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A KONTRAKTUÁLIS ÉS A DELIKTUÁLIS FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN (1/11) 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK - I. 

•Tartalmilag változatlan 

•Mentesülés felróhatóság hiányában 

Felelősségi szabály 

•Károsulti kötelezettség 

•Kármegelőzés 

•Kárelhárítás 

•Kárenyhítés (korábban: kár csökkentése) 

•Kármegosztás szabályai (= közös károkozás szabályai) 

•Felróhatóság arányában 

•Közrehatás arányában 

•Egyenlően 

Károsulti közrehatás 

•Károkozó nem látta és nem is láthatta előre             Nem állapítható meg az okozati 
összefüggés  

Okozati összefüggés 
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ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK - 2. 

• Nem kell külön bizonyítani 

• Minden károkozás jogellenes 

Jogellenesség 

• Károsult beleegyezése 

• Jogos védelem 

• Szükséghelyzet 

• Jogszabály által megengedett magatartás 

• Más jogos érdekét nem sérti 

• Sérti, de jogszabály kártalanításra kötelez 

Jogellenességet kizáró okok 

• Semmis 

• Szándékos károkozás 

• Élet, testi épség, egészség károsítása 

• Érvényes 

• Súlyos gondatlansággal okozott kár kizárása 

Felelősség kizárása 
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ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK - 3. 

Többek közös károkozása 

Felelősség a károsult 
irányába 

•Egyetemleges felelősség 
(továbbra is főszabály) 

•Szűkebb körben mellőzheti 
a bíróság 

Egymás közti felelősség 

 

• Felróhatóság arányában 

• Közrehatás arányában 

• Egyenlően 

Egyidejű károkozó 
magatartások 

• A közös károkozás szabályait 
kell alkalmazni HA 

• Magatartások bármelyike 
előidézte volna 

• Nem állapítható meg, 
hogy melyik magatartás 
okozta 
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FELELŐSSÉGI ALAKZATOK - 1. 

Veszélyes 
üzemi 

felelősség 

Felelősségi szabály 
változatlan 

Veszélyes üzemek 
találkozása 

• Szabályok lényegében 
változatlanok 

• Újdonság : Tényleges 
károkozó ≠ 
üzembentartó         
tényleges károkozó 
felróhatósága 

Veszélyes üzemek közös 
károkozása 

• Rögzíti, hogy ilyen esetben is a 
veszélyes üzemek által 
egymásnak okozott károk 
szabályait kell alkalmazni 
 

Károsulti közrehatás 

• Kármegosztás esetén a 
veszélyes üzemi jelleget 
az üzembentartó terhére 
kell értékelni 

• Vétőképtelen közrehatása 
nem vehető figyelembe 
DE 

• Megtérítési igény a 
gondozóval szemben 
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FELELŐSSÉGI ALAKZATOK - 2. 

Vétőképtelen által 
okozott kár 

Gondozó a 
felügyeletet ellátó 

személy is 

Több gondozó – 
közös károkozás 

szabályai 

Vétőképtelenség 
fogalma 

Felelősség 
közigazgatási 

jogkörben okozott 
kárért 

Közhatalom 
gyakorlásával vagy 

annak 
elmulasztásával 

okozták 

A közhatalmat 
gyakorló jogi 
személy felel 

Bíróság, ügyészség, 
közjegyző és 
végrehajtó is 
eszerint felel 

Megbízott által 
okozott kár 

Veszélyes üzem 
esetén is 

mentesülhet a 
megbízó 

Alkalmazottért való 
felelősség 

szabályainak 
alkalmazása 

 

 Gazdálkodó 
szervezetek közötti 
megbízás esetén is 

csak állandó 
megbízás alapján 

Alkalmazott és tag 
károkozása 

Lényegében 
változatlan 

Jogi személy tagjaira 
is kiterjed 

Szándékos 
károkozás esetén 
egyetemlegesen 

felel az 
alkalmazott/tag  
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FELELŐSSÉGI ALAKZATOK - 3. 

Épületről lehulló 
tárgyakért való 

felelősség 

Tartalmilag 
változatlan 
szabályok 

Kifüggesztett 
tárgyak (pl. 

reklámtábla) 
leesése  

 

az érdekelt a 
tulajdonossal 

egyetemlegesen 
felel 

Felelősség állatok 
károkozásáért 

Főszabály: 
vétkességi 
felelősség 

(Vadállat helyett) 
veszélyes állat  

veszélyes üzemi 
felelősség 

Vadászható állat károkozása 

Vadászatra jogosult felel 

Veszélyes üzemi felelősség 

Termékfelelősség 

Termékfelelősségi 
törvény szabályait 

építi be 

Egyértelműbb 
helyzet a 

jogalkalmazás 
számára is 
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A KÁRTÉRÍTÉS MÓDJA 

Eredeti állapot helyreállítása Ø 

Főszabály: Pénzben 

Természetben csak kivételesen 

Járadék fogalmának és feltételeinek meghatározása  

• Csak a jövőben rendszeresen felmerülő károk megtérítésére 

• Járadék: 

• Időszakonként visszatérően 

• Előre fizetendő 

• Meghatározott összegű 
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A KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE  

Teljes kártérítés 

Vagyonban beállt 
értékcsökkenés 

Elmaradt vagyoni előny 

Vagyoni hátrány 
kiküszöböléséhez 
szükséges költség 

Káronszerzés tilalmának 
rögzítése 

Életviszonyok 
változásának 

figyelembe vétele 

Értékváltozás a kár 
bekövetkezése és az 

ítélethozatal időpontja 
között 

Ítélethozatal 
időpontjában fennálló 

értékviszonyok 
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JÁRADÉKOK 

Jövedelempótló 
járadék 

Járadék mértéke = MKCS 
+ jövedelem-kiesés 

mértéke 

„erőmegfeszítés” marad 

Jövőbeli változás 
szélesebb körben vehető 

figyelembe 

Tartást pótló 
járadék 

 

Előreláthatóság 
hiányában is 

Kiesett tartás + járadékot 
igénylő jövedelme 

Értékelendő szempont 

 

 felróható okból nem 
rendelkezik jövedelemmel  

Járadék 
módosítása, 

megszüntetése 

figyelembe vett 
körülmények lényeges 

változása 

Bármely járadék esetén 
(nemcsak általános kár) 

Teljes kötelezettség 
megszüntetése is 

igényelhető 
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A SÉRELEMDÍJ – 1. EGY KIS TÖRTÉNELEM 

Új Ptk.  

átminősíti (már nem kár)  

Bírói gyakorlat 

továbbra is megköveteli a hátrány (kár) 
bizonyítását 

Dogmatikai probléma – kár = vagyoni (pénzben 
mérhető) hátrány – nem vagyoni kár ≠ kár 

1993 Alkotmánybírósági döntés 

hátrány mint feltétel megszűnik 

1977-es Ptk módosítás 

Nem vagyoni kártérítés mint új intézmény feltétel – tartós vagy súlyos hátrány 
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A SÉRELEMDÍJ – 2.  FONTOSABB JELLEMZŐK 

Hátránytól függetlenül jár (pl. maradványállapot nélkül 
gyógyuló baleset esetén is) 

Feltételeinek megállapítására (pl. kimentés) – kártérítés 
szabályai 

Csak egyösszegben (járadékként nem) 

• Jogsértés súlya 

• Felróhatóság mértéke 

• Jogsértés hatása a sértettre és környezetére 

Mértékénél szempontok 




