és tartalmát.”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 11.pont 
 
580 A preventív és a nevelő hatást Eörsi Gyula sem állítja ugyan szembe egymással, de az előbbit két tekintetben is 
szűkebb kategóriának ítéli meg: egyfelől az csak valamely magatartástól való tartózkodásra indít, de nem ösztönöz 
valamely tevékenység megtételére, másfelől a megelőzést csak kényszer alkalmazásával, azaz félelem keltésével 
szolgálja. (Ld. részletesen: Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; 
Budapest, 1961; 36.o.) 
 
581 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 49.o. 
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(társadalomra veszélyesség) - mint a magatartás döntően „objektív”, külső - értékelési 

kategóriáját. Ennek megfelelően a felróhatóság egy, a magatartásról alkotott „elmarasztaló, de 

optimista (a jogi eszközökkel való javíthatóságban bizakodó) társadalmi-pszichológiai 

ítélet”582, mely három irányból támadható leginkább. Egyrészt mind az elméletben, mind a 

gyakorlatban nagyon nehéz elválasztani egymástól a jogellenességet és a felróhatóságot583
, 

ami megkérdőjelezi annak létjogosultságát584. Másrészt a tagolás következtében fokozottan 

merül fel annak veszélye, hogy e természetüknél fogva összetartozó, de „mesterségesen 

szétválasztott mozzanatok” - a társadalomra veszélyességnél írtak szerint – elkezdenek „a 

tudományban önálló – és öncélú - életet élni”. Harmadrészt Eörsi Gyula elméletének is 

szembe kell néznie a vétkesség bizonyítása mikéntjének - Beweisnotstand - nehézségeivel.585
 

Eörsi Gyula a fenti kihívásoknak azáltal próbál megfelelni, hogy a már említett funkcionális 

alapon állva egy objektivizált, „rugalmasan megfogalmazott”586
 vétkesség fogalommal áll elő: 

felróható az a magatartás, amely a társadalmi követelményeknek nem tesz eleget, de a 

represszív szankció által mind az elkövetőnek, mind a társadalom többi tagjának személyisége 

kedvezően befolyásolható.587
 Eörsi Gyula felismeri, hogy „az egyén ugyanannak az egyénnek 

nem lehet a mértéke, mert ő csak úgy cselekedhetett, ahogyan cselekedett, mert nem lehet 

adott körülmények között másmilyen, mint amilyen ténylegesen volt. …  A teljes 

individualizáció végiggondolása megsemmisíti a felelősséget…”588. Ezért a társadalmi ítélet 

alapja nem az, hogy a jogsértő elkövető miért nem cselekedett úgy másképpen, amire - in 

                                                 

582 Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve; Közgazdasági és Jogi Kiadó; Budapest, 1966; 126.o. 
 
583 „Minthogy azonban mind a jogellenesség, mind a felróhatóság ugyanarra a magatartásra vonatkozik, minthogy 
továbbá mindkettőben a társadalmi megítélés mozzanatának igen nagy szerepe van, adott esetben nem mindig 
választhatók élesen széjjel.”, in: Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve; Közgazdasági és Jogi 
Kiadó; Budapest, 1966; 124.o. 
 
584 Vö. Marton Gézánál a jogi beszámítás különös (jogpolitikai) elemeiről írtakat: „Ami egyszer ellenkezik a joggal, az 
nem ellenkezhet sem jobban, sem kevésbé jól vele. Illetőleg az, ami az egyik esetet súlyosabbá, felháborítóbbá teszi 
előttünk, az nem a jogellenesség mozzanatában, hanem a tettnek ezen túlmenő szociális értékelésében lelhető fel s a 
jogellenes magatartás körülményei: a sértés célzata, motívumai, az elkövetés módja stb. lesznek rá nézve irányadók. 
Ezek fogják megadni a jogellenes cselekménynek azt a színezetét, mely aztán igen is variálja a szankciószükséglet 
mérvét.”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 136.pont 
 
585 „A törvényhozó […] Scilla és Caribdis között hajózik: mennél jobban súlyt helyez ítélkezésének igazságossága 
céljából elhatározásánál belső mozzanatokra (erkölcsiség, szándék), annál inkább szenved a bizonyításra kötelezett fél 
ezen bizonyítékoknak szükségszerűen súlyos és nehezen megközelíthető volta alatt.”, in: Marton Géza: A polgári jogi 
felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 10.pont 
 
586 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 2002/15.sz.; (II.kötet) 152.o. 
 
587 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 96.o. 
 
588 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 104.o. 
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concreto – a reális lehetősége is meg volt, hanem az, hogy „a jogsértőhöz egyébként hasonló 

emberek elérhették az előrelátásnak és döntésnek azt a színvonalát, amely a másként-

cselekvést biztosította volna.”; a szankció alkalmazására pedig éppen abból a célból van 

szükség, hogy az elkövetőt hozzásegítsük ahhoz, hogy a hozzá hasonlók szintjét elérje.589
 Így 

a belső pszichikai mozgatórugók vizsgálatáról áttevődik a hangsúly, a külső, objektív 

társadalmi körülményekhez és elvárásokhoz igazodó megjavítási szándékra. Azaz nemcsak a 

bizonyítási szükséghelyzetből adódó problémákat kerüli ki Eörsi Gyula, hanem a 

súlypontáthelyezéssel a felróhatóság fogalmának - jogi formalizmusból fakadó - öncélú 

különválását is megakadályozza, azt egy és ugyanazon cél, funkció – ti. a megjavítás - 

érdekébe állítva. A jogi felelősség így változik át „pszichikai eredményfelelősséggé”, 

amelynek alapja: az elkövetőben nem voltak elég hatékonyak a jogellenes magatartás ellen 

ható pszichikai mozzanatok; a tettes tehát a magatartás felróható módon történt 

kiváltódásának tényéért felel.590
 

 

5.6.1.3 Okozatosság 

A szocialista jogi felelősség fogalmi elemei közül érezhetően az okozatosság – burzsoá 

jogtudomány megoldásaitól eltérő - szocialista elméletének kidolgozása jelentette az egyik 

legnagyobb kihívást Eörsi Gyula elmélete számára. A kialakult és elfogadott jogi megoldás – 

ti. az adekvát kauzalitás elméletének – bírálatában Eörsi Gyula és Marton Géza meglepően 

azonos álláspontot képvisel591, sőt – a lényeges jogi tartalmukat tekintve – közel azonos 

megoldási javaslatot is dolgoznak ki. Eörsi Gyula okozatossági elméletének két „szintje”: a 

kvalitásba áthajló kvantitás (törvényszerű ok) és a funkcionalitás (jogilag releváns ok). A 

conditio sine qua non elmélete által körvonalazott – végeláthatatlan – természeti okok közül a 

szocialista jogtudomány a „szükségszerű” és a „véletlen” ok, mint marxista kategóriák 

segítségével válogat: „Minden jelenségnek vannak szükségszerű okai, ezek relevánsak a 

                                                 

589 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 106.o. 
 
590 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 119.o. 
 
591 „Az összes idevágó elméletre áll az, amit Lange az adekvát kauzalitás tanának újabb fejlődéséről mond: a 
nyugatnémet Bundesgericht ebből a Lange szerint valaha szilárd elméletből nagyonis engedő, szigorúan és enyhén 
kezelhető szabályt csinált; a bíróság szerint már voltaképpen nem a kauzalitás kérdésére vonatkozik, hanem a 
beszámítás méltányos határaira.”, in: Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; 
Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961, 131; Vö.. továbbá „Adekvát okról beszél, mikor adekvát beszámításról kellene 
szólnia. Az okfogalmat rontja meg ahelyett, hogy a felelősségi (beszámítási) elméletet javítaná.”, in: Marton Géza: A 
polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 121.pont 
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jogász számára, a többit elhanyagolhatja. A jogi ok – a szükségszerű ok.”592
.
593

 Ugyanakkor 

adott esemény, mint okozat okai között – Eörsi Gyula szerint - nincs és nem is lehet minőségi 

különbség, mert az adott esetben valamennyi teljesen determináltan következett be.594
 Az 

okok között, csak azok okozatainak statisztikai megfigyelésén alapulva lehet különbséget 

tenni, ha „megállapítható, hogy valamely esetcsoportnak domináns oka van”; tehát a nagy 

számban előforduló és azonos okozatra vezető okok (kvantitás) a figyelmet a károsodások 

„törvényszerű okaira” (kvalitás) irányítják.595
 Az így meghatározott törvényszerű okok köre 

azonban még mindig túlságosan tág, azt tovább kell szűkíteni a jogilag befolyásolható, ún. 

jogilag releváns okokra; mivel azonban a jogi felelősség szempontjából csak a jogellenes 

magatartás befolyásolható: „csak a felróható jogellenes magatartás lehet a jogellenes 

eredmény releváns oka”.596
 A szocialista jogi felelősség tehát azáltal válik teljessé Eörsi 

Gyulánál, hogy a felróhatóság eleméhez, mint okhoz szorosan hozzákapcsolódik a 

jogellenesség, mint okozat. A felróhatóság - okozatosság elméletébe történő - beemelésével 

azonban Eörsi Gyula elkerülhetetlenül „újra alkotja” az – egyébként kritizált - adekvát 

okozatosság „előrelátható eredményt kiváltó magatartását” a jogilag releváns okban, jól lehet 

saját bevallása szerint ez utóbbi elmélet meghaladja az adekvát okozatosság kereteit.597
 E nem 

várt felismerésből fakadó – és az önálló szocialista jogi felelősségi elmélet legitimitását is 

gyengítő – kételyeket Eörsi Gyula a gordiuszi-csomó módjára oldja fel: „[…] kiderült, hogy 

az okozati összefüggés kérdésének egyáltalán nincs önálló jelentősége, csak másként fejezi ki 

ugyanazt, amit a jogellenes magatartásról és a felróhatóságról az előző két fejezetben 

mondottunk; kiderült, hogy az okozati összefüggés megítélését ezen a területen ugyanúgy 

                                                 

592 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961, 134.o. 
 
593 Vö.: „Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy a jogi felelősség elméletének van-e szüksége ilyen gondolati akrobatikára? 
Van-e szükség arra, hogy az okozatosságnak a természeti világban uralkodó ezt az egységes jelenségét mesterségesen 
kettészakítsa szükségszerű és véletlen okozásra, mikor íme már Engelstől és Lenintől is többszörösen megerősítve 
hallottuk, hogy a látszólagos véletlen mögött, ahol mi emberi szemmel nem látjuk is, mindig ott rejtezkedik a 
szükségszerűség?”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 213.pont 
 

594 ld. a felróhatóság kapcsán fentebb írtakat 
 
595 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 137.o. 
 
596 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 145.o. 
 
597 „Véleményünk szerint a most kifejtett felfogás meghaladja az adekvát okozatiság felfogását, felhasználva belőle 
azt, ami helytálló. Az adekvát okozatiság tana az előreláthatóságot az okozati összefüggés lényeges ismérvének 
tekinti, és ezzel az objektív összefüggésbe szubjektív momentumot visz. A kifejtett felfogás viszont meghatározott 
objektív relációban, a társadalmi hatás és kölcsönhatás viszonyában keresi az okot, és szubjektív elemet csak annyiban 
vesz fel, amennyiben ez minden emberi tevékenységgel együtt jár.”, Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a 
polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 148.o. 
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átszövi a társadalmi, pszichikai és normatív elem, mint a magatartás kiváltásának, a 

felelősségrevonásnak és az eljárás és szankció nevelő hatásának fejtegetéseink elején felvázolt 

három szakaszában. …  Amikor a bíró megkeresi, megtalálja a felelős személyt, egyben a 

jogilag releváns ok kiválasztását végzi el.”598
. 

 

5.6.1.4 Szankció 

Eörsi Gyulánál a jogi szankció fogalma (is) a funkcionalitással fonódik egybe: „a szankció fő 

rendeletetése az, hogy a tartalmát kitevő hátrány kilátása visszatartson a jogsértéstől, vagyis 

neveljen”599. Eörsi Gyula a felelősségi szankciókra vonatkozó elmélete kidolgozása körében a 

büntetőjog területéről indul ki és érdekes mód – megbontva a büntetőjog és a polgári jog 

addig különösen vigyázott egyensúlyát – a büntetőjog meghatározó túlsúlya mellett600
 fejti ki 

a represszív szankcióról vallott nézeteit601. Eörsi Gyula szerint a jogi norma nem csak a már 

bekövetkezett negatív joghatása által, hanem önmagában a hipotézis és a diszpozíció révén is 

nevelő hatást fejt ki, jól lehet ez utóbbi - egyenlőre - még kevésbé meghatározó. Azaz Eörsi 

Gyula figyelmen kívül hagyja, hogy a polgári jogi felelősség területén előforduló károkozások 

meghatározó része „vétlen” (gondatlan) és deliktuális (pl. veszélyes üzem) – ti. ahol az utóbb 

jogilag releváns oknak minősítendő jogellenes magatartás tanúsításakor az elkövetőtől távol 

áll a társadalomra veszélyesség „szándéka”, szemben a büntetőjoggal -, tehát a jogi norma 

egyes részeinek prevenciós hatásáról - lényegében - csak az ismételt károkozás tekintetében 

beszélhetünk. A jogi szankció büntetőjog irányába való hangsúlyeltolódását jelzik továbbá 

Eörsi Gyulánál az optimális szankció – ti. „optimális szankció az, amelynek minősége és 

intenzitása a legkedvezőbb hatást váltja ki”602
 - „jogi receptjéről” írtak is. Eszerint: „[…] a 

                                                 

598 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 160.o. 
 
599 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 167.o. 
 
600 a vonatkozó fejezetben Eörsi Gyula kizárólag büntetőjogi forrásokra hivatkozik és kizárólag büntetőjogi példákat 
említ 
 
601 Vö.: „A restitutív szankciókat úgy határozhatjuk meg, mint amelyek „csak abban állnak, hogy a dolgok eredeti 
állapotát helyreállítják … , akár úgy, hogy a kifogásolt magatartást ugyanolyan formában viszonozzuk, mint 
amilyenben a hibát elkövették, akár hogy azt kiegyenlítjük” (Durkheim). …  Ilyen restitutív szankcióval ugyan a 
jognak minden ágában találkozhatunk, de mégis a polgári jog területén tipikusak. …  Ezzel szemben a represszív 
szankciók lényegi elemét abban látják, hogy általában a cselekvőre nézve fájdalmas következményben állnak 
(büntetés). …  Napjainkban ez a büntetés az esetek túlnyomó részében közbüntetés (büntetőjogi, fegyelmi) és csak 
nagyon ritkán érinti a polgári jog területét.”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 
1993; 17.pont 
 

602 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 179.o. 
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szankció mértékére nagy befolyással van a jogsértés súlya, de a szankció mértékét elsősorban 

mégsem ez határozza meg. A szankció elsősorban nem visszanéz a jogsértésre, de előre, saját 

jövőbeli hatására tekint. Igaz, hogy a jogsértés váltja ki, de a döntő a szankcióban nem az, 

hogy okozat, hanem az, hogy ok. …  A represszió ugyan a társadalomra veszélyes 

magatartásra reagál, de nem azzal a primitív öncéllal, hogy „azt” okozza a jogsértőnek, amit a 

jogsértő okozott, és ezzel eleget tegyen valamiféle „isteni” igazságszolgáltatásnak, hanem a 

megjavítás céljával.”603, ugyanakkor a felróhatóságnál azt olvashatjuk, hogy: „[…] a polgári 

jogban alapjában az a helyzet, hogy a felróhatóság csupán a felelősség tényét dönti el, a 

felelősség mértéke azonban általában már az okozott kártól függ. Ezzel szemben a büntetőjogi 

és a fegyelmi felelősség területén a felróhatóságnak a felelősség mértéke szempontjából is 

nagy jelentősége van […]”604
. Eörsi Gyula tehát csak a polgári jog területén különbözteti meg 

a szankcióval fenyegetettségtől a felelősséget, de a büntetőjog területén nem.605
  

 

5.6.2 Magatartás-mérték jogon túl – szintézis 

 

Ez az egységes jogi felelősség – többé-kevésbé egységessé „absztrahált” - kerete tehát Eörsi 

Gyulánál, amelyen belül az egyes különböző jogágazati felelősségi alakzatok 

elhelyezked(het)nek. 

Az egyes jogi felelősségi alakzatok kialakulása három szakaszban ment végbe: kezdetben 

csak az alkalmazott szankciófajták száma növekedett, majd a kialakulófélben lévő 

jogágazatok egyre inkább sajátos, rájuk jellemző szankciófajtákat kezdtek visszatérően 

alkalmazni, végül az egyes keresetekhez fűződő jogosultság- és kötelezettségfajták 

általánosodása nyomán kialakultak a jogágazati felelősségi alakzatok. Ezeket Eörsi Gyula  a – 

fennálló felelősség jellege alapján – következőképp csoportosítja: 1.) büntetőjogi felelősség, 

ahol a felelősség közvetlenül az egész társadalommal szemben áll fenn; 2.) államigazgatási 

jogi felelősség, ahol a felelősség közvetlenül valamely állami szervvel szemben áll fenn; 3.) 

                                                                                                                                                         

 
603 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 177-
178.o. 
 
604 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 118.o. 
 
605 Vö.: „Emiatt Eörsinél a szankcióval fenyegetettség és a felelősség nem azonos értelmű, míg Martonnál igen.”, 
Szudoczky Rita: Összehasonlítások a magánjogi felelősségi elméletek körében; in: Jogi tanulmányok; ELTE-ÁJK; 
Budapest, 2001; 203.o. 
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munkajogi - és termelőszövetkezeti jogi - felelősség, ahol a felelősség egy szűkebb 

kollektívával szemben áll fenn; 4.) a polgári jogi felelősség, ahol a felelősség egy vagy több 

meghatározott, törvényes érdekeiben megsértett személlyel szemben áll fenn.606
 

A jogi felelősségnek a jog nem-jogivá válása útján - stációról stációra - elhalványulnak 

klasszikus jellemzői és egyre szűkebb területre szorul vissza, miközben a jogellenesség köre 

mindinkább kiterjed és újabb, szűk kollektívák nevelő erején fennálló „felelősségi alakzatok” 

jönnek létre. Az állam nem-államivá válásával pedig különféle nem-állami társadalmi 

szervezetek, társadalmi bíróságok veszik át az ítélkezést, ami által „a „hagyományos” jogi 

eszközökkel meg nem ragadható társadalomellenes magatartások is jogilag üldözhetőkké 

válnak”.607
 Az utolsó stáción teljesedik ki a kollektívával szembeni felelősség, „[…] ahol 

végül is a kommunista társadalom felépítésével a jogi felelősség át fog alakulni nem-jogi 

felelősséggé, miközben a büntetőjogi, államigazgatási jogi és polgári jogi felelősség 

tárgytalanná válik”608
.
609

 

 

5.6.3 Magatartás-mérték „megszűnve-megőrizve” 610
 

 

A polgári jogi felelősség, mint jogágazati felelősség egységes rendszerének kiépítésénél a 

szocialista jogtudománynak számos kihívással kellett szembenéznie. A felmerülő 

nehézségeket Eörsi Gyula részben történeti, részben dogmatikai jellegűeknek tekinti, de 

mindkettő közös alapja a polgári jogi felelősség - objektív és szubjektív felelősség közötti – 

megosztottsága. 

A burzsoá jogtudomány megfeledkezett az egyes jogi felelősségi alakzatok közös eredetéről, 

jogi természetéről és - vagyoni érdekek által is motiváltan - szem elől tévesztette a polgári 

jogi felelősség jogintézményének rendeltetését (funkcióját). Az élet-, de különösen a termelési 

viszonyok rohamos fejlődése, „az emberek közötti érintkezés sűrűbbé és bonyolultabbá válása 
                                                 

606 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 206.o. 
 
607 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 235.o. 
 
608 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 246.o. 
 
609 „A különös csak az volt, hogy bár Goldsteint mindenki gyűlölte és megvetette, s bár elméleteit mindennap s 
napjában ezerszer is megcáfolták, szétzúzták, nevetségessé tették dobogókon, a teleképen, újságokban és 
könyvekben, s kimutatták róluk, hogy szánalmas zagyvaságok – aminthogy azok is voltak -, mindennek ellenére úgy 
tetszett, befolyása nem csökken.”, in: George Orwell: 1984; Eurpa Könyvkiadó; Budapest, 2001; 19.o. 
 
610 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 18.o. 
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megnövelte a károkozásokat és következményeiket; a vállalatok növekvő méretei 

megnehezítették a vétkesség bizonyítását”611, ami odavezetett, hogy a polgári jogi felelősség 

kettészakadt egy erkölcsi és egy gazdasági alapon álló rendszerre. A kapitalista árutermelő 

társadalom idővel – érthetően – ez utóbbit tette meg a polgári jog felelősségi rendszere 

alapmotívumává, a kárelosztásra korlátozva - és abban „feloldva” - a polgári jogi felelősség 

problémáját612: „A büntetőjog büntet, a polgári jog reparál”613
.  

A polgári jogi felelősség reparációs kötelemmel való azonosításának további hátrányos 

következménye, hogy a reparáció, mint elsődleges funkció háttérbe szorítja a jogellenesség és 

a vétkesség közötti különbség tételt, aminek nyomán a polgári jogi felelősség megszűnik 

felelősség lenni: egyfelől a vétkes és vétlen károkozások ellentétpárjából a vétlen „olyan 

gyűjtőmedencévé vált, ahol jogellenességen és jogos magatartáson alapuló kártérítési 

kötelmek egyaránt helyet kaptak”614, másfelől a szankcióval fenyegetettségnek a felelősséggel 

való azonosítása615
 „a felelősség fogalmának olyan kiszélesítését jelenti, hogy az többé nem 

egyéb, mint egy formális dogmatikai kategória, a jogellenesség logikai ellensúlya”616
. 

Eörsi Gyula szerint, az így felépülő objektív felelősségi elmélet alapkiindulása téves, mert „a 

jogi felelősség középpontjába minden vonatkozásban az embert - az okfolyamatnak a 

kártérítéssel befolyásolható mozzanatát - lehet helyezni”617, azaz a károkozás nem 

anonimizálódott és automatizálódott618, mert minden gépi károkozás mögött ott van valakinek 

a gondatlan magatartása. A szocialista jogtudomány azonban nemcsak a „gépek bűvköréből” 

                                                 

611 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 388.o. 
 
612 Vö.: „ …  schlie lich hat jenes Bedürfnis nach sozialer Sicherheit dazu beigetragen, da  der Schadenausgleich 

…  vom Deliktsrecht ganz unabhängig gemacht und durch eine „versicherungsrechtliche Lösung” ersetzt worden 

ist: So erhalten Arbeitsnehmer, wenn sie …  einen „Arbeitsunfall” erleiden, schon seit langem einen 
Schadenausgleich ganz ohne Rücksicht darauf, ob ihnen das Deliktsrecht einen Ersatzanspruch gegen irgendeinen 
Schädiger gewährt; stattdessen werden sie aus einem Versicherungsfonds entschädigt, der durch Beiträge der 
Arbeitgeber aufgebracht worden ist.”, in: Hein Kötz – Gerhard Wagner: Deliktsrecht; Hamburg/Bonn, 2001; 17.o. 
 
613 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 396.o. 
 
614 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 253.o. 
 
615 Vö: „[…] a felelősség (Haftung) pedig természetes összetevőjévé vált a kötelemnek (Schuld). Céltalan és lehetetlen 
dolog volna őket egymástól elválasztani. Ha az egyikkel találkozunk, megtaláljuk a másikat is, hiszen a kettő 
tulajdonképpen egy egészet jelent.”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 
13.pont 
 
616 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 255.o. 
 
617 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 403.o. 
 
618 Karl Oftinger: Schweizerisches Haftpflichtrecht; Zürich, 1958; 29-30.o. 
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kerül ki, hanem felismeri, hogy „a vétkesség nem az egyedüli kártérítéssel céltudatosan 

befolyásolható emberi magatartás”, azaz megszűntethető a polgári jogi felelősség szubjektív 

és objektív felelősségre való kettéosztottsága. Eörsi Gyula ezért a vétkesség túlontúl szűk 

kategóriáját a felróhatóságra cseréli, amelybe beilleszthetők az „objektívnek” minősített 

esetek is, mint a veszélyes üzem, a jogalap nélküli gazdagodás, a cselekvőképtelenekért való 

felelősség, stb. Eörsi Gyula „megszűnve-megőrizve” elméletének lényege: „az az elem válik 

alapvetővé, amelyik a szocialista etikai felfogásnak megfelelően a vétkességet a középpontba 

helyezte, vagyis a felróhatóság, tehát a társadalom kedvezőtlen, de optimista (a javíthatóságot 

feltételező) ítélete. Ezzel a polgári jogi felelősség és egyáltalán a jogi felelősség egysége 

helyreáll, és ennek az egységnek a talaján megindulhat a szakadás idején csak közvetlenül és 

burkoltan tapasztalható differenciálódás a kár-okok típusai szerint”619
. 

A polgári jogi felelősség létrejöttének és differenciálódásának útja: 1.) a társadalomra 

veszélyes és társadalomra nem veszélyes magatartások elhatárolása; 2.) a jogellenes és nem-

jogellenes (jogilag közömbös) társadalomra veszélyes magatartások elhatárolása; 3.) a 

szankciót kiváltó és szankciót ki nem váltó (pl. fel nem róható szerződésen kívüli károkozás) 

jogellenes magatartások elhatárolása; 4.) a felelősségi szankciót kiváltó (felróható 

kötelezettségszegés) és nem felelősségi szankciót kiváltó (pl. a szerződés érvénytelenségének 

alap esetei) jogellenes magatartások elhatárolása; 5.) a polgári jogi felelősség által 

szabályozott társadalmi viszonyok jogsértések szerinti elhatárolása; 6.) a szerződésen kívüli és 

szerződéses károkozásért fennálló polgári jogi felelősség elhatárolása; 7.) a polgári jogi 

felelősség par excellence – ti. a szerződésen kívüli károkozásért fennálló polgári jogi 

felelősség - területének kimentő okok szerinti felosztása. Ez utóbbi kategória tekintetében 

azonban némiképp sérül a polgári jogi felelősség egysége, mert itt a felróhatóság különböző 

irányai szerint alakul a felelősség tagozódása, szemben a polgári jogi felelősség más 

területeivel, ahol a felosztás alapja - egységesen - a jogellenesség (különböző irányai).620
 Így 

„[…] ez az egyetlen olyan tényálláscsoport, amelyben felróhatóság hiányában egyáltalán nem 

kerül sor semmilyen szankció alkalmazására, hanem a casus nocet domino elve érvényesül. 

Minden más esetcsoportban felróhatóság hiányában is vannak …  a felelősség körébe nem 

                                                 

619 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 404.o. 
 
620 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 414.o. 
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tartozó szankciók is. A többi területen tehát a felelősség más, önmagukban egységes 

jogintézmények részeként jelentkezik … .”621
. 

 

5.6.4 Jogellenesség, mint emberi magatartás mérték – „formalista lebegésének”622
 - 

megszűnése 
 

A polgári jogi (kártérítési) felelősség Eörsi Gyulánál: felelősség a kötelezettségszegéssel és 

felróhatóan okozott károkért. A polgári jogi (kártérítési) felelősség megállapításának négy 

feltétele623
 - és egyben tényálláseleme - tehát: 1.) a kár (károsult); 2.) a kötelezettségszegés 

(jogellenesség); 3.) a felróhatóság; 4.) az okozati összefüggés a felróható kötelezettségszegés 

és a kár között.624
 Ehhez képest Eörsi Gyula nem tárgyalja külön tényezőként a kár fogalmát, 

csak amennyiben azt - a jogellenesség körében - a nem vagyoni kár jogintézménye, illetve a 

szankciók kapcsán feltétlen szükségesnek ítéli, jól lehet ez utóbbiról – a jogi felelősségről 

írtak szerkezetéhez hasonlóan és annak az egységes felelősségi rendszerben betöltött 

jelentőségére is tekintettel – külön fejezetben, részletesen szól. A polgári jogi felelősség, mint 

ágazati jogi felelősség fogalmi – részben tényállási, részben jogpolitikai – elemei tehát: 1.) a 

jogellenesség; 2.) a felróhatóság; 3.) a (reparációs) szankció; 4.) az okozati összefüggés.  

 

5.6.4.1 Jogági jogellenesség 

A polgári jogi jogellenesség eseteit Eörsi Gyula - azok funkciója és szankciója szerint - két 

csoportba sorolja. Az egyik csoportba azok a magatartások tartoznak, amelyek „kizárólag a 

vagyoni forgalom rendjére, biztonságára, egyensúlyára” jelentenek veszélyt, ezzel szemben a 

másik csoportba sorolt magatartásokra – a fentieken túlmenően – a „kedvezőtlen társadalmi 

megítélés”, mint negatív többletkövetelmény is jellemző. A funkcionalitás alapján az előbbi 

esetben „a vagyoni forgalom, forgalmi biztonság, egyenérték védelme, életképtelen viszonyok 

felszámolása …  a jogellenessé minősítés jogpolitikai célja”, míg az utóbbi esetben „a 

                                                 

621 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 280.o. 
 
622 Eörsi Gyula: A jogi felelelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 57.o. 
 
623 vö. a tényálláselemek és azok sorrendje Marton Gézánál: 1.) a kár; 2.) az okozatos magatartás; 3.) a jogellenesség; 
4.) a beszámítás különös jogpolitikai alapjai 
 
624 Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve; Közgazdasági és Jogi Kiadó; Budapest, 1966; 74.o. 
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polgári jogi repressziós eszközökkel való védekezés”; az előbbi a jogrend625, az utóbbi mások 

törvényes érdekeinek sérelme. A másik csoportosítási szempont, a joghatás (szankció) alapján 

az előbbi nem vált ki felelősségi szankciót, míg az utóbbi – bizonyos többletfeltételek (ti. a 

felróhatóság) megléte esetén – igen; ez utóbbit nevezi Eörsi Gyula kötelezettségszegésnek: „a 

kötelezettség megszegése tehát mindig jogellenes, de a jogellenes magatartás nem mindig 

kötelezettségszegés. Kötelezettségszegésről csak mások törvényesen védett személyi vagy 

vagyoni érdekeinek jogellenes megsértése, veszélyeztetése esetén lehet szó”626
. 

A polgári jogi felelősség által védett érdekek alapján – a fenti definícióra is tekintettel - a 

jogellenességnek két, jól elkülöníthető területe a személyhez fűződő, illetve a vagyoni érdek. 

A személyhez fűződő érdekek – burzsoá jogban kialakult – polgári jogi védelme azonban nem 

fért bele a szocialista polgári jogi felelősség egységes rendszerébe, mivel az az erkölcsi 

értékek „árúvá válásának szélsőséges megnyilvánulását”627
 tükrözte.628

 A Legfelsőbb Bíróság 

1953-ban ezért „száműzte” a nem vagyoni kártérítés jogintézményét a polgári jogi kártérítési 

felelősség rendszeréből – ahelyett, hogy a kár fogalmát, s annak nyomán az egységes 

felelősségi elméletet módosította volna -, megállapítva, hogy a személyhez fűződő jogok 

sérelméért fennálló felelősség elsősorban büntetőjogi, szemben a vagyoni érdekek sérelmével, 

ami a polgári jogi felelősség sajátos területe. Eörsi Gyula a polgári jogi felelősség alatt – a 

polgári jogra jellemző vagyoni természetű viszonyok és szankciók túlsúlyára figyelemmel – 

jogellenes károkozásért való felelősséget ért, ami a vagyoni jogok sérelme területén a 

jogellenesség és az okozati összefüggés összevegyítését eredményezi. E szerint ugyanis a 

magatartás önmagában nem, csak következményében jogellenes. „A magatartást okozata: a 

kár avatja jogellenessé”, de a „magatartás csak olyan körben és mértékben jogellenes, amilyen 

                                                 

625 Vö.: „A jogellenesség jelenti egyszerűen azt, hogy egy szóban forgó emberi magatartás ellentétben áll a jogrenddel, 
annak valamely objektív szabályával vagy szellemével”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; 
Budapest, 1993; 128.pont 
 
626 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 264-
266.o. 
 
627 Vö.: „Hogyan lehetne képviselni azt az álláspontot, hogy a baleset folytán meghalt házastárs feletti fájdalmat 
enyhíti a külföldi utazás, és ezért ennek költségeit meg kell ítélni?”, (in: Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, 
a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 286.o.) versus „Zwar kann man die seelischen 
Entbehrungen, …  , nicht durch eine Geldzahlung ungeschehen machen; wohl aber kann sich der Verletzte mit 

Hilfe des Geldes Annehmlichkeiten oder Erleichterungen verschaffen, die – wie z.B. eine Urlaubreise, …  , der 

Besuch von Theatervorstellungen, …  - einen gewissen Ausgleich für die immateriellen Einbu en bieten oder auch 
jene Neuorientierung des Lebensinteressen erleichtern können…”, (in: Hein Kötz – Gerhard Wagner: Deliktsrecht; 
Hamburg/Bonn, 2001; 203.o.) 
 
628 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 284.o. 
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körre az adott esetben az okozati összefüggés megállapítható”, vagyis amely kár (okozat) 

tekintetében a jogellenes magatartás okozatos is volt egyben.629
 Eörsi Gyula ez alapján 

csoportosítja a károsító magatartásokat: 1.) önmagában, károsítás nélkül is jogellenes - polgári 

jogon kívüli ágazati jogi szankciókkal sújtott – magatartás (polgári jogi felelősség 

szempontjából csak károsítással nyer relevanciát); 2.) önállóan irreleváns, de károsító hatással 

együtt jogellenes magatartás; 3.) önmagában megengedett, de természetéből fakadóan 

„veszélyekkel teli” magatartás (pl. gép üzemeltetése), ami a beállt károsodással nyer 

relevanciát – ti. jogellenességet.630
 A „károsodás” és a „károsítás” – ilyeténképpen való - 

eggyé válásának pedig egyenes következménye a „károsodás” és a „károsítás” elleni 

védekezés összefonódása, vagyis a tágan értelmezett vétkesség, a felróhatóság beemelése a 

polgári jogi felelősség fogalmába. 

 

5.6.4.2 Jogági felróhatóság 

A felróhatóság, a polgári jogi felelősség megállapításához önmagában elégtelen 

„semmitmondó” - jogellenesség és okozatosság jogpolitikai támasza, amely „felszabadítja” 

mind az objektív, mind – annak „muszáj Herkules” ellentétpárját – a szubjektív felelősséget a 

vétkesség „jogfogalmi kötöttsége” alól. „A felróhatóság a vétkességnél tágabb értelmet kapva 

elfoglalja a vétkességnek szánt, de a vétkességnek a veszélyes üzem felelőssége miatt oda 

nem adható központi helyet a polgári jogi felelősség rendszerében”, s nyomában létrejön „az 

egységes, a magatartás értékelésén alapuló polgári jogi felelősségi rendszer, - az a felelősségi 

rendszer, amely feloldja a szubjektív és objektív felelősség ellentétét, és létrehozza a polgári 

jogi felelősség sokat keresett eszmei, jogpolitikai és dogmatikai egységét”631
. A „bonus pater 

familias” és a „jó gazda gondossága” után tehát a szocialista polgári jog is felállítja a polgári 

jogi vétkesség megállapításának zsinórmértékét: vétkes az, aki „az adott helyzetben általában 

elvárható magatartást” nem tanúsítja. Ez egyfelől kikerüli a belső-pszichikai tényezők 

bizonyítási abszurditását (Beweisnotstand), másfelől a - polgári jogra jellemző - vagyoni 

                                                 

629 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 288-
295.o. 
 
630 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 295.o. 
 
631 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 324.o. 
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forgalom biztonságát szolgáló „objektivizált” mércét632
 állít fel a „tőle elvárható” formula 

kiváltásával. A standardizált vétkesség határát pedig – úgy mint a jogellenességnél – az 

okozati összefüggés vonja meg, mert végső soron „az okozati összefüggés relevanciájának a 

problematikája van a legközvetlenebb kapcsolatban a polgári jogi felelősség intézményének 

legfőbb rendeltetésével, a neveléssel”, azaz a vétkesség határa ott húzódik, ahol a polgári jogi 

szankció (kártérítés) már nem képes abban az irányban befolyásolni az elkövetőt, hogy az a 

jövőben „többet” lásson előre.633’634
 Ebből ugyanakkor implicite az is következik, hogy a 

felróhatóság megállapításának – természetszerű - előfeltétele a vétőképesség635
; csak ennek 

fennállta esetén szólhatunk a felróhatóság megjelenési formáiról: a rosszhiszeműségről, a 

vétkességről és a védekezés elmulasztásáról védekezést igénylő helyzetben.636
 Ez utóbbi 

kategóriába tartoznak a korábban objektív felelősség alatt tárgyalt felelősségi esetek, így 

különösen a fokozott veszéllyel járó tevékenységért fennálló felelősség is, ami tekintetében a 

vétkességi elv elégtelennek bizonyult. A gépi üzemek polgári jogi felelősségi kérdéseinek 

megválaszolása útján a burzsoá jog a „casus nocet domino” elvéből a „Handeln auf eigene 

Gefahr” tételén keresztül – a méltányosság és a prevenció közrehatásával – a társadalmi 

kárelosztás gondolatához jutott el, ahol „merőben kalkulációs és könyvelési kérdés lesz a 

felelősség kérdéséből”.637
 Ezzel szemben a szocialista jog az érdekelv helyett, azt a tényezőt 

állítja a veszélyes üzemi felelősség középpontjába, amire a polgári jogi felelősség egyetlen 

szankciójával, a kártérítés eszközével hatni lehet, nevezetesen az emberi magatartást. Ebben a 

körben tehát az a polgári jogi felelősség funkciója, hogy „az embert a gépek feletti – ahol 

lehet, gépesített, automatizált – feltétlen uralomra nevelje”, vagyis a polgári jogi felelősség 

eszközeivel való védekezés a veszélyesség kiküszöbölésére irányul, aminek a vétkesség 

                                                 

632 Vö.: „a felelősség közvetlen tárgyát képező áruviszonyok az egyénnek csak olyan megjelenítését teszik lehetővé, 
ahogy az a csereviszonyokban fellép: ti. mint a forgalom szabványosított figurája”, in: Sólyom László: A polgári jogi 
felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 32.o. 
 
633 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 340-
343.o. 
 
634 Vö.: „A Ptk. azért választhatta a felelősség mérséklésének kivételes, „vészkijáratszerű”, bírói méltányossági 
mérlegelésen alapuló útját, mert a kimentésre viszonylag tág és főleg rugalmas kaput nyitott „az adott helyzetben 
általában elvárható magatartás” károkozó általi bizonyítása esetében.”, in: Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula 
szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél; Eörsi Gyula emlékkönyv; Budapest, 2002; 209.o. 
 
635 Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve; Közgazdasági és Jogi Kiadó; Budapest, 1966; 126.o. 
 
636 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 324.o. 
 
637 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 360.o. 
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határain túl is van relevanciája.638
 A vétkességre tekintet nélkül is reálisan befolyásolható 

magatartás pedig a veszélyes üzemek körében: az üzemben tartás, ami egyben a „kvázi 

vétkesség” határát is kijelöli.639’640
 

 

5.6.4.3 Jogági szankció 

A felelősség mértéke Eörsi Gyulánál az okozott kár függvénye, tehát az nem a jogellenes 

magatartáshoz, vagy annak felróhatósághoz kötődik, hanem az okozott kár összegéhez. A 

reparációs (károsult-szempontú) és a felelősségi (károkozó-szempontú) szemlélet végletekig 

menő szembe állítása mégsem állja meg teljesen a helyét. Eörsi Gyula szocialista polgári jogi 

felelősség elmélete ugyanis se nem adós (Schuldner), se nem hitelező (Gläubiger), hanem 

leginkább - e kettő között/fölött (?) elhelyezhető - „társadalom (kollektíva) párti”: „a jogi 

felelősség lényegében közös meggondolásai és főleg objektív társadalmi lehetőségei szabják 

meg ezen a téren is a kárelosztást, és a reparációs igény akkor elégül ki, ha a károkozás 

felróható kötelezettségszegés eredménye volt.”641. Azaz egyfelől a vagyoni felelősségből 

fakadó reparáció igény is befolyással van a polgári jogi felelősség megállapítására (pl. 

együttes károkozók egyetemleges felelőssége), másfelől a felróhatóság – és annak releváns 

okozatossága – is kihat az okozott kár mértékére és megtérítése módjára (pl. egymástól 

független, több közreható magatartással okozott kárért való felelősség).642
 

                                                 

638 Ld. például az újabb közlekedési veszélyes üzemi törvények közül az egyik legújabb és legmodernebb 1985.július 
5-ei francia törvényt, ami – a gépjármű-közlekedés körében – lényegileg szintén egy (vétkességen túli) „pseudo no-
fault” felelősségi megoldást dolgoz ki; in: Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg 
Camous; Budapest-Pécs, 1997; 107.o. 
 
639 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 363-
365.o. 
 
640 Vö.: „Bei der Verwirklichung von Sachgefahren bietet sich die Haftung des Halters (oder Eigentümers) eines 
Kraftferzeuges als ein naheliegendes Beispiel an: Er mu  für einen Unfall, in den sein Fahrzeug verwickelt war, 
praktisch überall in Europa auch dann aufkommen, wenn er den Wagen erlaubterweise einem zuverlässigen Fahrer 
überlassen hat; die Haftung endet typischerweise erst dann, wenn das Fahrzeug gestohlen wurde.”, in: Christian v. 
Bar: Gemeineuropäisches Deliktsrecht; München, 1996; (Band I.) 110.o. 
 
641 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 416.o. 
 
642 Vö.: Eörsi Gyula álláspontja szerint pl. a prekapitalista szemléletet tükröző törvénykönyvek (ALR, ABGB) 
nemcsak a kár nagyságától, hanem a vétkesség fokától is függővé tették a kártérítés összegét; aztán a klasszikus 
kapitalizmus idején a vétkesség irrelevánssá vált, s az okozott kárt kellett megtéríteni, míg a monopolkapitalizmus 
idején fölerősödő szociális szemlélet a kártérítési összeg mérséklésére is lehetőséget adott az „összes 
körülményeinek” mérlegelése alapján (vö. ZGB)., in: Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog; Akadémiai Kiadó; 
Budapest, 1975; 280-.o. 
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A felróhatóan és jogellenesen okozott kárért járó teljes reparáció, mint polgári jogi szankció 

mértéke minden esetben az in integrum restitució643, ami egyben jelzi a felelősségi rendszer 

kár fajtáinak és azok mértékének meghatározása iránti alapvető szükségletét. A kár fogalmán 

belül Eörsi Gyula megkülönbözteti a vagyoni és a nem vagyoni kárt, továbbá az előbbi 

vonatkozásában különbséget tesz a felmerült kár (damnum emergens), az elmaradt haszon 

(lucrum cessans) és a felmerült költségek/kiadások között. A kár mértékének meghatározása 

körében Eörsi Gyula külön kitér az általános kártérítés és - kapcsolódva – a nem-vagyoni 

kártérítés kérdésére: „Az a körülmény, hogy az általános kártérítés mintegy a nem-vagyoni 

károkért járó kártérítés „helyébe lépett”, gátolta annak a felismerését, hogy itt nem a 

személyhez fűződő károk esetére korlátozódó jogintézményről van szó, sőt nem is új 

intézményről. Amit általános kártérítésnek nevezünk, az …] mindig is megvolt, anélkül, 

hogy az anyagi jogban külön nevesítették volna.”- ti. a kár összegszerűsítésének bírói 

mérlegelésen alapuló kiváltása révén.644
 

 

5.6.4.4 Jogági okozatosság 

Mádl Ferenc azt írja, hogy „Az okozatosságról mint a felelősség kategóriájának egyik 

eleméről a jogellenesség keretében már elmondottakon túlmenően itt nem szükséges külön 

sokat szólni. Nélkülözhetetlen feltétele a felelősségnek, de nem olyan, amelyre nézve a 

kapitalista joghoz képest a szocialista jog újat hozott volna.”645
. Mindez – kevés 

megszorítással - igaz Eörsi Gyulánál is, ahol az okozati összefüggés – mint azt az előzőek is 

tanúsítják – a polgári jogi kártérítési felelősség minden mozzanatában jelen van, jól lehet 

sosem önállóan: vagy a felróhatóság, vagy a jogellenesség problematikájának részeként 

jelentkezik. Tulajdonképpen az okozati összefüggés kérdése Eörsi Gyulánál „okkiválasztó 

elméletté” szelídül, amennyiben „a tényezők tengeréből ki kell ragadni azokat, amelyek 

                                                 

643 Ld. ennek kritikáját: „A deliktuális felelősség történeti fejlődése során a „büntetés” csak a károsult szempontjából 
válik teljesen kártérítéssé. (A károkozói oldal polgári jogiasodása nem fejeződik be, amíg itt a „felelősség” eredeti 
értelemben szerepel. A vétkesség minden standardizálása ellenére is a szándékosság „megbüntetésének” nyomai mind 
a liberálkapitalista konstrukcióban, mind a mai kodifikációkban fennmaradtak.) Így tehát természetes, hogy a polgári 
jog alapelvei elsősorban a kártérítés (károsulti pozíció) szabályozásában mutatkoznak meg. …  A teljes kártérítés 
ennek megfelelő elvében a tulajdon …  sérthetetlensége, valamint az egyenlőség …  elve jelenik meg, mégpedig 
úgy, hogy csak a károsultra vonatkozik.”, in: Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; 
Budapest, 1977; 79.o. 
 
644 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 437.o. 
 
645 Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1964; 465.o. 
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kedvezően befolyásolhatók a polgári jogi represszív szankciókkal”.646
 Ez pedig a 

jogellenességhez és a felróhatósághoz vezet „vissza”, mert a polgári jogi szankció természete 

és prognózisa szerint „a kötelezettségszegéssel szemben kell, és a felróhatósággal szemben 

lehet”647
 védekezni.  

Eörsi Gyula ugyanitt a „többtényezős okozással” kapcsolatos és a polgári jogi felelősség 

határterületét – éppen az okozatosság relevanciájának szétfeszítése által - képező 

magatartások kötelezettségszegésbe és felelősségbe fordulásának esetköreit vizsgálja azt 

kutatva, hogy (még) „milyen távoli magatartás minősülhet kötelezettségszegésnek, 

felróhatónak, illetőleg milyen távoli következmény kárnak”. A válasz következetes és 

önigazoló: a határesetekben – a jogellenesség és az okozatosság után – a jogellenesség és a 

felróhatóság közötti határok (is) elmosódnak, azok megkülönbözetése tovább fenn nem 

tartható.648
 Ez pedig megerősíti, hogy a magatartás, a kár és a kártérítés között olyan szerves, 

szoros kapcsolat áll fenn, amit csak a jog választ szét – mesterkélten –, annak érdekében, 

hogy a kártérítési szankció minél optimálisabb társadalmi hatását feltárja.; minél távolabb 

kerülünk e cél megvalósíthatóságának – ti. a felróhatóság/nevelés - realitásától, annál kevésbé 

tartható fenn ez a - funkció orientált - jogi tagoltság.  

 

5.6.5 A magatartás-mértéket „eltemettük ugyan, de azok a sírjukból is 
kormányoznak bennünket”649

 
 

Szladits Károly megfogalmazása szerint a jogellenes magatartás nem egyéb, mint valamely 

jogi kötelezettség megszegése cselekvéssel vagy mulasztással.650
 Az emberi magatartások 

másik nagy csoportjától, a jogügyletektől abban különbözik, hogy nem irányul egy előre 

kitűzött jogi hatás elérésére, hanem közvetlenül a törvény rendelkezésére von maga után 

joghatásokat.651
 Az így értelmezendő magánjogi jogellenesség a jogi beszámítás tárgyi alapja 

                                                 

646 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 472.o. 
 
647 Szudoczky Rita: Összehasonlítások a magánjogi felelősségi elméletek körében; Jogi tanulmányok; ELTE-ÁJK; 
Budapest, 2001; 216.o. 
 
648 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 467.o. 
 
649 Vö.: „A keresetformulákat eltemettük ugyan, de azok a sírjukból is kormányoznak bennünket.”, in: William 
Maitland: The History of English Law; James r. Cameron; Cambridge, 1968; (2nd Ed.); 42.o. 
 
650 Szladits Károly: A Magyar magánjog; Általános rész; Grill Károly Könyvkiadóvállalata; Budapest, 1941; 266.o. 
 
651 Kolosváry Bálint: Magánjog; „Studium“ kiadás; Budapest, 1930; 171.pont 
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is, ami tehát akkor forog fenn, ha valamely személy magatartása (cselekvése/mulasztása) a 

jogrend parancsa/tilalma vagy a jó erkölcs ellenében hat. Azaz itt elsődlegesen nem a 

magatartással érintett személy jogilag védett érdekeinek a sérelmén van a hangsúly, hanem 

magának a jogrendnek a sérelmén. A jogellenesség egyszerűen azt jelenti, hogy az adott 

magatartás ellentétben áll a jogrenddel, „annak valamely objektív szabályával vagy 

szellemével”.652
 

A jogellenes magatartás ezen egységes fogalma azonban Eörsi Gyula szerint formális 

ismérven nyugszik, ti. a jogellenesség egyoldalúan szubjektív-normatív felfogásán, ám a 

szocialista társadalomban a jogellenesség a társadalomra veszélyesség talajára helyeződik és 

így biztosítja annak materiális egységét653, azaz „megszünteti a jogellenesség formalista 

lebegését: a jogellenességet a felelősség intézményének rendeltetését is kifejező módon 

társadalmi alapokra helyezi minden jogágazatban”.654
 

Ugyanakkor Eörsi Gyula „megszűnve-megőrizve”655
 felelősségi elmélete nem tud és nem is 

akar leszámolni a magánjogi jogellenesség korábbi (burzsoá) fogalmával, sőt azt saját 

egységes felelősség elméletébe is beemeli. A polgári jogi jogellenesség eseteit ugyanis Eörsi 

Gyula - azok funkciója és szankciója szerint - két csoportba sorolja. Az egyik csoportba azok 

a magatartások tartoznak, amelyek „kizárólag a vagyoni forgalom rendjére, biztonságára, 

egyensúlyára” jelentenek veszélyt, ezzel szemben a másik csoportba sorolt magatartásokra – a 

fentieken túlmenően – a „kedvezőtlen társadalmi megítélés”, mint negatív 

többletkövetelmény is jellemző. A funkcionalitás alapján az előbbi esetben „a vagyoni 

forgalom, forgalmi biztonság, egyenérték védelme, életképtelen viszonyok felszámolása …  

a jogellenessé minősítés jogpolitikai célja”, míg az utóbbi esetben „a polgári jogi repressziós 

eszközökkel való védekezés”; az előbbi a jogrend656, az utóbbi mások törvényes érdekeinek 

sérelme.657
 

                                                                                                                                                         

 
652 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 128.pont 
 
653 Eörsi Gyula: A jogi felelelősség alapproblémái; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 71.o. 
 
654 Eörsi Gyula: A jogi felelelősség alapproblémái; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 57.o. 
 
655 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977, 18.o. 
 
656 Vö.: „A jogellenesség jelenti egyszerűen azt, hogy egy szóban forgó emberi magatartás ellentétben áll a jogrenddel, 
annak valamely objektív szabályával vagy szellemével”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; 
Budapest, 1993; 128.pont 
 
657 Eörsi Gyula: A jogi felelelősség alapproblémái; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 264-266.o. 
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A társadalomra veszélyesség - mint Eörsi Gyula trójai falova - egyszerre két irányban üt rést 

az objektivista felelősség elmélet keretein. Egyfelől – s vizsgálódásunk szempontjából ez a 

fontosabb - „meggyengíti” a jogellenesség fogalmát, mivel azt – önmagában – formális 

fogalommá redukálja, annak lényegét és indokát a társadalomra veszélyesség, mint előfeltétel 

körébe emelve át, másfelől megteremti a felróhatóság, mint a felelősség megállapításához 

szükséges további mozzanat beemelésének lehetőségét. Így a jogi felelősség első fogalmi 

eleme egyfajta „metemorfózis”, ami a társadalomra veszélyességből indul ki és – a 

jogellenességen keresztül – a felróhatóságba érkezik meg úgy, hogy a két végpont közötti „út” 

jelentősége igazából elhalványul.  

A jogellenesség és a felróhatóság szétválaszthatóságának és összetartozóságának mind 

elméleti, mind gyakorlati nehézsége visszatérő problémája a magánjogi felelősségi 

elméleteknek. Ennek a magyarázata Törő Károly658
 szerint abban keresendő, hogy „a 

jogellenesség és a felróhatóság ugyanannak a magatartásnak a két oldala”. De míg a 

jogellenességnél azt kell vizsgálni, hogy az adott magatartás sérti-e a tárgyi jogból fakadó 

alanyi jogok érvényesülését (vö. a jogrendet), addig „a felróhatóság megállapítása a jogsértő 

cselekvés, illetve mulasztás jellegétől és körülményeitől függ.”. Ezt az elméleti összekuszálást 

Marton Géza is megerősíti: „Teljesen elhibázott dolog, ami pedig (nálunk is) az elméletben 

gyakran történik, a jogellenességet a vétkességgel hozni kapcsolatba s az elsőt az utóbbitól 

tételezni fel –, ami csak fogalomzavarra visz. A jogellenesség, mint ezt egyes német írók 

szemléltetően kifejezik, a tett minősítése (Unwerturteil über die Tat) szemben a vétkességgel, 

mint a tettes minősítésével (Unwerturteil über den Täter).”659
. 

Valószínűleg erre az elméleti tételre válaszol Eörsi Gyula, amikor kihangsúlyozza, hogy „ez a 

szétválasztás némileg mesterkélt, mert hiszen a valóságban a tett és a tettes, objektív hatás és 

társadalmi értékelés szétválaszthatatlan, …  a fontos csupán az, hogy …  a szétválasztással 

ne tűnjék el az összefüggés és összetartozóság tudata, ne kezdjenek az így mesterségesen 

szétválasztott mozzanatok a tudományban önálló életet élni. ”.660
 

A jogellenességnek (társadalomra veszélyességnek) Eörsi Gyula által alkalmazott másik 

csoportosítási szempontja, ti. a joghatás (szankció) alapján szintén két fajtája van: az egyik 

nem vált ki felelősségi szankciót, míg a másik – bizonyos többletfeltételek (ti. a felróhatóság) 

                                                 

658 Törő Károly: Az orvosi jogviszony; Közgazdasági és Jogi Kiadó; Budapest, 1986, 367.o. 
 
659 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 128.pont 
 
660 Eörsi Gyula: A jogi felelelősség alapproblémái; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 55.o. 
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megléte esetén – igen; ez utóbbit nevezi Eörsi Gyula kötelezettségszegésnek: „a kötelezettség 

megszegése tehát mindig jogellenes, de a jogellenes magatartás nem mindig 

kötelezettségszegés. Kötelezettségszegésről csak mások törvényesen védett személyi vagy 

vagyoni érdekeinek jogellenes megsértése, veszélyeztetése esetén lehet szó”.661
  

Ez utóbbi csoportosítás azért is érdekes, mert feltehetően erre a gondolatmenetre épít Lábady 

Tamás, amikor úgy fogalmaz a jogi tények körében, hogy „A jogellenes magatartásoknak 

nincs mindig és feltétlenül a magánjogi jogviszonyok körébe eső következménye; ilyen 

magánjogi következmény csak akkor áll be, ha az más személynek valamely, a jog által védett 

érdekállását sérti.”662
. Mindez pedig sajátos kísérlet a jogellenesség előzőekben vázolt 

fogalmi elemeinek vegyítésére, hiszen Lábady Tamás kiindulópontja a jogellenes 

magatartások körében Marton Géza „szubjektív-normatív” jogellenesség felfogása: „A 

magatartás jogellenes minősége, értékelése objektív, tehát a magatartás tanúsítójának 

akaratától és tudatától függetlenül minősül a jogi norma alapján a magatartás 

jogellenesnek.”663
. 

Láthatjuk tehát, hogy akár Eörsi Gyula, Lábady Tamás, akár Marton Géza, Kolosváry Bálint 

és Szladits Károly fogalmi megközelítését is vesszük alapul, az önmagában vett, ti. a 

felelősségi elméletek befolyásától „lecsupaszított” magánjogi jogellenesség fogalmuk 

alapvetően egy objektív kategória, amely minden esetben a magatartást minősíti. Ez a 

magatartás pedig, függetlenül attól, hogy tanúsítójának szándéka átfogja-e a kívánt, avagy 

esetlegesen bekövetkező joghatást, pusztán a tárgyi jogba ütközése következtében nyeri el a 

„jogellenesség” minősítést. Ezt nevezzük az általános magánjogi deliktum elvének, amely 

tehát mindkét felelősségi modell közös előfeltétele. 

 

 

5.7 Magatartás-mérték a szocialista kor „többértelműségében” realizálva és 
relativizálva 

(Asztalos László) 
 

                                                 

661 Eörsi Gyula: A jogi felelelősség alapproblémái; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 266.o. 
 
662 Lábady Tamás: A Magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus; Budapest-Pécs, 1997; 300.o. 
 
663 Lábady Tamás: A Magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus; Budapest-Pécs, 1997; 301.o. 
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Mindehhez képest a jogellenesség fogalmának már teljes elmosódását, ti. a felelősségi 

elméletben való feloldódását olvassuk Asztalos Lászlónál, aki Eörsi Gyula munkásságára 

támaszkodva kiemeli, hogy: „Egész polgári jogi felelősségünk – és nem csak a kártérítési 

felelősségi elméletünk – az eredményből következtet vissza arra, hogy a kárral okozati 

összefüggésben található-e olyan jogellenes magatartás, amely egyéb feltételek mellett 

alkalmas arra, hogy kártérítési szankcióval befolyásolja a jogi norma. …  Ezért az eredmény: 

a kár a központi elem. …  Az eredmény jogellenessége avatja az okozó magatartást 

jogellenessé.”664. Vagyis itt már jelentőségét veszti a jogellenes magatartás és a 

kötelezettségszegés Eörsi Gyula által alkalmazott megkülönböztetése. 

A jogi felelősség megállapítása felé vezető úton ugyanis a jogellenességet, Eörsi Gyula 

sajátosan funkcionalista szemlélete665
 lendíti tovább a kötelezettségszegés minőségébe: „A 

jogi felelősség tehát represszív jogi szankció kilátásba helyezését, alkalmazását jelenti 

felróható kötelezettségszegés esetére.”666
.  

Ezen meghatározás alapján állapítottuk meg, hogy ti.: 

1.) nem minden jogellenes magatartás vezet a jogi felelősség megállapítására, csak a 

kötelezettségszegés667
; 

2.) a represszió kifejezést nem a megtorlás, hanem a nevelő célzat, mint – a preventív 

hatáshoz képest - többlet tartalom értelmében alkalmazza668
; 

3.) az előző pontban foglaltak következményeként „a felróhatóságot tágabb értelemben 

használjuk mint a Ptk., amely lényegében a vétkességgel azonosítja azt”669
.  

 

                                                 

664 Asztalos László: Szankció és felelősség; in: Felelősség és szankció a jogban; Közgazdasági és Jogi Kiadó; 
Budapest, 1980; 296-300.o. 
 
665 Vö.: „A felróhatóság alakzatainak közös eleme a magatartás társadalmi elitélése és a szankcióval való 
befolyásolhatóságának kedvező kilátásai. ”, in: Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 
2002/15.sz.; (II.kötet) 152.o. 
 
666 Eörsi Gyula: A jogi felelelősség alapproblémái; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 67.o. 
 
667 Vö.: „Nincs felelősség kötelezettségszegés nélkül. …  …kötelem és felelősség között az a kettős és kölcsönös 
kapcsolat van, hogy egyrészről a kötelem fennállta szempontjából meghatározó az a tény, hogy szankcionálva van 
jogi úton (azaz a tény, amelyet „felelősségnek hívunk”), és másrészről a felelősség ezen őt megelőző kötelemnek 
köszönheti létét és tartalmát.”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 11.pont 
 
668 A preventív és a nevelő hatást Eörsi Gyula sem állítja ugyan szembe egymással, de az előbbit két tekintetben is 
szűkebb kategóriának ítéli meg: egyfelől az csak valamely magatartástól való tartózkodásra indít, de nem ösztönöz 
valamely tevékenység megtételére, másfelől a megelőzést csak kényszer alkalmazásával, azaz félelem keltésével 
szolgálja.; Ld.: Eörsi Gyula: A jogi felelelősség alapproblémái; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 36.o. 
 
669 Eörsi Gyula: A jogi felelelősség alapproblémái; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 49.o. 
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Ehhez képest, nemcsak Asztalos László670, de a jogászok újabb generációjának tagjai is 

torzítva, gyakorta egybemosva közvetítik Eörsi Gyula elméletén kibontakozó felelősségi 

modellt. Így például olvashatjuk, hogy: „Az általános felelősségi alakzat tehát nem 

vétkességen alapul, a felelősség megállapításánál a vétkességnek nincs jelentősége.”671
, vagy 

éppen a kommentár irodalomban: „Tudatában kell azonban lennünk annak, hogy a Ptk. a 

szándékosságot és a gondatlanságot tulajdonképpen nem iktatta ki a polgári jog rendszeréből, 

de az új megfogalmazással egyértelműbbé és tudatosabbá teszi a vétkességi elemek lényegi 

sajátosságát. Ezért általában amikor a polgári jogban „vétkes felelősségről” beszélünk, akkor 

a „felróhatóság” kitételt használjuk, de gyakran e felróhatóság szinonimájaként beszélünk 

vétkességről, illetve szubjektív felelősségről, mint ahogy a fel nem róható magatartások 

esetében a vétlen vagy objektív felelősség jelenti a szinonimát. A felróhatóság itt szűkebb 

értelmű: van ugyanis a felróhatóságnak olyan tágabb értelmezése, mely a jogirodalomban a 

felelősségre vonhatóság tényét jelenti.”672
. 

Mindezek alapján nem meglepő tehát, ha a Polgári Törvénykönyv kodifikációja során külön 

kiemelésre került, hogy bár a károkozás általános tilalmát tekinti az európai jogirodalom a 

francia Code civil egyik legnagyobb vívmányának, „Számos publikált bírósági ítélet 

bizonyítja, hogy a bíróságok az általános magánjogi deliktum elvét nem vették át 

következetesen, hanem az ügyek nem kis részében a jogellenesség külön bizonyítását, vagyis 

a károkozó magatartás és valamely pozitív tételes jogi szabály kollízióját.”673
. 

 

Asztalos László is átveszi, bár már a szocialista polgári jog tipizálásaként említi, az emberi 

magatartások csoportosítását, ennek megfelelően jogos, jogilag nem védett és jogellenes 

magatartásokról ír. Különösen érdekes ez az ellentmondás, hogy ti. amíg az emberi 

                                                 

670 Vö.: „Az 1977-es Ptk.-novella előkészítése idején Asztalos László e fogalomra [ti. a jóhiszeműségre] hivatkozva 
javasolta, hogy a Ptk. alapelvei közé kerüljön be a tiszteségtelen gazdálkodás és a tisztességtelen haszonszerzés 
tilalma. Még messzebb ment e vonatkozásban Sárándi Imre, aki egyenesen azt indítványozta, hogy a Ptk. bevezető 
rendelkezéseiben a szocialista együttműködés elvét váltsa fel a rendeltetésszerű és jóhiszemű joggyakorlás és 
kötelezettségteljesítés elve. Asztalos javaslatai 1977-ben nagyrészt meg is valósultak. A Ptk. 4.§ (2) bek.-ébe bekerült a 
tisztességtelen gazdálkodás tilalma, majd a tisztességtelen gazdasági magatartás önálló törvényi szabályozást is 
kapottaz 1984.évi IV.törvénnyel. Sárándi javaslata azonban – nyilvánvalóan mindenekelőtt politikai okokból – még az 
1980-as években sem válhatott valóra.”, in: Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti 
Iuris Romani Budapestinensis; Budapest, 2001; 89-90.o. 
 
671 Ujváriné Antal Edit: Felelősségtan; Novissima Kiadó; Miskolc, 1998; 84.o. 
 

672 A polgári törvénykönyv magyarázata; Közgazdasági és Jogi Kiadó; Budapest, 2001; (I.kötet) 1114.o. 
 
673 Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 
2009; 1116.o. 
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magatartás csoportosítását objektíve alapon hirdeti Asztalos László, annak jogi értékelését 

mégis konkrét jogviszonyokra szorítja: „A megvalósuló, realizálódó magatartás objektív 

tulajdonságait három nagy csoportra osztja fel a szocialista polgári jog: a jogos, a jogilag nem 

védett és a jogellenes magatartások csoportjára. Mind a jogos, mind a jogellenes, mind a 

jogilag nem védett magatartás a konkrét jogviszonyban válik azzá. Mögöttese az a társadalmi 

értékelés, hogy az adott hely, idő, körülmény adottságai közepette az ilyen természetű jog 

vagy kötelezettség gyakorlása, megvalósulása mint ilyen szabályszerű vagy rendellenes.”674
. 

Azaz elmélete szerint: „A jogi tényként tárgyalt emberi magatartás azonban nem önmagában, 

minden jogviszonytól függetlenül jelentkezik ilyenként vagy olyanként, hanem meghatározott 

jogalanyok vonatkozásában, a konkrét jogviszonyon belül. De az emberi magatartás nem is 

absztrakt módon áll előttünk, hanem mindig meghatározott jogi minőségével, tulajdonságával 

felruházottan, s éppen ez a jogi minőség (pl. jogos, jogellenes) adja meg az emberi magatartás 

jogi relevanciáját.”675
. Azaz miközben a jogviszony tárgya, az eredmény tekintetében 

explicite megkülönböztet „lehetőségi” és „megvalósulási” szakaszt, annak a magatartásra, 

mint a jogviszony tartalmára gyakorolt jelentős visszahatása folytán676
, implicite az emberi 

magatartásnak is két (lét)szakaszban jelenik meg a szabályozásban: „A jogviszony tartalma, 

aminek útján az alanyok a lehetőségből megvalósítják a jogviszony eredményét, az alanyok 

magatartását a keletkezéstől a megoldásig magában foglalja. Ezek az alanyi magatartások 

lehetőségi szakaszukban mint alanyi jogok, vagy talán még tágabban mint jogosultságok, 

illetve mint jogi kötelezettségek jelentkeznek, megvalósulva viszont meghatározott jogi 

tulajdonsággal rendelkező magatartásokként állnak előttünk. E második szakaszra egyöntetű 

kifejezés nem alakult ki. Így a jogviszony tartalma a jogviszony alanyainak konkrét lehetséges 

illetve megvalósult magatartása, magatartásának meghatározott minősége.”677
. Asztalos 

László ezáltal megismétli Eörsi Gyula megállapítását678
, miszerint az alanyi jog, mint a 

                                                 

674 Asztalos László: Polgári jogi alaptan; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1987; 214.o. 
 
675 Asztalos László: A polgári jogi szankció; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1966; 78.o. 
 
676 Vö.: „A jogviszony tartalmát és tárgyát, a magatartást és az eredményt a tárgy és a mozgás dialektikájában kell 
szemlélnünk. A kettő kapcsolata úgy viszonylik egymáshoz, mint a munkamegosztás és a magántulajdon. „Egyébként 
munkamegosztás és magántulajdon azonos kifejezések – az egyikben ugyanazt jelentik ki a tevékenységre 
vonatkoztatva, amit a másikban a tevékenység termékére vonatkozóan jelentenek ki.”[K.Marx és F.Engels, Művei. 3. 
köt.; Kossuth Kiadó; Budapest, 1960; 33.o.]”; In: Asztalos László: A polgári jogi szankció; Akadémiai Kiadó; 
Budapest, 1966; 77.o. 
 
677 Asztalos László: A polgári jogi szankció; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1966; 78.o. 
 
678 Eörsi Gyula: A szocialista polgári jog alapproblémái; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1965; 111-112.o. 
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„cselekvési lehetőség” általános érvényű felfogása meghaladott, ugyanakkor visszatérően 

hangsúlyozza – közvetve éreztetve saját elméleti konstrukciójába vetett meggyőződésének 

kétségeit is -, hogy „Itt csak a folyamat, a mozgás egyes elemeinek kiemeléséről van szó, 

éppen ezért ennek [ti. az emberi magatartásnak, mint a jogviszony tartalmának – A szerző] 

túlzott jelentőséget tulajdonítani nem szabad.”679
. 

Ezáltal relativizálja Asztalos László a jogellenességet, mint emberi magatartás-mértéket, s 

annak minden további elemzése, annak viszonylagosságának megerősítését, fokozását 

célozza: „A szocialista jogtudomány a jogellenesség kérdésében más elvi alapokból indul ki. 

Mindenekelőtt a jogellenesség formai oldalát, a jogszabályütközést másodrendűnek tartja, s a 

jogellenesség tartalmi jellemvonása, a társadalomra veszélyesség kerül előtérbe.”680
. Az a 

társadalmi veszélyesség, amelyet még maga Asztalos László is jogpolitikai megfontolásokat 

közvetítő tényezőként definiál: „A magatartás jogos vagy jogellenes minősítése – a társadalmi 

mögöttesként jelentkező szabályszerűségen és rendellenességen túlmenően – még egy 

közvetítő tényezőt is igénybe vesz. Ez a közvetítő tényező az állam adott jogpolitikájának az 

értékelése, hogy a társadalmilag szabályszerűnek tekintendő magatartások milyen mértékben 

részesülhetnek védelemben, illetőleg a rendellenesnek minősített magatartások mennyiben 

társadalomra veszélyesek.”681
. És éppen ez, a társadalomra veszélyesség lendíti tovább a 

kérdést – Eörsi Gyula és – Asztalos László elméletében egyaránt, hogy a szocialista 

jogtudományban a polgári jogi jogellenesség mint „viszonylagosan objektív” kategória, 

mennyiben kívánja meg a vétkesség szubjektív minőségét. A szocialista jogfejlődés 

dinamikájában, ti. a jog nem jogivá válása útján és az egyén közösségben való 

feloldódásában, kézenfekvő a válasz: „Amíg az emberek alá vannak vetve a dologi 

hatalmaknak, amelyek ezenfelül fejlett termelési viszonyok képében is jelentkeznek, addig 

nem is lehet másról szó, mint az egyén felelősségéről, amely azonban nem feltételezi a 

vétkességet. […] Csakhogy a mai társadalom nem atomizált, elszigetelt emberek halmaza, 

hanem a kollektívák tevékenységével is számolni kell. A kollektívát pedig nemcsak a 

visszahatás alanyaként, hanem a felróhatósággal terhelt alanyként is figyelembe kell venni. Ez 

a felróhatóság szemrehányhatóság, de nem a vétkességre leszűkített formában. […] Ebben az 

értelemben tehát a jogi felróhatóság a szociológiai szemrehányhatóságnak az olyan, a különös 

                                                 

679 Asztalos László: A polgári jogi szankció; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1966; 78.o. 
 
680 Asztalos László: A polgári jogi szankció; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1966; 87.o. 
 
681 Asztalos László: Polgári jogi alaptan; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1987; 214.o. 
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szintjén megfogalmazott mozgástere, amely az embernél a vétkesség különböző fokozatait és 

ugyancsak a különös szintjében meghatározott eredményért történő jogi szemrehányhatóságot 

jelenti.”682
. 

A polgári jogi felelősség megállapítása előfeltételei relativizálásának tetőfokán683
, a 

determinista álláspont és az alternatív választások tana összevetésének körében jut el Asztalos 

László a már relativizált magatartás-mérték „szocialista profanizálásához”: „Társadalmi 

méretekben az emberek alternatív választások útján gyakorolják jogaikat és 

kötelezettségeiket, kerülnek jogviszonyokba. Az alternatív választás lehetősége a társadalmi 

mozgásnak a lehetősége, mert az emberek maguk csinálják történelmüket.”684
. A sors 

szeszélye és vidám szójátéka, hogy ehelyütt Asztalos László szintén „egy” Lukácsot idéz, 

csak éppen egy másik kor, másik Lukácsát: „Ahogy a teleológia és a kauzalitás 

összekapcsolódásának puszta ténye radikális szakítást jelent a kapcsolatok megoldását célzó 

összes régi filozófiai kísérlettel […] úgy tisztázni kell az emberi gyakorlat viszonyát annak a 

létnek a törvényszerűségeihez, amely e gyakorlat feltétele, környezete és tárgya […]. Mert 

bármennyire is az alternatív döntések létszerű lehetősége és szükségszerűsége mindennemű 

szabadság alapja […] az emberi gyakorlatban nincs olyan aktus, amely nem alternatív 

döntésen alapulna. A társadalmi létben egyáltalán nem fordul elő a szükségszerűség (abszolút 

szabadságnélküliség) és a szabadság metafizikusan egymást kizáró ellentéte.”.
685

 

 

 

                                                 

682 Asztalos László: Szankció és felelősség; in: Felelősség és szankció a jogban; Közgazdasági és Jogi Kiadó; 
Budapest, 1980; 301-305.o. 
 
683 Vö.: „A szubjektív tulajdonság (vétkesség, rosszhiszeműség, felróhatóság, akarathiba) csak az objektívvel szemben 
szubjektív. Az objektív és a szubjektív megjelölés is relatív. Pl. a jogellenesség objektív minősége azt fejezi ki, hogy a 
jogellenesség a magatartás tanúsítójának tudat- és akaratállapotától függetlenül minősül ilyennek, de mindig 
valamilyen formában emberi (természetes személy vagy kollektíva) magatartásáról van szó. A szubjektív tulajdonság 
viszont, amely feltételezi a magatartás tanúsítója tudat- és akaratállapotának értékelését, a polgári jogban rendszerint 
objektív mérték szerint mérődik, s ha alapja pszichológiai jelenség is, a különös síkján megszabott követelmények 
szintjén kerül megítélésre.”.; In: Asztalos László: A polgári jogi szankció; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1966; 103.o. 
 
684 Asztalos László: Polgári jogi alaptan; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1987; 215.o. 
 
685 Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról. I-III.; Magvető Kiadó; Budapest, 1976; 348-349.o. 
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5.8 „Mit szabad”[…] „betörnöm / Új időknek új dalaival?”686
 

(Sólyom László) 
 

Marton Géza egész életében a polgári jogi felelősségről szóló kézikönyve megírására készült, 

mégsem adatott meg neki, hogy befejezze főművét. Eörsi Gyula ezzel szemben – a 

„zseniálisan tehetségesek megszállott szorgalmára és fegyelmezettségére”687
 jellemző módon 

– még negyvenedik életéve előtt, de már elismert tudósként - sorrendben ötödik 

monográfiájában688
 – lépett a jogtudomány nyilvánossága elé felelősségi jogi elméletével. Az 

valószínűleg már Eörsi Gyula és az Országház utcai tudományos műhely érdeme is, hogy a 

tanítványok - köztük Sólyom László - még csak alig harmincévesen, de már első jelentős 

írásukban a polgári jogi felelősségről értekeznek; mégpedig ezen „első monográfiák” 

meglepően kikristályosodott, határozott és dogmatikailag tudatosan felépített álláspontot 

képviselnek. A fiatal tanítványok kiemelkedő tudományos teljesítményét nem kisebbítendő, 

de valószínűleg ők voltak azon jogász nemzedék első képviselői, amelynek jogi 

gondolkodásmódjában letisztult és termőre fordult a jogász elődök (polgári) jogi felelősséget 

kutató elméleti és gyakorlati munkássága.689
 

Részben ebből a felismerésből, részben az életkorból fakadó fiatalos lendület és lelkesedés 

mindvégig erőteljesen jelen van a könyvben is690, melynek oldalain sorról sorra követhetjük 

nyomon, mint válik semmivé a polgári jog nagy illúzióinak egyike, a vétkességen nyugvó 

kártérítés főszabálya.
691

 A felelősségi jog „elvarázstalanítása” folyamatának bemutatásához 

Sólyom László egyszerre, egymást kiegészítve használja a jogtörténet (vertikális 

                                                 

686 Vö.: „Az elmélet most a gyakorlat után siet, valójában tehát nyitott kapukat döngetünk. A fejlődés fintora, hogy 
erre is milyen nagy szükség van: talán többen észreveszik, hogy a kapu tárva.”; in: Sólyom László: A polgári jogi 
felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 8.o. 
 
687 Vékás Lajos: Előszó; in: Eörsi Gyula Emlékköny; hvgorac; Budapest, 2002; 8.o. 
 
688 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémia Kiadó; Budapest, 1961 
 
689 Ld.: „A polgári jog elméleti kérdéseinek feldolgozását a törvényelőkészítő munka nagymértékben ösztönözte. 
Hasonló hatást gyakorolt az új szabályokkal kapcsolatban felmerülő sok jogalkalmazási kérdés. Számos tanulmány és 
monográfia készült el az 1960-as évek elejétől.”; in: Harmathy Attila: A magyar polgári jog fejlődése, 14.o. (kézirat) 
 
690 Vö.: „Bár a könyv a tárgy által megengedett keretek között valami hasonló pesszimizmust tükröz, mint Spengler 
vagy Huizinga történelmi korok alkonyával, őszével foglalkozó ismert írásai, Sólyom szimpátiával és bizonyos 
optimizmussal szemléli azokat a törekvéseket, amelyek a feltartóztathatatlan feltartóztatására irányulnak. ”; in: Takács 
Albert: Egy alkotmányos forradalmár; Fundamentum; 2000 
 
691 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 7.o. 
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jogösszehasonlítás) és az összehasonlító jog (horizontális jogösszehasonlítás) tudományos 

módszerét, azok közös természetéből fakadó lehetőségeket jól kihasználva.692
 

 

5.8.1 A polgári jogi felelősség felbomlása 

 

A klasszikus liberalizmus korának elmúltával és a gazdasági fejlődés okozta lényeges 

átalakulások nyomán mind erőteljesebben merült fel a liberalizmus örök dilemmája, azaz: 

meddig lehet a szabadságban elmenni, vagyis mikor kell (lehet) megvédeni a szabadságot 

magával a szabadsággal szemben, mikor kell (lehet) korlátozni a szabadságot magának a 

szabadságnak az érdekében.693
 Sólyom László szerint, a polgári jogi felelősség területén is 

„csak” a magánjog közjogiasodásának694
 egy újabb megnyilvánulását tapasztaljuk, amit túlzó 

álláspont volna a polgári jogi felelősség végeként értelmezni, mint ahogy ez a magánjog 

egyéb fő alapintézményeinek – klasszikus magánjogi kódexekben történt kimunkálását követő 

- évszázadok alatt bekövetkezett lényegi átváltozása eredményeképp sem következett be. Így 

Sólyom László sajátos kárelosztási kategorizálásában az „objektivizált mércéjű vétkességi 

felelősség”, és az azt felváltó „objektív kárfelelősség” mellett nem az előzőektől lényegében 

különböző „harmadik kárelosztási rendről”, hanem a „második kárelosztási rend” 

kibontakozásáról és elterjedéséről van szó: „Nem a felelősség intézménye forgácsolódik szét, 

hanem a klasszikus polgári jog egysége, amelynek rövid uralma egybeesett az első kárelosztás 

rendszerével. Harmadik kárelosztási rend helyett csupán a kárrendezési „munkamegosztás” 

                                                 

692 Vö.: „Rechtsgeschichte und Rechtsveregleichung sind Holz vom gleichen Stamm. Sie sind Zwillingsschwestern, 

und wenn man auch darüber zweifeln kann, welche von den beiden die schönere sei, so lä t sich doch nicht 

bestreiten, da  rechtsgeschichtliche Forschung in vielen Fällen ein Operieren mit der vergleichenden Methode ist 
und da  es umgekehrt Probleme gibt, die sich nicht sinnvoll rechtsvergleichend untersuchen lassen, ohne da  man 
nicht auch die historische Genese der zu ihrer Lösung entwickelten Regeln beachtet.”, in: Konrad Zweigert – Hein 
Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung; Tübingen, 1996; (3. Auflage) 8.o. 
 
693 Vö.: „E kisebb szabadságok vagy személyiségi jogok első nagy modern korszaka például épp ahhoz a váltáshoz 
kapcsolódik, amikor az önszabályozó liberális társadalom (kísérlete) csődöt mondott, és szükségessé vált az állami 
beavatkozás.”, in: Sólyom László: Mit szabad és mit nem?, in: Valóság, 8/1985; Ld. továbbá Lábady Tamás: A 
magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 1997; 19-27.o. 
 
694 Ugyanakkor ld.: „A jelenséget közelebbről vizsgálva egy nagyon lényeges kérdés vetődik fel: a közjogban 
megjelenő dologi jogi normák tiszta közjogi normákká válnak-e, azaz elveszítik-e magánjogi jellegüket, vagy (legalább 
részben) megőrzik azt? Ez a kérdés csupán része az általánosabb formában is felvetődő kérdésnek: a jelenség a 
magánjog „elközjogiasodását” eredményezi-e, avagy éppen megfordítva, a közjog „magánjogiasodásáról” 
beszélhetünk? …  A dologi jog fogalmáról és jelentőségéről mondottakra visszautalva azonban annyit itt is 
megállapíthatunk, hogy a társadalom és benne az egyének autonómiája szempontjából a közjog „magánjogiasítása” a 
járhatóbb út.”, in: Lenkovics Barnabás: Dologi jog; Eötvös József Könyvkiadó; Budapest, 2001; 31.o. 
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mennyiségi eltolódása van kilátásban.”695. Érdekes ugyanakkor, hogy míg Marton Géza még 

az Erfolgshaftung mellett érvel Hippel írására támaszkodva696, addig ötven évvel később 

Sólyom László - ugyanúgy Hippel írására támaszkodva - már indokoltnak tartja közjogi 

befolyás (egyfajta társadalombiztosítás) alá rendelni a közlekedési kárrendezést. Kézenfekvő 

tehát a kérdésfelvetés: önmagában a kárgyakoriság és nagyságrend változása elégséges indok 

és egyben kényszerítő erő a felelősségi és kárelosztási szemléletváltásra? Avagy Josserand 

által „anonim károkozásnak” nevezett jelenség nyomán - amelyben az ember szerepe a 

gépekhez viszonyítva egyre inkább háttérbe szorul és e deliktuális jogviszonyból „minden 

felelősségi elemet kilúgoz”697
 - a felelősség pusztán kárelosztási kérdéssé válik? Azaz Sólyom 

László éppen annak a „szankció társadalmi hatásának” megkérdőjelezésével indít, amelynek 

vizsgálatát Eörsi Gyula elsődleges és már-már egyedüli célkitűzésként és egyben 

munkamódszerként határozta meg monográfiája záró soraiban.698
 

Ez Sólyom László imponáló és dinamikus nyitánya, melyben minden kétséget eloszlatva 

tudatosítja az olvasóban a történeti iskola felismerését: a jog szociológiai, tartalmi kötöttségét 

a forma mindenhatóságával szemben699. Az ideális megoldásnak gondolt vétkesség erkölcsi 

kategóriája ugyanis csak egy adott történelmi pillanatban volt képes két urat szolgálni, 

megadni az etikának, ami az etikáé és megadni a gazdaságnak, ami a gazdaságé700
. 

Hamarosan kiderült azonban, hogy az individuális vétkességen nyugvó felelősségi szabály 

nem képes egyszerre a társadalmat is igazgatni és a gazdaságot is szolgálni. Így a vétkesség 

eredetileg erkölcsi kategóriája – még mindig az egységes felelősség illúziójának fenntartása 

érdekében – „verschämte Zufallshaftung”-gá alakult át, majd Sólyom Lászlónál eljutunk 

addig a felismerésig, hogy „az állami befolyás növekedésétől pont itt védeni a polgári jogot 

nem indokolt”, és immár „nem a kártérítésnek és a felelősségnek a vétkességi kárfelelősség 
                                                 

695 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 17.o. 
 
696 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; Budapest, 1993, 34.pont és 77.lábjegyzet 
 
697 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémia Kiadó; Budapest, 1961; 250.o. 
 
698 Vö.: „A döntő kérdés tehát minden vonatkozásban a szankció prognózisa, … , vagyis a szankció társadalmi 
hatásának a kérdése. Véleményünk szerint a további kutatásoknak elsősorban erre kell irányulniuk, illetőleg ennek 
alárendelten kell a jogi felelősség minden kérdését tanulmányozni.”, in: Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, 
a polgári jogi felelősség; Akadémia Kiadó; Budapest, 1961; 473.o 
 
699 Vö.: „Alles wahre Recht ist deshalb für die Vertreter der Historischen Rechtschule gewachsenes, überliefertes, in 
Brauchtum und Sitte verhaftes Gewohnheitsrecht, dessen Träger das Volk und – als Repräsentantem des Volks – die 
Juristen sind.”, in: Konrad Zweigert – Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung; Tübingen, 1996.; (3. 
Auflage) 137.o. 
 
700 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 28.o. 
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generálklauzulájában megfogalmazott történelmileg pillanatnyi, bár klasszikus arányú 

egyensúlyát kívánjuk tehát vissza, hanem lássuk meg a polgári jogi felelősség 

felszámolódásában újjászületésének perspektíváját!”701
. 

 

5.8.2 Magatartás-mérték vs. morális közömbösség 

 

Sólyom László az egyes korszakok „gazdasági és társadalmi viszonyainak”, „kultúrájának”, 

„az uralkodó erkölcsi elveknek” és „a jogi kultúra fejlettségi fokának” megfelelően702
 nyomon 

követve és tagolva mutatja be a polgári jogi felelősség fejlődését, külön kihangsúlyozva annak 

két oldala, a felelősség és a kártérítés egymáshoz való – természetükből fakadóan - 

ellentmondásos viszonyának alakulását és jelentőségét. 

A fejlődés kiindulópontja a kapitalista árucsererendszer anyagi értékrendjét és a társadalom 

morális elvárásait önmagában egyesítő „objektivizált mércéjű – bár általában szubjektívnak 

nevezett – vétkességi felelősség”703, amelyben a kártérítés és a felelősség szempontjainak 

egyenértékű szemlélete kiegyensúlyozott viszonyt hozott létre a károkozói és a károsulti oldal 

között.704
 Azonban „ez a törékeny rendszer csak úgy lehetett működőképes, ha a külső 

                                                 

701 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 26.o. 
 
702 Ld.: „Egyrészt …  a deliktuális felelősség intézményének belső tartalmát mindenkor ezek a jogon kívüli tényezők 
határozták, ill. határozzák meg. Másrészt …  a felelősségi normák rendeltetése éppen ezeknek a jogon kívüli 
tényezőknek a szolgálatában rejlik.”, in: Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének 
történetében; Akadémia Kiadó; Budapest, 1964, 13.o. 
 
703 Vö.: „Der …  objektive Fahrlässigkeitsbegriff (die faute objective genannte culpa in abstracto) wurde mitleidlos-

konsequent ins Extrem geführt, und es wurde die andernorts in der Trennung von Rechtswidrigkeit …  und 

Verschulden …  angelegte zweite Verteidigungslinie des Täters aufgegeben. Das Ergebnis ist m.a.W. eine 
schuldunabhängige Einstandspflicht für ein objektives Fehlverhalten. ”, in: Christian v. Bar: Gemeineuropäisches 
Deliktsrecht; Verlag C.H.Beck; München, 1996; (Band I.) 86.o. 
 
704 Vö.: „Az áruviszonyok, az áruforgalom tömegessé és általánossá válása – az új világnak ez a gazdasági „espirit”-je 
– szükségessé teszi, hogy az áruviszonyokat hordozó polgárt mindenkor akarata, akaratának uralma alatt álló 
magatartása szerint ítéljék meg. Íme: az áruviszonyok általánossá válása és a vétkességi felelősség mint ennek 
tudatosodása – kéz a kézben járnak.”, in: Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének 
történetében; Akadémia Kiadó; Budapest, 1964; 350.o.; Ld. ennek gyakorlati megvalósítására – ti. a jogalkotásban 
való megjelenésére - vonatkozó kritikát: „Ahogy azonban a konkrét megvalósulást vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a 
jogszabály csak a francia Code civil-ben közelíti meg ezt az eszményt… ”, in: Sólyom László: A polgári jogi felelősség 
hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 26.o.; ugyanez más megközelítésben: „Elismert tudósok vitatják 
azonban, hogy ezeknek a jogintézményeknek a szabályaiban a klasszikus kapitalista elveket a Code Civil szabályai 

kifejezték, és van olyan álláspont, amely szerint ezeket az elveket csak később magyarázták bele a szövegekbe. …  A 
végül törvénybe iktatott Code Civil tervezetének elkészítésénél szükség volt egyfajta kompromisszumra. A tervezet 
kidolgozóinak figyelembe kellett venniük a forradalom eredményei mellettazokat a változásokat, amelyek a 
forradalom kezdete óta végbementek, valamint azt a tényt is, hogy a bírói gyakorlatban és az állampolgárok 
tudatában, gyakorlatában tovább élt a korábbi időszak számos tradicionális szabálya. Két korszak közötti 
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tényezők egyensúlya is támogatta”, így érvényre jutásának szükséges előfeltétele volt a 

szerződés relativitásának uralma
705, a károkozó és a károsult gazdasági erejének egyensúlya, 

illetve ezen érdekegyensúly fenntartásához fűződő társadalmi érdek megléte is.706
 

Azonban az absztrakt individuumra szabott vétkességi felelősség mégsem tudta kellőképp 

egyensúlyban tartani a társadalmi mozgásokat és a vétkességet elvető objektív kárfelelősség 

külön útra terelte a károkozói és károsulti pozíció fejlődését. A XVIII. és XIX. század 

fordulóján kibontakozó pezsgő szellemi élet és társadalmi fejlődés nemcsak a nemzeti 

jogrendszereket munkálta ki a mai napig meghatározó módon, hanem egyúttal felgyorsította 

az iparosodás folyamatát és az urbanizáció elterjedését, amelynek eredményeképp a gazdasági 

fejlődés lassan nemcsak utolérte, hanem fokozatosan meg is haladta a társadalmi, jogi 

fejlődést.707
 Így a társadalmi mozgások az önmaguk által szabott – vétkességi felelősség - 

szűkös határainak korlátaiba ütköznek, s „a szabványosított vétkesség tengelye eltörik az 

ellentétes érdekek nyomása alatt, s a szubjektív felelősségi rendszer kátyúba dől. A reparáció 

érdekében a felelősség vétkességi alapját kellett feláldozni.”708
. 

A „szabványosított vétkesség tengelyének” - féltve őrzött és uralt - territóriumából elsőként a 

gőzmozdonyok tengelye hasítja ki a károsulti oldal többlet garanciáit.709
 Szorosan ezzel 

összefüggésben a károkozói oldal – magát „mintegy saját kártérítési kötelezettsége 

károsultjának tekintve” - kimunkálja a felelősségbiztosítás jogintézményét, amelyben a 

                                                                                                                                                         

kompromisszumról volt tehát szó.”, in: Harmathy Attila: A Code Civil és a magyar Ptk. kapcsolata; in: A Polgári Jogi 
Tudományos Diákkör Évkönyve 1999-2000.tanév; ELTE-ÁJK; Budapest, 2001; 142-143.o. 
 
705 Vö.: „ …  a relativitás a római jognak azzal a felfogásával áll szoros kapcsolatban, amely nem engedte meg a 
közvetlen képviseletet és a harmadik személy javára szóló szerződést. Ezt a nézetet vette alapul a Code civil, ami 
azért érthető, mert az individualista szemlélettel (amely az akkor uralkodó gazdasági és társadalmi viszonyok folytán 
uralkodó volt) összhangban állt az a tétel, hogy a szerződő felelek között történteket harmadik személyre nézve 
nemlétezőnek kell tekinteni. A XIX. század vége felé azonban a bíróságok gyakorlatában mindinkább megjelentek a 
szabály alóli kivételt képező esetek és végül eljutottak ahhoz a gondolathoz, hogy a gazdasági tényezők nemcsak 
egyes területeken, hanem általában mást igényelnek, mint amit a szabály (ti. a Cc. 1165. cikke) kifejez. ”, in: Harmathy 
Attila: Felelősség a közreműködőért; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Budapest, 1974; 109-110.o. 
 
706 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 34.o. 
 
707 Ld. Karl Polanyi: The Great Transformation; Victor Gollanz LTD.; London, 1945; 13-29.o. 
 
708 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 35.o. 
 
709 Ld. Mádl Ferencnél az 1838. évi Preussisches Eisenbahnhaftpflichtgesetz sokat idézet 25.§-ához kapcsolódó 
kommentárt: „Néhány sor az egész, és oda az a Greuille tollából vett büszke és morális hitellel hangzó tétel – hogy 
mindenki ura saját cselekményeinek, hogy ez a társadalom egyik legfontosabb axiómája, amelynek vétkes 
megsértéséből a sértőre kártérítési kötelezettség hárul! Más szelek fújnak tehát. …  A tények arról tanúskodnak, 
hogy a fiatal és még erőtlen ipari tőke volt kénytelen a szokásosnál nagyobb garanciákat adni a feudális érdekek 
javára: a deliktuális felelősség terén az objektív felelősség garanciáit.”, in: Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a 
társadalom és a jog fejlődésének történetében; Akadémia Kiadó; Budapest, 1964; 356.o. 
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reparációs elv érvényesülése fokozatosan háttérbe szorítja, végül pedig - a vagyon- és 

balesetbiztosítás területén - kizárja a felelősségi elv érvényesülését. Ugyanakkor ennek a 

folyamatnak ellenpontozásaként a biztosítók regressz igénye mégis visszacsempészi e - 

reparáció elúrhodásával jellemezhető - konstrukcióba egyfelől az (egyéniesített és 

másodlagos) felelősséget, másfelől magát a károkozó személyét.710’711
 Az így előállt 

helyzetben, ti. az egyes emberek vétkességét messze meghaladó és tömeges károkozások, „az 

alig gondatlanság miatt meghaltak óriási száma, a pillanat alatt ronccsá váló autók szinte úgy 

előhívják a társadalomban az értékek devalvációját, mint a középkori pestisjárványok”; ennek 

szabályozására azonban önmagában már sem a prevenció, sem más magánjogi 

felelősségalapító elv nem képes712, így a „morális közömbösséggel” szembeni harcban a 

polgári jog „visszavonul”, hogy teret engedjen részben a büntetőjognak, részben a 

közjognak.713
 

A fentiekhez hasonlóan, a közjog térhódítása figyelhető meg a károsulti oldal által bejárt 

fejlődési úton is, amelyen a casum sentit dominus elvéből kiindulva - a teljes reparáció elvén 

át - jutunk el a második kárelosztás rendszeréig.714
 „A deliktuális felelősség klasszikus, 

általános érvényű szabályának kimondása azt jelezte, hogy a dominus érdeke az őt ért kár 

áthárításában, másfelől a károkozó védelméhez és a prevencióhoz fűződő társadalmi érdek kis 

mérlege általában, társadalmilag és dogmatikailag is egyensúlyba került.”715
 A kibontakozó 

                                                 

710 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 39.o. 
 
711 Ld. ennek kritikáját Eörsi Gyulánál: „Problémák a felelősségbiztosítással kapcsolatban merülnek fel, mert itt a 
biztosító regresszigénye korlátozott, a biztosítás pedig bizonyos körben kötelező. …  Kétségtelen, hogy ezekben az 
esetekben a felelősségi szempont érvényesülése szűk körre szorul, és csak a valóban legsúlyosabb esetekben áll 
fenn.”, in: Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémia Kiadó; Budapest, 1961; 
420.o; Ugyanennek kritikája Marton Gézánál: „A biztosítás természetszerűleg rontja a felelősségrevonás preventív 
hatását, amit a biztosítónak a (vétkes) károkozó ellen megadott visszkeresettel lehet némiképp (nem egészen) 
ellensúlyozni.”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 82.pont és 257. lábjegyzet 
 
712 Vö.: „a termelőerők fejlődése itt is kikényszerít egy a magántulajdon gondolatkörétől idegen fejlődési tendenciát, 
és azt a burzsoá jog bizonyos határokig meg tudja valósítani, vagy a burzsoá rendszer sajátos módján 
(magánbiztosítás) vagy azon már elvileg túlmutató eszközökkel (pl. társadalombiztosítás)”, in: Eörsi Gyula: 
Összehasonlító polgári jog; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1975; 260.o. 
 
713 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 16.o. 
 
714 „Sofern menschliches Verhalten als Schadensquelle in Betracht kommt, mu  bei einer auf sie gemünzten 
Verhaltenshaftung zusätzlich bedacht werden, inwieweit nicht eine allzu frühe Entlastung des Betroffenen nach dem 
Motto ’’das Opfer ist immer noch unschuldiger als der Täter’’ wiederum dessen Lebensrisiko i.S. aktiver Teilnahme 
am sozialen Verkehr unzumutbahr erhöht, indem er zwar nicht eigene Verluste endgültig zu verkraften hat, aber – 

was wirtschaftlich auf das gleiche hinausläuft – für fremde Schäden letzlich aufkommen mu .”, in: Esser – Schmidt: 
Schuldrecht Allgemeiner Teil; C.F.Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1992, (Band I) 36.o. 
 
715 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 41.o. 
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gazdasági és társadalmi fejlődés következtében azonban nemcsak a klasszikus egyensúlyi 

helyzet bomlott fel, hanem – részben annak kiváltó okaként és részben következményeként - a 

tulajdonjog és a tulajdonjog védelme716
 – ti. az előálló veszteségek lehetőség szerinti pótlása – 

is új jelentőséget nyert a károsulti oldal felelősségi területén.717
 A magánjogi viszonyokba 

beavatkozó gondoskodó állam tehát felkarolja a kártalanításhoz fűződő össztársadalmi 

érdeket, és - azokban az estekben, ahol nincs kire áthárítani a bekövetkezett kárt - megteremti 

a (társadalom- és munkás)biztosítást, mint a kárelosztás társadalmi méretű – és a szociális 

gondoskodás jellegét magára öltő – eszközét.718
 „Ilyen körülmények között a polgári jogban 

nem a felelősségi struktúrák fennmaradása a fő kérdés, hanem a kárrendezés polgári jogi vagy 

közjogi megoldása.”719
.
720

 

 

5.8.3 Magatartás-mérték a kontinentális jogban – csak jót, vagy semmit a magyar 

fejlődésről 
 

                                                 

716 „A teljes reparáció elve az elkülönült tulajdonjog létezésén és az áruviszonyokon alapul.”, in: Eörsi Gyula: A jogi 
felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség, Akadémia Kiadó; Budapest, 1961; 421.o. 
 
717 „In Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller and Parents Ltd., decided in 1963, the House of Lords recognised for the 
first time the possibility of an action in the tort of negligence for financial loss suffered through reliance on a 
misstatement. However, this case was not regarded as giving rise to a general duty of care in relation to pecuniary 
losses. The misstatement cases were seen as a category on their own, separete from the broad terms of the 

’neigghbour principle’. …  In Dorest Yacht Co. v. Home Office (not an ecomonic loss case) Lord Reid commented 
of the neighbour principle, ’the time has come when we can and should say that it ought to apply unless there is 
some justification or valid explanation for its exclusion.’”, in: B.S.Marekesinis – S.F.Deakin: Tort law; Clarendon 
Press; Oxford, 1999; 81.o. 
 
718 Jól láttatja Mádl Ferenc e folyamat lényegét: „A polgári jogtudomány igyekezett a méltányossági felelősség 
intézményét a kapitalista jog szociális beállítottságának bizonyítékaként kijátszani. …  A méltányossági felelősség 
mögött végső soron ugyanaz a hajtóerő jelentkezik, mint a veszélyes üzem tárgyi felelőssége esetében. A kapitalista 
jog kis habozás után feladta a vétkesség szigorú elvét egy újabb területen azért, hogy egy viszonylag csekély értékű 
koncesszió útján hozzájáruljon egy sokkal fontosabb érdek érvényesüléséhez, a kapitalista társadalmi rend 
funkcionálásának biztosításához.”, in: Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének 
történetében; Akadémia Kiadó; Budapest, 1964; 416-417.o. 
 
719 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 44.o. 
 
720 „Das zugrundegelegte Schema lautet ungefähr so: Das gegenwärtige Schadenersatzrecht mit seiner grundsätzlich 
individuellen Haftung ist für massenhaft auftretende Schadenstypen, vor allem Verkehrsunfälle, unbrauchbar und hat 
seine Bedeutung aufgrund der längst bestehenden Haftpflicht- und Unfallversicherung, zwischen denen ebenfalls 
Reibungen bestehen, ohnedies verloren. Es ist daher insoweit durch eine einheitliche zentrale Versicherungslösung 
zu ersetzen. Die Ersatzleistungen an einen Geschädigten sollen daher von individuellen Verantwortlichkeitsgründen 
bei einem Schädiger überhaupt nicht mehr abhängen. (Damit ist vor allem das privatrechtliche Grundprinzip der 
beiderseitigen Rechtsfertigung, somit überhaupt das Privatrecht, verlassen.)”, in: Franz Bydlinski: System und 
Prinzipien des Privatrechts; Springer Verlag; Wien-New York, 1996; 108-109.o. 
 



180 

 

A deliktuális felelősség évezredet átívelő jelenségének kezdetét Marton Géza721
 után Mádl 

Ferenc
722

 és Sólyom László is a római klasszikus felelősségi rendszerben jelöli meg: „A pun 

háborúk küszöbén keletkezett Lex Aquilia, amely lényegében a történelem első kimondott ún. 

„Haftgesetz” –e, kártérítésjogi törvénye, és amely a deliktuális viszonyok legnagyobb része 

terén a XII Táblás Törvény helyébe lépett, az utóbbinál már fejlettebb viszonyokat tükröz.”.723
 

A lex Aquilia két újítást is bevezetett a XII Táblás Törvényben taxált fix összegű büntetési 

tételek helyett: egyrészt a tűzzel, összetöréssel és rongálással elkövetett magatartásokat a 

damnum fogalma alatt egységesítette, másrészt a dologban okozott károk esetén a 

károkozástól visszafelé számított harminc napon, illetve egy éven belüli legmagasabb értékkel 

rendelte a cselekményt büntetni.724
 Az újítások mellett több – részben önkorlátozó - 

sajátossága is volt a törvénynek; így az – a szabály szűk megfogalmazásánál fogva – a 

károkozó magatartásoknak csak egy részére volt alkalmazható, továbbá ezen körön belül is 

csak a jogellenes és vétkes károkozást rendelte büntetni.725
 A praetor jogalkalmazása és a 

jogtudományi értelmezés azonban fokozatosan, de folyamatosan tágította a lex Aquilia 

alkalmazási területét, amely törekvés eredményeképp: 1.) a damnum fogalma alá eső 

magatartások megsokasodtak és a lex Aquilia –n nyugvó deliktuális kárfelelősség egy 

általános kártérítési kötelezettséggé terebélyesedett; 2.) a kártérítés mértékévé az interesse, az 

érdek nagysága vált - a dolog értéke helyett; 3.) a felelősségi beszámítás elvi alapja áttolódott 

a morális megítélés területére: a felelősség alapja a vétkesség lett. Ezt a folyamatot Marton 

Géza726, és „nyomdokain haladva” még Mádl Ferenc
727

 is úgy értelmezte, hogy egyfelől az 

                                                 

721 „Ez a lex Aquilia –beli szabályozás vált a római deliktuális kötelmi jog egyik legfontosabb fejezetének (s 
egyszersmind a modern kártérítési jognak is) alapjává”, in: Marton Géza: A római magánjog elemeinek tankönyve; 
Méliusz Könyvkereskedés; Debrecen, 1947; 568.pont 
 
722 „A klasszikus korban az actio legis Aquiliae szubjektív elemekkel telítődik. A vétkesség gondolatának fokozatos 
kiépítése, jogi megfogalmazása megkezdődik.”, in: Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog 
fejlődésének történetében; Akadémia Kiadó; Budapest, 1964; 216.o. 
 
723 Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében; Akadémia Kiadó; Budapest, 
1964; 144.o.; Vö.: „A XII táblás törvényt követő időkben a magándeliktumok fokozatosan olyan kötelemlétesítő 
tényekké lettek, amelyekből most már nem fix összegű kompozícióra, hanem az elszenvedett sérelemhez igazodó, 
esetről-esetre megállapított poena követelésére támad igény.”, in: Benedek Ferenc: Római magánjog - Dologi és 
kötelmi jog; Pécs, 1995; 118.o. 
 
724 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 54.o. 
 
725 a törvény egyrészt csak a testi dolgokon fizikai behatással előidézett és fizikai megrongálódással együtt járó 
károkozás jogkövetkezményét szabályozza (damnum corpore datum), másrészt csak a jogellenes károkozást bünteti 
(damnum iniuria datum); ehhez kapcsolódóan Marton külön kiemeli, hogy: „A törvény csak iniuria -ról beszél, a 
jogtudomány azonban e szóba belemagyarázta a vétkesség követelményét is.”, in: Marton Géza: A római magánjog 
elemeinek tankönyve; Méliusz Könyvkereskedés; Debrecen, 1947, 568.pont 
 
726 Ld. Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 38-40.pont 
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eredményfelelősséget kiszorította az egyre szubjektívebben értett dolus, másfelől – a lex 

Aquilia iniuria fogalma által háttérbe szorított dolus mellet, majd később helyén – kialakult a 

bonae fidei contractusok adósa felelősségének mértékét meghatározó hármas kategória: a 

culpa lata (nagyfokú gondatlanság), a culpa levis (enyhe, kisebb fokú gondatlanság; mértéke a 

„bonus et diligens paterfamilias”, a „gondos gazda”, a „home prudent et prévoyant” 

diligentiája) és a culpa in concreto (a szóban forgó adóshoz igazodó egyéni gondossági 

mérték; „diligentia quam suis”). Sólyom László határozott álláspontja szerint ugyanakkor, e 

nézet képviselői áldozatul esnek „annak az optikai csalódásnak, hogy itt „a vétkességet jelentő 

kategóriák finomodnak”. A most leírt tényleges folyamat nemcsak hogy nem a felelősség 

szubjektivizálódásának egyes fejlődésvonala, hanem ennek valójában visszafordítása is. Az 

ókorban a jogi felelősség a dolusszal a helytállást a legszubjektívebb feltételhez köti. Az 

objektív felelősség ezzel szöges ellentétbe csap át. …  A culpáért való felelősség visszalépés 

az objektív helytállás felé. Nem a dolusért való felelősség egyenes továbbfejlődése, a 

szubjektív felelősség kiterjesztése ez, hanem egy másik szféra, a polgári jogi szerződések és 

az ottani kárviselés szempontjainak megjelenése a deliktuális jogban.”728. A károk körét és az 

okozás módját érintő fejlődés olyan, a károkozások elleni hatékonyabb jogi védelemre és 

egyben a mind teljesebb kártérítésre is számot tartó társadalmi igényt termelt ki, amelyre a 

dolus, mint felelősségi alap már nem volt képes megfelelő megoldást kínálni, mivel a 

szándékos dologrongálás aránytalanul ritkábban fordul elő a mindennapokban, mint a 

gondatlan károkozás. „Az objektív felelősség „visszaállítása” azonban sem a deliktumok 

akkori felfogásával, sem a kártérítés akkori állapotával nem fért volna össze; a szerződési 

felelősség …  mindkét fél érdekét figyelembe vette.”729
 A culpa mint a diligentia megsértése, 

mint olyan magatartás, amely ellenkezik a diligens pater familias magatartásával – 

fokozatosan és szinte észrevétlenül – alakult és szilárdult meg, s a deliktuális felelősség 

területén kialakult az ’’akaratnak felróható cselekedett’’: „a vétkesség annak előre nem látása, 

amit egy gondos ember előrelátna”730
.
731

 A károsulti oldal fokozott védelme érdekében 

                                                                                                                                                         

 
727 Ld. Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében; Akadémia Kiadó; 
Budapest, 1964; 219-220.o. 
 
728 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 56-57.o. 
 
729 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 60.o. 
 
730 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 63.o. 
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kiterjesztett felelősség azonban nélkülözte társadalmilag is elfogadott elvi magyarázatát, amit 

a ’’méltányos’’ döntések után a társadalomban – a humanitas ideájának és a kereszténység 

értékrendjének elterjedése révén fokozottan is - jelenlévő igény könnyen terelt a 

szubjektivizálódás útjára. 

A XI. századtól kezdve, a glosszátorok munkája nyomán újra felfedezik és rendszerezik a 

justiniánusi római jogot732
, azonban a Corpus Iuris szellemiségéhez és a kontnuitás 

ábrándjához való ragaszkodás733
 hatásaként tovább folytatódik a szubjektivizáló tendencia, 

sőt a felelősséget kizárólagosan vétkességi alapon egységesítik.734
 A felelősség egységes 

vétkességi alapja alól már az objektív alapú custodia felelősség sem térhetett ki.735
 

„Tartalmilag ez a szemlélet azzal jár, hogy aa) az objektív felelősségnek a Digesztában még 

meglévő eseteit is az általános vétkességi alapra helyezik, bb) a „büntetés” (kártérítés) 

kiszabásánál elvileg nincsenek tekintettel a károsulti szférára, cc) ennek megfelelően a 

vétkesség fogalmát tartalmilag is jobban egyéniesítik, mint azt a polgári jogi szemlélet 

megengedné.”736
 

                                                                                                                                                         

731 „Die Verschuldenshaftung beruht nach dem Gesagtem auf dem – eingeschränkten – Selbstverantwortungsprinzip 

der Folgenzurechnung, hier also der Schadenskausalität, und dem Verschuldensprinzip, das eine kompromi hafte 
Abwägung zwischen dem (ursprünglichen, uneingeschränkten) Verschuldensprinzip und der Freiheit – sowie der 

Effektivitätsmaxime darstellt. …  Verantwortung beruht ja durchwegs auf der Eigenschaft des Menschen, ein frei 

wollendes Wesen wenigstens in dem vorsichtigen Sinn zu sein, da  er zu den auf ihn einwirkenden inneren und 

äuäu eren Antrieben in individueller Verarbeitung Stellung nimmt, auf derren Grundlage er seinen Handlungswillen 
bildet, um so in die Kausalverläufe einzugreifen.”, in: Franz Bydlinski: System und Prinzipien des Privatrechts; 
Springer Verlag; Wien-New York, 1996; 197.o. 
 
732 „Olyasvalami történt itt, mint Lázár feltámasztásával (Lk 16, 20; Jn 11,15), mert a glosszátorok a római 
jogtételeket nemcsak egyszerűen kiszabadították a Corpus Iurisból, ahová azok be voltak zárva, mint Lázár a sírba, 
hanem a joganyagot megszabadították „pólyáiktól és gyolcsaiktól”, és ezzel megkezdődött valami új, amelyet a 
magánjog új időszámításának kezdetének nevezhetünk.”, in: Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) 
általános része; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 1997; 53.o. 
 
733 „The story I am about to tell is, in a sense a ghost story …  It treats of second life of Roman Law after the 
demise of the body in which it first saw the light”, in: Paul Vingradoff: Roman Law in Mediaeval Europe; London 
and New-York; 1909, 1.o. 
 
734 Ld. ennek kritikáját Martonnál: „A vétkesség nem elég tág alap arra, hogy rajta a társadalom védelmét kellőképp 
szolgáló felelősségi rendszer felépüljön. A vétkesség elegendő alapja a büntetésnek, amelynél csupán a 
társadalomellenes magatartás (szándékos jogsértés vagy legalább a társadalom érdekeit fenyegető és morálisan is 
megróható durva nemtörődömség) megrendszabályozásáról van szó, de nem elegendő ott, ahol ezen túlmenőleg a 
rendes, tisztességes forgalomban előállott károk, érdekösszeütközések elrendezéséről is gondoskodni kell.”, in: 
Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 53.pont 
 
735 „Justinianus ezt a felelősségi alakzatot is vétkességi alapra helyezi azzal, hogy az őrizetben lévő dolog alsó baleset 
folytán történt elvesztését is a custodia-kötelezett adós vétkességének (culpa levissima) tudja be, akit ezért a jó gazda 
gondosságán túlmenő exactissima diligentia-val terhel meg, ti. a diligentissimus paterfamilias gondosságával.”, in: 
Benedek Ferenc: Római magánjog - Dologi és kötelmi jog; Pécs, 1995, 132.o. 
 
736 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 71.o. 
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A XVIII. - XIX. század fordulóján, a felvilágosodás és a természetjog eszméinek hatása alatt 

kibontakozó kodifikációs munkálatok eredményeképp megszületett polgári jogi 

törvénykönyvek három, jól elkülöníthető fokát rögzítik a deliktuális felelősségi szabály 

kialakulásának.737
 E fejlődési folyamat – a deliktuális felelősség klasszikus szabályának mind 

teljesebb (eszményi) érvényre jutása alapján csökkenő sorrendben vett - stációi: I. a Code 

civil; II. az Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch; III. az Allgemeines Landrecht für die 

Preueu ischen Staaten. 

I. Az „aki másnak vétkesen kárt okoz köteles azt megtéríteni” elv megalkotása a XVIII. 

századi természetjogászok érdeme,738
 amelynek generálklauzulaként való 

megfogalmazása először a Code civilben történt meg. A Cc. 1382. és az azt követő 

szakaszainak jelentősége elsődlegesen mégsem abban állt, hogy bevezették az egységes 

vétkességi felelősség rendszerét – hiszen az már a forradalom előtt is általánosan elismert 

volt -, hanem abban, hogy egyrészt „a vétkességi felelősség a lex Aquiliától független, 

természetjogi megalapozást nyert”, másrészt „nem mulasztották el …  , hogy a 

felelősségnek ezt az oldalát az új társadalmi renddel kapcsolatba hozzák739”740. A polgári 

jogi deliktuális felelősség alapjai – Thomasius szerint – az emberi természet és az 

egyenlőség megőrzésének törvényeiből fakadnak741, és ennek megfelelően „a felelősség 

klasszikus konstrukciójának és korabeli szerepének is a károkozói és károsulti érdek 

közötti kompromisszum a kulcsa”.742
 Ezen egyensúlyi helyzet kettős követelményének – 

ti. a felelősség ne legyen túl szigorú, de ne legyen túl elvont sem - az egységes 

vétkességfogalom úgy igyekszik megfelelni, hogy a felelősség három tényállási ismérve - 

                                                 

737 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 83.o. 
 
738 „Einen allgemeinen Satz freilich, wonach jeder den durch sein Verschulden verursachten Schaden zu ersetzen 

habe, hat das römische Recht nicht gekannt. Diesen Satz haben erst im 17. und 18. Jahrhundert die gro en 
Rehtslehrer des Naturrechts – besonders Grotius und Domat – entwickelt, und von dort her ist er viele 
Kodifikationen des europäischen Kontinents gelangt.”, in: Konrad Zweigert – Hein Kötz: Einführung in die 
Rechtsvergleichung; Tübingen, 1996.; (3. Auflage) 599.o. 
 
739 Vö.: „Az államtanácsi jegyzőkönyvek az „Első konzul” (Le Premier Consul) megjelölés alatt Napóleon számos 
határozott fellépését őrzik, amelyekben félreérthetetlenül kifejezésre jutatta: a polgári rend törvénykönyvét alkotjuk, 
és nem a feudális reminiszcenciák átmentése végett ülünk együtt.”, in: Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a 
társadalom és a jog fejlődésének történetében; Akadémia Kiadó; Budapest, 1964; 342.o. 
 
740 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 78.o. 
 
741 Ld. Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében; Akadémia Kiadó, 
Budapest, 1964, 303.o.; továbbá vö.: Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 
1977; 97.o. 
 
742 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 78.o. 
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a faute, az okozatosság és a kár – közül743, a faute fogalmi/tartalmi tisztázatlansága744
 

révén – diplomatikusan, avagy illuzórikusan – egyszerre tartotta fenn a vétkesség és 

mércéje szubjektív, valamint objektív felfogásának lehetőségét, jóllehet a gyakorlatban az 

objektívvé vált.745
 Így a konstrukció – mivel abban a „tiszta” vétkesség nem alakul(hatot)t 

ki - mind a felelősség, mind a tulajdonvédelem szempontjainak megfelelt; a 1382. szakaszt 

„észrevétlenül” fogadta el a joggyakorlat, hiszen „nem járt az objektív felelősségnek 

megfelelő funkciójú felelősség megoldása olyan nyílt megrázkódtatásokkal, mint a német 

jogban és befolyási területén. (Ezek a földrengések csak akkor következtek be, amikor a 

szubjektív faute illúzióját is elhagyják.)”.746
  

II. A fél évszázados jogalkotói munka eredményeképp létrejött Allgemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch nemcsak négy uralkodó és számos kiváló természetjogász gondolkodásának 

sajátosságait, de két történelmi korszak stigmáit is magában hordozza. Az ABGB 1295. 

szakaszában megfogalmazott felelősségi generálklauzula nemcsak a deliktuális 

felelősségnek az absztrakció magas fokán megfogalmazott főszabálya tekintetében747
, de a 

                                                 

743 Ld. részletesen Christian v. Bar: Gemeineuropäisches Deliktsrecht; Verlag C.H.Beck; München, 1996; (Band I.) 
17-.o. 
 
744 „Eine Definition dieses Begriffes (ti. faute) enthält der Code civil nicht. Im Schrifttum hat man dazu die 
verschiedensten Theorien aufgestellt, von dennen die meisten eine ’faute’ als die Nichtbeachtung eines für den 
Schädiger erkennbaren Verhaltensgebotes bezeichnen. Dem Standpunkt der französischen Rechtssprechung wird am 
besten die Lehre gerecht, wie sie von Mazeaud/Tunc vertreten wird. Sie unterscheiden im Anschlu  an Art. 1383 
Code civil zwischen ’faute délictuelle’ und ’faute quasi-délictuelle’; die erstere werde gekennzeichnet durch den Willen 
des Schädigers, einen Schaden zu verursachen, die letztere sei ’une erreur de conduite telle qu’elle n’aurait pas été 
comisse par une personne avisée placée dans les mêmes circonstances externes que l’auteur du dommage’. Was somit 
die Voraussetzungen einer Haftung für nicht vorsätzliche Schadenszufügung anlangt, so wird demnach überall das 
Verhalten des Schädigers mit dem des ’resonable man of ordinary prudence’ oder des ’home avisé’ oder mit dem 
Verhalten desjenigen verglichen, der ’die im Verkehr erforderliche Sorgfalt’ beobachtet hat. Eine klare 
Unterscheidung zwischen Rechtswidrigkeit und Verschulden trifft die französische Rechtswissenschaft nicht. Beides 
flie t im Begriff ’faute’ zusammen.”, in: Konrad Zweigert – Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung; 
Tübingen, 1996; (3. Auflage) 622-623.o. 
 
745 Hasonlóképp látja ezt Marton Géza is: „E kétértelmű szó felhasználásával igyekszik a konzervatív francia elmélet 
fenntartani kapcsolatát a pandektajogi vétkességi alappal, annak ellenére, hogy másfelől elmélet és gyakorlat egyetért 
abban, hogy a felelősséget az „in lege Aquilia et levissima culpa venit” kijelentés felhasználásával az elérhető 
maximumig felcsigázza. …  Csak a látszatot mentik meg e túlcsigázott magyarázattal a „hagyományos” vétkességi 
tan számára.”, in: Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 249.pont 
 
746 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 101-102.o. 
 
747 „Deutlichen Einfu  naturrechtlicher Gedankengänge verrät das Schadenersatzrecht des ABGB, das sich über die 
Vielfalt der römischen Deliktsklagen bewu t hinweggesetz und in § 1295 eine – für Vertrags- und Deliktshaftung 
einheitlich geltende – Generalklausel aufgestellt hat: ’’Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des 
Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern.’’. ”, in: Konrad Zweigert – Hein Kötz: 
Einführung in die Rechtsvergleichung; Tübingen, 1996; (3. Auflage) 163.o. 
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jogellenesség és vétkesség fogalmának „összevegyítésével”748
 is a Cc. szabályozásával 

harmonizál. Az ABGB felelősségi rendszere azonban a Code civiltől két tekintetben is 

eltérő – sőt bizonyos tekintetben egymásnak is ellentmondó – szabályozást jutat érvényre. 

Egyfelől az osztrák kodifikáció a felelősségi generálklauzula megalkotásánál – a Cc. 

szerkesztőitől eltérő módon nem a felelősségi oldalból, hanem – a károsul tulajdonának 

védelméből indul ki, ami biztosítja a teljes kártérítés elvi lehetőségét.749
 Másfelől a 

generálklauzulát követő részletszabályozásokban az osztrák kódex a kártérítés – Cc.-hez 

képest pontosan meghatározandó - mértékét a károkozó vétkességének fokához igazítja; a 

1384. szakasz alapján teljes kártérítést csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén 

kell nyújtani.750
 A kártérítés szabályozásának e két, egymással szemben álló rétege annak 

a - leginkább praktikusnak mondható – felismerésnek köszönheti a létét, hogy a gyakorlat 

itt is érdekegyensúlyt követel a két oldal között; a károkozó vétkességének követelménye 

tehát a károsultvédelem ellensúlyaként és egyben korlátjaként jelenik meg. 

III. Az Allgemeines Landrecht für die Preu ischen Staaten kronológiailag ugyan kortársa a 

Code civilnek, tartalmát tekintve azonban egy történelmi korszakkal korábbi; azok közé a 

törvényalkotások közé tartozik, amelyek nagy szellemi mozgalmakat zárnak le, és egyben 

lepecsételnek.751
 „Olyan jog ez tehát, amellyel a kibontakozó német kapitalizmusnak …  

meg kellett küzdenie752.”753
. Így az ALR bár élesen megkülönbözteti a polgári jogi 

felelősséget a büntetőjogi felelősségtől és azt részben absztrakt, részben különböző 

                                                 

748 „A jogellenességet a régibb tan és régibb törvénykönyvek nem emelik ki külön, mint a jelen fejezetbe tartozó 
kártérítési kötelmek önálló fogalmi elemét, hanem fogalommeghatározásukat egyedül a vétkességen építik fel. Ez 
azonban a korban, melyben a vétkes felelősség az elméletileg egyedül elismert felelősségi forma volt, annyiban 
érthető is, hogy a definícióban szükségképpen szereplő vétkességi kellék a jogellenességet implicite mindig magában 
foglalja, mert hisz vétkességről nem is lehet beszélni más, mint jogellenes magatartásnál. Jellemző, hogy pl. az Opt. 
1295.§. szövegéből a „jogellenes” szó, mely az eredeti tervezetben benne volt, mint felesleges töröltetett.”, in: Marton 
Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 390.lábjegyzet 
 
749 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 85.o. 
 
750 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 81.o. 
 
751 Ld. Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 1997; 
60-61.o. 
 
752 „Fremd ist dagegen dem Landrecht die Vorstellung, da  esi m Leben der Gesellschaft Bereiche geben müsse, in 
denen der Bürger von staatlicher Bevormundung frei gehalten und ihm Raum für eine eigenverantwortliche 
Gestaltung seiner sozialen Umwelt gegeben wird: ’’die eigentlich wirkende Kraft im Allgemeinen Landrechtt  is der 
Anspruch einer omnipotenten Verwaltung, alle Lebensbeziehungen der Untertanen ein für allemal und bis in letzte 
nach ihrer erleuchteten Einsicht zu regeln’’(Kunkel, SavZ/Rom.71 195 534) ”, in: Konrad Zweigert – Hein Kötz: 
Einführung in die Rechtsvergleichung; Tübingen, 1996; (3. Auflage) 136.o. 
 
753 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 81.o. 
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részletszabályokban fogalmazza meg, de felelősségi generálklauzulája egyoldalúan a 

károkozói oldalra koncentrál, az felelősségi tájékozottságú. „A Landrecht csak a felelősség 

általánosításáig jut el, de nem a kártérítés általánosításáig”, mivel a kódex a konkrét 

méltányosságon nyugvó ítélkezést a vétkesség fokához igazodó kártérítés kazuisztikus 

szabályozásával próbálja meg fenntartani.754
 

A (liberál)kapitalizmus térhódításával párhuzamosan azonban „a „porosz utat” járó 

államokban is általánossá válik a klasszikus felelősségi konstrukció követelése – vagyis az 

adott helyzetben a vétkesség fokaihoz kötött kártérítés elvetése”755
.
756

 A gondatlansággal 

okozott károkért való általános felelősség elismerése mind az elméletben, mind a 

gyakorlatban előtérbe kerül, miután újra felfedezi magának a gyakorlat, hogy „a 

szándékolatlanul ütött seb is éppúgy fáj, mint a szándékolt, a véletlenül előidézett kár éppoly 

hiányérzetet okoz, mint a szándékos”.757
 A törvénykönyvek - a kártérítés terjedelmének 

vétkességhez való igazítása révén - a polgári jogi helyett, inkább büntető jogi szemponthoz 

kötődtek, ami azonban „figyelmen kívül hagyja az érdek (utilitas) elvét, amely az egész 

kárfelelősségi rendszer voltaképpeni, természetadta polgári jogi alkotórésze”758
. A deliktuális 

és a szerződéses felelősség egységes alapja azért lett mégis a felelősség-korlátozás 

„szubjektív” megoldása, mert míg az utilitas alapú, „objektív” korlátozás a szerződésen kívüli 

felelősség körében túl szigorú felelősséggel járt volna, addig a károkozói magatartásra 

koncentráló felelősség-korlátozás mind a szerződéses, mind a szerződésen kívüli felelősséget 

azonos mértékkel mérte.759
 Ezzel szorosan összefügg az is, hogy a klasszikus felelősségi 

konstrukció kialakulása idején a vétkesség fogalma magában foglalta a beszámítás objektív 

                                                 

754 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 82-89.o. 
 
755 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 89.o. 
 
756 Vö.: „Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a polgári forgalmi viszonyok csíráiból táplálkozó túlzottan moralizáló, 
a vétkesség foka szerint cizellált tételek – mint látni fogjuk – az áruviszonyok későbbi totalitásán már megtörtek.”, in: 
Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében; Akadémia Kiadó; Budapest, 
1964; 324.o.; továbbá vö.: „Da  es vor allem in Deutschland gleichwohl zu einer so relativ intensiven Diskussion um 

die Wirkungsweise des Überma verbotes im Haftungsrecht kommen konnte, dürfte entscheidend damit 
zusammenhängen, da  das deutsche Recht die vielen anderen Staaten Europas geläufige Reduktionsklausel nicht 
kennt; wo sie existiert, sind verfassungsrechtliche Fragen des Überma verbotes im Haftungsrecht jedenfalls kein 

Thema. …  Für Österreich ist noch auf § 1324 ABGB hinzuweisen, wonach bei leiter Fahrlässigkeit nur die 
„eigentliche Schadloshaltung” (also weder der entgangene Gewinn noch das Schmerzengeld) geschuldet ist.”, in: 
Christian v. Bar: Gemeineuropäisches Deliktsrecht; Verlag C.H.Beck; München, 1996; (Band I.) 592.o. 
 
757 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 34.pont 
 
758 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 104.o. 
 
759 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 105.o. 
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(jogellenesség) és szubjektív (vétkesség-felróhatóság) elemeit is, és „csakis e kettő 

elválaszthatatlan egysége képezhette a kártérítés jogalapját”, így a vétkesség inkább jelentette 

a bíróságok belátása szerint megítélt kártérítés „elvi” magyarázatát, mintsem a felelősség 

mértékének meghatározását.760
 Azonban „a későn jött és kompromisszumokkal terhelt 

liberálkapitalista gazdaságra azonnal torlódnak a monopolkapitalizmus termelési 

viszonyai”761, amelynek nyomán szembe találjuk magunkat a deliktuális felelősség 

fejlődésének sajátos fintorával, nevezetesen: a jogtudományban akkor nyer jelentőséget a 

vétkesség fogalmának dogmatikai tisztázása, amikor az már nem képes mindkét urat – a 

gazdaságot és az erkölcsöt is - egyformán szolgálni.762
 Az állam feladni kényszerült Lasalle-

féle éjjeliőr szerepét, hogy a deliktuális jogviszonyokba beavatkozva megvédje a széles 

károsulti rétegeket a károkozó gazdasági és technikai túlerejével szemben.763’764
 A kárelosztás 

második rendszere tehát térhódításba kezd és a felelősség területén - a kimentési okok 

szigorodása és az elvárható magatartás mércéjének emelkedése által – egyfajta 

„objektivizálódás” indul meg és tart a mai napig.765
 

 

5.8.4 Magatartás-mérték – „on Torts” 

 

                                                 

760 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 107-108.o. 
 
761 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 91.o. 
 
762 „Die zunehmende Verwendung von Maschinen und technischen Anlagen aller Art in Industrie, Handwerk und 
Verkehr, die dadurch geschaffene Gefahr besonders schwerer körperlicher und materieller Schäden, die die 
Leistungsfähigkeit des davon Betroffenen oft weit übersteigen und ihn deshalb besonders schutzbedürfting machen, 
die Möglichkeit, durch Versicherung die Schadensrisiken auf eine grö ere Gemeinschaft zu verteilen, der 
tiefgreifende Wandel in den modernen Anforderungen an das, was eine Rechtsordnung an sozialer Sicherheit für den 
Bürger gewährleisten mu  - alle diese Umstände haben dazu geführt, da  die Deliktsrechte der Industriestaaten in 
West und Ost das Verschuldensprinzip in seiner reinen Form heute auf mannigfache Weise eingeschränkt, 
abgemilderet, ausgehöhlt oder sogar – für bestimte Unfalltypen – offen aufgegeben haben.”, in: Konrad Zweigert – 
Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung; Tübingen, 1996; (3. Auflage) 651-652.o. 
 
763 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 95.o. 
 
764 „Die Grenzen des Systems (von Schuldrecht) liegen einerseits in den guten Sitten und den von moralischen 
Grundsätzen getragenen gesetzlichen Verboten, andererseits im Mangel an eigener Wirtschaftskraft. Im ersten Fall 
mumu  der Staat verbietend (Sittengebot, Währungsrecht, Kontrolle wirtschaftlicher Macht), im zweiten helfend 
eingreifen (Fürsorge, Lastenausgleih, Sozialversicherung, steuerrechtliche Vermögensumverteilung, 
Vermögensbildung und andere die Sozialbindung des Eigentums verwirklichende Vorschriften).”, in: Wolfgang 
Fikentscher: Schuldrecht; Berlin-New York, 1976; (6.Auflage) 6.o. 
 
765 Vö.: Zlinszky János: Indokolt javaslat a Ptk. felelősségi fejezetéhez; in: Magyar Jog 8/2001 
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A common law jogrendszerben – annak formai-technikai sajátosságai ellenére is - ugyanúgy 

kimutatható a „kapitalista” polgári jogi felelősség kontinentális jogrendszerekkel 

funkcionálisan közös eleme - a kártérítés általánossága és a felelősség szubjektív 

megalapozása -, ami, mint tertium comparationis lehetővé teszi e két – első pillantásra 

egymástól nagyon is eltérő – jogrendszer összehasonlítójogi elemzését.766
 Különösen igaz ez 

akkor, ha áttekintjük azokat a „tényezőket, amelyek segítségével a jogot társadalmi 

összhangba hozták” akár a kontinentális, akár az angolszász jogrendszer területén. Ezek 

eszközéül ugyanúgy a „jogi fikciókat, a méltányosságot és a törvényhozást” alkalmazták, 

amelyeknek mindegyike lényegileg „jogalkotást foglal magában”, jóllehet csak az utóbbi 

jelent „nyílt jogalkotást”.767
 Ezt azonban egyik jogrendszer sem vállalta fel a polgári jogi 

deliktuális felelősség területén, így e tekintetben is elmosódnak a két jogrendszer közötti éles 

határok; „ezt a folyamatot és még inkább felismerést azonban elsősorban a ma hívja elő”768
.
769

 

Mindmáig nem jutott nyugvópontra az angol jogtudomány abban a kérdésben, hogy – bár a 

fejlődés egyértelműen és vitathatatlanul a független deliktuális tényállások egységesedése és a 

tort elvi meghatározása felé halad – létezik-e az angol jogban - „a felelősségi generálklauzula 

plátói ideájaként” - a tort általános kárfelelősségi absztrakt intézménye.770
 Hasonlóképpen 

vizsgálandó kérdés, hogy melyek azok a jelenségek, amik a torts egységesedési folyamatát 

motiválják, avagy, miképpen változik a károsulti és károkozói oldal e folyamat során.771
 

Ahhoz, hogy megértsük a jogellenes magatartásért való felelősség rendszerét – éppen annak 

sajátos előzményeire tekintettel – egészen az angol feudalizmus idejére, a XII. – XIII. 

századra kell visszatekinteni.772
 A common law legrégebb múltra visszatekintő és deliktuális 

                                                 

766 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 118.o. 
 
767 Sir Hanry Maine: Az ősi jog; Budapest, 1875; 21.o. 
 
768 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 117.o. 
 
769 Franz Werro szerint a közös társadalmi és gazdasági értékek – a szabad vállalkozás és a szociális igazságosság – 
képezik alapját a kétféle jogrendszer közötti növekvő érdeklődésnek, ami számos tartalmilag is azonos megoldásokra 
vezet (pl. termékfelelősség, vagy újabban a köz- és magánjog elhatárolása); Franz Werro: Harmonization of the Rules 
of Private Law between Civil Law and Common Law Countries (1940), excerpt. in: European Legal Cultures…; 164-
166.o. 
 
770 Winfield – Sólyom által nem idézett másik – definíciója a tort intézményéről a következő: „Tortious liability arises 
from the breach of duty primarily fixed by law; this duty is towards persons generally and its breach is redressible by 
an action for unliquidated damages.”, in: Winfield & Jolowicz: On Tort; Sweet & Maxwell; London, 1998; 4.o. 
 
771 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 119.o. 
 
772 A common law jogfejlesztési módszerét a legtörténetibbnek szokták nevezni, ám Eörsi Gyula álláspontja szerint a 
legtörténetietlenebb. Az angol jog a XII. századra már befejezett jogrendszer volt és ettől kezdve már Bentham 
szerint is gyerekes fikció: ’a bíróság csak „megtalálja” a meglévő szabályt, de jogot nem alkot’ tétel. A rendszer 
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jegyeket magán viselő tortja a trespass (to land)773, amit a békés birtoklásban – „vi et armis 

contra pacem domini regis” – megzavaró fél ellen lehetett érvényesíteni. Szankciója - 

kialakulása idején - pénzbeli kártérítés és pénzbírság volt, majd később csak kártérítés, 

amelynek mértékét az adott esetben okozott kárhoz igazították. A trespass kereset 

érvényesítésének kezdetben – ugyanúgy mint az actio legis Aquiliae-nél - feltétele volt a 

közvetlen, és az érintett személy akarata ellenében való behatás774
, ezt azonban a joggyakorlat 

– az alkalmazási kör szélesítésével párhuzamosan - folyamatosan háttérbe szorította. A 

trespass fokozatosan olyan torttá fejlődött, ami „az egyedi esethez, s így a kárhoz is igazodó 

kártérítést nyújt konkrétan meg nem határozott magatartások okozta sérelmekért”775
. 

Tekintettel azonban arra, hogy a common law szellemétől idegen ez a túlzott általánosítás, a 

trespass mind a sértetti kör, mind a bekövetkezett károk jellege szerint specializálódásnak 

indult.
776

 A trespass azonban fejlődése során eljut önnön korlátjáig, a „jogos kapcsolaton” 

alapuló károk megtéríthetetlenségéig, amit kiküszöbölendő, kifejlődik a trespass on the 

case.
777

 Az új kereset sikere most már azon múlik, hogy – szemben a trespass kiindulási 

állapotával – a vi et armis formát ne használják: „a trespass on the case így minden formai 

kötöttségtől mentes”, és tényállása már egyértelműen a későbbi negligence kereset, illetve a 

szerződésszegéssel okozott károk megtérítésének irányában mutat.778
 Jóllehet a felelősségi jog 

egységes „szubjektív” alapja iránti igény még egészen az actiók eltörléséig nem jelentkezett, 

de a károkozói oldal magatartásának értékelése révén már megjelent a tort jogban a normatív 

                                                                                                                                                         

lényege valójában a stare decisis elve; Eörsi Gyula szerint azonban történetietlen a mai tényállásokra azt a tételt 
alkalmazni, amelyet tegnapelőtti tényállásokra állapítottak meg., in: Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog; 
Akadémia Kiadó; Budapest, 1975 
 
773 Sólyom – az irodalom ingadozására utalással – nem foglal állást a trespass büntetőjogi, avagy polgári jogi 
természete kérdésében; ld. újabb irodalomban: „It is not crime except where statute has made it so. (See the Criminal 
Act 1977.)”, in: B.S.Marekesinis – S.F.Deakin: Tort law; Clarendon Press; Oxford, 1999; 413.o. 
 
774 „Hatte das Handeln des Beklagten nur mittelbar den Schaden des Klägers herbeigeführt oder beruhte der Schaden 
auf einer Unterlassung, so war die trespass-Klage nicht gegeben; dagegen hat man in jener frühen Zeit noch keine 
besondere Mühe auf die Frage verwandt, ob dem Beklagten Vorsatz oder nur Fahrlässigkeit zur Last falle.”, in: 
Konrad Zweigert – Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung; Tübingen, 1996; (3. Auflage) 608.o. 
 
775 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 126.o. 
 
776 Ld. B.S.Marekesinis – S.F.Deakin: Tort law; Clarendon Press; Oxford, 1999; 406-421.o. 
 
777 „These two classes of action, ’trespass’ and ’case’, existed side by side for centuries and to them we owe most of 
our law of tort. There were, however, definite distinctions between these two forms of action and untill the 
nineteenth century it was vital for a plaintiff to choose correctly between them.”, in: Winfield & Jolowicz: On Tort; 
Sweet & Maxwell; London, 1998; 
 
778 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 128.o. 
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felelősségi mérce.779
 A trespass másik korlátját, ti. a tevőleges károkozói magatartás 

követelményét a megbízás/feladat elvállalásával olvasztották egybe, így megnyitva a bírói 

utat a kötelességellenes mulasztással (negligence) okozott károk megtérítésére irányuló 

keresetek előtt is. A XVIII. századra a negligence követelménye mind az assumpsit, mind a 

bailment jellegű kötelmek esetében általánossá vált anélkül, hogy önálló torttá vált 

volna.
780’781

 A változás csak a századfordulón következett be, amikor is a gazdasági és 

társadalmi fejlődés kikényszeríti a károsulti oldal igényeinek hangsúlyozottabb méltánylását; 

kialakul a tort of negligence, ami egyfelől már nem hivatkozik casere, másfelől bevezeti „a 

negligence korrelatív fogalmát, a duty-t”782
.
783

 A negligence felelősséget megállapító első 

döntés a Haven v. Pender (1883.)784, amelyben kimondták, hogy a negligence abban az 

esetben alapozza meg a felelősséget, ha „the person charged with such want of ordinary care 

had a duty to the person complaining to use ordinary care in respect of the matter called in 

question. Actionable negligence consists in the neglect of the use of ordinary care or skill 

towards a person to whom the defendant owes the duty of observing ordinary care and skill, 

by which neglect the plaintiff … has suffered injury to his person or property. It is undoubted 

… that there may be the obligation of such a duty form one person to another although there 

is no contract between them with regard to such duty.”. A negligence másik, közismertebb 

döntése a Donoghue v. Stevenson (1932.)785
, melyben Lord Atkin kimondta, hogy a 

                                                 

779 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 131.o. 
 
780 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 136.o. 
 
781 „Die Entwicklung wurde entscheidend dadurch gefördert, da  im Zeichen des extremen Liberalismus jener Zeit 
und auch im Interesse der Begünstigung frühkapitalistischen Unternehmertums das Verschuldensprinzip – „no 
liability without fault” – als ein Kerngedanke des Deliktsrechts erschien, der seine angemessene juristiche 
Einkleidung in dem sich mehr und mehr verselbständigenden negligence-Tatbestand fand.”, in: Konrad Zweigert – 
Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung; Tübingen, 1996; (3. Auflage) 611.o. 
 
782 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 137.o. 
 
783 „Maitland’s famous phrase, ”The forms of action we have buried, but they still rule us from their graves,” has 
been repeated often enough to become a cliché. One does not venture to polish any aphorism of Maitland’s but we 
shall see that in some respects it may be questioned whether the forms of action have not been buried alive.”, in: 
Winfield & Jolowicz: On Tort; Sweet & Maxwell; London, 1998; 48.o. 
 
784 Az eset tényállása röviden: a felperes, egy alkalmazott hajófestő leesett egy állványról, amit az alperes, a hajódokk 
tulajdonosa a hajó tulajdonosával kötött szerződés alapján épített fel. Ennek rendelkezésre kellett volna állnia, amikor 
a felperes munkaadója a megbízás teljesítéséhez szükséges felszereléseket átvette. Az állvány azért omlott össze, mert 
a kötél, amivel azt a hajótesthez rögzítették, egy korábbi tűz következtében sérült volt, amit az alperes minden 
további nélkül észlelhetett volna. A felperes súlyosan megsérült. 
 
785 „Diese Entscheidung, die gewi  nicht zufällig in einer Zeit fällt, in der sich in Frankreich die Gardien- und 
Deutschland die allgemeine Verkehrshundertereignis. Sie steht in ihrer Bedeutung für das europäische Privatrecht auf 
einer Stufe mit den arrêts Jand’heur und den Entscheidungen des deutschen Bundesgerichtshofes zum allgemeinen 
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gondossági kötelezettség mindazokkal szemben fennáll, akiket közvetlenül érinthet a 

cselekmény, és amely személyekkel a károkozónak előrelátóan számolnia kellett volna.786
 Ez 

a gondossági kötelezettség lesz tehát a felelősség központi gondolata, ami magában foglalja a 

kontinentális kárfelelősségi dogmatika jogellenességi, vétkességi és okozatossági elemeit is. 

Ezáltal vitathatatlanul az absztrakció eddig ismeretlen formája jelenik meg a tort rendszeren 

belül, amely tartalmát tekintve teljes összhangban áll a liberál-kapitalizmus szubjektív 

felelősség felfogásával.787
 

 

                                                                                                                                                         

Persönlichkeitsrecht.”, in: Christian v. Bar: Gemeineuropäisches Deliktsrecht; Verlag C.H.Beck; München, 1996; 
(Band I.) 288.o. 
 
786 Ld. B.S.Marekesinis – S.F.Deakin: Tort law; Clarendon Press; Oxford, 1999; 70.o. és Harmathy Attila: Felelősség 
a közreműködőért; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Budapest, 1974; 129.o. 
 
787 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 143-146.o. 
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6 Emberi magatartás-mérték és a laikus jogérzet 
 

 

6.1 Szubjektivista-e vagy objektivista a laikus ember a felelősség 
felfogásában? 

 

Talán nem véletlen, hogy a felelősségi gondolat tételes jogi áttekintésének keretén belül 

tárgyaltak és Marton Géza: Kísérletek a laikus jogérzet kipuhatolására a tárgyi felelősség 

kérdéseiben788
 című tanulmány között érdekes átfedések figyelhetők meg. Marton Géza már 

az ősjogban érvényesülő Kausalhaftung – Erfolgshaftung kapcsán is – Jhering és Hippel 

írásaira hivatkozással789
 – kifejti, hogy a primitív ember számára a „szándékolatlanul ütött seb 

is éppúgy fáj, mint a szándékolt […] Ha ez a mozzanat idővel mégis okoz némi különbséget, 

az csak onnan van, hogy bizonyos tapasztalat után a primitív ember is rájön arra, hogy a 

cselekvőnek akarati magatartása annyiból őt is érdekli, hogy az akarat cselekvésénél az 

előidézett jó vagy rossz behatás ismétlődésére lehet számítani, akaratlannál nem, tehát az első 

nagyobb jót vagy nagyobb rosszat jelent rá nézve, mint a másik.”. Ugyanakkor a nevezett 

tanulmányban Marton Géza – a primitív ember mintájára – a laikus embert vonja hasonló 

vizsgálat alá. A kérdés itt is ugyanaz: szubjektivista-e, vagy objektivista a laikus ember a 

felelősség felfogásában. A rendkívül szellemes – német összehasonlítási alappal is bíró – 

vizsgálódás eredménye elgondolkodtató. Míg a büntetőjog vonatkozásában a laikus ember 

„megmaradt” az ösztönszerű, vallásos, morális alapon álló, így döntően szubjektivista 

felelősség felfogása mellett, addig a magánjogi kérdések vonatkozásában a válaszadók 

ösztönös, romlatlan jogérzete a tárgyi felelősség imponáló fölényét eredményezte. Kellően 

indokolt és jogos tehát a kérdésfeltevés: miért nem aknázza ki e gondolatot a magánjog 

tudománya és a tételes jog? 

Történt mindez nyolcvan évvel ezelőtt. 

Eltelt harminc év, melyben ”össze zsúfolódott” egy világégés, a szovjet jog és ideológia 

térhódítása, Marton Géza halála és Eörsi Gyula polgári jogi felelősség elméletének előtérbe 

kerülése; majd megszületett a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény. 

Történt mindez ötven évvel ezelőtt. 

                                                 

788 Marton Géza: Kísérletek a laikus jogérzet kipuhatolására a tárgyi felelősség kérdéseiben; Miskolc, 1932 
 
789 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 34. pont 
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Eltelt húsz év, az ország első érvényes és hatályos polgári jogi törvénykönyvének első húsz 

éve. Kialakult a bírói joggyakorlat, majd megjelentek az első, polgári jogi felelősség 

kérdéseivel foglalkozó monográfiák, melyek többségében már egyöntetűen a polgárjogi 

felelősség „végjátékáról”, „hanyatlásáról”, „haláláról” olvashatunk.790
 És elhangzott egy 

kérdés: „A rendszer, amiben hitt (ti. Marton), ma is érvényesül lényegében a magyar 

gyakorlatban és elméletben. Kérdéses, hogy meg fog-e valósulni, s hogy meg kell-e 

valósulnia.”.791
 

Történt mindez harminc évvel ezelőtt. 

Eltelt újabb húsz év, és a világban lejátszódó változások a 80-as évektől kezdődően 

Magyarországon is felszínre hozták a bíróságokat próbára tevő felelősségjogi, kártérítési, 

kárelosztási problémákat. Az 1989–90-es fordulattal pedig egyfelől a már látens módon 

meglévő további problémák lepleződtek le, másfelől a nehézségek megsokasodtak.792
 Így 

többek között az utóbbi tíz évben szinte nem volt található (!) bírósági határozat, amely a 

károkozó sikeres kimentésével zárult volna.793
 

Nyolcvan év, három teljes emberöltő telt el azóta. 

Vajon elővehetjük-e ma, nyolcvan év elmúltával Marton Géza monista tárgyi felelősség 

elméletét anélkül, hogy megvizsgálnánk annak ”érvényesülési közegében” bekövetkezett 

változásokat? Milyen hatással794
 lehetett az elmúlt nyolcvan év, döntően a vétkesség 

individualista felfogásán alapuló szubjektív (vétkes) felelősség főszabálya által uralt 

szabályozása a jogi felelősség tudatra, és annak részeként az emberi magatartás-mértékre? 

Vajon ugyanúgy építhetünk-e Marton Géza saját kísérletén alapuló, nyolcvan évvel ezelőtti 

tanulmányában kimutatott és a tárgyi felelősség imponáló fölényét eredményező „romlatlan” 

jogérzetre? Végső soron: „Szubjektivista-e vagy objektivista a laikus ember a felelősség 

felfogásában? – ez volt az a kérdés, melyet az alább ismertetendő kísérletek eldönteni 

kívántak.”. 

 

                                                 

790 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója,; Magyar Közlöny, 2002/15.sz.; (II.kötet) 148.o. 
 
791 Zlinszky János: Marton Géza, a civilista; in: Tanítványok Marton Gézáról, szerk.: Hamza Gábor; Budapest, 1981; 
51.o. 
 
792 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 2002/15.sz.; (II.kötet) 148.o. 
 
793 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 2002/15.sz.; (II.kötet) 153.o. 
 
794 Vö. Sólyom Lászlónál: „értékek devalvációja”, vagy Erdő Péternél: „a túlzott jogpozitivizmus és a jogbiztonság 
módfeletti hangsúlyozása a jog igazságosságának rovására ellenhatásként egy fajta kijózanodáshoz vezetett” 
 



194 

 

 

6.2 A kísérletről 

 

A fenti megfontolások arra indítottak, hogy megismételjük Marton Géza kísérletét és annak 

eredményét összehasonlítsam saját felmérésem eredményeivel. A két felmérés eredményének 

összehasonlítása két, egymást kölcsönösen feltételező kötelezettséget rótt ránk: egyfelől úgy 

kellett alakítani a felmérés feltételeit (kérdések jellege, tartalma, sorrendje, megkérdezettek 

kiválasztása, stb.), hogy az – lehetőség szerint – legjobban közelítsen Marton Géza 

kísérletéhez, ami másfelől – természetszerűleg – megköveteli, hogy röviden ismertessük 

Marton Géza felmérésének kereteit. 

Marton Géza kísérlete két részből, egy büntető jogi és egy polgári jogi kérdőívből állt. A 

kérdéseket a lehető legegyszerűbb formában fogalmazta meg, és a különféle kérdezett 

tényállásokat úgy állította logikus sorrendbe, hogy a megkérdezettnek módja legyen azok 

összevetésével, a tényállások fokozatos fejlődésére vagy csökkenésére figyelemmel a maga 

ítéletét nem ötletszerűleg, vagy támaszpont nélkül, hanem megfontoltan, összehasonlítások 

alapján megadni. A felmérés ugyanis nem „gyors impressziók alapján provokált feleletekre”, 

hanem megfontolt mérlegelések eredményeként adott válaszokra épít. A kérdőíveket Marton 

Géza 97 első éves – így jogilag még körülbelül érintetlen – hallgatóval íratatta meg, külön 

megjelöltetve velük a kérdőíveken a válaszadó nemét. 

A fenti kereteket átvéve, de azokat egyfelől részletezve, másfelől kiegészítve állítottuk össze 

saját felmérésünket. A kérdőívünk egy lap két oldalán feltűntetett, oldalanként 4 – 4 kérdésből 

épült fel. Az első oldalon szereplő kérdések, Marton Géza által feltett – mai viszonyokra és 

nyelvhasználatra átültetett – kérdések megismétlése volt, a második oldalon pedig saját 

kérdéseink szerepeltek. A kérdésekbe egyszerű tényállásokat emeltünk be, amelyek hallatán a 

megkérdezett könnyen beleélheti magát akár a kötelezetti, akár a jogosulti pozícióba. A 

kérdésekre egy-egy objektivista, egy-egy szubjektivista és egy-egy „köztes” válaszlehetőséget 

is – ti. a bizonytalanok részére – biztosítottunk, melyek közül a válaszadók kérdésenként csak 

egyet jelölhettek meg. A kérdőíveket – Marton Géza kísérletét meghaladóan – négy 

korcsoportban töltettük ki annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjunk – a jog által az 

életkornak oly nagy jelentőséget tanúsító szabályozásnak megfelelően – a cselekvőképtelen, a 

korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképes személyek laikus jogérzetéről és annak 

változásáról. A megkérdezett személyek összetétele az alábbiak szerint alakult: 
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KORCSOPORTOK  

 

ÖSSZESEN 

I. II. III. IV. 

12-14 év, vagy 

ált.isk. 7.oszt. 

16-17 év, vagy 

gimn. 2.oszt. 

18-20 év, vagy 

egyetem I.évf. 

23-25 év, vagy 

egyetem V.évf 

Nő Férfi Σ Nő Férfi Σ Nő Férfi Σ Nő Férfi Σ Nő Férfi Σ 

25 35 60 33 30 63 32 21 53 30 14 44 120 100 220 

 

A kérdőív összeállításánál elhagytuk Marton Géza büntetőjogi kérdéseit, mivel mi a polgári 

jog területére korlátoztuk a vizsgálatot. Az első négy, azaz a Marton Gézától átvett kérdések 

közül csak az első sorolható a büntetőjog körébe, amely kérdést egyfelől az összehasonlítás 

érdekében, másfelől – és talán ez a hangsúlyosabb érv – „bemelegítő kérdés” gyanánt emeltük 

be a kérdőívre. 

 

Az első kérdés a következőképp hangzott: 

1.Kérdés: Két zsebtolvaj a tömegben egy-egy tárcát lop. Az egyikben ötezer forint 

volt, a másikban tízezer forint. Egyformán vagy különbözőképp büntetné-e meg őket? 

1. Mindkét tolvajt ugyanúgy büntetném 

2. Azt a tolvajt, aki a tízezer forintot tartalmazó tárcát lopta el, súlyosabban büntetném. 

 

A második és harmadik kérdés795
 két olyan esetet vitt a megkérdezettek elé, melyet Európa 

szerte a vétkesség elve alapján (szubjektíve) döntenek/döntöttek (?) el. Íme a két eset, egyik a 

szerződéses, másik a szerződésen kívüli felelősség köréből: 

2.Kérdés: Valaki színházba menvén, kölcsönkéri barátja színházi látcsövét. Hazafelé 

menet a lépcsőn egy narancshéjon elcsúszik, s a látcső eltörik. Tartozik-e helyette újat 

venni? 

1. Igen 

2. Nem 

                                                 

795 Ld. ennek kritikáját: „Marton két esetet fogalmaz meg a tárgyi felelősség körére, s mindkettőnél a laikus 
döntésekben igazolva látja magát. Példáit nem tartom a legsikeresebbnek az objektív felelősség vizsgálatára, erősen 
sugalmazzák a megoldást. A harmadik kérdésben a méltányosság felől kíván tájékozódni, s az erre kapott pozitív 
feleletek alapján ismét kifejti a méltányosság elengedhetetlen szükségességét a felelősségi rendszerén belül.”; Csehi 
Zoltán: Marton Géza munkássága 1907-1934; in: Csehi Zoltán: Diké kísértése – Magánjogi és kultúrtörténeti 
tanulmányok; Gondolat kiadó; Budapest, 2005; 354.o. 
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3.Kérdés: Egy falusi férfi lovai a vásáron valamitől megvadultak, s a férfi minden 

erőlködése ellenére belegázoltak az ott áruló kereskedő kirakott árui közé. Tartozik-e a 

férfi megfizetni a lovak által okozott kárt? 

1. A férfi köteles megfizetni a kereskedő minden kárát, függetlenül attól, hogy nem 

volt hibás a lovak elszabadulásában. 

2. Mivel a férfi nem volt hibás a lovak elszabadulásában, így nem lenne helyes vele 

megfizettetni a kereskedőt ért teljes kárt. A férfi és a kereskedő egymás közt arányosan 

megosztva (pl. fele-fele arányban) viselje a kárt. 

3. Mivel a gazda nem volt hibás a lovak elszabadulásában és a maga részéről egyébként 

is mindent megtett a lovak visszafogása érdekében, nem felel a kereskedőt ért kárért. 

 

A negyedik, szintén Marton Gézától átvett kérdés - még mindig a felelősség szűk értelemben 

vett problémakörén belül maradva - a méltányosság felelősség módosító befolyását kutatta a 

kárviselés rendezésénél. E negyedik – tartalmilag érintetlen, csak nyelvileg átfogalmazott – 

kérdés így hangzott: 

4.Kérdés: Egy ”babysitter”, akit a felügyelendő gyermek szülei külön figyelmeztetnek, 

hogy nagyon vigyázzon a szobában álló drága porcelán vázára (s aki ezért mindig is 

nagyon ügyel arra, nehogy összetörje azt), egyszer mégis valahogyan eltöri a vázát, 

amikor azt véletlenül fellöki. Levonhatják-e a váza árát (nyolcvanezer forintot) a 

”babysitter” fizetéséből? 

1. A ”babysitter” köteles megfizetni a váza árát, függetlenül attól, hogy mindeddig soha 

semmilyen kárt nem okozott a gyermekfelügyelés közben és munkájára különben sem 

volt eddig panasz. 

2. Az eddigi óvatosságára és alacsony jövedelmére is tekintettel igazságtalan volna a 

”babysitter”-rel kifizettetni a váza teljes árát. A ”babysitter” és a szülők egymás közt 

arányosan megosztva (pl. fele-fele arányban) viseljék a kárt. 

3. A ”babysitter” mindig szem előtt tartotta a szülők utasítását és a legnagyobb 

odafigyelése ellenére törte össze a drága vázát, amit a szülők állítottak a földre. Így a 

váza árát – mivel a maga részéről mindent elkövetett a sérülés elkerülése érdekében – 

nem köteles kifizetni. 
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Az ötödik és hatodik, már általam összeállított kérdésekben tovább tágítottuk a felelősségi 

kört a veszélyes üzem beemelésével. Az ötödik kérdésben azt kutattuk, hogy a veszélyes 

üzem közbejötte mennyiben hat ki, ha egyáltalán kihat, a méltányosság felelősség módosító 

befolyására a kárviselés rendezésénél a - negyedik kérdésben vizsgált - általános feltételekhez 

képest. A hatodik, szintén a veszélyes üzem köréből vett tényállásban pedig egyfelől a 

méltányosság, másfelől a károsulti közrehatás kártelepítésre gyakorolt hatását vizsgáltuk. A 

kérdések a következőképp hangzottak: 

5.Kérdés: Egy idős férfi autóvezetés közben váratlanul rosszul lesz és nekihajt az út 

szélén szabályosan parkoló autónak, amiben jelentős kárt okoz. Tartozik-e az idős férfi 

megfizetni a parkoló autóban okozott kárt? 

1. Az idős férfi köteles megfizetni a parkoló kocsiban okozott kárt, függetlenül attól, 

hogy a rosszullét váratlanul tört rá, és így nem volt ideje félreállni a kocsijával. 

2. Bár nem szándékosan, de mégiscsak az idős férfi okozta a kárt, így legalább a 

parkoló kocsiban okozott kár egy részét neki kell megfizetnie. 

3. Az idős férfi nem tehetett arról, hogy rosszul lett vezetés közben, így helytelen volna 

őt felelőssé tenni a parkoló kocsiban okozott kárért, azaz nem felel érte. 

 

6.Kérdés: Egy gyalogos, hogy elérje az utolsó villamost, óvatlanul átszalad az úttesten, 

ahol egy autó közeledik. Az autó vezetője, nehogy elüsse a gyalogost, hirtelen fékez, 

aminek következtében az első ülésen szállított torta leesik az autó padlójára és 

összenyomódik. Tartozik-e a gyalogos megfizetni a torta árát? 

1. Nem kell a gyalogosnak megfizetnie a torta árát, mert ha a tortát az autós már 

eleve az autó padlójára tette volna, vagy azt az ülésen rögzítette volna, akkor az 

a fékezéskor nem nyomódott volna össze. 

2. Igaz ugyan, hogy a gyalogos óvatlanul szaladt át az úttesten, de az autós is 

helytelenül szállította a tortát, így mindketten közrehatottak a torta 

összenyomódásában, azaz a gyalogos a torta árának csak egy arányos részét (pl. 

felét) köteles megfizetni. 

3. Az autós úgy szállítja a tortát, ahogyan neki tetszik és csak azért fékezett, mert 

a gyalogos átszaladt előtte, így a gyalogos köteles megfizetni a torta teljes árát. 

 

A hetedik és nyolcadik kérdésben, bár még mindig a veszélyes üzemi felelősség körében 

maradva, de már lényegében a kártérítési jog, azon belül is a nem vagyoni kártérítés egyes 
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problémáira koncentráltan kutattuk a laikus jogérzet alakulását - a kártérítési jog újabban 

kialakult fejlődési iránya mellett, vagy ellenében - a megkérdezettek körében. E két utolsó 

kérdés a következőképp hangzott: 

7.Kérdés: Egy távolsági autóbuszon egymás mellett ülve utazik a világhírű 

filmszínésznő és a titkárnő. Az autóbusz egy durrdefekt miatt felborul és a baleset 

következtében mind a színésznő, mind a titkárnő maradandó sérüléseket szenved. 

Kérhet-e a színésznő és a titkárnő az autóbusz-társaságtól kártérítést az elszenvedett 

fájdalmakért és a maradandó sérülésekért? 

1. Igen, mindketten ugyanolyan összegű kártérítésre jogosultak az autóbusz-társasággal 

szemben. 

2. Igen, de a világhírű színésznő nagyobb összegű kártérítésre jogosult mint a titkárnő, 

hiszen őt a világon mindenütt ismerik, így az őt ért sérülés jelentősebb hátránynak 

minősül. 

3. Nem, mert az autóbusz-társaság nem tehetett arról, hogy az autóbusz kereke 

kidurrant és annak következtében a busz felborult. 

 

8.Kérdés: Két távoli város között menetrend szerinti vonat közlekedik. Egy utasnak 

menet közben WC -re kellene mennie, de a vonaton található WC -k (meghibásodás 

miatt) mind zárva vannak. Az utasnak így egész úton (2,5 óra hosszan) vissza kell 

tartania szükségletét. Követelhet-e az utas az elszenvedett kellemetlenségért kártérítést 

a vonattársaságtól? 

1. Nem, mert ilyen esetben mindenkitől elvárható, hogy alkalmazkodjon a 

körülményekhez, azaz vissza kell tudni tartani a szükségletet. 

2. Nem, mert kisebb technikai hibák bármikor előfordulhatnak a vonaton is. Ilyenkor 

nem várható el, hogy a vonat csak egyetlen utas miatt külön megálljon, mivel akkor 

nem tudja tartani a menetidőt. (Ha pedig a vonat késik, akkor a többi utas perelhetné be 

a vonattársaságot a menetidő be nem tartásáért.) 

3. Igen, mert mindenkinek minden körülmények között biztosítani kell a lehetőséget, 

hogy ”könnyítsen” magán. 

 

A kérdéseket és a válaszokat az új Polgári Törvénykönyv első koncepciójával vetettük össze. 
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6.3 „Morális közömbösség” relativizálta magatartás-mérték 

(Az első négy kérdésre adott válaszokról) 
 

Az első négy kérdésre adott válaszokról: az első, büntetőjog területéről vett kérdésben – 

előzetesen – Marton Géza vizsgálati eredményeinek megismétlődését vártuk a III. és IV. 

korcsoport tagjai körében, míg az I. és II. korcsoport esetében lényeges eltérést vártunk az 

„Erfolghaftung” javára. Marton Géza kísérletében a 97 megkérdezett közül 17-en büntették 

volna enyhébben a kisebb összeget lopott tolvajt, ami a válaszadók 18%-a. Ezzel szemben – a 

kísérletünk eredményeire támaszkodva – megállapítható, hogy a megkérdezettek körében és a 

büntetőjog területére vonatkozóan minden korosztályban külön-külön, és összességében is 

tovább gyengült az „Erfolghaftung” laikus jogérzetre gyakorolt hatása. A Marton-kísérlet 

feltételeihez leginkább közelítő III. korcsoport tagjai között gyűjtött eredmény szerint csak 

9% büntette volna súlyosabban a nagyobb összeget lopott tolvajt, míg 91% mindkét tolvaj 

tettét ugyanúgy ítélte meg. Ez – a felmérés adataira korlátozva és azt Marton Géza 

eredményeivel összevetve – az „Erfolghaftung” 50%-os gyengülését jelenti adott kérdés 

tekintetében. Érdekes mód a II. korcsoport tagjai még ennél is egységesebben és 

„szigorúbban” nyilatkoztak ugyanezen kérdésben: a megkérdezettek mindösszesen 3%-a 

büntette volna súlyosabban a nagyobb összeget lopott tolvajt és a fennmaradó 97% (!) 

mindkét tolvajt azonos büntetéssel sújtotta. Azaz már az első esetben jogilag pontosabb és 

egységesebb jogérzetről tettek tanúbizonyságot a korlátozottan cselekvőképes korcsoport 

tagjai, mint a cselekvőképes, de már a jogi képzés által érintett, „elbizonytalanított” (?) 

korcsoport tagjai. Hasonlóan meglepő eredményt mutat a két szélső csoport, egyfelől a 

cselekvőképtelen és a jogi képzettségtől (képzéstől) mentes I. korcsoport - jogi értelemben - 

cselekvőképtelen tagjai, másfelől a laikus jogérzetet meghatározóan befolyásoló, azt 

„megrontó” jogi képzésben részesült IV. korcsoport - jogi értelemben - cselekvőképes tagjai 

által adott válaszok összehasonlítása. A II. és a III. korcsoport válaszaihoz képest, az I. 

korcsoport tagjainak már 13%-a, míg a IV. korcsoport tagjainak 14%-a büntette volna 

súlyosabban a nagyobb összeget lopott tolvajt, és „csak” 87%-uk, illetve 86%-uk büntette 

volna azonosan a két tolvajt. A kapott eredmény két tekintetben meglepő: egyrészt 

önmagában a I., vagy a IV. korcsoportban többen hajlottak az „Erfolghaftung” felé, mint a II. 

és a III. korcsoportban együttvéve; másrészt az I. és a IV. – életkor és jogi képzettség 

tekintetében lényeges eltérést mutató – korcsoport tagjai közel azonos eredményt 

produkáltak! Ez az eredmény pedig, az „Erfolghaftung” összességében bekövetkezett 

gyengülésére tekintettel is figyelemre méltó és elgondolkoztató. További érdekessége a kapott 
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eredménynek, hogy az I., a III. és a IV. korcsoport tagjai közül a női válaszadók 

kimutathatóan nagyobb százalékban döntöttek a két tolvaj azonos büntetése mellett, mint a 

férfi válaszadók; és az életkor, avagy a jogi képzettség növekedésével fokozatosan nőtt ez a 

különbség a női válaszadók javára. Összegezve: a válaszadók 90%-a (a nők 93%-a, a férfiak 

88%-a) azonosan, míg a 10%-a (a nők 7%-a, a férfiak 12%-a) eltérően büntette volna a két 

tolvajt. 

 

A második és harmadik kérdésre adott válaszokat Marton Géza három csoportba sorolta: 

kártérítés melletti, kármegosztás melletti és kártérítést elutasító feleletekre. Bár Marton Géza 

felmérése mindkét esetben a kártérítés melletti válaszok meghatározó többségét mutatta, de 

mégis feltűnő a különbség, ha a két kérdésre adott laikus jogérzet megnyilvánulásait 

összehasonlítjuk egymással. Míg a második kérdésnél a válaszadók 93%-a a kártérítés mellett, 

2%-a a kármegosztás mellett és csak 5%-a szavazott a kártérítés ellen, addig a harmadik 

kérdésnél a válaszadók már „csak” 67%-a szavazott a kártérítés mellett, de 4%-a a 

kármegosztás és 29%-a a kártérítés ellen! Marton Géza tanulmányában mégsem tér ki annak 

magyarázatára, mi okozhatja e két kérdés kapcsán a laikus jogérzetben megnyilvánuló 

objektivista felelősség-felfogás eltérő megnyilatkozását. A probléma megközelítésének egy 

lehetséges módjaként a megismételt kísérletben a második kérdésre felkínált 

válaszlehetőségek közül elhagytuk a kármegosztást, mint „köztes”, „kibúvó” megoldást, ezzel 

„kényszerítve” a megkérdezetteket, hogy vagy a kártérítés mellett, vagy a kártérítés ellen, de 

„határozott” választ adjanak; ugyanakkor a harmadik kérdésnél továbbra is felkínáltuk 

mindhárom válaszlehetőséget. Így a harmadik kérdésnél kapott kármegosztás melletti 

válaszok és a második, harmadik kérdésnél – a kártérítés mellett és ellen - kapott szavazatok 

összehasonlítása alapján árnyaltabb képet alkothatunk a laikus jogérzet alakulásáról. 

A második kérdésre adott válaszok közel egységesen, 80%-20% arányban a tárgyi felelősség 

fölényét mutatták. A custodia kötelezettség gondolata olyan parancsolóan „irányította” a 

laikus jogérzet-megnyilatkozásokat, hogy még az „új látcső vételét elutasítók” is több ízben a 

saját kézírásukkal egészítették ki a „Nem” választ a „ , de illik.” toldással. Ennyiben tehát 

változatlanul indokoltnak tűnik (tűnhet) Marton Géza „bosszankodása”: „S a gondolatot 

mégsem aknázzák ki kiadósabban a mai magánjogi törvénykönyvek, köztük a miénk sem!”.796
 

                                                 

796 Marton Géza: Kísérletek a laikus jogérzet kipuhatolására a tárgyi felelősség kérdéseiben; Miskolc, 1932; 15.o. 
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A harmadik kérdésnél kapott válaszok már – korcsoportokként és nemenként is - lényeges 

eltérést mutattak. A Marton Gézánál kimutatott és a kártérítést elutasító 29%-nyi - 

szubjektivista felelősség felfogás felé hajló – laikus jogérzet hetven év elmúltával 4-9%-ra 

olvadt mindegyik korcsoport körében! Itt volt elsőként arra példa, hogy a kártérítést elutasító 

választ a megkérdezettek közül - vagy a nők, vagy a férfiak, de egységesen - sem a II., sem a 

III., sem a IV. korcsoportban nem választották. Ugyanakkor a tárgyi felelősség melletti 

válaszadók 67%-nyi szavazótábora is meggyengült a III. és IV. korcsoport vonatkozásában 3-

5%-kal, illetve az I. és II. korcsoport tekintetében már 25%-kal! Azaz mindkét felelősségi 

felfogás melletti laikus „elkötelezettség” meggyengült. Természetesen a kártérítés melletti és 

a kártérítés elleni szavazatok kimutatható csökkenésével párhuzamosan a kármegosztás 

melletti szavazatok aránya nőtt meg kiugró mértékben. A még Marton Gézánál kimutatott – 

kármegosztás melletti – 4%-nyi laikus jogérzet, az I. korcsoport esetében már 50%, a II. 

korcsoport esetében pedig 54%! Ehhez képest a kármegosztást előnyben részesítők aránya a 

III. korcsoport esetében „csak” 34%, a IV. korcsoport esetében pedig „mindössze” 27%.  

A kapott válaszok – a válaszadók nemére és korcsoportjára figyelemmel – érdekes tendenciát 

mutatnak. Az I. korcsoporthoz képest a II. korcsoport, a II. korcsoporthoz képest a III. 

korcsoport, illetve a III. korcsoporthoz képest a IV. korcsoport női válaszadói kimutathatóan 

határozottabb álláspontra helyezkedtek valamelyik - többnyire az objektív, részben a 

szubjektív - felelősség felfogás mellett, a kármegosztás ellenében. Ezzel szemben a férfi 

válaszadók körében az életkor és/vagy a jogi képzettség kimutatható változási folyamatot nem 

idézett elő: itt egy fajta stagnálás, illetve egészen enyhe elbizonytalanodás érzékelhető. Külön 

érdekes, hogy míg a III. és a IV. korcsoport férfi válaszadóinak felelősség felfogása (65% 

objektivista, 35% kármegosztó „bizonytalan”, 0% szubjektivista) szinte változatlan, addig a 

női válaszadók felelősség felfogása – feltehetően a jogi képzés következtében – kimutathatóan 

alakul, mégpedig egyenlő arányban erősödik mind az objektivista, mind a szubjektivista 

felfogás irányában! 

 

A második és a harmadik kérdésre kapott válaszokat összehasonlítva, és azt Marton Géza 

eredményeivel összevetve a következő megállapításokat lehet tenni: 

ad 1.) a laikus jogérzet objektív felelősség felfogás melletti elkötelezettsége érezhetően 

meggyengült Marton Géza nyolcvan évvel ezelőtti felméréséhez viszonyítva 
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ad 2.) a laikus jogérzet szubjektív felelősség felfogása melletti elkötelezettsége is 

meggyengült, jól lehet kisebb mértékben, mint az az objektív felelősség felfogással 

történt 

ad 3.) a két felelősség felfogás között „bizonytalankodó” laikusok aránya a 2-4%-ról, közel 

50%-ra ugrott 

ad 4.) a két felelősség felfogás között „bizonytalankodó” laikusok, ha arra 

„rákényszerülnek”, többségükben ma is az objektív felelősség felfogás felé hajlanak, 

jól lehet kisebb meggyőződéssel, mint azt tették Marton Géza kísérlete során 

Míg a második és a harmadik kérdésben a vétkes és a tárgyi felelősség felfogás közötti 

vitában nyilatkozott meg az - eltelt nyolcvan év során meggyengült – „romlatlan” jogérzet 

túlnyomó többsége a tárgyi felelősség mellett, addig a negyedik – szintén még Marton 

Gézától átvett – kérdésben a méltányosság felelősség módosító befolyását vizsgáltuk a 

kárviselés rendezésénél, ami „úgy a vétkességi, úgy a tárgyi alapon álló rendszernél egyaránt 

elengedhetetlen, mert nélküle nincs megnyugtató kárelrendezés.”.797
 Az e kérdésre adott 

válaszokat különösen nagy érdeklődéssel vártam, mivel a Ptk. 339.§ (2) bekezdésével 

kapcsolatban az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója – első pillantásra - teljes egészében 

Marton Géza álláspontjával azonosul, jóllehet az ott felhozott indoklás, illetve Marton Gézától 

beemelt szó szerinti idézet – véleményem szerint - nem fedi le annak lényegét.798
 Marton 

Géza egészen más kiinduló alapokon állva alakította ki véleményét „a méltányosság 

felelősségmódosító799
 befolyásáról a kárviselés rendezésénél”: egyfelől a pandektajogi, 

döntően német-római vétkességi felelősség nem tudta a „túlságosan is fiatal” magyar 

kártérítési jogot „megszokás” szintjén befolyásolni, másfelől nem kopott meg a – 

pandektajogi hatás által e területen csak viszonylagosan érintett – társadalom laikus és a tárgyi 

felelősség felé hajló ösztönös jogérzete sem800
, ti. Marton Géza nyolcvan évvel ezelőtti 

kísérlete idejéig. A vétkességi felelősség elvének – döntően Optk-hoz kapcsolódó – általános 

érvényű elterjedését tovább tompította, hogy a magyar jog viszonylag korán, de annál 

                                                 

797 Marton Géza: Kísérletek a laikus jogérzet kipuhatolására a tárgyi felelősség kérdéseiben; Miskolc, 1932; 16.o. 
 
798 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 2002/15.sz. II.kötet; 155.o. 
 
799 vö.: „Mivel e rendelkezésben (ti. Ptk. 339.§ (2) bek.) nem a felelősség enyhítéséről, hanem a kártérítés mértékének 
méltányossági szempontból történő mérsékléséről van szó, a szabály – ha fenntartása mellett egyáltalán bármilyen érv 
is felhozható – mindenképpen helyesbítésre szorul.”, in: Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 
2002/15.sz.; (II.kötet) 155.o. 
 
800 Marton Géza: Kísérletek a laikus jogérzet kipuhatolására a tárgyi felelősség kérdéseiben; Miskolc, 1932; 15-18.o. 
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határozottabban érvényre jutatta a tisztán objektív veszélyes üzemi felelősséget801
 a 

közlekedési és ipari üzemek körében. Így érthető, hogy a bírói joggyakorlat csak 

korlátozásokkal követte a vétkességi elvet, fenntartva a hajós-fogadós, az effusa-deiacta és az 

alkalmazottak esetében a – vétkességet lerontó – objektív jellegű gyakorlatot. Mindennek 

köszönhetően az Mtj. 1913-ban megjelent II.tervezetében – a BGB II.Tervezetének 752.§ (1) 

bekezdésében felvetett, de utóbb elejtett gondolatát átvéve – megnyitották az utat a másnak 

jogellenesen, bár vétlenül kárt okozó fél felelősségének megállapítása előtt, „amennyiben ezt, 

tekintettel a körülményekre, különösen az érdekelt felek vagyoni viszonyaira a méltányosság 

megkívánja.”.802
 Így Marton Géza őszinte lelkesedéssel emelhette ki, hogy az Mtj. nemcsak a 

vétlen felelősséget veszi fel elvi egyenjogúsággal – jóllehet csak kisegítő jelleggel – 

rendszerébe a vétkes felelősség mellé, hanem a méltányossági gondolatnak is teret enged.803
 

Sőt, Marton Géza e gondolatmenetben tovább haladva kifejezetten kifogásolja a méltányosság 

(érdekelv) érvényesülésének indokolatlan korlátozását a veszélyes üzemi felelősség – amikor 

az üzembentartó közepes, vagy kisebb üzem – és a vétkes magatartásokért való felelősség 

fejezetében is, mintaként állítva a svájci kötelmi törvény 44.§ (2) bekezdését. Ezen túlmenően 

azonban rámutat e hiányosság okára is: „A magyarázat egyszerű: a veszélyes üzem 

felelőssége olyan időben fejlődött ki nálunk, mikor még a méltányossági felelősség ismeretlen 

fogalom volt, s a Mtj. is elmulasztotta a kettőt egymással kapcsolatba hozni.”804
 Ez utóbbi 

megint megvalósulni látszik az új Polgári Törvénykönyv Koncepciójában.805
 Újfent Zlinszky 

János harminc évvel ezelőtt elhangzott kérdése merül fel bennem: „A rendszer, amiben hitt 

(ti. Marton), ma is érvényesül lényegében a magyar gyakorlatban és elméletben. Kérdéses, 

hogy meg fog-e valósulni, s hogy meg kell-e valósulnia.”.806
 A negyedik és ötödik kérdésben 

erre kerestem a választ. 

                                                 

801 A vaspályák által okozott halál vagy testi sértés miatt való felelősségről szóló 1874.évi XVIII.tc. 
 
802 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 92. és 166.pontok 
 
803 „Ez az elismerés méltán megilleti az írott és az íratlan magyar jogalkotás tényezőit, mert megelégedéssel 
állapíthatjuk meg, hogy az Mtj. vonatkozó fejezete ma az egyetemes jogfejlődés élén halad, messze maga mögött 
hagyva e ponton azt az európai tekintélynek örvendő mintaképet is, melyet egyébként legszorosabban követett, ti. a 
német ptk-t, valamint a szintén kiválónak elismert svájci kötelmi törvényt is.”, in: Marton Géza: Az objektív 
felelősség elve a Magánjogi Törvénykönyv Javaslatában; Budapest, 1933; 3.o. 
 
804 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 567.lábjegyzet 
 
805 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 2002/15.sz.; (II.kötet) 171.o. 
 
806 Zlinszky János: Marton Géza, a civilista; in: Tanítványok Marton Gézáról (szerk.: Hamza Gábor); Budapest, 1981; 
51.o. 
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Marton Gézánál a negyedik kérdésre válaszolók mindösszesen 5%-a szavazott - „szemmel 

láthatólag vonakodva” – a kártérítés mellett, míg 21%-a a kármegosztás és 70%-a a kártérítés 

elutasítása mellett (négy válaszadó nem tudott dönteni = 4%). A most megkérdezettek 

körében kapott eredmény a méltányosság felelősség módosító hatásának laikus jogérzetben 

végbement alapvető változását mutatja! 

Az I. korcsoporthoz képest a II. korcsoport férfi válaszadói meglepő „fejlődést” mutatnak. 

Már önmagában a kiinduló helyzet is szöges ellentétben áll Marton Géza felmérésének 

adataival, ugyanis a cselekvőképtelen férfiaknak csak 17%-a szavazott a kártérítés elutasítása, 

azaz a méltányosság alkalmazása mellett, ellenben 23%-a a kártérítés mellett, ami a 

kármegosztás mellett döntők magas arányára figyelemmel (60%) is elgondolkodtató 

eredmény. (A kármegosztás mellett szavazók magas arányát valószínűleg az I. korcsoportban 

különösen befolyásolták a megelőző kérdések, illetve az azokra adott feleletek „nyomasztó” 

terhe. Érdekes, hogy Marton Gézánál ez a körülmény még nem jelentett jelentős akadályt a 

laikus jogérzet számára, hiszen annak túlnyomó többsége a kártérítés elutasítása mellett 

döntött hetven évvel ezelőtt.) Az I. korcsoporthoz képest a II. korcsoport férfi válaszadói még 

tovább fokozzák az eltérést Marton Géza kísérletének eredményeitől. A korlátozottan 

cselekvőképeseknek már csak 7%-a szavazott a kártérítés – méltányossági alapon való – 

elutasítása mellett, ellenben 50%-a a kártérítés és már csak 43%-a a kármegosztás mellett. 

Azaz minden tekintetben - valamiféle „abszolút” - tárgyi felelősség irányába mozdult el a 

laikus jogérzet. Ez a tendencia, habár jóval árnyaltabban, de ugyanezen két korcsoport női 

válaszadói körében is megmutatkozik. 

A II. korcsoporthoz képest a III. korcsoport férfi válaszadói körében kettős, de egy irányba 

mutató változás figyelhető meg: egyfelől csökken a kártérítés és a kármegosztás mellett 

szavazók aránya, másfelől ugyanennyivel erősödik a méltányosság felelősség módosító 

befolyása a kárelosztás tekintetében a már jogi képzésben részesülő laikusok körében. Ehhez 

képest a IV. korcsoport férfi válaszadói körében tovább erősödik a méltányosság gondolata - 

jól lehet a kártérítés mellett szavazók aránya már nem csökken -, mert a kármegosztás mellett 

szavazók táborából többen „átpártoltak” (a jogi képzés következményeként) a kártérítés 

méltányosságon alapuló elutasításához. A válaszadók aránya így: 42% (kártérítés mellett) - 

29% (kármegosztás mellett) - 29% (kártérítés elutasítása) szerint alakul. (Csak emlékeztetőül: 

Marton Gézánál ugyanez az arány 5% - 21% - 70% szerint alakult!) Érdekes ugyanakkor, 

hogy a III. korcsoporthoz képest a IV. korcsoport női válaszadói körében - a fentiekkel 
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ellentétben - gyengült mind kártérítés elutasítása, mind a kártérítés melletti szavazatok aránya, 

a kármegosztás javára. 

Az új Polgári Törvénykönyv első koncepciója ismeretében zavarba ejtő, de legalább is 

elgondolkodtató válaszok. Minden esetre úgy tűnik, hogy alapjaiban megváltozott a 

méltányosság kárrendezésre gyakorolt hatása a laikus jogérzet tekintetében. 

 

 

6.4 A felelősség - magatartás-mérték hiányában is – „gravitál”  
(A második négy kérdésre adott válaszokról) 

 

A második négy kérdésre adott válaszokról: az első négy, Marton Gézától átvett kérdés esetén 

„járt úton” haladtunk, így mind a kérdések összeállítása, mind a kérdésekre adott válaszok 

kiértékelése során támaszkodhattunk az összehasonlítás módszerére. A második négy kérdés 

esetén már nem voltak konkrét fogódzóink, mégis úgy éreztük, nem szabad megállni Marton 

Géza kísérlete által kijelölt felelősségi kérdések - mára „szűkké vált” – problémakörénél. Ha 

ezt tettük volna, akkor nem lennénk figyelemmel Marton Géza kísérlete óta eltelt nyolcvan év 

laikus jogérzetre gyakorolt befolyására, márpedig a kísérlete éppen - e befolyás 

következményeként - a laikus jogérzetben bekövetkezett változásokra kívántuk felhívni a 

figyelmet. 

Marton Géza kísérlete óta eltelt nyolcvan év laikus jogérzetre gyakorolt talán egyik 

legmeghatározóbb változása a veszélyes üzemek elterjedése. Életünk veszélyes üzemekkel 

való elválaszthatatlan összefonódását jellemzően mutatja, hogy minden száz újszülött közül 

tíz már eleve veszélyes üzemben – ti. inkubátorban – tölti élete első napjait. Az első négy 

kérdéshez képest tehát a második négy tényállás mindegyikében új, domináns elemként 

jelenik meg a veszélyes üzem807. A veszélyes üzem, mint „alapmotívum” mellett mindegyik 

kérdésbe egy további elemet is beemeltünk, amit lehetőség szerint vagy Marton Géza, vagy az 

új Polgári Törvénykönyv első koncepciója is részletez. Így az ötödik és hatodik kérdésben a 

méltányosság, illetve a károsulti közrehatás, a hetedik és nyolcadik kérdésben a nem vagyoni 

kártérítés két sajátos és vitatott elemét párosítottuk össze a veszélyes üzemi tényállással. 

 

                                                 

807 Vö.: „[…] az alig gondatlanság miatt meghaltak óriási száma, a pillanat alatt ronccsá váló autók szinte úgy 
előhívják a társadalomban az értékek devalvációját, mint a középkori pestisjárványok.”, in: Sólyom László: A polgári 
jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1977; 16.o. 
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Az ötödik kérdésnél, építve a kérdőív logikájára, a méltányosság kárelosztásra gyakorolt – a 

negyedik kérdésben már vizsgált – felelősség módosító befolyását kutattuk tovább. A kérdés, 

amire választ vártunk a megkérdezettektől, hogy a negyedik kérdéshez képest, a veszélyes 

üzem kihangsúlyozza-e, vagy még inkább háttérbe szorítja a méltányosság laikus jogérzetre 

gyakorolt befolyását. A kapott eredmény átlaga, és különösen egyes csoportok válasza ebben 

az esetben is – elbizonytalanító mód – árnyalja az új Polgári Törvénykönyv Koncepciójában 

írtakat808, ugyanis a laikus jogérzet (átlagosan) 7%-kal nagyobb arányban hajlott a 

méltányosság alkalmazására a veszélyes üzem közbejöttével! (A negyedik kérdésnél 

átlagosan 35% a kártérítés, 46% a kármegosztás, 19% a kártérítés elutasítása mellett 

szavazott; az ötödik kérdésnél ugyanez az arány 30% - 44% - 26% szerint alakul.) A válaszok 

megkérdezettek neme és korcsoportja szerinti lebontása egészen érdekes „mozgásokat” mutat! 

A kármegosztást választó férfi megkérdezettek aránya – a negyedik kérdéshez képest - 

mindegyik korcsoportban csökkent, sőt ez a csökkenés az életkor és/vagy a jogi képzettség 

fokozódásával – csak az ötödik kérdésre adott válaszokat tekintve is – folyamatos volt: I. 

korcsoportban 54%, II. korcsoportban 31%, III. korcsoportban 19%, a IV. korcsoportban 

14%. A kármegosztást választó női megkérdezettek aránya – szintén a negyedik kérdéshez 

viszonyítva – éppen ezzel ellentétesen mozgott, és minden korcsoportban nőtt a 

kármegosztást választók, „elbizonytalanodók” aránya. 

A másik elgondolkodtató eredmény, hogy míg az I., a II., és a III. korcsoportok között nem 

lehet kimutatni semmiféle egységes „mozgást” a kártérítés melletti és a kártérítés elleni 

szavazatok arányának alakulását tekintve, addig a III. korcsoport válaszadóihoz képest a IV. 

korcsoport válaszadóinak – jogi képzés által „befolyásolt” - laikus jogérzetében (nemre 

tekintett nélkül!) egységesen megerősödött a méltányosság – kártérítést elutasító – 

felelősségmódosító gondolata. Külön „öröm(ünk)” a felmérésben annak megmutatkozása, 

hogy a jogi képzés csak a kármegosztás mellett pálcát törő válaszadók - azaz a 

„bizonytalankodók” - közül tudott néhányat eltéríteni a kártérítést elutasítók táborába, vagyis 

akik a jogi képzés kezdetén már eleve a szigorú objektív felelősséget választották, azok laikus 

felelősség felfogását nem tudta a jogi képzés (sem) „megrontani”. (Csak emlékeztetőül: 

ugyanez a „mozgás” volt megfigyelhető a negyedik kérdésnél is.) 

 

                                                 

808 vö.: „A kodifikáció során […] állást kell foglalni abban, hogy indokolt-e a veszélyes üzemi felelősség szigorú 
szabályának a fenntartása, különösen akkor, ha az általános felelősségi szabály is objektív alapú.”, in: Az új Polgári 
Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 2002/15.sz.; (II.kötet) 171.o. 
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A hatodik kérdésben egy olyan tényállást igyekeztünk összeállítani, amely bizonyos 

tekintetben összefogja a megelőző kérdésekben külön-külön szerepeltetett és a laikus 

jogérzetet befolyásoló elemeket. A válaszokkal szembeni előzetes várakozásunk az 

„elbizonytalanodók”, vagyis a kármegosztást választók arányának jól kimutatható erősödése 

volt. Mindhiába. Átlagosan a válaszadók csak 27%-a döntött a kármegosztás mellett, de 53%-

uk (!) az autós és a fennmaradó 20%-uk a gyalogos kizárólagos felelősségét állapította meg. 

Ez látszólag és első pillantásra ismét megerősíti az új Polgári Törvénykönyv első 

koncepciójában - a Legfelsőbb Bíróság 38. számú állásfoglalásával kapcsolatban - rögzített 

szabályozási törekvéseket809, ellenben ha a kapott eredményt ismét lebontjuk az egyes 

válaszadói csoportokra, az előzőekhez hasonló tendenciát figyelhetünk meg. 

Az I. és a II. korcsoportba tartozó válaszadók - az átlagos mértéket meghaladóan - 57, illetve 

62%-ban szavaztak az autós kizárólagos felelőssége mellett. Az átlagos szavazati arányt 

meghaladó „többlet szavazatokat” a gyalogos kizárólagos felelőssége melletti válaszadók 

„elpártolása” idézte elő e két korcsoportban, hiszen a kármegosztás melletti válaszadók 

aránya közel változatlan, konstans. 

A III. korcsoport válaszadói körében már beáll az autós kizárólagos felelőssége mellett 

szavazók „átlagnak megfelelő” aránya, de a gyalogos kizárólagos felelőssége melletti 

válaszok aránya még mindig közel fele az „átlagnak” ebben a korcsoportban! (A férfi 

válaszadók 14, a női válaszadók 13%-a döntött a gyalogos kizárólagos felelőssége mellett az 

autós ellenében.) 

A laikus jogérzet felelősség felfogásának lényegi elmozdulása ismételten az I.–II.–III. és a IV. 

korcsoport között következik be, amikor is a Marton Géza által „romlatlannak” nevezett 

jogérzet – az életkor és/vagy a jogi képzés következtében – „megromlik”. Amíg az I.-II.-III. 

korcsoport válaszadóinak átlagosan csak 15%-a szavazott a gyalogos kizárólagos felelőssége 

mellett, addig ugyanez az arány a IV. korcsoportban már 39%! Azaz ebben a kérdésben az új 

Polgári Törvénykönyv első koncepciója inkább a cselekvőképtelen, a korlátozottan 

cselekvőképes és a jogilag laikus, de már cselekvőképes válaszadók felelősség felfogására 

épít, mintsem a „jogilag képzett” teljesen cselekvőképes IV. korcsoport tagjainak felelősség 

felfogására! Márpedig ha ez így van, akkor – két rossz közül a kisebbik rosszat választva – 

csak reménykedhetünk abban, hogy az I.-II.-III. korcsoport felelősség felfogásának 

megváltozását a jogi képzés és nem az életkor változás idézte elő. Ez esetben ugyanis „csak” 

                                                 

809 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 2002/15.sz.; (II.kötet) 171.o. 
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a kibocsátott fiatal jogászaink felelősség felfogása nem találkozik az új Polgári Törvénykönyv 

első koncepciójában rögzített szabályozással, de mindenki más, ti. a cselekvőképtelenek, a 

korlátozottan cselekvőképesek és a jogilag laikus cselekvőképesek felelősség felfogása igen! 

 

Ez természetesen nyilvánvaló és szándékos sarkítása a problémának annak érdekében, hogy – 

a laikus jogérzet felelősség felfogásának felmérését célzó első hat kérdés összefoglalásaként – 

felhívjam a figyelmet Marton Géza kísérlete óta eltelt nyolcvan év laikus jogérzetre gyakorolt 

hatására és a bekövetkezett változás irányára. Az elmúlt nyolcvan év, döntően a vétkesség 

individualista felfogásán alapuló szubjektív (vétkes) felelősség főszabálya – vagyis Eörsi 

Gyula elmélete – igenis befolyással volt a jelenlegi jogászi felfogást meghatározó 

generációra, amely generáció jeles képviselői által írt tanulmányokon, tankönyveken és 

jegyzeteken nőnek fel a joghallgatók újabb generációi! A kérdés, hogy szerencsés megoldás-e 

a jogi szabályozás megváltoztatásával kihatni a jogtudomány és a jogi oktatás alakulására, 

bízva abban, hogy az közvetve úgyis befolyásolja majd a felnövekvő generációk jogi 

felelősség felfogását, ami idővel „hozzá igazodik” majd a jogi szabályozáshoz. A felmerülő 

kétségek annál is indokoltabbak, mert a magánjog – természetét tekintve – „mégiscsak 

részben alakítja az életet előre közvetlenül, másrészt ezt a személyeknek engedi át, vagyis 

hagyja, hogy az „élet teremtse a rendet”, így az esetek nagy részében csak utólagosan reflektál 

„az élet rendetlenségeire”. A magánjogban ezért a súlypont inkább az élet közvetett 

befolyásolásán és ennek irányító hatásán van. […] A magánjog „inda” ugyan az életen, de 

nem „gyökér”; mindkettő legfőbb forrása: maga az ember.”810
. 

 

A hetedik és a nyolcadik kérdésemben a kártérítési jog, azon belül is a nem vagyoni kártérítés 

és a „kár” fogalmával kapcsolatos problémakörben kutattuk a laikus jogérzet álláspontjának 

alakulását. A felelősségi jog ezen területén – minden, joggal foglalkozó személy által – jól 

érzékelhető, bár nem feltétlenül pozitív változások figyelhetőek meg. Ennek megfelelően itt a 

legnagyobb a (jog)bizonytalanság, itt a legtöbb a megoldásra váró probléma és kérdés. Nem 

véletlen, hogy az új Polgári Törvénykönyv első koncepciója IV. könyv Negyedik részének 27 

oldalából 9 oldal, vagyis annak egy harmada a kártérítés módjával és mértékével foglalkozik. 

Így a kártérítési jog legalapvetőbb előfeltétele a bekövetkezett – bár gyakran „nem 

megfogható” – kár fennállta, ami a kártérítési igény követeléséhez szükséges aktív 

                                                 

810 Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 1997; 
19.o. 
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legitimációt nyújtja811. A kár fogalmának definiálására a magyar Ptk kifejezett rendelkezést 

nem tartalmaz, de aminek törvényi szintre emelését előreláthatóan a kodifikáció során812
 

pótolják, amint azt például az ABGB 1293.§-a is – a kár törvény szintű definícióját rögzítve – 

teszi. 

A kár fogalmán belül világszerte megkülönböztetik a vagyoni és a nem vagyoni kárt. A 

vagyoni kárt illetően – az előző párhuzamnál maradva – mind a Ptk, mind az ABGB további 

megkülönböztetést tesz a „pozitív” kár813
 és az elmaradt haszon814

 között, azonban a 

„tényleges kár” fogalmát már sehol sem találjuk meg, mert annak általánosan elfogadott 

értelmezését a törvényhozó (elő)feltételezi. Ugyanakkor az tűnik ki a jogtudományból, hogy a 

tényleges kár fogalmára vonatkozó elméletek egyáltalán nem egységesek 815
. 

A vagyoni és a nem vagyoni kár megítélése kapcsán is lényeges eltérések figyelhetők meg az 

egyes jogrendszerekben. A angol, francia, német, osztrák jogban az immateriális javakban – 

mint az emberi test, egészség, szabadság816
 és becsület – bekövetkezett kárt nevezik 

immateriális/nem vagyoni kárnak és annak megtérítése, főszabály szerint817, nem pénzben, 

hanem – ha ez lehetséges – természetben történik818
. Ha azonban ez nem lehetséges, akkor a 

károsult követelheti a károkozótól az eredeti állapot visszaállításához szükséges összeget. 

Ennek körében fejlődött ki a germán jogkörön belül a nem vagyoni kár – csak törvényileg 

meghatározott esetekben megengedett – pénzbeli ellentételezése: a (fájdalom, vagy) 

sérelemdíj (Schmerzengeld) jogintézménye. Ebben a körben olyan érdekességet is fel lehet 

fedezni, mint a Curia (297/1917) határozata, melyben a magyar (!) bíróság is úgynevezett 

                                                 

811 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 114.pont 
 
812 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 2002/15.sz.; (II.kötet) 157.o. 
 
813 a Ptk értelmezésében a felmerült kár (damnum emergens), míg az ABGB esetében tételesen az 1293.§ első 
mondata 
 
814 (lucrum cessans), az ABGB esetében tételesen az 1293.§ második mondata 
 
815 Koziol/Welser: Grundriss des bürgerlichen Rechts 1995; (I.) 444.o.; Reischauer: Schadenersatzrecht/Allgemeiner 
Teil, Scriptum für die Prüfung „Bürgerliches Recht” im zweiten Abschnitt, 4.o.; Christian v. Bar: 
Gemeineuropaeisches Deliktsrecht; C.H.Beck; München 1999; (I.) 8-11.o. 
 
816 BGB 823 §; ABGB 1325 ff. §; Damages Act (1996 ch.48.); Markesinis–Deakin: Tort law, 705-710.o.; Markesinis–
Bar v.: Richtliche Rechtspolitik im Haftungsrecht; J.C.B.Mohr; Tübingen, 1981; 24-28.o. 
 
817 ennek kritikája: Marton Géza: A polgári jogi felelősség, 1993, 166.o.: „Ebből azonban nem volna helyes, mint 
pedig számos kódex, köztük a BGB is teszi, a természetben való helyreállítást állítani oda, mint normális kártérítési 
módot, miután a természetben való helyreállítás a gyakorlatban sokkal nehezebb, újabb vitákra és súrlódásokra okot 
adó módozat, mely hozzá az esetek nagy részében egyáltalában nem is lehetséges.” 
 
818 BGB 249.§ 1.mondat; ABGB 1323 § 1.mondat 
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fájdalomdíjat ítélt meg a kártérítésen felül kimondva, hogy az osztrák polgári törvénykönyv 

1324.§-a – a jelenleg hatályos ABGB 1325.§-a – szerinti testi sértésért járó fájdalomdíjat a 

Btk. 311.§-a nem szüntette meg819. A joggyakorlatban elismert állás szerint820
 a sérelemdíjnak 

tehát majdnem mindenhol ugyanaz a kártérítési funkciója – elsősorban a jó-közérzet 

hátrányos alakulását reparálja (Ausgleichfunktion), másodsorban elégtételül szolgál a sértett 

számára (Genugtuung) –, de a nem vagyoni jellegű kár pénzre történő átszámításánál irányadó 

tényezők kiválasztása mégis alapvető eltéréseket mutat821
. 

A kártérítés mértékének megállapítása – az annak alapjául szolgáló tényezők változatossága 

folytán – ugyancsak sajátos fejlődési tendenciát mutat a különböző korokban. Eörsi Gyula 

álláspontja szerint a prekapitalista szemléletet tükröző törvénykönyvek (ALR, ABGB) 

nemcsak a kár nagyságától, hanem a vétkesség fokától is függővé tették a kártérítés összegét; 

aztán a klasszikus kapitalizmus idején a vétkesség irrelevánssá vált, s az okozott kárt kellett 

megtéríteni, míg a monopolkapitalizmus idején fölerősödő szociális szemlélet a kártérítési 

összeg mérséklésére is lehetőséget adott az „összes körülményeinek” mérlegelése alapján (vö. 

ZGB). 

A kártérítési felelősségi jog fejlődésének egy másik, a kísérlet keretein belül általunk is 

vizsgált kérdés, a nem vagyoni kártérítés problémaköre822
. Ezzel kapcsolatban a 34/1992. 

határozatában az Alkotmánybíróság maga igyekezett meghatározni – a jogösszehasonlítás 

szerepét és fontosságát kihangsúlyozva – a jogintézmény lényegét és funkcióját: „[…] A 

pénzbeli kártérítésnek a nem vagyoni károknál az a funkciója, hogy az elszenvedett sérelem 

hozzávetőleges kiegyensúlyozásáról olyan vagyoni szolgáltatás nyújtásával gondoskodjon, 

amely az elszenvedett sérelemért körülbelül egyenértékű másnemű előnyt nyújt. Így a polgári 

jogi felelősség szempontjából a nem vagyoni kártérítés legfeljebb a vagyoni kár fikciós esete; 

[…] A nemzetközi jogösszehasonlítás is azt mutatja, hogy a modern jogokban a nem vagyoni 

kártérítés a személyiség növekvő jogi (polgári jogi) elismerésén nyugszik, s hogy a 

                                                 

819 Ez a határozat természetesen még az erdélyi területre vonatkozott, ahol ekkor az ABGB volt érvényben. 
Ugyanakkor az „anyaországi magánjog” a fájdalomdíj jogintézményét nem alkalmazta! 
 
820 BGHZ 18, 149; Mirecki: Bemerkungen zum Ersatz des Unterhaltsschadens, in: ÖJZ 1990, 775-, 793-o.; Lábady 
Tamás: A nem vagyoni kártérítés, 1991, 11-12.o.; ld. vonatkozó joggyakorlat Koziol/Welser: Grundriss des 
bürgerlichen Rechts 1995, Band II., 138.o. 91.lábjegyzet 
 
821 Christian v. Bar: Gemeineuropaeisches Deliktsrecht; C.H.Beck; München, 1999; (I.) 169-188.o. 
 
822 Danzl–Gutiérrez-Lobos–Müller: Das Schmerzengeld; Manz; Wien, 1998; 166-198.o.; Lange: Schadenersatz; 
J.C.B.Mohr; Tübingen, 1979; 256-274.o.; Dias–Markesinis: Tort law, 2nd Edition; Clarendon Press; Oxford, 1989; 
523-539.o. 
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jogintézmény az általános személyiségvédelem eszköze. A személyiség ellen elkövetett 

sérelemokozások (az ún. iniuriák823) történetileg is a bíró szabad belátásán alapuló, becsült 

összegű "büntetést" vontak maguk után a modern jogokat megelőző abban a korban, amikor a 

büntetés és a kártérítés éles megkülönböztetése még hiányzott. […] A nem vagyoni kártérítés 

intézményénél viszont a helyzet egészen más, ez a jogintézmény a kártérítési jogon belül nem 

értelmezhető. Itt ugyanis nincs vagyoni kár, és ezért nem lehet szó "teljes", illetőleg "nem 

teljes" kártérítésről sem. A jogellenesség alapja ennélfogva itt nem is a károkozás, hanem a 

személyhez fűződő jogsértés. […]”. 

Az utolsó két kérdésben arra kerestük a választ, hogy mindez mennyiben és miként 

jelentkezik a laikus jogérzet felelősség felfogásában. 

 

A hetedik kérdésnél felkínált első (ti. azonos összegű kártérítést szorgalmazó) és második (ti. 

eltérő összegű kártérítést szorgalmazó) válasz mellett is több, lehetséges és a jogi 

felelősségtudatot mindkét irányba befolyásoló érvet gondoltunk „létezőnek” a laikus 

jogérzetben. Nem így a megkérdezettek! A kapott átlagos eredmény szerint a megkérdezettek 

80%-a (!) az azonos, 9%-a az eltérő összegű kártérítés mellett szavazott. Ez természetesen 

egyben azt is jelenti, hogy a megkérdezettek 89%-a már eleve nem is vonta kétségbe (!) az 

autóbusz-társaság helytállási kötelezettségét. Természetesen itt is érdekes nemek és 

korcsoportok szerint lebontani a kapott válaszokat. 

Az I. korcsoport eredménye, az eddigiek alapján az első olyan eredmény volt, ami 

megerősítette bennem az adott korcsoport felelősségi felfogásának alakulásáról vélt képet; 

ugyanis a megkérdezettek 82%-a – nemre tekintet nélkül – az azonos összegű kártérítés 

mellett szavazott, de ami még jellemzőbb, hogy az eltérő összegű kártérítés egyetlen egy 

szavazatot sem kapott! Ehhez képest a II. korcsoport eredménye már meglepő változást mutat. 

A női válaszadók körében tovább erősödött az azonos összegű kártérítés melletti szavazatok 

aránya (94%) – miközben az eltérő összegű kártérítés mellett továbbra sem szólt egy szavazat 

sem (0%) –, ami egyben azt jelenti, hogy a veszélyes üzemi felelősséggel kapcsolatos laikus 

jogérzet is „javult”. Ehhez képest a férfi válaszadók az „azonos összegű kártérítés kontra 

veszélyes üzem” dilemmát már „azonos összegű kártérítés kontra eltérő összegű kártérítés” 

kérdésként kezelték. A női válaszadók 0%-ához képest a férfiak 27%-a hajlott az eltérő 

összegű kártérítés felé. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy bár a III. és a IV. 

                                                 

823 vö.: Marton Géza: A polgári jogi kártérítés; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 118.pont 
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korcsoportban tovább tisztult a megkérdezettek felelősség felfogása, de a II. korcsoportban – 

az eltérő összegű kártérítés megítélése kapcsán a férfi és a női válaszadók között – először 

jelentkezett különbség mindvégig megmaradt (a III. korcsoportban: 24% – 10%; a IV. 

korcsoportban: 14% – 7%). Adott esetben tehát kvázi „felelősség befolyásoló tényezőként” 

nyert igazolást a férfi megkérdezettek „káreseménnyel kapcsolatos” pozitív elfogultsága. Ezt 

látszik alátámasztani Marton Géza is: „… az, ami az egyik esetet súlyosabbá, felháborítóbbá 

teszi előttünk, az nem a jogellenesség mozzanatában, hanem a tettnek ezen túlmenő szociális 

értékelésében824
 lelhető fel s a jogellenes magatartás körülményei: a sértés célzata, 

motívumai, az elkövetés módja stb. lesznek rá nézve irányadók. Ezek fogják megadni a 

jogellenes cselekménynek azt a színezetét, mely aztán igen is variálja a szankciószükséglet 

mérvét.”.825
 Ecce homo! 

 

Az utolsó tényállás kérdőívre történő beemelésére egy konkrét jogeset ösztönzött, melyre 

Csehi Zoltán külön felhívta a figyelmünket. Az ”Österreichisches Anwaltsblatt” 2002. 

szeptemberi számában ugyanis megjelent egy érdekes, a témához kötődő cikk, „Der Ersatz 

immaterieller Schäden; Zukunftsvisionen unter Berücksichtigung der Entwicklung in anderen 

Ländern” címmel826, melyben a szerző nem kis aggodalommal, jól lehet ironikusan szól a nem 

vagyoni kártérítés területén végbemenő változásokról. A cikkben a szerző hatvan meglepő 

jogesetet tár az olvasó elé, köztük a következőt: „DEUTSCHLAND – SCHMERZENGELD 

WEGEN VERSCHLOSSENER ZUGTOILETTE (2002) Die Deutsche Bahn AG muss an 

einen Fahrgast 300 Euro Schmerzengeld zahlen, weil in einem ICE auf der Fahrt von 

Frankfurt nach Dresden die Toiletten wegen Wassermangel verschlossen waren und der 

Fahrgast sich deswegen nicht erleichtern konnte. Die Forderung nach Entschädigung wegen 

Fehlens eines Sitzplatzes und warmer Speisen sowie wegen Verspätung des Zuges wurden 

zurückgewiesen (Amtsgericht Frankfurt/Main, Frankfurter Allgemeine Zeitung v 

26.4.2002).”. Úgy gondoltuk, a fenti tényállás több mint megfelelő arra, hogy – azt a 

                                                 

824 Ezt később Eörsi Gyula úgy fogalmazta meg/át (?), hogy a felróhatóság olyan köztes fogalom a jogellenesség és a 
vétkesség között, ami nem követeli meg a vétkességnek (gondatlanság és szándékosság) és a tudati viszonyulásnak a 
vizsgálatát, hanem aminek keretében tulajdonképpen a magatartás „társadalmi értékelése” megy végbe. Vagyis nem 
azt kell vizsgálni, hogy a magatartás tanúsításakor mi játszódott le a cselekvő tudatában, hanem azt, hogy kellő 
körültekintés esetén felismerhette-e volna annak jellegét., in: Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség 
kézikönyve; Közgazdasági és Jogi Kiadó; Budapest, 1966; 128-129.o. 
 
825 Marton Géza: A polgári jogi kártérítés; TRIORG Kft; Budapest, 1993; 136.pont 
 
826 RA Dr.Ivo Greiter: Der Ersatz immaterieller Schäden; Zukunftsvisionen unter Berücksichtigung der Entwicklung 
in anderen Ländern; in: Österreichisches Anwaltsblatt, September 2002.; 442-452.o. 
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megkérdezettek elé tárva – felmérjük a magyar laikus felelősségtudat viszonyulását a 

lehetséges jövőbeli (jelenkori ?!) nem vagyoni kártérítési irányokat illetően. 

A kapott válaszok a joggyakorlatban megfigyelhető változások irányába mutatnak. A 

megkérdezettek átlagosan 21%-a utasította el „csak” az „adott helyzetben általában elvárható 

magatartás” fordulata alapján (1.válaszlehetőség) a kártérítési igényt, míg 47%-uk már csak a 

felelősség elhárítás egyéb, erősebbnek tűnő megokolása alapján (2.válaszlehetőség). Továbbá, 

ha összehasonlítjuk a II., III. és IV. korcsoport eredményeit, kitűnik, hogy míg a válaszadók 

aránya az előbbi tekintetében folyamatosan csökkent (32% - 15% - 10%), addig az utóbbi 

tekintetében folyamatosan nőtt (36% - 38% - 49%). (A cselekvőképtelen kiskorúak közül 

kétszer annyian tartották elvárhatónak a szükséglet-visszatartó képességet, mint a nagykorú, 

cselekvőképes, végzős joghallgatók közül!) Külön meglepő, hogy a megkérdezettek kártérítés 

melletti szavazatainak aránya, az „adott helyzetben általában elvárható magatartás” melletti 

szavazatok arányának csökkenéséhez képest, kétszer nagyobb mértékben nőtt! Míg az I. 

korcsoport válaszadóinak 11%-a hajlott a kártérítés megítélésére, addig a IV. korcsoport 

válaszadóinak már 44%-a. 

 

 

6.5 Felelősségben gondolkodva – felelősségben kodifikálva 

 

„Szubjektivista-e vagy objektivista a laikus ember a felelősség felfogásában? – ez volt az a 

kérdés, melyet a fent ismertetett kísérletek eldönteni kívántak.” 

A kérdést, Marton Géza külön nem válaszolta meg.827
 Mi azonban mégis kiemelünk egyes 

összefüggéseket és következtetéseket, jól lehet a két felmérés eredményei önmagukban is 

beszédesek. 

Ad 1.) Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója Negyedik Részének bevezetőjében 

olvashatjuk, hogy: „Grosschmid Béni száz évvel ezelőtt megfogalmazott formulája, 

hogy ti.: „A kártérítési jog alapvetően ma is a bíráskodás problémája.”, napjainkban 

fokozott mértékben igaz. Legalábbis ez a probléma az eltelt száz évben nem 

                                                 

827 Vö.: „Ez a rövid kis írás már arra figyelmeztett, hogy Marton gondolkodásában az objektív felelősségi rendszerhez 
való viszony jócskán túlmutat a tudományos feltételezések alapján konstruált elmélet helyességén és elfogadásán, 
leginkább az elméletben való erős meggyőződés és hit sugárzik ebből a munkából, az igazságért való küzdelem egyik 
fegyverét kovácsolta meg.”; Csehi Zoltán: Marton Géza munkássága 1907-1943l; in: Csehi Zoltán: Diké kísértése – 
Magánjogi és kultúrtörténeti tanulmányok; Gondolat kiadó; Budapest, 2005; 354.o. 
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kisebbedett, sőt, a probléma a törvényhozó problémájává vált.”.828
 Álláspontunk 

szerint ennél többről van szó, ugyanis a felelősségi és a kártérítési jog önmagában 

egy „szemlélet”, amely sokatmondóan jellemzi az érvényesülési területén élő 

társadalmat. Látjuk, hogy egyes országokban (államokban) már a társadalom 

működőképességét fenyegeti a kártérítési jog újabb „fejlődése”. A kártérítési jog 

problémája ezért mindannyiunk, a társadalom egészének problémája. 

Ad 2.) A fenti kísérlet azt mutatja, hogy indokolt, de legalábbis tanulságos volna hasonló 

jellegű – a laikus jogérzet, a jogtudat állását és alakulását kutató – felmérést végezni 

nagyobb körben. „A jog tömören: maga az ember. Az ember ősi igénye a joghoz, 

amelyet odaítélt neki a természet. Ha az emberiségnek sikerül majd érdemességét 

bizonyítani, akkor örökbe kapja a jogot. Az igazit, ami a szívben van és a Bibliában: 

Ne lopj! Ez… jog. Ne ölj… Ne kívánd… a te felebarátodét… Ma sincs különb… És 

ha ez a kódexekből a szívekbe íródik… az lesz az igazi jog…” (Rejtő Jenő) /sic!/. De 

addig is, és azt megkönnyítve a „szívekhez közelebb állót” kell a törvénykönyvekbe 

beemelni, aminek egyetlen biztos, kézenfekvő módja: a laikus jogérzet feltárása, 

mint ahogy azt Marton Géza is tette. Már csak azért is, mert „A kártérítési felelősségi 

jog, a kárkompenzáció mai világunkban válaszutak előtt áll. a magánjogot – benne a 

felelősség kérdését – társadalmi gazdaságiösszefüggéseiben kell szemlélni. […] A 

jövő egyik nagy kérdése, hogy az állam mit vesz át a piactól, és ki viseli majd a 

károkat? Az állam milyen érdekek megjelenítésének ad lehetőséget? Eszünkbe kell 

jusson az a gondolata Marton Gézának, hogy a jog azokat védi elsősorban, akik 

érdekeiket fel tudják ismerni. Nincs ma tiszta magánjogi és felelősségi jogi kép – ez 

kihat minden intézményre, a felelősség korlátozásának és a kártérítés mérséklésének 

lehetőségére is.”829
. 

 

                                                 

828 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 2002/15.sz.; (II.kötet) 148.o. 
 
829 Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban; Dialóg Campus Kiadó; Budapest-Pécs, 2005; 52.o.  
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7 A jogellenesség az új Polgári Törvénykönyv 
kodifikációjában 

 

 

7.1 Jogellenesség, mint „változatlan változó” a Szakértői Javaslatban 

 

5:509.§ [A károkozás általános tilalma] 

(1) A törvény tiltja a károkozást. Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a törvény 
eltérően rendelkezik. 

(2) Nem jogellenes a károkozás, ha a károkozó a kárt 
a) a károsult beleegyezésével okozta, és a károkozás társadalmi érdeket nem sért, és 
nem veszélyeztet, 
b) a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés 
elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a szükséges mértéket 
nem lépte túl, 
c) szükséghelyzetben okozta, vagy  
d) törvény kifejezett engedélye alapján okozta. 

5:510.§ [A felelősség általános szabálya. Felróhatóság] 

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, 
ha bizonyítja, úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

 

A jogellenesség, mint emberi magatartás-mérték fogalmának előzőekben vázolt változásai, de 

leggyakrabban annak csak pontatlan megfogalmazási kísérletei természetesen nem kerülték el 

a polgári jogi kodifikációt sem. A Szakértői Javaslat a fenti bizonytalan terminológiai és 

egyben dogmatikai, sőt bizonyítási problémát több helyütt is kifejezésre juttatja. Így kiemeli, 

hogy: „Számos publikált bírósági ítélet bizonyítja, hogy a bíróságok az általános magánjogi 

deliktum elvét nem vették át következetesen, hanem az ügyek nem kis részében megkövetelik 

a jogellenesség külön bizonyítását, vagyis a károkozó magatartás és valamely pozitív tételes 

jogi szabály kollízióját. […] A bizonyításnál azonban problémát okoz, ha keveredik a 

jogellenesség a felróhatósággal, mert ezek sok esetben valóban nehezen 

különválaszthatók.”830
. A judikatúra bizonytalanságának indokát abban a kérdésben sűríti 

össze, hogy: „Kérdés ezért, hogy a deliktuális felelősséget megalapozó jogellenességnek 

valamilyen speciális normaszegésben kell-e megnyilvánulnia, vagy a károkozás önmagában 

                                                 

830 Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 
2009.; 1116.o. 
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jogellenes, amely alól csak a károkozás megengedettsége a kivétel.”831. Javasolt megoldása 

pedig: „Ezért a Javaslat – a joggal való visszaélést tiltó rendelkezéshez hasonlóan – a 

károkozás általános tilalmát mondja ki.”832
. 

Azaz a Szakértői Javaslat törvényi szintre emeli az objektív jogellenességi kritériumot. Sőt, 

azáltal, hogy azt a kártérítési felelősség általános szabályainak legelején, még a felelősség 

általános szabályát megelőzően szabályozza, annak látszatát kelti, hogy a jogellenesség nem 

önmagában az emberi magatartás értékelése a felelősség körében, hanem mintegy azt 

megelőzően, a kár, mint az emberi magatartás tényleges eredményének visszahatása magára a 

magatartás minősítésére.833
 Ennek pedig egyenes következménye, hogy látszólag kikerül a 

felelősség megállapításának korábban vizsgált tényálláselemei (kár, okozatosság, 

jogellenesség, felróhatóság) közül a jogellenesség. Azonban ez csak látszólag valósul meg a 

Szakértői Javaslatban. 

 

Megítélésünk szerint – figyelemmel e kérdéskörben bemutatott jogtörténeti fejlődés 

állomásaira is - azonban mind a probléma, mind annak indoka, s így megoldása is 

összetettebb. 

Elsőként a Szakértői Javaslat problémafelvetése, t.i. a magánjogi deliktum elvének nem 

következetes bírósági átvétele kapcsán érdemes kihangsúlyozni, hogy itt nem egy újonnan 

bevezetett, így még kiforratlan jogintézmény jogalkalmazásának kezdeti nehézségeiről van 

szó. Maga a Szakértői Javaslat külön is kiemeli ehelyütt, hogy „a károkozás általános tilalmát 

az európai jogirodalom a francia Code civil egyik legnagyobb vívmányának tekinti.”834
. 

Ugyan hogy fordulhat elő, hogy egy már két évszázada kodifikált jogintézmény és arra épülő 

joggyakorlat kapcsán – meghatározó mód azonos kultúrkörben - ilyen alapvető problémák és 

bizonytalanságok forduljanak elő? Ennek megértéséhez szükséges kiegészítés, hogy a 

magánjogi deliktum modernkori polgári jogi megszületését, szemben a Code civil pl. 

                                                 

831 Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 
2009.; 1116.o. 
 
832 Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 
2009.; 1116.o. 
 
833 Vö. Eörsi Gyulánál írtakat: „A magatartást okozata: a kár avatja jogellenessé”, továbbá a „magatartás csak olyan 
körben és mértékben jogellenes, amilyen körre az adott esetben az okozati összefüggés megállapítható”, vagyis amely 
kár (okozat) tekintetében a jogellenes magatartás okozatos is volt egyben.; in: Eörsi Gyula: A jogi felelősség 
alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 288-295.o. 
 
834 Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 
2009.; 1116.o. 
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szerződésekre, tulajdonjogra vagy éppen az öröklésre vonatkozó szabályaival, csak az utókor 

sorolja a francia polgári törvénykönyv legjelentősebb alkotásai közé: „A kortárs irodalom (a 

természetjogászoktól a német pandektistákig) elsiklik a deliktuális felelősség fölött, sem újat, 

sem forradalmit nem vesz észre benne.”835
. Ugyan Eörsi Gyula kiemeli, hogy míg a 

szocialista jogban a károkozás általános tilalma a főszabály – taxatíve felsorolt kivételek 

mellett, addig a burzsoá jogban a károkozás megengedettsége a főszabály – a vétkes 

károkozás és az objektív kárfelelősség terjedő kivételei mellett.836
 Sólyom László ezt pedig 

annyiban pontosítja, hogy: „Figyelemmel azonban a bírói gyakorlatnak a törvényhozással 

már-már konkuráló szerepére a kontinens kapitalista államaiban, másrészt arra, hogy egyes 

szocialista országok gyakorlatában felelősségkorlátozó tendenciák is érvényesülnek, 

elmondható, hogy a károkozás általános tilalma a vizsgált jogokban gyakorlatilag 

érvényesül.”837
. Vagyis a magánjogi deliktum elve nemcsak hogy két évszázada kodifikált, 

jogtudományi írásokban is tárgyalt jogintézmény, de azt – még ha különböző ideológiai 

hátérrel – mind a kapitalista, mind a szocialista joggyakorlat tudatosan és szervesen beépítette 

saját ítélkezési gyakorlatába.
838

 

A Szakértői Javaslat tehát mindezek ellenére fogalmazza meg azt a bírálatot, hogy „a 

bíróságok […] az ügyek nem kis részében megkövetelik a jogellenesség külön bizonyítását, 

vagyis a károkozó magatartás és valamely pozitív tételes jogi szabály kollízióját”, majd 

folytatólagosan megjegyzi, hogy bizony ilyen esetekben „a bizonyításnál azonban problémát 

                                                 

835 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977; 77.o. 
 
836 Eörsi Gyula: A károkozás általános tilalma és megengedettsége a szocialista és a burzsoá jogban; in: Állam és 
Jogtudomány, 1962; 287.o. 
 
837 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977; 42.o. 
 
838 Vö. ennek kritikáját: „[…] A kérdés, amelyet is vizsgálni szeretnénk: vajon valamennyi kártérítési tényállásnak 
feltétele a jogellenesség? Egyáltalán: mit jelent a jogellenesség és van-e jelentősége a fogalmának? Eörsi azon 
magyarázata, hogy a Ptk. 2.§-a (1) bekezdésének és a 4.§-ának rendelkezései károkozás általános tilalmát jelentenék, 
vitatható. Ugyancsak vitatható az a másik megállapítása, miszerint a 339.§ rendelkezése úgy szólna, hogy minden 
károkozás jogellenes, kivéve, ha a törvény másképpen nem rendelkezik. /Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési 
felelősség kézikönyve; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Budapest, 1966; 107-108.o./ A jogellenesség fogalmát 
tovább cizellálva és némiként kuszálva Eörsinél nem feltétlenül minden jogszabályellenesség jelent polgári jogi 
jogellenességet: „Más jogágazat jogellenességi előírása tehát nem feltétlenül irányadó a polgári jogi kártérítési 
felelősségben, ahol minden kifejezetten meg nem engedett károkozás jogellenes.”/ Eörsi Gyula: A polgári jogi 
kártérítési felelősség kézikönyve; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Budapest, 1966; 111.o./ Éppen ezért a 
jogellenesség fogalmát árnyaltabb elemzésnek kell alávetnünk. […]”; Csehi Zoltán: Gondolatok a kártérítési jog 
polgári jogi szabályainak oktatásáról; in: Csehi Zoltán: Diké kísértése – Magánjogi és kultúrtörténeti tanulmányok; 
Gondolat Kiadó; Budapest, 2005; 290.o. 
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okoz, ha keveredik a jogellenesség a felróhatósággal, mert ezek sok esetben valóban nehezen 

különválaszthatók.”839
.  

 

A fenti problémát továbbá azért sem oldhatja fel önmagában a magánjogi deliktum legújabb 

kori (újra)kodifikálása, mert miközben a Szakértői Javaslat mind megfogalmazásában, mind 

indokolásában és mind deklarált szándékában is, vagyis összességében demonstratíve hirdeti a 

károkozás általános tilalmát, mint „változatlan változót” avagy „régi új” alapelvet, a 

kodifikációs és szerkesztési megoldásában mégsem tud szabadulni a „korábbi” felelősségi 

rendszer, de még inkább az az alapján kialakult joggyakorlat fogalmi bűvköréből, így még 

csak kísérletet sem tesz a jogellenesség és a felróhatóság, a felróhatóság és az elvárható 

magatartás elve, az elvárható magatartás elve és a jóhiszeműség és tisztesség elve, mint 

emberi magatartás-mértékek legalább részleges és egymásra is reflektáló újra gondolására.840
 

Ennek indokául pedig mindegyik jogintézménynél visszatérően azt fogalmazza meg, hogy 

azok „kikristályosodott”, „jól bevált”, „elismert”, „szilárd”, stb. megoldások. De ha ez így 

van, akkor hogy okozhat gondot például a bizonyítás körében a jogellenesség és a 

felróhatóság elhatárolása, vagy mire utal(hat) az a megállapítás, miszerint a „Javaslat 

fenntartja az adott helyzetben általában elvárható eljárás (magatartás) elvét, noha az hasonló 

(!) mércét állít fel a polgári jogi viszonyokban követendő eljáráshoz, mint a jóhiszeműség és 

tisztesség követelménye.”841, ráadásul még azt – az egyébként valós – körülményt is 

megerősíti, hogy: „A hatályos rendelkezés tehát nem is a felróhatóságon nyugvó felelősség 

                                                 

839 Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 
2009.; 1116.o. 
 
840 Vö.: „A 4.§ (2) bek. új szövegének első tudományos értelmezését Vékás Lajos akadémikus végezte el az új KJK-
kommentárban, amelynek első kiadása 1992-ben jelent meg. Vékás rámutat arra, hogy a jóhiszeműség és tisztesség 
elve a Treu und Glauben elvének felel meg. kiemeli ezen elv etikai megalapozottságát, és rámutat a kölcsönös 
bizalom momentumára. Megállapítja, hogy a jóhiszeműség és tisztesség elve, másfelől a magánautonómia 
kölcsönösen korlátozzák egymást. A magánautonómia korlátozásaként jelentkezik mindenekelőtt az együttműködés 
kötelezettsége, amelynek körében Vékás a feleket kölcsönösen terhelő tájékoztatási kötelezettséget emeli ki. Vékás 
fenti gondolataival teljesen egyetértek, fejtegetéseit viszont abból a szempontból bírálnom kell, hogy abban a 
jóhiszeműség és tisztesség elve túlságosan is ill. egyoldalúan etikai színezetet kap. […] Az együttműködési 
kötelezettséget is célszerűbb lett volna a jóhiszeműség és tisztesség elvének folyományaként, és nem azt kiegészítő, 
önálló elvként tárgyalni. Csak üdvözölni lehet viszont, hogy a KJK-kommentár nemrég megjelent 4. kiadásában 
Vékás Lajos megkülönbözteti a jóhiszeműség szubjektív és objektív jelentését, egyértelműen rámutatva arra, hogy a 
Ptk. 4.§-ában szereplő jóhiszeműség objektív kritérium.[…] A fenti nézettől eltérően a Ptk. 4.§ (1) bek. új szövegét 
számos civilista döntően az 1991-es novella indokolásából kiolvasható monista koncepció alapján kommentálja.”, in: 
Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve; Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, Budapest, 
2001; 92.o. 
 
841 Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 
2009.; 71.o. 
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elvét konstituálja, hanem főszabályként az általános károkozási tilalmat szankcionálja, és az 

exkulpációs bizonyítás fordulatával kimentési lehetőséget biztosít a károkozónak. […] 

Mindezekre figyelemmel a Javaslat nem kíván változtatni a Ptk. szerződésen kívüli 

kárfelelősségre vonatkozó általános szabályán […]”842
. 

 

De ezt a „bizonytalankodást/bátortalanságot” erősíti a felelősség általános szabályának 

önellentmondó megfogalmazása is, amely annak ellenére, hogy az azt megelőző szakaszban 

általános érvénnyel mondja ki a károkozás jogellenességét, a saját definíciójában megismétli 

azt: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.”. Ennek két indoka 

lehetséges. Az egyik, hogy a Szakértői Javaslat - bár a magánjogi deliktum elve 

hangsúlyozásának valós elhatározásával szabályozta újra a felelősség általános rendjét, annak 

megszövegezése során - nem tudott elszakadni a megszokott szöveg- és fogalomstruktúráktól. 

Ha ugyanis a valós kodifikációs elhatározást a szöveg- és fogalom struktúrája is követte 

volna, a két, egymást követő szakasz fogalmi egységére is figyelemmel, az 5:510.§ szövege 

nem szólhatott volna másként, mint: „Aki másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.”. A 

másik lehetséges magyarázat, hogy mégsem tükröz valós szándékot a magánjogi deliktum 

elvének hangsúlyozása, s az 5:509.§. (1)bekezdését követően a Szakértői Javaslat változatlan 

jogelméleti- és joggyakorlati tartalommal visszacsempészi a felelősség korábbi dichotómiáját 

(ti. vétkes és vétlen, felróhatóságon alapuló és tárgyi, stb.), ezzel is legitimálva az általános 

alakzattól különböző speciális, veszélyes üzemi felelősség, mint „legáltalánosabb különös”843
 

felelősség létjogosultságát, és viszont. 

 

Összegezve megállapítható, hogy a Szakértői Javaslat nem tette le a voksát sem a 

felróhatóságon alapuló felelősség elve, sem a magánjogi deliktum elve mellett sem, hanem 

azok mindegyikét beemelte, s ezzel a megoldásával – feltételezhető szándéka szerint - 

leginkább a joggyakorlat számára engedte át a választás lehetőségét.844
 Csakhogy ez nem a 

                                                 

842 Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 
2009.; 1117-.o. 
 
843 Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 
2009.; 1128.o. 
 
844 Vö.: „A hatályos szabály hatékonyan ötvözi a két alapvető felelősségi elvet: a szubjektív és az objektív felelősséget. 
Az általános kárfelelősségi norma már nem az individuális vétkesésgen, hanem az objektív felróhatóság szempontján 
alapszik. Már nem tisztán szubjektív a vétkességfogalom, hanem azzal, hogy a magatartást az objektív, társadalmi 
elvárhatóság mércéjével kell mérni, az egyéni gondossági mértékhez igazodó klasszikus vétkességi elvet teszi 
objektívvé. „Az adott helyzetben általában elvárhatóság” mint magatartáskövetelmény – a hozzá kapcsolódó 
bizonyítási teherrel együtt – jelenti a felelősségre vonhatóság valódi tartalmát.[…] Bár a rendelkezés kiindulópontja az 
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joggyakorlat, hanem a jogelmélet kérdése; vagy másként megfogalmazva: nem a 

jogalkalmazó, hanem a jogalkotó/jogtudomány alapvető problémája. Erre pedig maga a 

Szakértői Javaslat is őszintén reflektál, amennyiben – az előzőekkel szemben - beismeri a 

szabályozás „verschämte Zufallshaftung” jellegét845
, ugyanakkor az eredeti koncepcióval 

ellentétben, azt mégsem helyezi „őszintébb alapokra”846
. 

 

 

7.2 Jogellenesség mint „változatlan változó” a Bizottsági Javaslatban 

 

6:515.§ [A károkozás általános tilalma] 

A törvény tiltja a jogellenes károkozást.  
6:516.§ [A felelősség általános szabálya] 

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, 
ha bizonyítja, úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

6:517.§ [Jogellenesség] 

Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt 
a) a károsult beleegyezésével okozta; 
b) a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés 
elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a szükséges mértéket 
nem lépte túl; 
c) szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben; vagy  
d) jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás más személy 
jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi. 

6:518.§ [Előreláthatóság] 

Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a 
károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia. 

 

                                                                                                                                                         

emberi magatartás és annak befolyásolhatósága, a szabály tág lehetőséget nyújt a felelősség objektivizálására. A 
felróhatóság-fogalom lényegi eleme a magatartás társadalmi elítélése, rosszallása, valamint az is, hogy e magatartás 
kártérítési szankcióval kedvezően befolyásolható (ez lényegében a kártérítési felelősség megelőző-nevelő funkciója). 
eörsi szavaival élve: a felróhatóság egy jogsértés derűlátóan kedvezőtlen megítélése.”, in: Szakértői Javaslat az új 
Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 2009.; 1117.o. 
 
845 Vö.: „A hatályos rendelkezés tehát nem is a felróhatóságon nyugvó felelősség elvét konstituálja, hanem 
főszabályként az általános károkozás tilalmat szankcionálja, és az exkulpációs bizonyítás fordulatával kimentési 
lehetőséget biztosít a károkozónak. Így a Ptk. összhangban áll azzal a nemzetközi fejlődési iránnyal, amely a 
sikertelen bizonyítás kockázatát – a bizonyítási teher megfordításával – még ott is a károkozóra hárítja, ahol a 
bizonyítási teher általános elve szerint a károkozó vétkességét a károsultnak kellene bizonyítani.”, in: Szakértői 
Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 2009.; 1117-
1118.o. 
 
846 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója, Magyar Közlöny, 2002/15.sz; (II.kötet) 151.o.; Zlinszky János: Indokolt 
javaslat a Ptk. felelősségi fejezetéhez; in: Magyar Jog 8/2001 
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Már elsőre feltűnik a károkozás általános definíciójának változása: a Bizottsági Javaslat – 

szakítva a Szakértői Javaslat indokolhatatlan „nagyvonalúságával”, avagy elméleti 

hezitálásával – már nem valamennyi károkozást, hanem csak a jogellenes károkozást tiltja. 

Vagyis immár a normaszöveg szintjén is egyértelmű: a jogellenesség a kár reflexiója, s nem 

az emberi magatartás mértéke. Azaz ismételten és erőteljesen felbukkan Eörsi Gyula elmélete: 

a polgári jogi felelősség alatt – a polgári jogra jellemző vagyoni természetű viszonyok és 

szankciók túlsúlyára figyelemmel – jogellenes károkozásért való felelősséget ért, ami azonban 

a vagyoni jogok sérelme területén egyértelműen a jogellenesség és az okozati összefüggés 

összevegyítését eredményezi. E szerint ugyanis a magatartás önmagában nem, csak 

következményében jogellenes: „A magatartást okozata: a kár avatja jogellenessé”, de a 

„magatartás csak olyan körben és mértékben jogellenes, amilyen körre az adott esetben az 

okozati összefüggés megállapítható”, vagyis amely kár (okozat) tekintetében a jogellenes 

magatartás okozatos is volt egyben.847
 

 

Egyfelől megerősíti a Szakértői Javaslattal kapcsolatban fent megfogalmazott kritikát, hogy ti. 

miközben módosul a magánjogi deliktum normatív meghatározása – jól lehet a felelősség 

általános szabálya szó szerinti egyezést mutat mindkét szövegváltozatban -, s ezzel javítja a 

Bizottsági Javaslat a korábbi belső ellentmondást, másfelől zavarba ejtő körülményként 

jelentkezik, hogy legyen szó akár „A törvény tiltja a károkozást.”848, vagy akár „A törvény 

tiltja a jogellenes károkozást.”849
 fordulatról, mindkét megfogalmazásra „A károkozás 

általános tilalma”, mint szakasz elnevezést használják a tervezetek. Pedig a kettő se nem 

összemérhető, se nem összetéveszthető! 

 

Azaz, nemcsak hogy a bíróságok nem vették át következetesen az általános magánjogi 

deliktum elvét, de abban maga a kodifikáció is bizonytalankodik. Bizonytalankodik, mert nem 

tudja, nem meri kimondani a különbséget a jogellenesség, mint felelősségalapító emberi 

magatartásmérték és a felróhatóság (hiánya), mint felelősségszüntető ismérv között. Sőt, 

beszédes a Bizottsági Javaslat indokolásának vonatkozó szóhasználata is: „Az általános 

                                                 

847 Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái, a polgári jogi felelősség; Akadémiai Kiadó; Budapest, 1961; 288-
295.o. 
 
848 Szakértői Javaslat, 5:509.§ (1) bekezdése 
 
849 Bizottsági Javaslat, 6:515.§ 
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szabályok között a Javaslat tisztázza a kártérítési norma tényállási elemeit.”850
. Azaz a 

szövegjavaslat „kártérítési normáról” beszél, miközben maguk a kodifikátorok is „A 

felelősség általános szabálya” elnevezést adták a 6:516.§-nak. Ahelyett, hogy elkülönítené és 

megindokolná e két, egymással gyakran, bár nem feltétlen összefüggést mutató magatartás-

mértékek működését, „[…]a jogirodalomban és a joggyakorlatban kialakult vitát eldöntve – 

kimondja, hogy a törvény tiltja a jogellenes károkozást, azaz a kártérítési feltételeként 

megkívánt jogellenesség bizonyítása szükségtelen: a károkozás ténye önmagában bizonyítja a 

magatartás jogellenességét.”851. Ezáltal pedig a felelősség kérdése feloldódik a kártelepítés, és 

végső soron a kárelosztás elsődlegessége iránti vagyonjogi szükségletben852, amit úgy kellene 

a tervezetben – „őszintén” - megfogalmazni, hogy: „Aki másnak jogellenes kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni.”. 

 

De nemcsak a magánjogi deliktum megfogalmazása, és a felelősség megállapításának 

tényállási elemei mutatnak változást a Bizottsági Javaslatban a korábbi tervezethez képest, 

hanem maga „A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai” cím belső 

struktúrája is. Míg a Szakértői Javaslatban a magánjogi deliktum elvének deklarálását 

közvetlenül, ahhoz szorosan kapcsolódva követte a jogellenességet kizáró körülmények 

felsorolása, addig a Bizottsági Javaslatban e kettő közé ékelődik be a felelősség általános 

szabálya. Vagyis a károkozás tilalmát követi a felelősség általános szabálya, majd azt a 

jogellenességet kizáró körülmények részletezése. E tekintetben valószínűleg megijedt a 

kodifikátor a magánjogi deliktum elve és a jogellenességet kizáró körülmények együttes, 

egymással szoros egységet alkotó, túlságosan is demonstratívra sikerült megfogalmazásától, 

és azon látszólag, külsőségeiben is enyhíteni kívánt a Bizottsági Javaslatban, csakhogy ezáltal 

a jogellenességet kizáró körülményeket nem közvetlenül a kár(okozás), hanem a felelősség 

szabályához kapcsolta, amivel pedig – deklarált szándékaival ellentétben – éppen nem a 

károkozással, hanem a felróhatósággal hozza összefüggésbe a jogellenességet, ezzel pedig 

                                                 

850 Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal; Szerk.: Vékás Lajos, CompLex Kiadó; 
Budapest, 2012; 510.o. 
 
851 Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal; Szerk.: Vékás Lajos, CompLex Kiadó; 
Budapest, 2012; 510.o. 
 
852 Voltaképpen a „károsodás” és a „károsítás” – ilyeténképpen való - eggyé válásának egyenes következménye Eörsi 
gyula elméletében a „károsodás” és a „károsítás” elleni védekezés összefonódása is, vagyis a tágan értelmezett 
vétkesség, a felróhatóság beemelése a polgári jogi felelősség fogalmába. 
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tovább erősíti annak lehetőségét, hogy összekeverjék a bizonyításnál a jogellenesség hiányát a 

felróhatóság hiányával. 

 

A jogellenességet kizáró körülmények körében – a Szakértői Javaslathoz képest is – 

újdonságként, kifejezett szabály rendezi a 6:517.§ d) pontjában az ún. jogági jogellenesség 

függetlenségének joggyakorlatban okozott problémáját. A vonatkozó indokolás szerint: „A 

Javaslat egyértelművé teszi, hogy önmagában az a tény, hogy a károkozó a kárt jogszabály 

által megengedett magatartással okozta, nem teszi jogszerűvé a károkozást. Ehhez az 

szükséges, hogy a magatartás más személy jogilag védett érdekét ne sértse, vagy a jogszabály 

a károkozót kártalanításra kötelezze.”853. Ezek alapján nyilvánvalóan nem lesz jogellenes az 

újonnan megjelent versenytárs által okozott kár, ha az ügyfelek egy részét elcsábítja, 

ugyanakkor jogellenes lesz a károkozás, ha az építkező elveszi a szomszéd ingatlan 

benapozottságát, vagy kilátását, függetlenül attól, hogy az építkezésre jogerős engedély 

birtokában került sor. Ez esetben azonban megint csak a magánjogi deliktum 

meghatározásának elégtelenségébe ütközünk, ugyanis itt viszont már nem Bizottsági Javaslat 

szerinti „jogellenes károkozást”, hanem a Szakértői Javaslat szerinti „károkozást” tiltja a 

törvény, vagyis a magatartás eredménye, ti. a károsodás hat vissza a magatartás minősítésére. 

Márpedig a jogi beszámítás tárgyi alapja a jogellenesség, ami akkor forog fenn, ha valamely 

személy magatartása (cselekvése/mulasztása) a jogrend parancsa/tilalma vagy a jó erkölcs 

ellenében hat. Azaz itt elsődlegesen nem a magatartással érintett személy jogilag védett 

érdekeinek a sérelmén van a hangsúly, hanem magának a jogrendnek a sérelmén. Marton 

Géza megállapítását idézve: „A jogellenesség egyszerűen azt jelenti, hogy az adott magatartás 

ellentétben áll a jogrenddel, annak valamely objektív szabályával vagy szellemével”854
. 

 

S ha már Marton Géza neve felmerült, nem lehet szó nélkül elmenni a tervezet 6:518.§-ában 

megfogalmazott előreláthatósági klauzula mellett sem. A polgári jogi felelősség 

megállapításának egyik - sem a Szakértői Javaslat, sem a Bizottsági Javaslat által nem vitatott 

- további feltétele a felelősséget megalapozó okozati összefüggés a sértő/kötelezett 

magatartása (felrótt cselekvése, mulasztása, hibás teljesítés, stb.) és a sértett oldalán előállt kár 

között. A felróhatóság lehető legtágabb határait a conditio sine qua non elve (ok = 

                                                 

853 Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal; Szerk.: Vékás Lajos, CompLex Kiadó; 
Budapest, 2012; 510.o. 
 
854 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 128. pont 
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előfeltételek összessége) és a feltételek egyenértékűségének tana (Bedingungstheorie) húzza 

meg. Ezek alapján minden olyan körülmény, amely nélkül a kár nem következett volna be – 

conditio sine qua non –, okozati, és így az általuk körvonalazott felelősség parttalan. Mindezt 

a Bizottsági Javaslat is kiemeli indokolásában: „A kártérítési ítélkezés bizonytalansága 

jelentős részt abból fakadt, hogy a Ptk. valamennyi okozott kár megtérítését írta elő, ez 

viszont, adott esetben akár rendkívül távoli, a károkozó által teljes mértékben előre nem 

látható károk megtérítését tette volna szükségessé. A bíróságok különböző megoldásokkal 

próbálták az ilyen károk megtérítését elkerülni. A Javaslat – elismerve a bíróságok 

törekvésének indokoltságát – elvágja az okozati láncot az olyan károk tekintetében, amelyeket 

a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia”855
. Azaz a tervezet az elvárhatósági 

klauzula neve alatt quasi bevezeti az adekvát okozatosság elvét, ahol a károkozó csak az 

adekvát módon okozott károkért felel (ú.n.: jogi okozatosság); ugyanez igaz megfordítva is: a 

károkozó csak azon következményekért nem tartozik felelősséggel, amelyek egy egészen 

szokatlan eseménysorozat következtében álltak elő. Tehát végső soron a felelősség a 

károkozó magatartás minden olyan következményéért fennáll, amelyekkel a dolgok általános 

menete során számolni kell, és nem minősülnek atipikus következményeknek. Mivel azonban 

itt sem az egyéniesített „tőle elvárhatóság”, hanem a polgári jogban, így a felelősségi jog 

általános szabálya körében is az „adott helyzetben általában elvárhatóság” érvényesül, az, 

hogy a károkozó in concreto a kárt előre látta, vagy láthatta volna, az adekvát okozatosság 

szempontjából nem megkívánt előfeltétel, elegendő, ha az ok kár előidézésére való általános 

alkalmassága bármely értelmes ember (Idealmensch) által felismerhető volt, habár az egyes 

következmények maguk nem voltak felismerhetők. 856. Kérdéses, hogy vajon a javaslat 

szerinti előreláthatósági klauzulát is így értelmezik majd a bíróságok, hiszen az ő szerepük e 

tekintetben még a Bizottsági Javaslat indokolása szerint is meghatározó: „Ez természetesen 

továbbra is a bíróságok mérlegelését teszi szükségessé, de a rendelkezés alkalmas lehet arra, 

hogy megteremtse a kiszámítható ítélkezési gyakorlat alapját.”857
.  

                                                 

855 Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal; Szerk.: Vékás Lajos, CompLex Kiadó; 
Budapest, 2012; 511.o. 
 
856 Ld. ennek kritikáját Marton Gézánál: „Ez a felfogás, ha egyfelől jó volt arra, hogy a felelősségnek a 
vétkességfogalom által feltételezett, s a társadalom védelme szempontjából nagyon is szűk kereteit tágítsa, másrészt 
ez irányban túllőtt a célon, mert viszont a tettes fejére zúdított olyan következményeket is, melyeket a tettes 
semmiképp előre nem láthatott, ellenük nem védekezhetett, melyekért való marasztalása tehát nemcsak a vétkességi 
alapelv, de sokszor csak a jogérzetnek is csak súlyos sérelmével történhetett.”, Marton Géza: A polgári jogi felelősség; 
TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 121.pont 
 
857 Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal; Szerk.: Vékás Lajos, CompLex Kiadó; 
Budapest, 2012; 511.o. 
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Mindettől függetlenül, bizonyossággal állítható, hogy amint évtizedekkel ezelőtt az adekvát 

okozatosság elméletét, úgy most az elvárhatóság klauzuláját is elsődlegesen a felelősség 

terjedelmének korlátozására irányuló szükséglet hívta életre. Így sem az adekvát okozatosság 

elmélete, sem az előreláthatósági klauzula nem csupán oksági elmélet858
, hiszen az atipikus 

eredményekért, amelyek csak a körülmények egy bizonyos véletlenszerű és objektíve előre 

nem látható találkozása folytán álltak elő, nem felelnek. Azaz jogilag nézve ismét a vétkességi 

elv kerekedik felül: csak azokért a következményekért lehet felelősségre vonni valakit, 

melyek tekintetében vétkessége fennforog. És erre figyelemmel az előreláthatósági klauzula 

kapcsán is fel kell idézni Marton Géza megállapítását: „Adekvát okról beszél, mikor adekvát 

beszámításról kellene szólnia. Az okfogalmat rontja meg ahelyett, hogy a felelősségi 

(beszámítási) elméletet javítaná.”859
. 

 

 

7.3 Jogellenesség mint „változatlan változó” a 2013.évi V.törvényben 

 

6:518.§ [A károkozás általános tilalma] 

A törvény tiltja a jogellenes károkozást.  
6:519.§ [A felelősség általános szabálya] 

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, 

ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. 

6:520.§ [Jogellenesség] 

Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt 
a) a károsult beleegyezésével okozta; 
b) a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés 
elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a szükséges mértéket 
nem lépte túl; 
c) szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben; vagy  

d) jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás más személy 
jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi. 

6:521.§ [Előreláthatóság] 

Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a 

károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia. 

                                                                                                                                                         

 
858 „Látnivaló, hogy mindegyik formula arra megy ki, hogy az okozatosság ténybeli (fizikai) kérdésének területére 
akarja kijátszani azt a jogpolitikai kérdést, hogy a felelősség határát hol kelljen célszerűen megvonni.”, Marton Géza: 
A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 121.pont 
 
859 Marton Géza: A polgári jogi felelősség; TRIORG Kft.; Budapest, 1993; 121.pont 
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A normaszöveg szintjén egyetlen, kizárólag technika jellegű különbség mutatkozik a 

Bizottsági Javaslathoz képest, ti. a Ptk. – érvényre juttatva az egységes szerkesztési technikát 

– elhagyja a felelősség általános szabálya körében a felróhatóság definiálását, s csak utal a 

törvény 1:4.§ (1) bekezdésében elhelyezett definícióra. Ugyanakkor az indokolásban több új 

elem is felmerül. 

A károkozás általános tilalma és a felelősség általános szabálya körében, szakítva a Szakértői 

Javaslatban rejtve megjelenő860
 „bizonytalankodással”, megerősíti a Bizottsági Javaslatban 

írtakat: „Míg a szerződészegésért való felelősség esetén a Ptk. szakít a hatályos jog 

felróhatósági alapú felelősségi rendszerével, addig a szerződésen kívül okozott károkért való 

felelősség a Ptk. alapján továbbra is a károkozó felróhatóságán alapul.”861. A többi néma 

csend. Már nem szól az indokolás a vétkesség eredetileg erkölcsi kategóriájának Gustav 

Radbruch által találóan „verschämte Zufallshaftung” -gá való (meg)hasonulásáról, és végkép 

megfeledkezik az eredeti kodifikációs szándékról: a polgári jogi kártérítési felelősség 

„őszintébb alapokra helyezéséről”.862
 Nyilvánvalóan ez a mellőzés nem érinti a bíróságok 

joggyakorlatát, mégis, indokolt és megerősítő lett volna az eredeti koncepcióra reflektáló 

indokolás. 

A jogellenesség körében ugyanakkor két tekintetben is megerősítést ad a Ptk. indokolás. Az 

első esetben, mintegy kihangsúlyozva a magánjogi deliktum „régi-új” szerepét – és ezáltal 

csökkentve a Ptk. újdonságát – hangsúlyozza a bírói gyakorlat kontinuitását: „Ez az álláspont 

már az újabb bírói gyakorlatban is megjelenik. Több felsőbírósági határozat mondja ki, hogy a 

károkért való felelősség szempontjából jogellenes minden olyan magatartás, amely 

károsodásra vezet, kivéve, ha a károkozó magatartás jogellenességét kizáró ok áll fenn: 

BDT2007.1689. A kár megtérítése iránti igény szempontjából a jogellenesség a kár 

okozásából következik, ugyanis – ha a törvény kivételt nem tesz – minden károkozás 

jogellenes (a károkozás általános tilalma, neminem laedere elve): BDT2005.1261. A jogtételt 

                                                 

860 „A hatályos rendelkezés tehát nem is a felróhatóságon nyugvó felelősség elvét konstituálja, hanem főszabályként 
az általános károkozás tilalmat szankcionálja, és az exkulpációs bizonyítás fordulatával kimentési lehetőséget biztosít 
a károkozónak. Így a Ptk. összhangban áll azzal a nemzetközi fejlődési iránnyal, amely a sikertelen bizonyítás 
kockázatát – a bizonyítási teher megfordításával – még ott is a károkozóra hárítja, ahol a bizonyítási teher általános 
elve szerint a károkozó vétkességét a károsultnak kellene bizonyítani.”, in: Szakértői Javaslat az új Polgári 
Törvénykönyv tervezetéhez; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex Kiadó; Budapest; 2009.; 1117-1118.o. 
 
861 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex; Budapest, 2013; 943.o. 
 
862 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója; Magyar Közlöny, 2002/15.sz.; (II.kötet) 151.o.; Zlinszky János: 
Indokolt javaslat a Ptk. felelősségi fejezetéhez; in: Magyar Jog 8/2001 
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a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák több eseti döntésükben is kifejtették. (BDT2001.403.; 

BDT2003.833.; BH2010.213.; EBH2011.2397.)”863. A második esetben pedig részletezően 

kitér – a Bizottsági Javaslatban csak érintőlegesen tárgyalt – jogági jogellenesség 

függetlenségének kérdésére. Az egyes jogágak jogellenesség-fogalma ugyanis nem csak 

független, de el is térhet egymástól. Ez azt jelenti, hogy ha egy magatartás közigazgatási jogi 

szempontból jogszerűnek is tekinthető, nem feltétlenül lesz az a polgári jog körében. Ezért a 

„[…] Ptk. egyértelművé teszi, hogy önmagában az a tény, hogy a károkozó a kárt jogszabály 

által megengedett magatartással okozta, nem teszi jogszerűvé a károkozást. Ezekben az 

ügyekben – hasonlóan a közigazgatási határértékeken belüli (határérték alatti) 

környezetszennyezési tényállásokhoz – a kártérítési kötelezettség alóli mentesüléshez az 

szükséges, hogy a magatartás más személy jogilag védett érdekét ne sértse, vagy a jogszabály 

a károkozót kártalanításra kötelezze.[…] A jogilag védett érdeksérelem megállapításához az 

ellentétes érdekek összemérése (BDT2002.357.), vagyis az szükséges, hogy a bíróság 

megállapítsa: a zavarás az ún. tűrési küszöböt átlépi-e, vagy olyan, amelyet a sérelmet 

szenvedett még tűrni tartozik.”864
. Mindezekre figyelemmel deklarálja a Ptk. a jogági 

jogellenesség függetlenségét, ugyanakkor annak gyakorlati kritikáját – ti. „önkorlátozását” – 

elhallgatja: „Annak ellenére, hogy a fenti tételek a kialakult és állandó bírói gyakorlat 

részének mondhatók, a közigazgatási jogi és a polgári jogi jogellenesség függetlensége nem 

mindig vezet igazságos eredményre. Az építési engedély kiadása iránti közigazgatási 

eljárásban a szomszéd az ügyfél jogállásával bír, a tervek ellen tiltakozhat, az építési engedély 

ellen fellebbezést nyújthat be. A fentiek szerint akkor és annak ellenére is kártérítést 

követelhet, ha mindezt elmulasztja, hiszen attól még, hogy van jogerős építési engedély, a 

károkozás polgári jogi szempontból (lehet) jogellenes. Indokolt lenne a károsult e mulasztását 

– ha nem is a közigazgatási jogi és a polgári jogi jogellenesség összekapcsolása útján – de 

legalább felróható károsulti közrehatásként a károsult terhére figyelembe venni.”865
. Még 

ennél is nehezebb a jogellenesség megítélése ott, ahol a gondatlanság mértéke is rendkívül 

vitatott: „A tonikos üveg ismert esetében866
 a károkozó magatartás jogellenességi eleme 

                                                 

863 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex; Budapest, 2013; 943-944.o. 
 
864 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal; Szerk.: Vékás Lajos; CompLex; Budapest, 2013; 944-945.o. 
 
865 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény magyarázata; Szerk.: Osztovits András; Opten Kiadó; 
Budapest, 2011; 1267.o. 
 
866 Ld.: BH 1993/5/300. számú eseti döntés: A tonikos üveget a fűtőtest mellett tárolta a vendéglátó a 
fürdőszobában, miközben az ott lévő mosdóban mosogatott, és rácseppent víz miatt felrobbanó tonikos üveg 
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hiányzik, vagy pedig a magatartás nem volt gondatlan? Mi a jogellenesség az építési 

engedéllyel felemelt épülettel elvont kilátás esetén? A kilátást elvonó magtartás? Az, aki más 

kilátását elvonja vagy csorbítja, kártérítéssel tartozik? Tehát kérdés, vajon a jogellenesség 

objektív kategória-e, amely független a károkozó tudati és beszámítási képességétől, vagy 

pedig nem az.”867
. 

 

Azaz – még ha némi elméleti és kodifikációs kerülő úton is, de - visszajutunk a már ötszáz 

évvel ezelőtt megfogalmazott tételhez, ami kimondja, hogy „ …  a törvény emberek 

találmánya, Isten ajándéka, bölcsek tanítása, az erőszakos kihágások fenyítéke, a polgári 

társaság megnyugtatása, a bűnnek eltávolítója.”868, és ezzel gondolati egységben már a 16. 

században eljut Werbőczy István az emberi magatartás normatív mércéjének generál 

klauzulájáig, s így kimondatlanul a polgári jogi felelősség egységes alapelvéhez is, vagy 

ahogy azt később Sólyom László nevezte, az „egyszerre általános felelősségalapító és 

felelősségkorlátozó formuláig”869: „ …  természeti jog alatt értjük azt, ami a mózesi 

törvényben és az evangeliomban foglaltatik; melynél fogva mindenki köteles úgy viselkedni 

mással szemben, a mint akarja, hogy más viselkedjék ő irányában; és tilos mással olyat tennie, 

a mit nem akar, hogy más tegyen ő vele.”870
. 

Az „elvárt és tanúsítandó emberi magatartás-mérték” - Werbőczy István által kifejezetten a 

magánjog, mint az egyes emberek érdekeit szabályozó normák871
 körében – megfogalmazott, 

és Lukács evangéliumából872
 származtatott formulája, egyfelől – itt is kihangsúlyozandó, 

hogy - nem tévesztendő össze a szerződéses jogviszonyokra korlátozódó objektív értelemben 

vett jóhiszeműség fogalmával – az ugyanis inkább az előreláthatósági szabályához 

(reasonable foreseesbility) közelít, másfelől nem is ebből a korból ismert a magánjog 

művelőinek: „At present I content myself with pointing out that in English law there must be, 

                                                                                                                                                         

megsértette az ajtóban álló vendég szemét. Mi a jogellenes magatartás? Kézmosóban mosogatni? Tonikos üveget 
fürdőszobában tárolni? Ügyetlenül mosogatni? 
 
867 Csehi Zoltán: Gondolatok a kártérítési jog polgári jogi szabályainak oktatásáról; in: Csehi Zoltán: Diké kísértése – 
Magánjogi és kultúrtörténeti tanulmányok; Gondolat Kiadó; Budapest, 2005; 291.o. 
 
868 Werbőczy István: Tripartitum (Prologus/Bevezetés – VI.czím, 4.§); Téka Könyvkiadó, Budapest, 1990.; 36.o. 
 
869 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása; Budapest, 1977, 141.o. 
 
870 Werbőczy István: Tripartitum (Prologus/Bevezetés – II.czím, 5.§); Téka Könyvkiadó, Budapest, 1990.; 30.o. 
 
871 Werbőczy István: Tripartitum (Prologus/Bevezetés – II.czím, 3.§); Téka Könyvkiadó, Budapest, 1990.; 29.o. 
 
872 Lukács, 10. 
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and is, some general conception of relations giving rise to a duty of care, of which the 

particular cases found in the books are but instances. …  The rule that you are to love your 

neighbour becomes in law, you must not injure your neighbour; and the lawyer’s question, 

Who is my neighbour? receives a restricted reply. You must take reasonable care to avoid acts 

or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour. 

Who, then, in law is my neighbour? The answer seems to be – persons who are so closely and 

directly affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so 

affected when I am directing my mind to the acts or omissions which are called in 

question.”873
. 

És a kör bezárult: Ibi semper est victoria, ubi concordia est!  

Peschka Vilmos szavait idézve: „A polgári jogi kártérítési felelősség jogtörténeti alakulása és 

az ebből fakadó jogelméleti következtetések alapján megállapítható, hogy létrejött – ha nem is 

egyforma szinten és értelemben – a kártérítési felelősség jogi szabályozása kezdetének és 

jelenkori, posztmodern végének egysége. Ezzel – természetesen – a kártérítési felelősség 

története nem fejeződött be, aminthogy a történelemnek sincs vége. Akár a hegeli „triadikus”, 

akár a nietzschei „örök visszatérés” jegyében, minden kezdődik előlről, s hogy mit hoz a jövő, 

az beláthatatlan és kiszámíthatatlan, ha a tendencia sejthető is. A polgári jogi kártérítési 

felelősség jövőbeni alakulására nézve is érvényes a horatiusi intelem: Quid sit futurum cras, 

fuge quaerere…”874
. 

                                                 

873 House of Lords - M’Alister (or Donoghue) (Pauper) appellant; and Stevenson respondent; 1932 May 26.; A.C. 
581.o. 
 
874 Peschka Vilmos: A kártérítési felelősség morális és etikai kiüresedése; in: Ius Privatum Ius Commune Europae, 
Liber Amicorum Studia ferenc Mádl Dedicata; ELTE ÁJK; Budapest, 2001; 219.o. 
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8 Záró következtetések 
 

 

„Így forog az idő s fonalas kerekén 

A lét eleven köpenyét szövöm én.” 

/Goethe: Faust/ 

 

Dolgozatunkban nem kívántuk, nem is kívánhattuk a felelősségi elméletek és rendszerek 

egészének vizsgálatát elvégezni, csupán áttekinteni a károkozás előszobájában a jogellenesség 

– polgári jog egészének dogmatikájára és szellemiségére reflektáló – fogalmát, dogmatikai és 

kodifikációs különbségeit a magyar (polgári) jog fejlődésében. Vizsgálatunk 1514.évi 

Tripartitum bemutatásával indult, és a 2014.március 15-én hatályba lépett Ptk. elemzésével 

zárult. Ötszáz év szerves, tudatos építkezésének, és egyúttal páratlan véletlenek, 

összecsengések és szétfejlődések hatásait, részben elméleti, részben gyakorlati fejleményeit 

mutatta be. 

A jogellenesség, mint magatartás-mérték fejlődése, mint láttuk, nem lineáris, de gyakran még 

csak nem is nyomon követhető; hol a bona fides fogalmából tör elő, hol a kárelosztás iránti 

össztársadalmi igény hatalmas sziklái alatt tűnik el búvópatak módjára.  

Nincs tehát semmiféle fejlődés? De igen, van.  

A magatartás-mérték az idő múlásával, mint a városok is, valahogy mindig gyarapodott, 

önmagából azonban mindig is fenntart valami „ismeretlent”, ha másra nem is, akkor 

gondoljunk csak a dolgozatunkban – a vizsgált témára való koncentrálás okán – is csak 

érintőlegesen tárgyalt jogági jogellenesség függetlenségére. Vagyis egyfelől ismeretlen 

marad, másfelől mégis megismerjük és kiigazodunk rajta. Nem mi alapítottuk, nem mi 

jósoltuk meg a polgári jogi felelősség rendszerében való szükségességét. De nem ismerjük 

evilági „tervezőit” sem, talán nincs is neki. Az említett jogtudósok csak a tárgyalt 

törvénytervezetek kidolgozói, de nem végrehajtói. 

 

A különböző korok szabályait sorra véve tisztelettel, ugyanakkor kritikus szemmel próbáltuk 

meg kifejteni álláspontunkat. Ezt azonban nehezítette, hogy a jogellenesség szabályozásában 

keveredő rend és rendetlenség (mondhatnánk: a jogalkotó jogi műveltségének és 

műveletlenségének egyvelege) folytán kevés az olyan elem, mely minden vitán felül áll. 

Ma már elmondhatjuk, hogy a „műveletlenség” hosszú és töredezett korszakának vége, 

másfelől az sem lehetséges, hogy elhárítva a feladatot megfutamodjunk. Meg kell próbálni, fel 
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kell tehát vállalni a szabályozást, a jogellenesség, és ezen keresztül a deliktuális felelősségi 

rendszerhez fűződő meggyőződéseink érvényre juttatását, akár annak tudatában is, hogy 

tévedéseket követhetünk el. 

A jogellenesség, mint magatartás-mérték ugyanis – mint azt az ezzel kapcsolatos jogelmélet 

és joggyakorlat is mutatja – egyszerre „tervezett” és „természetesen növekvő, fejlődő” 

jogintézmény. 

 

Létjogosultsága és jelentősége mind a magánjog tudományát, mind a magánjog gyakorlatát 

tekintve vitán felül áll. A jövőre nézve minden más állítás a futurizmus körébe tartozna, 

hiszen a múltba tekintve nem ismerhetjük a jövő generáció jogalkotóit (tervezőit) és (a 

„természetes fejlődéséért felelős”) jogalkalmazó/jogot nem alkalmazó embereit; a múlt pedig 

már megmutatta, hogy a jogellenesség, mint magatartás-mérték sem örökös részese a szintén 

nem örök és változatlan jogrendnek. 

 

Itt idézném fel Subosits István875
 egy – kiadásban meg nem jelent – kéziratának részletét, 

melyet ő a fogalmak saját tudományterületén való eluralkodásáról írt, s melyet jelen írás 

mottójául is választottam: „A gyógyító nevelés magyar nyelvi terminológiájában inkább 

aggasztóak az ún. tükörfordítások, pl. hallássérült, beszédfogyatékos, sérülésspecifikus, 

súlyos fogyatékos stb. Ezek valóban szennyezik nyelvünk tisztaságát. Egy-egy tudomány 

szakszókészlete nem válhat hermeneutikai kérdéssé, az értelmezés tudományává, már csak 

azért sem, mert végső fokon nem a szavak következtében tökéletesednek a dolgok, hanem a 

dolgok következtében a szavak. Mielőtt tehát szavakat használnánk, az értelmükbe kell 

belefeledkeznünk.”. 

 

Vajon belefeledkeztünk-e már az emberi magatartás-mérték fogalmába? Igen. A magyar 

jogtudomány és joggyakorlat több évszázadra visszatekintő, még tévedéseiben is gazdagító 

példatárát adja az értelmezési kísérleteknek. Vajon hasznosítottuk-e ezen eredményeket a 

fogalmaink tökéletesítésére? Igen, de csak részlegesen. Végül: vajon meghagyjuk-e 

magunknak a fogalmaink további tökéletesítésének lehetőségét a kodifikációt követően, ha 

azokat jelen tartalmukkal és pontosított (szűkített) nyelvi megjelöléssel bízzuk a 

jogalkalmazás további hermeneutikai kísérletezésére, hogy azokat ugyanezen fogalmi 

                                                 

875 Subosits István (1929–2009), a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Fonetikai és Logopédiai 
Tanszékének alapító tanszékvezetője, főiskolai tanár 
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koordinátarendszerben és fogalmi készlettel értelmezze és fejlessze tovább? Reméljük igen, 

mert hiszen – amint azt szintén megmutatta már a jogtörténet – egyetlen kódex sem lehet 

„csak a hatályos jogot konzerváló törvénymű, de épp úgy nem akarhat mindenáron 

forradalmian újítani ott is, ahol az élő jog gyakorlata már tartósan bevált megoldásokat 

alakított ki. Aurea medioctritas!”876, ami akár még ösztönzőleg is hathat a jogintézmények, s 

általuk a fogalmi készletünk mihamarabbi tökéletesítésére. 

 

S legvégül: hogyan lehet „megszüntetve megőrizni” a jogellenesség, mint emberi magatartás-

mérték, s általa közvetve a felelősség és kártérítés céljait a megváltozott körülmények között? 

Lord Atkin úgy érezte, hogy az agyontechnicizált joggal szemben csakis egy általános 

erkölcsi parancs alapján tud alternatívát állítani. „Ítélete a felelősségről, a kötelező 

gondosságról és határairól ugyanis bibliai nyelven szól. A „szeresd felebarátodat” 

parancsának többszörös transzformációjával jut el az ésszerűen előrelátható károkért való 

felelősség kimondásához.”877
. 

 

                                                 

876 Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései; hvgorac; Budapest, 2001; 28.o. 
 
877 Sólyom László: Mit szabad és mit nem?; Valóság, 1985/8 
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10.1 Marton Géza megismételt kísérletének kérdőíve 

 

Kedves Tanuló/Hallgató! 
 

Az elkövetkező kérdésekkel egy tudományos kutatáshoz szeretnénk képet kapni az eltérő életkorú, 

nemű és képzettségű személyek – jogi értelemben vett – felelősség felfogásáról. Kérem, olvassa 

végig a kérdéseket és a saját belátása szerinti helyes válasz melletti négyzetbe rajzoljon egy X -et. 

Segítő közreműködését köszöni: 

Dr.Landi Balázs 

 

KÉREM, JELÖLJE MEG A MAGÁRA VONATKOZÓ MEGFELELŐ KATEGÓRIÁKAT! 

ÉLETKOR NEM 

12 – 14 év, vagy 

ált.isk. 7.oszt. 

16 – 17 év, vagy 

gimn. 2.oszt. 

18 – 20 év, vagy 

egyetem I.évf. 

23 – 25 év, vagy 

egyetem V.évf. 

 

Férfi 
 

Nő 

      

 

1.Kérdés: Két zsebtolvaj a tömegben egy-egy tárcát lop. Az egyikben ötezer forint volt, a 

másikban tízezer forint. Egyformán vagy különbözőképp büntetné-e meg őket? 

 

1.Mindkét tolvajt ugyanúgy büntetném 
 

 

2.Azt a tolvajt, aki a tízezer forintot tartalmazó tárcát lopta el, súlyosabban büntetném. 
 

 

 

2.Kérdés: Valaki színházba menvén, kölcsönkéri barátja színházi látcsövét. Hazafelé menet a 

lépcsőn egy narancshéjon elcsúszik, s a látcső eltörik. Tartozik-e helyette újat venni? 

 

1.Igen 
 

 

2.Nem 
 

 

 

3.Kérdés: Egy falusi férfi lovai a vásáron valamitől megvadultak, s a férfi minden erőlködése 

ellenére belegázoltak az ott áruló kereskedő kirakott árui közé. Tartozik-e a férfi megfizetni a lovak 

által okozott kárt? 

 

1.A férfi köteles megfizetni a kereskedő minden kárát, függetlenül attól, hogy nem volt hibás a lovak  
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elszabadulásában. 
 

2.Mivel a férfi nem volt hibás a lovak elszabadulásában, így nem lenne helyes vele megfizettetni a 

kereskedőt ért teljes kárt. A férfi és a kereskedő egymás közt arányosan megosztva (pl. fele-fele 

arányban) viselje a kárt. 
 

 

3.Mivel a gazda nem volt hibás a lovak elszabadulásában és a maga részéről egyébként is mindent 

megtett a lovak visszafogása érdekében, nem felel a kereskedőt ért kárért. 
 

 

 

4.Kérdés: Egy ”babysitter”, akit a felügyelendő gyermek szülei külön figyelmeztetnek, hogy 

nagyon vigyázzon a szobában álló drága porcelán vázára (s aki ezért mindig is nagyon ügyel arra, 

nehogy összetörje azt), egyszer mégis valahogyan eltöri a vázát, amikor azt véletlenül fellöki. 

Levonhatják-e a váza árát (nyolcvanezer forintot) a ”babysitter” fizetéséből? 

 

1.A ”babysitter” köteles megfizetni a váza árát, függetlenül attól, hogy mindeddig soha semmilyen 

kárt nem okozott a gyermekfelügyelés közben és munkájára különben sem volt eddig panasz. 
 

 

2.Az eddigi óvatosságára és alacsony jövedelmére is tekintettel igazságtalan volna a ”babysitter”-rel 

kifizettetni a váza teljes árát. A ”babysitter” és a szülők egymás közt arányosan megosztva (pl. 

fele-fele arányban) viseljék a kárt. 
 

 

3.A ”babysitter” mindig szem előtt tartotta a szülők utasítását és a legnagyobb odafigyelése ellenére 

törte össze a drága vázát, amit a szülők állítottak a földre. Így a váza árát – mivel a maga részéről 

mindent elkövetett a sérülés elkerülése érdekében – nem köteles kifizetni. 
 

 

 

5.Kérdés: Egy idős férfi autóvezetés közben váratlanul rosszul lesz és nekihajt az út szélén 

szabályosan parkoló autónak, amiben jelentős kárt okoz. Tartozik-e az idős férfi megfizetni a 

parkoló autóban okozott kárt? 

 

1.Az idős férfi köteles megfizetni a parkoló kocsiban okozott kárt, függetlenül attól, hogy a rosszullét 

váratlanul tört rá, és így nem volt ideje félreállni a kocsijával. 
 

 

2.Bár nem szándékosan, de mégiscsak az idős férfi okozta a kárt, így legalább a parkoló kocsiban 

okozott kár egy részét neki kell megfizetnie. 
 

 

3.Az idős férfi nem tehetett arról, hogy rosszul lett vezetés közben, így helytelen volna őt felelőssé 

tenni a parkoló kocsiban okozott kárért, azaz nem felel érte. 
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6.Kérdés: Egy gyalogos, hogy elérje az utolsó villamost, óvatlanul átszalad az úttesten, ahol egy 

autó közeledik. Az autó vezetője, nehogy elüsse a gyalogost, hirtelen fékez, aminek következtében 

az első ülésen szállított torta leesik az autó padlójára és összenyomódik. Tartozik-e a gyalogos 

megfizetni a torta árát? 

 

1.Nem kell a gyalogosnak megfizetnie a torta árát, mert ha a tortát az autós már eleve az autó 

padlójára tette volna, vagy azt az ülésen rögzítette volna, akkor az a fékezéskor nem nyomódott 

volna össze. 
 

 

2.Igaz ugyan, hogy a gyalogos óvatlanul szaladt át az úttesten, de az autós is helytelenül szállította a 

tortát, így mindketten közrehatottak a torta összenyomódásában, azaz a gyalogos a torta árának 

csak egy arányos részét (pl. felét) köteles megfizetni. 
 

 

3.Az autós úgy szállítja a tortát, ahogyan neki tetszik és csak azért fékezett, mert a gyalogos átszaladt 

előtte, így a gyalogos köteles megfizetni a torta teljes árát. 
 

 

 

7.Kérdés: Egy távolsági autóbuszon egymás mellett ülve utazik a világhírű filmszínésznő és a 

titkárnő. Az autóbusz egy durrdefekt miatt felborul és a baleset következtében mind a színésznő, 

mind a titkárnő maradandó sérüléseket szenved. Kérhet-e a színésznő és a titkárnő az autóbusz-

társaságtól kártérítést az elszenvedett fájdalmakért és a maradandó sérülésekért? 
 

 

1.Igen, mindketten ugyanolyan összegű kártérítésre jogosultak az autóbusz-társasággal szemben. 
 

 

2.Igen, de a világhírű színésznő nagyobb összegű kártérítésre jogosult mint a titkárnő, hiszen őt a 

világon mindenütt ismerik, így az őt ért sérülés jelentősebb hátránynak minősül. 
 

 

3.Nem, mert az autóbusz-társaság nem tehetett arról, hogy az autóbusz kereke kidurrant és annak 

következtében a busz felborult. 
 

 

 

8.Kérdés: Két távoli város között menetrend szerinti vonat közlekedik. Egy utasnak menet közben 

WC -re kellene mennie, de a vonaton található WC -k (meghibásodás miatt) mind zárva vannak. Az 

utasnak így egész úton (2,5 óra hosszan) vissza kell tartania szükségletét. Követelhet-e az utas az 

elszenvedett kellemetlenségért kártérítést a vonattársaságtól? 

 

1.Nem, mert ilyen esetben mindenkitől elvárható, hogy alkalmazkodjon a körülményekhez, azaz 

vissza kell tudni tartani a szükségletet. 
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2.Nem, mert kisebb technikai hibák bármikor előfordulhatnak a vonaton is. Ilyenkor nem várható el, 

hogy a vonat csak egyetlen utas miatt külön megálljon, mivel akkor nem tudja tartani a menetidőt. 

(Ha pedig a vonat késik, akkor a többi utas perelhetné be a vonattársaságot a menetidő be nem 

tartásáért.) 
 

 

3.Igen, mert mindenkinek minden körülmények között biztosítani kell a lehetőséget, hogy 

”könnyítsen” magán. 
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10.2 A megismételt kísérlet értékelőlapja 

 

  KORCSOPORTOK  

ÖSSZESEN   12-14 év, vagy 

ált.isk. 7.oszt. 

16-17 év, vagy 

gimn. 2.oszt. 

18-20 év, vagy 

egyetem I.évf. 

23-25 év, vagy 

egyetem V.évf. 

  Férfi Nő Σ Férfi Nő Σ Férfi Nő Σ Férfi Nő Σ Férfi Nő Össz. Σ 

1. 

kérd. 

1.vál. 86% 88% 87% 97% 97% 97% 86% 94% 91% 79% 90% 86% 88 88% 111 93% 199 90% 

2.vál. 14% 12% 13% 3% 3% 3% 14% 6% 9% 21% 10% 14% 12 12% 9 7% 21 10% 

2. 

kérd. 

1.vál. 80% 76% 78% 72% 86% 79% 67% 69% 68% 79% 87% 84% 74,5 74% 95,5 80% 170 77% 

2.vál. 20% 24% 22% 28% 14% 21% 33% 31% 32% 21% 13% 16% 25,5 26% 24,5 20% 50 23% 

3. 

kérd. 

1.vál. 51% 32% 43% 37% 45% 41% 67% 59% 62% 64% 64% 64% 52 52% 61 51% 113 51% 

2.vál 40% 64% 50% 53% 55% 54% 33% 35% 34% 36% 23% 27% 42 42% 52 43% 94 43% 

3.vál. 9% 4% 7% 10% 0% 5% 0% 6% 4% 0% 13% 9% 6 6% 7 6% 13 6% 

4. 

kérd. 

1.vál. 23% 28% 25% 50% 36% 43% 43% 35% 38% 42% 33% 36% 38 38% 40 33% 78 35% 

2.vál. 60% 48% 55% 43% 49% 46% 38% 37% 38% 29% 50% 43% 46 46% 55 46% 101 46% 

3.vál. 17% 24% 20% 7% 15% 11% 19% 28% 24% 29% 17% 21% 16 16% 25 21% 41 19% 

5. 

kérd. 

1.vál. 26% 20% 23% 28% 9% 18% 57% 31% 41% 57% 33% 41% 37,3 37% 28 24% 65,3 30% 

2.vál. 54% 56% 55% 31% 65% 49% 19% 50% 38% 14% 33% 27% 34,3 34% 61,5 51% 95,8 44% 

3.vál. 20% 24% 22% 41% 26% 33% 24% 19% 21% 29% 33% 32% 28,3 28% 30,5 25% 58,8 26% 

6. 

kérd. 

1.vál. 49% 68% 57% 63% 61% 62% 48% 56% 53% 43% 33% 36% 52 52% 65 54% 117 53% 

2.vál. 28% 20% 25% 20% 30% 25% 38% 31% 34% 14% 30% 25% 26 26% 34 28% 60 27% 

3.vál. 23% 12% 18% 17% 9% 13% 14% 13% 13% 43% 37% 39% 22 22% 21 18% 43 20% 

7. 

kérd. 

1.vál. 83% 80% 82% 70% 94% 82% 62% 84% 76% 86% 80% 82% 75 75% 102 85% 177 80% 

2.vál. 0% 0% 0% 27% 0% 13% 24% 10% 15% 14% 7% 9% 15 15% 5 4% 20 9% 

3.vál. 17% 20% 18% 3% 6% 5% 14% 6% 9% 0% 13% 9% 10 10% 13 11% 23 11% 

8. 

kérd. 

1.vál. 11% 36% 22% 23% 41% 32% 10% 19% 15% 25% 3% 10% 16,5 17% 29,5 25% 46 21% 

2.vál. 75% 56% 67% 43% 29% 36% 38% 37% 38% 75% 37% 49% 57,5 57% 46,5 38% 104 47% 

3.vál. 14% 8% 11% 34% 30% 32% 52% 44% 47% 0% 60% 41% 26 26% 44 37% 70 32% 
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I. Introduction 

 

There are certain common prerequisites to determining civil law liability for damages outside 

of contractual obligations that can be found in all national legal systems without exception 

and can be traced by investigating all forms of liability whether general or specific. Clarifying 

concepts and dogma relating to the components of these findings is essential, whether the 

liability qualifies as general or specific. If not done, not only might the regulation of the given 

form of liability, and based on that the legal practice evolving, be misleading but so might the 

entire superstructure of the system of liability. In the least it could jar the trust of the legal 

practitioner.
878

  

This doctoral dissertation endeavours to present the conceptual, dogmatic, and codification 

metamorphoses of legal offenses that set the foundation for delictual liability in Hungarian 

law. This is particularly topical considering the substantive termination of Civil Code 

codification beginning with government decree 1050/1998. (IV.24.)Korm.  as amended by 

government decree 1061/1999 (V.28.) Korm. and ending with Act V. of 2013 entering into 

force on 15 March 2014 which was adopted following the road set by government decree 

1129/2010 (VI.10.) Korm. From a perspective of 15 years it seems to have been forgotten that 

at the point of departure the legal scholars participating “admitted” that a rift had emerged in 

what was originally a moral category of misdemeanour, and it has evolved into what Gustav 

Radbruch tellingly called “verschämte Zufallshaftung.”  He then recommended placing 

liability for damages in civil law “on a more sincere foundation.”879
 

This is all the more true given that just about every civil law scholar establishing a new school 

from the second third of the 20th century onward weighed in on the subject of liability for 

damages. They displayed an unquenchable and restless scientific desire to create a uniform 

liability system. In the meantime and most curiously their research broke away from the 

whole of civil law and the civil law system. They restricted their focus to the problems of 

liability they were exploring to the exclusion of all else. They failed to consider the whole of 

                                                 

878 Compare: “Despite the best efforts of the “Defenders” of the Civil Code, especially of the authors, the dogma of 
civil law has become poorer. The exceedingly simplified (we can even call it primitive without exaggerating) concept 
of private law has objectively led to the disappearance of the gradations of dogmatic resolutions and the fading away 
of contours. It has had legal concepts that had been recognized and applied for centuries chipped away from it and it 
often becomes the victim of substandard legal services.” in: LAJOS VÉKÁS: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti 
előkérdései; [In Hungarian – The theoretical prerequisites to the new Civil Code] hvgorac; Budapest, 2001; 199.  
879 The concept of the new Civil Code, Magyar Közlöny [In Hungarian – Hungarian Gazette] 15/2002 (Vol. 2) 151p; 
JANOS ZLINSZKY: : Indokolt javaslat a Ptk. felelősségi fejezetéhez [In Hungarian – Justified proposal regarding 
the title on liability in the Civil Code] in Magyar Jog, 8/2001  
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civil law either as an entirety or with respect to the general principles of dogma and spirit. 

Gusztáv Schwarz anticipated this at the turn of the 19th/20th centuries, writing: “One 

inelegant feature of the current private law system is that it groups property law by content 

and legal obligation in accordance with the given factual basis although two different 

regulatory foundations must not be used in the same system.”880
 The question then becomes 

whether it is necessary or in fact permissible to sacrifice a hoped for and higher order of unity 

within the system of civil law in hopes of establishing a uniform system of liability.  In fact, 

are we not looking at l’art pour l’art attempts to force this sacrifice to take shape if we really 

and honestly admit to the obvious bases, which is that liability for damages does not and 

cannot have a uniform place within the system because it can ensue from a contractual 

liability, a non-contractual one, or another set of factors. As such, it branches out into just 

about every part of civil law, which means that it too becomes diffused.
881

 According to 

Gusztáv Schwarz, “Of the diverse basic factors of the liberally spread liability for damages 

are two we can consider matters of principle and generality: one is the contract, in other words 

acceptance of damages, and the other is the causation of damage.”882
 

Géza Marton defined the specifics of the internal structure of liability in a general analysis of 

liability, deeming it a question and answer issue. The foundation for his theory is that there is 

a dual and reciprocal connection between liability and obligation. “On the one hand, the 

decisive factor that something is legally sanctionable (in other words, one can be considered 

“liable” for something) is derived from the existence of an obligation, and on the other 

liability can thank its existence and content to obligation.”883
 In other words, liability is not an 

“autonomous concept,” but is a supplementary definition to the previous concept, that of 

obligation. If we think this through, we end up recognizing that there are as many obligations 

as there are basic facts and as many liabilities as there are obligations. 

                                                 

880 GUSZTÁV SCHWARZ: Ujabb magánjogi fejtegetések [In Hungarian – More thoughts about private law] Politzer 
Zsigmond és Fia Publishers, Budapest, 1901. 217 
881 Consider: “To speak of a uniform law governing damages (liability for damages) is hypocrisy since in universities 
the job is to review the historical foundations, the regulatory systems and valid law (legislation and judicial practices). 
We may not arbitrarily force a set of legislative material which currently is not a uniform system when considered on 
the basis of objective law or even theoretically – at least as far as the basis for liability for damages is concerned – to 
fit into a uniform system.” Zoltán Csehi: Gondolatok a kártérítési jog polgári jogi szabályainak oktatásáról [In 
Hungarian – Thoughts on teaching damages law within the rules of civil law]; in: CSEHI ZOLTÁN: Diké kísértése – 
Magánjogi és kultúrtörténeti tanulmányok [In Hungarian – Tempting Diké –Studies in private law and cultural 
history], Gondolat, Budapest, 2005, 293  
882 SCHWARZ: op. cit. 218 
883 KONRAD ZWEIGERT – HEIN KÖTZ: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts; 
Tübingen, 1971  
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This is the point of “principle and generality” at which we draw the line where 20th century 

self-restrictions on liability theories come into play. Gusztáv Schwarz was perhaps the first to 

voice it regarding damages. His question was: “Does the party causing the damage have to be 

guilty or is it sufficient to be guiltless and if so, when?” Authors speculating on this vicious 

circle include Géza Marton, Gyula Eörsi, and even Ferenc Mádl, Attila Harmathy and László 

Sólyom. This is the same topic that appears in András Földi’s summary: “The legislator can 

assume the relationship between the obligation and the injury resulting in liability lies within 

a basically objective and subjective foundation. Today’s civil law operates with the concepts 

of dolus, a culpa lata, a culpa in concreto, a culpa levis and custodia. We think that 

systematizing these forms of liability is the most suitable was of distinguishing among 

objective and subjective (guilty) liability even if the terms qualify as old fashioned.”884
 

This research does not go that deep into liability but gets stuck in the anteroom of damage 

causation. We believe that some specific behavioural gauge would need to be established to 

study (understood as “to measure” and “to restrict”) unlawfulness – as reflected on the whole 

of civil law, its dogma and its spirit. To put it another way, civil law scholars are expected to 

come up with a sincere and open admission that they need to “grind a new edge onto a 

blunted blade” consisting of an existing and richly detailed gauge of behaviour. 

 

II. Methodology 

II.1. The triumvirate of comparative law, history of law and sociology of law 

This dissertation offers an analysis of Hungarian works on theory of law and legal science as 

well as of related legislative trials, specific laws and codes offering proposals on resolving 

civil law liability. The analysis uses comparative law and methodology and progresses 

linearly, based on chronology, encompassing the five hundred years of Hungarian legislative 

development from the Tripartitum to the new Civil Code. 

It becomes difficult to separate comparative law from history of law since history of law also 

operates essentially – though not consciously – with methods of comparative law when 

investigating the legal systems of bygone times. It should not come as a surprise to anyone 

that most of the founders of modern comparative law were legal historians.
885

 It is rather clear 

that the way to make a distinction between the two sciences is not through their investigation 

                                                 

884 ANDRÁS FÖLDI: A másért való felelősség a római jogban [In Hungarian – Responsibility for others in Roman law] 
Rejtjel, Budapest, 2004, 94 
885 KONRAD ZWEIGERT – HEIN KÖTZ: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des 
Privatrechts; Tübingen, 1971 
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methodology but through their subject matter. History of law spotlights a “vertical 

comparison of laws” of the past while comparative law is concerned with the present, seeking 

a “horizontal comparison of laws.” This dissertation makes implicit sojourns into comparative 

law when exploring significant German, Swiss, Austrian, or even Soviet private law 

implications, even though it is basically aimed at offering an overview of the historical 

principles behind the development of law in Hungary. 

Ethnology of law is also closely related to comparative law. As science and technology 

advanced in the 19th century, the idea of objective law, first postulated by Charles Darwin, 

grew to dominate the way of thinking.
886

  Herbert Spencer was the first to attempt to transpose 

the objective law Darwin discovered (“the struggle for life”) to the social sciences. In law, 

Bachofen and Maine established the direction by initiating the field of ethnology of law. The 

essence was that there were objective laws that man cannot influence, merely recognize, and 

that these were universal laws valid for all peoples.
887

 If therefore, we want to define the 

individual stations in this unavoidable process – “advancing from status to contract”888
 – we 

receive the “stations” that every single people must cross. Thus, the law of primitive peoples 

shows similarities to the pasts of the more advanced societies. According to Koschaker, the 

roles of the scholars of comparative law are to be aware of typical and atypical factors and to 

assist the development of the law of primitive people by emphasising the typical factors.  

 

Chapter 6 is an effort to connect the high abstraction level of the history of principles – 

offered as an ancillary loss that formally interrupts the format but makes the connection 

regarding content – with the assertion medium of law (and ethics). In other words, it uses 

comparative law, history of law, and sociology of law to investigate the extent to which law 

enforcers follow or violate the law by adherence or non-adherence to a prescribed conduct. 

Here we need to point out that sociology of law and comparative law are most similar when 

comparing application of methodology and pragmatic orientation. However, while sociology 

of law seeks the social, economic or psychological reasons behind the establishment and 

                                                 

886 CHARLES DARWIN: Journal of researches into the geology and natural history of the various countries visited 
by H.M.S.Beagle, under the command of Capt.Fitzroy R.N. from 1832 to 1836., London, 1839, and the book: The 
origin of Species, London, 1859, written as a consequence of the journey. 
887 Consider: “… these rules live within the souls of thousands in a society, shape their personal individual 
convictions, with moral, religious or legal considerations, equally affecting them with tremendous weight, thus they 
impact both the beliefs of the individual who is a member of this society as well as those of succeeding generations. 
These members simply cannot reject the rules and often follow them unconsciously and with servility as their own 
moral religious or legal beliefs even though these rules evolved from the system of positive norms in the society in 
which they live and are inseparable members.” In: MARTON, op.cit. Point 7.    
888 HENRY MAINE: The Ancient Law; J.M.Dent & Sons and E.P.Dutton & Co.; Oxford, 1861 
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termination of various legal institutions, comparative law sets the various legal institutions 

alongside one another using one or another legal criterion. Put another way, the difference is 

that comparative law seeks the responses to the questions arising when making legal 

comparisons within the world of law itself (“Wie sollte es sein?”) while sociology of law 

emerges from the enforcement (or non-enforcement) of the law (“Was für dieses konkrete 

Problem … unter den besonderen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen dieses Raumes 

und dieser Zeit die angemessente Lösung ist?”)889
 An investigation using a questionnaire and 

resting on a foundation of history of law and the outcome of that investigation powerfully 

demonstrate the close connections between the wealth of legal concepts and even their 

“disfigured” condition and the effectiveness of actions that deliberately and consciously 

influence the shaping of legal policy and legislation. 

 

II.2. Behaviour gauge as in tertium comparationis – hypothesis v. thesis 

In the process of comparing both horizontal and vertical law – often motivated by 

dissatisfaction with domestic or currently dominant legal solutions – or the actual absence of a 

domestic solution – the domestic (currently investigated or critiqued) law is to be compared 

(comparandum) with the foreign (precursor in legal history) as the law it is judged against 

(comparatum). There is a need for a third factor in addition to the domestic and foreign law, 

and that is the tertium comparationis, which is described by Jescheck as “the methodological 

function of the point of contact.” The explanation is obvious. The only thing worth comparing 

in law is that which plays the same role and meets the same function. This is what we call 

functionality. Functionality, as the methodological principle of comparative law, has two 

sides. The first is recognition that the various media – despite differences in society, customs, 

religion, history and so on – are facing the same problems in law, but respond to the 

challenges in different ways. The other, the “negative” side, of functionality operates to apply 

the previous statement in practice. It demands that students of law free themselves from the 

binds in the concept, dogma and other aspects of their own legal system while investigating 

the purely functional aspects of the problem.  At the same time, when conducting 

comparisons of law, consideration must be given to circumstances such as custom, historical 

tradition, order of moral values and other extra-legal factors, all of which influence legal life. 

Of course, when the goal is to compare different legal, economic, form-of-government, and 

socio-cultural systems over the five hundred years or thereabouts investigated by the 

                                                 

889 ZWEIGERT-KÖTZ: op.cit. 42 
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dissertation, we have to rely exclusively on the functionality as interpreted above. Therefore, 

at the outset we need to specify that the basis on which we gauged behaviour was not legal 

evaluation as defined by the legal attitudes and responsibilities of the present. When 

discussing unlawfulness as a behavioural gauge we explore all circumstances that generate 

legal evaluations basically and substantively connected to the legal, economic, form-of-

government, and socio-cultural systems of the distant past when measuring and judging 

human behaviour as the legal factor establishing and modifying legal conditions. Therefore, 

the legal and non-legal evaluation of bona fides, noneste vivere, aequital and active and action 

law become mixed, particularly in the initial centuries of the period under investigation. Our 

investigation shows that “… the social basis for civil law liability is the opportunity for 

alternative choice. The error of the subject (person) is having chosen the poor alternative. It 

makes no difference if this choice was deliberate, negligent, unlawful, or anything else if there 

had been a chance to make a choice. If it had been possible to act differently, then the subject 

is liable. The point of departure in civil law in determining liability is the fact that damage 

was caused.  But the basis for liability is violation of the legal norm that prohibits causation of 

damage. Therefore it is illegality. So, the problem of liability shifts from guilt to an entirely 

different plane. It no longer examines whether the damage was the outcome of a fault or 

illegal action but whether the legal entity violated rules that prohibit causing damage and had 

it been possible to avoid taking that route; in other words, could the legal entity have chosen a 

lawful behaviour, have chosen not to have caused the damage. If there had been a choice 

between a lawful and unlawful alternative, the legal entity is responsible for the unlawfully 

caused damage.”890
 In our research the legal (moral) equivalent, the indicator i.e. the 

“degree,” serves as the “hows and whys” of this choice of behavioural gauge from the 

functional point of view. 

A direct consequence is that the legal history and history-of-principle systems of comparison 

will have holes in it, in that the different resolutions – functionally within comparative law – 

can be summarized under the major concepts. One hypothesis of this research was that law 

and in particular private law – as a topic of research – is not bound to national restrictions 

despite differences resulting from national specifics. However, putting the makings of the 

legal systems of different nations and ages alongside one another is less than a legal 

comparison, as comparison only begins at this point. If the research were to be considered 

                                                 

890 PESCHKA, VILMOS: A kártérítési felelősség morális és etikai kiüresedése  (In Hungarian: The moral and ethical 
hollowness of liability for damages), in: : Ius Privatum Ius Commune Europae, Liber Amicorum Studia ferenc Mádl 
Dedicata; ELTE ÁJK; Budapest, 2001; 217 
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complete by simply listing the various legal solutions, then – in Binder’s words – it would be 

no better than merely collecting a bunch of building blocks and leaving them in a pile instead 

of putting them to use. In other words, the processing of the outcomes from a critical vantage 

point and with the intent to improve upon it is an essential part of legal comparison because 

comparative law is principally a tool for learning about legal science and is not the way to 

uncover concrete laws. 

This functionalist outlook advanced the research from the hypothesis of unlawfulness as a 

gauge of human behaviour into the topic of gauging human behaviour in a manner that 

bridges the real differences in the cultural and descriptive systems of quite different legal 

systems. That makes it possible to delve into the concept of the gauge of human behaviour. 

This enables us to demonstrate that when looking back on centuries of Hungarian law and 

legal practices we will find a wealth of efforts in interpretation that is rich even in its errors. 

Our goal was not to investigate the whole of delictual liability in civil law but only a factual 

component, unlawfulness, an area in which research has perhaps been sparsest. In particular, 

we spotlighted differences in concepts, dogma and codification. Nonetheless, a special 

outcome of the investigation – often appearing only between the lines – was that in both the 

important examples of Hungarian legal literature and the components of the fact of delictual 

liability in civil law the close interdependency also made up the whole of liability law. More 

precisely: the legal nature of thinking in terms of liability appeared in its own richness of 

intellect and legal technique. Of itself this is a respectable and valuable component of our 

legal makeup that we need to interpret and put to use, not only deliberately but self-

consciously. This dissertation is an effort to contribute to this goal. 

 

III. Research conclusions and ways of putting them to use 

III.1. Thinking in terms of liability – liability codification  

It probably was not an accident that there are interesting overlaps between the features 

discussed within the framework of the itemized legal liability considerations and the study 

called Experiments in accessing lay feelings about law on issues of objective liability.
891

 Géza 

Marton, discussing primitive law and the Kausalhaftung in it – even in connection with 

Erfolgshaftung  and citing Jhering and Hippel,
892

 says that for primitive man “an 

                                                 

891 MARTON, GÉZA: Kísérletek a laikus jogérzet kipuhatolására a tárgyi felelősség kérdéseiben (In Hungarian - 
Experiments in accessing lay feelings about law on issues of objective liability); Miskolc, 1932 
892 MARTON, op.cit. Point 34 
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unintentionally caused wound hurts just as much as a deliberately caused one… If in time a 

difference is seen between the two, the reason is merely that after a measure of experience 

even primitive man realizes that the intention of the actor is of concern, because when 

deliberate the good or bad impact will be repeated. When not deliberate no repetition will 

occur, so the first occurrence produces a higher level of good or bad for the recipient than 

when deliberate.” In the same study, Marton also focuses on the layman in much the same 

way as on primitive man. The question is the same: is the lawman a subjectivist or objectivist 

in his concept of liability? The exceedingly clever investigation – which includes a German 

basis for comparison – produces a thought-provoking outcome. While with regard to criminal 

law, the layman remains attached to his instinctively, religiously, and morally based concepts 

which means a decisively subjective concept of liability, on issues of private law the 

instinctive undamaged sense of right and wrong of the respondents weighed in with a very 

respectable preference for objective liability. So, we think it necessary to ask and are justified 

in asking why the sciences of private law and statutory law do not exploit this train of 

thought? 

All this occurred eighty years ago. 

 

Thirty years went by, packed solid by one cataclysm of war, the advance of Soviet law and 

ideology, the death of Géza Marton and the advance of Gyula Eörsi’s theory of civil liability, 

followed by the birth of the Civil Code in Act IV of 1959.  

All this happened fifty years ago. 

 

Twenty years went by, the first twenty years of the country’s first valid and effective Civil 

Code. Court practices evolved followed by the first monographs concerned with issues of 

civil law liability, most of which were already writing of the “end game,” “decline,” or 

“death” of civil law liability.893
 A question was asked: “In essence the system he (Marton) 

believed in is part of Hungarian legal theory and practice. What is questionable is whether it 

will and should be fully implemented.”894
 

All this took place thirty years ago. 

 

                                                 

893 In Hungarian:  The concept of the new Civil Code, Hungarian Gazette 15/2002 (Vol. 2) 148 
894 ZLINSZKY, JÁNOS: Marton, Géza, a civilista; (In Hungarian: The civilist)  in: Students of and on Géza Marton, 
Ed.: Hamza, Gábor; Budapest, 1981; 51. 
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Another twenty years went by and as changes occurred through the world starting in the 

1980s, the issues of liability, damages and sharing of damages that the courts had found so 

trying surfaced in Hungary and elsewhere. The regime change of 1989-1990 exposed 

additional latent problems and multiplied the difficulties.
895

 The outcome was that in the past 

ten years there were nearly no (!) court decisions concluded by a ruling in favour of the 

person causing the damage.
896

 

Eighty years or three full generations had gone by since then. 

 

So, after eighty years, can we pull out Géza Marton’s theory of objective liability without 

exploring the changes in “the medium of validity”? How might897
 the past eighty years have 

affected the regulation of liability based on a consciousness of legal liability dominated by the 

cardinal rule of subjective liability (guilt) resting on the individualist concept of guilt. Can we 

continue to build on Géza Marton “uncontaminated” sense of law resulting from the 

impressive priority given to objective reliability he showed in a study written eighty years ago 

based on his own experiments? In the final analysis: “Is the concept of liability among the 

layman subjectivist or objectivist?” That was the question behind the repetition of Géza 

Marton’s experiment. Two things were noticed in this context: 

A) The introduction to Part Four of the new Civil Code Concept reads: “The formula 

set down by Béni Grosschmid one hundred years ago, that ‘the question of damages 

law continues to be a judicial problem’ is all the more true today. At least, this 

problem has not grown smaller in the past one hundred years – in fact the problem has 

become the problem of legislation in general.”898
 There is more to this issue in our 

view, since of itself liability and damages law is an “outlook” that diversely 

characterizes the society living in the area where it is effective. We see that in some 

countries (states) the latest “developments” in damages law are threatening the 

viability of the entire society. Therefore, the problem of damages law is the problem 

of the whole of society. 

B) The above experiment shows that it would be justified or would at least teach us 

something to conduct a similar survey – research on the layman’s sense of law and the 

status and development of consciousness of law – on a larger scale. “To put it 

                                                 

895 In Hungarian:  The concept of the new Civil Code, Hungarian Gazette 15/2002 (Vol. 2) 148 
896 Op.cit. 153 
897 Compare: László Sólyom’s “Devaluation of values,” or Péter Erdő’s “Seeing the counter-effect of overemphasis 
of excessive legal positivism and legal security at the expense of legal justice is one way of sobering up” 
898 In Hungarian:  The concept of the new Civil Code, Hungarian Gazette 15/2002 (Vol. 2) 148 
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concisely: law is humankind itself. Humans have had an ancient need for law, 

adjudicated to them by nature. If humankind manages to prove its worthiness it 

receives law as a legacy. Real law, which is in the heart and the Bible: Thou shalt not 

steal! That is …..law. Thou shalt not kill …. thou shalt not covet ….thy 

neighbour’s….There is no difference today…and if this is transferred from the codices 

to the heart …. that will be true law…” (Jenő Rejtő (Sic!).  But in the meantime, they 

need to be transferred to legislative codes to facilitate “the transfer to the heart,” and 

the one certain and obvious way of doing so is to explore the layman’s sense of law 

just as Géza Marton did. 

 

III.2. To terminate the safeguarding of the gauge of behaviour 

This paper was not intended and could not have been intended to explore the whole of 

liability theory and systems, and merely offers an overview of the anteroom of damage 

causation by exploring the differences in the concept of unlawfulness, its dogma, and its 

codification in the development of Hungarian (civil) law as reflected upon the dogma and 

spirit of the whole of civil law. We began our investigation with the Tripartitum of 1514 and 

concluded it with an analysis of the Civil Code that entered into force on 15 March 2014. The 

study showed the organic and deliberate construction and unique accidental factors that 

exerted harmonic and divisive influences in developments, some of which were theoretical 

and others of which were empirical. 

The development of unlawfulness as a behavioural gauge, as demonstrated, was not only non-

linear but was often impossible to even trace. Sometimes it pops out from a bona fides 

concept and sometimes it breaks through from the huge boulders of society-wide demand for 

the sharing of damages. 

So, has there been no development at all? Yes, there has been. 

The behavioural gauge has always gained with the passage of time, just like the cities have, 

but it has always held some sort of “unknown” in reserve. If we do nothing more, let us think 

of the independence of unlawfulness within the legal branch merely touched on in this paper 

in an effort to keep the investigation focused on topic. In other words, on the one hand it 

remains unknown while on the other, we nevertheless manage to learn it and navigate our way 

through it. We were not the founders and we did not predict a need for a system of liability in 

civil law. But we have no knowledge of any “designers” on Earth plane and perhaps there 
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were none. The legal scientists cited merely designed the draft legislation discussed. They 

were not the enforcers. 

We have respectfully run through the rules of the different eras while also attempting to offer 

our critical opinions. The obstacle to this was that, given the order and disorder mixing up the 

regulation of unlawfulness (we might even call it a potpourri of legal legacy and absence of 

legal legacy on the part of the legislator), there are very few components that are beyond 

dispute. We may even say that the lengthy and fragmented era of “the absence of legal 

culture” has ended, though we still cannot avoid the task and run away. Therefore, we must 

try to undertake the regulation of the unlawful and within that of delictual liability in keeping 

with our convictions, even knowing that we might make mistakes. 

Unlawfulness as a gauge of behaviour – demonstrated by related legal theory and practice 

alike – is a legal institution that is both “planned” and “naturally growing and developing.” 

Its viability and significance in the science of private law and in private law practice are 

beyond dispute. As far as the future is concerned, all other allegations belong in the sphere of 

futurism since looking into the past does not help it get to know the legislators (designers) of 

the next generation or the persons adhering or not adhering to the law (“responsible for 

natural development”). The past has already shown us that unlawfulness as a behavioural 

gauge is not an eternal part of non-eternal and stagnating legal systems. 

Let us quote István Subosits899
, exploring a detail in an unpublished manuscript written about 

what has come to dominate his own area of science – something I have chosen as the motto of 

this dissertation: “The specialized vocabulary of a science cannot become a matter of 

hermeneutics, the science of interpretation. If for no other reason, that is because in the final 

analysis articles are not perfected by words; instead the words follow the articles. Therefore, 

before using a word, we must immerse ourselves in the meaning.”  

Have we immersed ourselves in the concept of the gauge of human behaviour? Yes. 

Hungarian law and legal practice offers us centuries’ long sets of examples of attempts at 

interpretation that even offer learning material when they are mistaken. Can we put these 

results to use in perfecting our concepts? Yes, but only in part. Finally, can we leave open the 

possibility of further perfecting these concepts following codification? Can we entrust 

legislative practice to continue with hermeneutic experimentation after we have labelled them 

with current content and precise (restricted) linguistic definitions? Can we allow them to be 

                                                 

899 István Subosits (1929-2009), founder and faculty chief of the Phonetics and Logopedia Faculty at the Bárczi 
Gusztáv Special Education Teacher Training College.  
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interpreted and further developed within one and the same systems of definition coordinates 

and definition content? We hope so, because – as history of law has also demonstrated – no 

one codex can be “a body of law limited to conserving only valid law, nor may it desire to 

introduce revolutionary innovation at any cost when living legal practice has already shaped 

accepted solutions. Aurea mediocritas!”900
 That may serve as an incentive to the legal 

institutions and through them, to the earliest possible perfection of our inventory of concepts. 

 

And to conclude: How would it be possible to “maintain” unlawfulness “by eliminating it” as 

a gauge of human behaviour and as a result to indirectly and similarly alter the goals of 

liability and damages under the changed circumstances? Lord Atkin believed that the only 

thing that could become an alternative to “over-technologized” law was a foundation of 

general moral commands. “His judgement of liability, or mandatory care and its limits uses 

biblical terminology. A multiple transpositioning of “Love thy Neighbour” leads us to 

declaring what a liability for rationally foreseeable damages really is.”901
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