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Csöndes Mónika 

A cselekvőképességet részlegesen 
korlátozó gondnokság alá helyezés* 

A. Bevezetés 

Több mint 40 éve hatályos jogi szabályozás változott a cselekvőképes-
séggel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló 2001. évi XV. törvény hatályba lépésével. Egy differenciáltabb, 
az érintettek autonómiáját korábbiaknál jobban figyelembe vevő sza-
bályozási rendszer1 született, mely a cselekvőképességet részleges 
jelleggel korlátozó gondnokság alá helyezés intézményén alapul. A 
bíróság a cselekvőképesség korlátozottságát – az érintett személy be-
látási képességének csökkenését figyelembe véve – egyes ügycsopor-
tok vonatkozásában, azaz részlegesen is megállapíthatja. A Polgári 
Törvénykönyv anyagi jogi szabályainak változásain belül kétségkívül 
a cselekvőképességet részleges jelleggel korlátozó gondnokság alá 
helyezés a „legforradalmibb” változás, tanulmányom központi témá-
jául így ezt választottam. Munkámban azt kívánom kutatni, hogy a 
2001. évi XV. törvény hatályba lépésével e szabályozási megoldás 
megalkotásával a Schiffer András írásában – amely az első átfogó 
revízió munkálatai alatt jelent meg – kérdésként megfogalmazott cím 
– A korlátlan jogkorlátozás vége? – a szabályozás szellemét összegző 
ténymegállapítássá vált–e. 

A korlátozott cselekvőképesség e differenciálási lehetősége azért 
érdemel különös figyelmet, mert az Alkotmánybíróság gyakorlatában 
„az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében védett emberi méltósághoz 
való jogot az ún. „általános személyiségi jog” egyik megfogalmazásá-
nak tekinti. A modern alkotmányok, illetve alkotmánybírósági gyakor-
lat az általános személyiségi jogot különféle aspektusaival nevezik 
meg: például a személyiség szabad kibontakoztatásához való jogként, 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVI. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián a „Polgári Jogi Tagozat II (Személyek joga és családjog)” szekció-
ban III. helyezést ért el. Konzulens: dr. Nemessányi Zoltán 

 



Csöndes Mónika  

 - 136 - 

az önrendelkezés szabadságához való jogként, általános cselekvési 
szabadságként, avagy a magánszférához való jogként.” 2 Az önrendel-
kezés szabadságához való jog legfőbb tartalmi ismérve az Alkot-
mánybíróság szerint az, hogy „az önrendelkezési jog, mint az emberi 
méltóságból fakadó cselekvési autonómia kifejeződése személyhez 
kötött.”3 Az egyén cselekvési autonómiája így az önrendelkezés sza-
badsága által valósul meg. 

A cselekvőképességre vonatkozó reguláció a polgári törvényköny-
vek személyi részének szabályozási körébe tartozik. Cselekvőképes-
ségük szempontjából az emberek általában teljesen cselekvőképesek. 
„Cselekvőképességen az embernek azt a képességét értjük, amelynél 
fogva saját akarat-elhatározásával, saját nevében szerezhet jogokat és 
vállalhat kötelezettségeket. A cselekvőképesség ezek szerint érvényes 
jognyilatkozatok tételére való képesség.”4 A cselekvőképességnek a 
Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban Ptk.) rendelkezései szerint más 
fokozatai is vannak. A kiskorúak életkoruk miatt korlátozottan cselek-
vőképesek vagy cselekvőképtelenek, a nagykorú személyek csak 
gondnokság alá helyezési eljárás következtében válhatnak azzá. 

Míg a cselekvőképesség a polgári jogi autonómia alapintézménye, 
addig a cselekvőképtelenség, illetve a korlátozott cselekvőképesség 
jogkövetkezményeinek intézményes megjelenítése, a gondnokság alá 
helyezése már erősen közjogias szabályozás. A bíróság csak a cselek-
vőképesség, a gondnokság alá helyezés szükségességének és a gond-
nokság megszüntetésének kérdésében dönthet. Ezen túlmenően a 
gondnoksággal kapcsolatos minden teendőt az erre a célra létrehozott 
közigazgatási szervezetrendszer, a gyámhivatal végez.5 A közigazga-
tási túlsúly így egyértelműen megállapítható. A cselekvőképtelenség, 
illetve korlátozott cselekvőképesség jogkövetkezményeiről (közszol-
gálati, közalkalmazotti jogviszony létesítése, tisztségek viselése, vá-
lasztójog, egészségügyi döntések meghozatala stb.) számos közjogi 
szabály rendelkezik.6 

A fentiek megalapozzák azt, hogy szükségessége esetén a gondnok-
ság alá helyezés nemcsak jogvédelem, hanem teljes vagy részleges 
„jogi halál” is  egyben, hiszen „úgy nyújt jogvédelmet, hogy a magán-
személyt egyidejűleg megfosztja legszemélyesebb jogi tulajdonságá-
tól, a cselekvőképességétől, vagy pedig korlátozza abban.7 
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Mivel a cselekvőképesség korlátozásának nemcsak polgári jogi, ha-
nem alkotmányjogi vonatkozása is van, ezért e szempontokra figye-
lemmel kell a cselekvőképesség–korlátozás mértékének kritériumait 
meghatározni. A cselekvőképesség korlátozása az önrendelkezés sza-
badságához, s így az emberi méltósághoz való joggal fakadó kapcsola-
tából következően alapjog-korlátozási kérdés: „a cselekvőképesség 
korlátozása nem egyszerű jogkorlátozás, a teljes alapjogi katalógust 
érinti attól függő mértékben, hogy az egyes alapjogok mennyire állnak 
szoros összefüggésben az önrendelkezési joggal.”8 „Az Alkotmánybí-
róság gyakorlata szerint az emberi méltósághoz való jog csak az em-
beri státusz meghatározójaként, az élethez való joggal fennálló egysé-
gében abszolút és korlátozhatatlan.9 Anyajog mivoltából levezetett 
egyes részjogai – mint például az önrendelkezés szabadságához való 
jog – azonban az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint bármely más 
alapjoghoz hasonlóan korlátozhatók.”10 Ezek alapján a cselekvőképes-
ség korlátozható, de az önrendelkezés szabadságához való jog integ-
ráns részeként csak az alapjog-korlátozás módszertanának megfelelő-
en, azaz a szükségesség és arányosság elve alapján. 

A fentiekre tekintettel kell értékelni a cselekvőképességgel, gond-
noksággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi 
XV. törvény hatályba lépésével bekövetkező változásokat. Ezek több 
joganyagra terjedtek ki, az anyagi és az eljárási jogot is érintették.11 
Teljes körű bemutatásukat a dolgozat terjedelmi korlátai nem teszik 
lehetővé. 

B. Az újraszabályozás szükségessége 

A cselekvőképességgel és a gondnoksággal kapcsolatos rendelkezések 
átfogó felülvizsgálatára a Polgári Törvénykönyv megalkotása óta nem 
került sor. Ennek oka nem a joganyag korszerűsége vagy adekvátsága 
volt. A rendszerváltozás után is elsősorban a gazdasági jogalkotás 
került előtérbe, és „a gondnoksággal érintettek, a gondnokoltakkal 
foglalkozó civil szervezetek jogérvényesítési lehetőségei sohasem 
voltak elég erősek.”12 

A szabályozás 1998-ban elkezdődött felülvizsgálatára az 1959. évi 
törvény szerinti szabályozás hiányosságai, hibái adtak okot. Ezt iga-
zolta az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálata13 is, 
aki az adatvédelmi biztossal együtt több esetben megkereste az Igaz-
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ságügyi Minisztériumot a cselekvőképesség problémakörébe tartozó 
ügyekben, majd ezt követően 1996 márciusában és áprilisban kezde-
ményezte a népjóléti és igazságügyi miniszternél a gondnokságra és a 
gyámhatósági eljárásra vonatkozó jogszabály felülvizsgálatát. „A 
koncepció készítésének folyamatában különös hangsúlyt kaptak a 
gondnokság alá helyezési pereket tárgyaló bírák észrevételei, javasla-
tai, illetve annak a mintegy negyven civil szervezetnek (egyesületnek, 
alapítványnak, pl. Társaság a Szabadságjogokért, Lélek-Hang Egyesü-
let) a véleménye is, melyek a sérült emberekkel való napi tevékenysé-
gük, gondoskodásuk során szerzett tapasztalataikról, javaslataikról 
tájékoztatták az Igazságügyi Minisztériumot.”14 

A cselekvőképességre és gondnokságra vonatkozó joganyag újra-
gondolása, újraszabályozása a nyugat-európai országokban az 1960-
as évek végétől megkezdődött. A jogi gondolkodásban a második vi-
lágháború után előtérbe került az emberi jogok védelme érdekében az 
arányosság követelményének érvényesítése: „Csak annyiban lenne 
szabad a gondnokoltat jogaitól megfosztani, amennyiben azt állapota 
feltétlenül szükségessé teszi. A túlzott, szükségtelen mértékű beavat-
kozás elkerülése érdekében pedig rugalmas szabályrendszer szüksé-
ges.”15 

A másik ösztönző tényező az egészségügyi jog előretörése volt. „A 
vagyonjogi nyilatkozatok mellett a jogi gondolkodásban fokozatosan 
előtérbe kerültek a személyes jellegű jognyilatkozatok (gyógykezelés-
be, pszichiátriai intézeti kezelésbe történő beleegyezés).”16 Ezekre 
nem alkalmazható megfelelően a vagyonjogi jognyilatkozatokra ki-
dolgozott cselekvőképesség fogalom, mert szinte soha sincs lehetőség 
az érvénytelenség legfontosabb szankciójának megvalósítására, az 
eredeti állapot helyreállítására. Az. elvégzett orvosi beavatkozást 
meg nem történtté tenni nem lehet. Míg a vagyonjogi jognyilatkoza-
tokkal kapcsolatosan a cselekvőképesség kérdése ritkán merül fel, 
addig az egészségügyi ellátásnál ez mindennapos probléma. „Itt a cse-
lekvőképességet és annak változásait a jogban járatlan egészségügyi 
személyzetnek kell naponta értékelnie, és a lehetséges jogkövetkez-
ményeit alkalmaznia.”17 Erre a problémára a polgári törvénykönyvek-
ben eltérő megoldások születtek: a nem cselekvőképes beteg esetén a 
döntési jog a franciáknál az orvost, a németeknél a bíróságot, a hol-
landoknál a törvényes képviselőt illeti meg.18 
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Számos nyugat-európai országban – például Hollandiában és Né-
metországban19 – új szabályozás született a cselekvőképességre és a 
gondnokságra vonatkozó joganyagot illetően. Más államokban, mint 
például Ausztriában és az Egyesült Királyságban több törvényjavaslat 
készült már, elfogadásuk még nem történt meg.20 A külföldi példák 
közül a Német Polgári Törvénykönyv – a BGB – vonatkozó, részlete-
sen kidolgozott, ugyanakkor rugalmas rendelkezéseinek a tanulmá-
nyozása útmutatót jelentett a hazai szabályozás kialakításához. 
„Ugyanis az új szabályozás előtti német szisztéma igen hasonlított a 
korábban hatályos magyar rendszerhez, a kiindulópont tehát egye-
zett.”21 

A nyugat-európai példa mellett az Európa Tanács R. (99) 4. számú 
1999. február 23-án elfogadott, a cselekvőképtelen nagykorúak jogi 
védelméről szóló ajánlása is az újraszabályozás szükségességét iga-
zolta.22 Az Európa Tanács tevékenységének egyik célja az emberi 
jogok és alapvető szabadságjogok biztosítása, tiszteletben tartása és 
védelmének előmozdítása. E cél megvalósításának egyik eszköze a 
közös politikát, egységesített normákat tartalmazó ajánlás. Bár kötele-
ző erővel nem bír, tartalmának figyelembevétele a nemzeti szabályo-
zás kialakításakor a tagállamoknak az Európa Tanács fő célkitűzései-
nek megvalósulása melletti elkötelezését erősíti.23 Ebből fakadóan az 
ajánlás útmutató, alapelvei a szabályozás szelleme tekintetében irány-
adóak, annak tartalmát, koncepcióját az egyes országoknak maguknak 
kell kidolgozniuk. Az ajánlás utal arra, hogy bár ezen a területen a 
tagállamok jogrendszerében nagy eltérések vannak, az emberi jogok 
és az emberi méltóság védelme apriori érték. A cselekvőképesség 
egyes eseteinek, fokozatainak fogalmi elhatárolása és alkalmazási 
köre az egyes országokban eltérő. Az ajánlás címe ugyan nem, de 
tartalma igazolja, hogy alapelvei a magyar jogi szabályozás intézmé-
nyét – a cselekvőképesség korlátozását a gondnokság alá helyezéssel 
– is átfogják. A szövegben a cselekvőképességet részleges jelleggel 
korlátozó gondnokság alá helyezés kifejezés sem szerepel expressis 
verbis, erre az ajánlás 2. alapelve – a jogi környezet rugalmassága – 
tartalmában utal erre.24 

A magyar kodifikátorok a szabályozás felülvizsgálatának kezdete-
kor még nem ismerhették az Európa Tanács ajánlását. Az ajánlás 
azonban megerősítette őket abban, hogy az újraszabályozás előkészü-
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letei ezzel összhangban állnak.25 A Polgári Törvénykönyvben a cse-
lekvőképességre, a gondnokságra és a gondnokság alá helyezésre vo-
natkozó szabályozás felülvizsgálata így indokolt és időszerű is volt. 

C. A cselekvőképességre és a gondnokság alá helyezésre  
vonatkozó szabályozás 

I. A szabályozás felülvizsgálata 

Az újraszabályozás előkészületei alatt kezdődtek meg a Polgári Tör-
vénykönyv átfogó felülvizsgálatának munkálatai is. Még ennek befe-
jeződése előtt módosultak a Ptk.-ban cselekvőképességet és a gond-
nokság alá helyezést érintő rendelkezések, mivel ez a kérdéskör meg-
lehetősen intakt, önmagában is szabályozható volt, és az új Polgári 
Törvénykönyv hatályba lépésének időpontja még bizonytalan. Az in-
tézmény nemcsak a teljes kodifikációs folyamatba, hanem mint önálló 
rész a hatályos Ptk. egészébe is illeszkedik.26 

Mivel a cselekvőképességet korlátozó, illetve kizáró gondnokság 
alá helyezésnek a cselekvőképesség jogintézménye a közös eredője, 
ezért a szabályozás felülvizsgálatára és az új szabályozás megalkotá-
sára egyazon folyamatban került sor. Erről a legteljesebb és legátfo-
góbb képet a gondnokságra, a gondnokság alá helyezésre vonatkozó 
jogi szabályozás átfogó felülvizsgálatának koncepciójáról és szabá-
lyozási téziseiről szóló 58.334/1999. számú igazságügy-miniszteri 
előterjesztés tartalmazza, melynek III. része foglalja össze a korábbi 
szabályozás kritikáit. E felsorolással a probléma szerteágazóságát és 
összetettségét szeretném jelezni: a cselekvőképesség korlátozottságá-
hoz igazodó gondnokság; a gondnokság alá helyezett személy által 
tehető jognyilatkozatok köre; a gondnokság alá helyezési eljárás; a 
gondnok személye; a gondnok jogköre, feladatai és a gyámhatósági 
felügyelet egyes kérdései; cselekvőképtelenség gondnokság alá helye-
zés nélkül. A törvény hatályba lépése a cselekvőképességet részleges 
jelleggel korlátozó gondnokság alá helyezés intézményének megalko-
tásán túl a Ptk.-ban a cselekvőképesség és a gondnokság jogintézmé-
nyének számos területét érintette.27 
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II. A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezésre  
vonatkozó hatályos szabályozás összevetése a korábbi  
rendelkezésekkel 

A gondnokságra vonatkozó korábbi szabályozást a rugalmatlanság 
jellemezte: „Egyéniesítésre, az érintett jogainak csak a szükséges terü-
leten történő korlátozására nem volt lehetőség.”28 A hatályos szabá-
lyozás szerint a jogkövetkezmények megállapítása egyénre szabottan, 
rugalmasan történhet meg.29 Ebben a fejezetben a korábbi és a hatá-
lyos szabályozás párhuzamos vizsgálatával a két szabályozási rend-
szer alapvető eltéréseire szeretnék rávilágítani. Az előbbi kritikáját 
elsősorban az előterjesztés anyagára támaszkodva, a jogirodalom 
megállapításait is jelezve mutatom be. Az előterjesztésre és a minisz-
teri indoklás általános részére támaszkodom a hatályos szabályozás-
ban megjelenő változások számbavételekor.  

1. A cselekvőképesség korlátozottságához igazodó gondnokság 

Az 1959. évi IV. törvény szerint a bíróság a gondnokság alá helyezés 
során csak a cselekvőképesség korlátozottságáról vagy kizárásáról 
dönthetett. Ezt követően már a törvény határozta meg azt, hogy mely 
jognyilatkozatokat tehet meg a gondnokolt önállóan, melyeket egyál-
talán nem, melyeket a törvényes képviselő, mikor van szükség a 
gyámhatóság hozzájárulására. A cselekvőképességet korlátozó gond-
nokság alá helyezés általános korlátozást jelentett, részleges korláto-
zásra nem volt lehetőség. „Pedig a bírónak az eljárás során lehetősége 
nyílik arra, hogy – az igazságügyi elmeorvos-szakértő véleményére is 
támaszkodva, illetve az érintett személyt is meghallgatva – megítélje a 
beteg belátási képességét, és ennek alapján az ítéletében csak bizonyos 
jognyilatkozatok tekintetében szűkítse a gondnokolt rendelkezési au-
tonómiáját.”30 A hatályos jogban a cselekvőképesség korlátozottságá-
hoz igazodó gondnokság a bírói differenciálás, a részleges korlátozás 
lehetőségével valósult meg [14. § (4) bekezdés]. 

2. A gondnokság alá helyezett személy által tehető jognyilatkoza-
tok köre 

A Ptk. korábbi rendelkezései alapján a cselekvőképességet érintő 
gondnokság alá helyezett személy igen szűk körben tehetett jognyilat-
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kozatokat. A korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatának 
érvényességéhez – főszabály szerint – a törvényes képviselőjének be-
lelegyezése vagy utólagos jóváhagyása volt szükséges [14. § (1) be-
kezdés], illetve a törvényes képviselő jognyilatkozatot a korlátozottan 
cselekvőképes személy helyett és nevében [14. § (4) bekezdés] is te-
hetett, és az esetek döntő többségében ő is tette meg. 

A korlátozottan cselekvőképes személy önállóan jognyilatkozatot 
négy területen tehetett csak [14. § (4) bekezdése]. Ez számos alapvető 
jognyilatkozatot nem tartalmazott: tartózkodási hely meghatározása, 
lakásbérleti szerződéssel összefüggő jognyilatkozatok megtétele, kór-
házi felvétel, gyógykezelésbe történő beleegyezés, a munkával szer-
zett keresményt nem jelentősen meghaladó vagyonjogi ügyletek, a 
megtakarított pénzzel kapcsolatos döntések. A cselekvőképességet 
kizáró illetve korlátozó gondnokság alá helyezés jogkövetkezményei 
alig tértek el egymástól, ugyanis az esetek döntő többségében a törvé-
nyes képviselő tett jognyilatkozatot a korlátozottan cselekvőképes 
személyek esetében éppúgy, mint a cselekvőképtelenek esetében.31 

Az új szabályozás értelmében a korlátozottan cselekvőképes sze-
mély főszabályként továbbra is a gondnoka belelegyezésével vagy 
utólagos jóváhagyásával tehet jognyilatkozatot, de megszűnt a gond-
nok általános jellegű felhatalmazása a gondnokolt helyett történő eljá-
rásra Erre a törvény csak közokirati formában ad lehetőséget. A gond-
nokolt számos kérdésben így önállóan dönthet. Részleges korlátozott-
ság esetében az előzőeken túl (általános korlátozás) a gondnokolt az 
ítéletben megnevezett ügycsoportok kivételével önállóan járhat el. 

3. A cselekvőképességet érintő gondnokság időbeli hatálya 

Az előző pontban a korlátozás „terjedelmi” jellegére utaltam (általá-
nos és részleges korlátozás). A korlátozásnak létezik egy „időbeli di-
menziója” is, amely korábban a határozatlan időre szóló gondnokság 
alá helyezés rendszerén alapult, azaz időhatár nélküli gondnokság alá 
helyezést jelentett. Az új szabályozás értelmében a gondnokság alá 
helyezés határozott időtartamra szól, legfeljebb öt év lehet. A gondno-
kolt érdekében alapvető szempont, hogy a gondnokság alá helyezés 
hatálya csak addig tartson, ameddig az feltétlenül indokolt, ezért a 
bíróságnak ítéletében rendelkeznie kell a kötelező felülvizsgálat idő-
pontjáról [Ptk. 14/A. § (1) bekezdés]. A felülvizsgálati eljárás során 
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vizsgálnia kell: a gondnokság alá helyezés feltételei fennállnak-e; a 
gondnok feladatköre a továbbiakban megfelel-e a gondnokolt igényei-
nek; szükség van-e esetleg annak szűkítésére vagy bővítésére. 

4. A gondnokság jogkövetkezményei, a gondnok hatásköre 

A Ptk.-ban azonos szabályok vonatkoztak a korlátozott cselekvőképes-
ség jogkövetkezményeire függetlenül attól, hogy annak oka a kiskorú-
ság vagy a gondnokság alá helyezés. A polgári törvénykönyv magya-
rázata pedig kimondta, hogy a gondnokságra – ha jogszabály eltérően 
nem rendelkezik – a gyámság szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
Azt azonban el kell ismerni, hogy teljesen más helyzetet, állapotot 
teremt az, ha valaki a bíróság ítéleténél fogva minősül korlátozottan 
cselekvőképesnek, mint ha életkoránál fogva. A jogkövetkezmények 
azonban lényegében azonosak voltak. 

Önálló, sui generis szabályok vonatkoznak a hatályos Ptk-ban a 
gondnokság jogkövetkezményeire, illetve a gondnok hatáskörére, 
ugyanis eltérő rendelkezéseket találunk a korlátozott cselekvőképes-
ség két esetére (kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség 12. §, 
cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés 14. §). Az el-
különült szabályozás nem eredményez azonos jogi helyzetet az eltérő 
okokból korlátozottan cselekvőképesnek minősülő személyek eseté-
ben, mert eltérő jogkövetkezményeket kapcsol hozzájuk. A jogalkotó 
ezt a distinkciót a cselekvőképtelenség jogintézményénél is megtette. 

5. A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés 
feltételei 

A Ptk. 14. § (4) bekezdése határozza meg a cselekvőképességet korlá-
tozó gondnokság alá helyezés feltételeit. A definícióban technikai jel-
legű változás az, hogy a hatályos törvényszövegben az elmebeli álla-
pot kifejezés helyett a pszichés állapot szerepel. Az elmebeteg, elme-
állapot kifejezés ugyanis stigmatizáló, megbélyegző jellegű, továbbá a 
pszichiátriai szakma a pszichiátriai betegség, beteg illetve pszichés 
állapot kifejezéseket részesíti előnyben.32 A kóros szenvedély kifeje-
zést a szenvedélybetegség váltotta fel, mert a kóros állapotban lévő 
személy beteg, így e kifejezés a tényleges tartalmat egyértelműbben 
fejezi ki.33 
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A fent említett sui generis szabályozás tette lehetővé a gond-
nokság alá helyezett által tehető jognyilatkozatok körének differenci-
ált szabályozását. Ez jelentette a lényegi változást: a belátási képessé-
gének csökkenése egyes ügycsoportok vonatkozásában, azaz részlege-
sen is megállapítható.34 A 14. § (5) bekezdése a belátási képesség 
részleges korlátozottsága esetére az ítéletben meghatározott ügycso-
portok kivételével teljes cselekvőképességet biztosít az érintettnek, a 
(6) bekezdés szerint a bíróság ítéletében meghatározhatja azokat az 
ügycsoportokat, amelyekben az érintett cselekvőképességét korlátoz-
za. 

D. Problémafelvetés 

A fent ismertetett lényegi változás a 14. §-hoz fűzött miniszteri indok-
lás35 szerint a (4) bekezdés esetében az arányosság elvének érvényre 
juttatása: „a gondnokolt annyiban legyen korlátozva önállóságában, 
amennyiben ez jogai védelmének érdekében feltétlenül szükséges.” 
Annak követelménye fejeződik ki itt, amit már korábban is rögzítet-
tem: az ember cselekvőképessége csak a szükségesség és arányosság 
elve alapján korlátozható. A szükségesség és arányosság elvére az 
előterjesztés és a törvény miniszteri indoklása is hivatkozik, ez utóbbi 
külön kiemeli a 14. §-hoz fűzött indoklásban az Európa Tanács ajánlá-
sának 2. alapelvét, a jogi környezet rugalmasságát. Megítélésem sze-
rint az ajánlás más alapelvei is hasonló tartalommal bírnak, gondolok 
itt a szükségesség, a szubszidiaritás,36 illetve az arányosság37alapelvei-
re. Megállapítható, hogy a szükségesség és arányosság elvének ér-
vényre juttatása volt a törvényalkotó célja a szabályozás kialakítása-
kor, mely átfogja az egész törvény szabályozási szellemét. 

Kiindulópontom az, hogy a lényegi változás a cselekvőképesség 
korlátozottságának részleges jelleggel történő megállapításának lehe-
tősége, és ez a 14. § (4) bekezdés esetében a szükségesség és arányos-
ság elvének érvényre juttatását jelenti. Mivel a 14. § (5) és (6) bekez-
dése a belátási képesség részleges korlátozottságának estére rendelke-
zik, ezért a szükségesség és arányosság követelményének e bekezdé-
sek esetében is érvényesülnie kell. A kérdés az, hogy megvalósult-e ez 
a 2001. évi XV. törvény szabályozásával. Erre a választ akkor kapha-
tom meg, ha megvizsgálom, hogy a belátási képesség részleges korlá-
tozottságának megállapítása a bírói ítéletben hogyan történik meg. 
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Ennek kutatása azért is érdekes, mert az új szabályozás kialakításakor 
két koncepció38 merült fel. 

Ha a bíróság az ítélet vonatkozó rendelkezéseit pozitív tartalommal 
határozza meg, akkor ítéletében azokat az ügycsoportokat jelöli meg, 
ahol a cselekvőképesség teljességét fenntartja.39 Ezek tekintetében 
önállóan tehet érvényes jognyilatkozatokat a gondnokolt, ezeken túl 
pedig cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll. A bírónak 
expressis verbis nevesítenie kell azokat az ügycsoportokat, amelyek-
nél fenntartja a cselekvőképességet. Minden más területen a fel nem 
sorolás tényéből következően a cselekvőképesség korlátozott lesz. Az 
ítélet vonatkozó rendelkezéseit negatív tartalommal állapítja meg a 
bíróság akkor, amikor azokat az ügycsoportokat nevezi meg, ame-
lyeknél a cselekvőképességet korlátozza.40 Ezek kivételével a döntési 
autonómia mindenütt fennmarad. Itt az előzőek alapján fordított a 
helyzet: az ügycsoport/ok megjelölése egyértelművé teszi azt, hogy 
ezeken kívül minden tekintetben teljes a cselekvőképesség. 

Bár mindkét megoldás a részleges korlátozottság esetének tekinthe-
tő – mivel a bíróság az érintett személy belátási képességének csökke-
nését figyelembe véve egyes ügycsoportok vonatkozásában dönt – 
felmerül a kérdés: e két koncepció egyúttal a szükségesség és arányos-
ság elvének megvalósulását jelenti-e az (5) és (6) bekezdések eseté-
ben. 

E. A vizsgálat tárgya és módszerei 

A két koncepció részletesebb tartalmi kibontása, elhatárolása szüksé-
gessé teszi azt, hogy mind a vizsgálat tárgya, mind annak módszere a 
fenti kérdésnél tágabban kerüljön meghatározásra. Az értelmezés a 
cselekvőképességet részleges jelleggel korlátozó gondnokság alá he-
lyezésre vonatkozó szabályokat – a 14. § (4), (5) és (6) bekezdéseit, 
illetve a 14/B. § (1) bekezdést – fogja érinteni. A jogirodalmi jogsza-
bály-értelmezés sajátos módszereinek kölcsönös összefüggése követ-
keztében a fent megnevezett paragrafusokat nemcsak teleológiai, ha-
nem nyelvtani, rendszertani és történeti szempontok alapján is kívá-
nom értelmezni.41 Az adott értelmezési módok sajátosságait figyelem-
be véve a vizsgálat más és más jogszabályhelyeket fog érinteni, 
ugyanis az egyes értelmezési módok alapján nem az összes, hanem 
csak az arra vonatkozó jogszabályhelyek vizsgálatára kerül sor. 
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I. Nyelvtani értelmezés 

A cselekvőképességet részleges jelleggel korlátozó gondnokság alá 
helyezés nyelvtani értelmezésekor a cselekvőképességét korlátozó 
gondnokság alá helyezés vizsgálatából indultam ki. A Ptk. 14. § (4) 
bekezdése szerint cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a bí-
róság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek az ügyei viteléhez 
szükséges belátási képessége a pszichés állapota, szellemi fogyatkozá-
sa vagy szenvedélybetegsége miatt – általános jelleggel, illetve egyes 
ügycsoportok vonatkozásában – tartósan vagy időszakonként visszaté-
rően nagymértékben csökkent. E bekezdés határozza meg a cselekvő-
képességet korlátozó gondnokság alá helyezés együttes feltételeit. 
Csak a törvényben meghatározott egészségügyi okok, de ezek közül 
bármelyik – más azonban nem – elégséges a gondnokság alá helyezés-
re. Az előbbi okok következtében szükséges az ügyek viteléhez szük-
séges belátási képesség tartós vagy időszakonként visszatérő nagy-
mértékű csökkenése. Orvosszakértői kérdés az, hogy a pszichés álla-
pot, szellemi fogyatkozás vagy szenvedélybetegség orvosi szempont-
ból milyen szintű. Ez alapján már jogi kérdés annak eldöntése, hogy 
ez a belátási képesség jogilag korlátozott állapotot idéz-e elő.42 Ennek 
megítéléséhez a következő szempontok nyújtanak segítséget: az adott 
jognyilatkozatra volt-e kellő ok, a jognyilatkozat körülményei, külö-
nösen tartalma olyan-e, amilyen általában a józan embereknél is elő 
szokott fordulni stb.43 A gondnokság alá helyezés együttes feltételei-
nek harmadik összetevője az az eljárásjogi feltétel, hogy a nagykorú 
személyt jogerős bírói ítélet helyezze cselekvőképességet korlátozó 
gondnokság alá.44  

A törvény 14. § (5) bekezdése kimondja, hogy ha a belátási képes-
ség korlátozottsága csak részleges, a gondnokolt minden olyan ügyben 
önállóan érvényes jognyilatkozatot tehet, amely ügycsoport tekinteté-
ben a bíróság a cselekvőképességet korlátozó ítéletében a gondnokolt 
cselekvőképességét nem korlátozza. 

Ha a belátási képesség korlátozottsága részleges, akkor a gondno-
kolt e bekezdés alapján teljes cselekvőképességgel rendelkezik mind-
azon ügyekben, amelyekben őt a bíróság nem helyezi cselekvőképes-
séget korlátozó gondnokság alá. E megfogalmazás szerint a bíróság az 
ítélet vonatkozó rendelkezéseit negatív tartalommal határozza meg. 
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A Ptk. 14. § (6) bekezdése meghatározza azokat az ügycsoportokat, 
amelyekben a bíróság korlátozhatja a gondnokság alá helyezett sze-
mély teljes cselekvőképességét. E bekezdés az 1-9. pontok alatt neve-
síti azokat az eseteket, amelyekben a bíróság a cselekvőképesség kor-
látozottságáról dönthet: társadalombiztosítási, szociális és munkanél-
küli ellátás igénylése; ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendel-
kezési jog; családjogi jognyilatkozatok megtétele; tartási kötelezett-
séggel kapcsolatos vagyoni döntés meghozatala; lakásbérlettel kapcso-
latos jognyilatkozat megtétele; örökösödési ügyek; bentlakásos szociá-
lis intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok; 
egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása; tartózkodási 
hely meghatározása. A felsorolás példálózó, nem taxatív – erre utal a 
különösen szó használata –, ezért a bíróság akár a nevesített csoporto-
kon belül, akár az itt meg nem jelölt bármely más ügycsoportra nézve 
rendelkezhet a korlátozásról.45 

A törvény 14/B. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a korlátozottan 
cselekvőképes személy jognyilatkozata általános jelleggel, illetve a 
bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportok tekintetében – (2) be-
kezdésben foglaltak kivételével – csak akkor érvényes, ha azt a gond-
noka beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával tette.” E bekez-
dés a 14. § (5)-(6) bekezdés tartalmának megfelelően rendelkezik. A 
korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatának érvényessé-
géhez gondnoka beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása azokban az 
ügycsoportokban szükséges, amelyekben a bírósági ítélet korlátozta, a 
meg nem nevezettekben ugyanis fennmarad a teljes cselekvőképessé-
ge. 

Megállapítható, hogy a törvényszöveg következetesen a bírósági 
ítélet vonatkozó rendelkezéseinek negatív tartalmú szabályozási elvét 
követi. 

II. Rendszertani értelmezés 

A cselekvőképességet részleges jelleggel korlátozó gondnokság alá 
helyezés (a korábban már kifejtett okból a cselekvőképességet korlá-
tozó gondnokság alá helyezés) intézményét a jogrendszer egészében, 
így a Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései tükrében, a 
Polgári Törvénykönyv dogmatikai rendszerében és a cselekvőképes-
ség intézményével összefüggésben kívánom vizsgálni. 
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1. Az Alkotmány rendelkezései 

Az Alkotmány a cselekvőképesség teljességéről expressis verbis nem 
rendelkezik, ebben a vonatkozásban a láthatatlan alkotmány metaforá-
ja”46 különösen jól érzékelhető. „Az Alkotmánybíróság döntései révén 
kimunkálja, megállapítja, és ezzel láthatóvá teszi a többnyire rendkí-
vül rövid, esetleg tartalmi meghatározást nélkülöző alapjogi és egyéb 
alkotmányi rendelkezések elvi alapjait, ezek összefüggéseit.”47 A cse-
lekvőképességnek az emberi méltósághoz való joggal és az önrendel-
kezés szabadságához való joggal fakadó kapcsolatából következően az 
Alkotmány 54. § (1) bekezdését idézem: „ A Magyar Köztársaságban 
minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi mél-
tósághoz, amelyektől senkit sem lehet önkényesen megfosztani.” A 
cselekvőképesség esetében az emberi méltósághoz való jogot mint 
általános személyiségi jogot kell tekinteni.48 Az önrendelkezés sza-
badságához való jog pedig ennek egyik aspektusa. 

Az Alkotmánybíróság az önrendelkezés szabadságához való jognak 
a következő tartalmat adta: „Az önrendelkezési jog, mint az emberi 
méltóságból fakadó cselekvési autonómia kifejeződése személyhez 
kötött. Ettől különálló kérdés, hogy a jogi szabályozás az önrendelke-
zési jog elé bizonyos esetekben korlátot állít (feltételekhez köti vagy 
nem ismeri el annak érvényesülését). Amikor az egyéni cselekvési 
autonómia körébe tartozóan a jog más személy fellépését intézménye-
síti, nem az önrendelkezési jogot „ruházza át” másra. A „helyette tör-
ténő joggyakorlás” az önrendelkezési jog egyidejű törvényi korlátozá-
sa mellett biztosít másnak döntési lehetőséget; az önrendelkezési jog 
„helyette történő gyakorlása” – a személyiségtől elválaszthatatlan vol-
ta folytán – fogalmilag kizárt.”49 Az egyén cselekvési autonómiája az 
önrendelkezés szabadsága által valósul meg. A cselekvőképesség kor-
látozása ezért csak az önrendelkezési jog korlátozásával összefüggés-
ben oly módon értelmezhető, hogy a törvény a korlátozással egyidejű-
leg más személynek biztosít döntési lehetőséget, vagy nem ismeri el 
annak érvényesülését. 

Az Alkotmány egyedül a 70. § (3) bekezdésében nevesít egyet a kor-
látozott cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség jogkövetkezmé-
nyei közül: „nincs választójoga annak, aki a cselekvőképességet korlá-
tozó vagy kizáró gondnokság alatt áll.” Az Alkotmány e rendelkezése 
azt jelöli meg, hogy miben nem ismeri el a döntés lehetőségét. Ebből 
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az a szabályozási megoldás következik, hogy döntési lehetőséget úgy 
kell biztosítani más személynek, hogy azt kell meghatározni, miben 
korlátozzuk az egyént. 

Mi indokolja a cselekvőképességnek, mint a polgári jogi autonómia 
alapintézményének vizsgálatát az Alkotmány rendelkezéseinek tükré-
ben? „Az Alkotmány a 2. § (1) bekezdése a Magyar Köztársaságot 
demokratikus jogállamként deklarálja. A jogállamiság követelményé-
nek érvényesüléséhez az Alkotmánybíróság 11/1992. (III. 5.) AB ha-
tározatában a következőket állapítja meg: „A jogállam azáltal valósul 
meg, hogy az Alkotmány valóban és feltétlenül hatályosul… Nemcsak 
a jogszabályoknak és az állami szervek működésének kell szigorúan 
összhangban lenniük az Alkotmánnyal, hanem az Alkotmány fogalmi 
kultúrájának és értékrendjének át kell hatnia az egész társadalmat. Ez 
a jog uralma, ezzel lesz az Alkotmány valóságossá.” Az Alkotmány 
elveinek és tételes normáinak érvényesülniük kell a magánjog világá-
ban is. Mivel a magánjogi jogalanyok közvetlenül nem címzettjei az 
alkotmányos tételeknek, ezért azok csak a polgári jogi normák közve-
títésével fejtik ki hatásukat a magánjogi jogviszonyokra és azok jog-
alanyaira. A törvényhozónak ezért alkotmányos kötelezettsége, hogy a 
magánjogi jogviszonyokat szabályozó normákat – így a Polgári Tör-
vénykönyv normáit – is az Alkotmány követelményének maradéktalan 
betartásával alkossa meg.”50 E követelményből következik, hogy a 
Ptk-ban cselekvőképesség korlátozására vonatkozó szabályokat a ne-
gatív tartalmú szabályozási koncepció szerint kell szabályozni. Ennek 
megvalósulása a cselekvőképességet korlátozó és részleges jelleggel 
korlátozó gondnokság alá helyezésre vonatkozó szabályoknak a vizs-
gálatával dönthető el. 

2. A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés és a 
cselekvőképességet részleges jelleggel korlátozó gondnokság alá 
helyezés 

A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés vizs-
gálatához a Ptk. 11. § (1) bekezdése a kiindulópont: „Cselekvőképes 
mindenki, akinek a cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy 
nem zárja ki.”  

A miniszteri indoklás51 a teljes cselekvőképesség, a korlátozott cse-
lekvőképesség és a cselekvőképtelenség viszonyát a következőképp 
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értékeli. „A törvény a cselekvőképesség szabályozásánál abból az elv-
ből indul ki, hogy a cselekvőképesség minden embert megillet, ha 
cselekvőképessége a törvény értelmében nem esik korlátozás alá, vagy 
nincs kizárva. Ez megfelel annak a ténynek, hogy a polgári jog szem-
pontjából az általános jelenség a cselekvőképesség teljessége. Tehát 
nem a cselekvőképes személy körét kell meghatározni, hanem a cse-
lekvőképességükben korlátozott vagy cselekvőképességgel nem ren-
delkező személyek körét.” „Ebből a felfogásból következik, hogy a 
tipikus, a mindennapi a cselekvőképes személy. Az atipikus, a kivéte-
les, a korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen.”52 

A cselekvőképesség teljessége az általános jelenség, ezért az ítélet-
ben nem azokat az ügycsoportokat kell felsorolni, amelyekben az érin-
tett teljes cselekvőképességgel rendelkezik. Nem a cselekvőképesség 
teljességét, hanem a cselekvőképesség korlátozottságát kell meghatá-
rozni, azaz azokat az ügycsoportokat kell nevesíteni, amelyekben a 
bíróság a cselekvőképességet korlátozza. A Ptk. a cselekvőképességet 
korlátozó gondnokság alá helyezésre és a cselekvőképességet részle-
ges jelleggel korlátozó gondnokság alá helyezésre vonatkozó rendel-
kezéseket is a negatív tartalmú szabályozási koncepció szerint szabá-
lyozza. 

III. Történeti értelmezés 

Mint azt a Problémafelvetés részben már jeleztem, az új szabályozás 
kidolgozásakor két koncepció merült fel a bírói differenciálás lehető-
ségének a megteremtésére a részleges korlátozás esetében. A történeti 
értelmezés e két szabályozási koncepció vizsgálatára korlátozódik. 

1. Az előterjesztés 

Az igazságügy-miniszter 58.334/1999. számú előterjesztése előtt szü-
letett novemberben egy tervezet is, amely bizonyos pontokon eltér a 
decemberi előterjesztéstől. A decemberi példányt előterjesztésnek, a 
novemberit pedig tervezetnek fogom hívni, mivel ez utóbbit tervezet 
címszóval látták el a törvényelőkészítők. 

Míg a tervezet következetesen végig a bírósági ítélet vonatkozó 
rendelkezéseinek negatív tartalmú meghatározása – a jognyilatkozat-
tételi, döntési autonómia korlátozása – mellett foglal állást, addig az 
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előterjesztés a pozitív tartalmú meghatározás – a jognyilatkozat-tételi, 
döntési autonómia fenntartása – mellett érvel. Az előterjesztésben 
egyes pontoknál inkább a negatív tartalmú szabályozási koncepciónak 
megfelelő szóhasználatot alkalmaztak, s ezzel nem határolták el egy-
mástól következetesen a két szabályozási koncepciót53. 

Az eltérés oka, hogy a tervezet eddigre átesett az államigazgatási és 
szakmai egyeztetési folyamaton. A Legfelsőbb Bíróság és az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala saját szakmai szempontjaik miatt 
a pozitív tartalmú szabályozási koncepciót támogatták. „Az indokuk 
az volt, hogy maga a bírósági eljárás, még ha a legkörültekintőbben 
zajlik is – a törvény szerint a bíró hivatalbóli bizonyítást is lefolytathat 
– nem mindig vezet oda, hogy a bíró minden jogterületet áttekintve ki 
tudja választani azokat az ügyköröket, ahol feltétlenül korlátozni 
szükséges a döntési jogosultságot, szemben a többi ügykörrel, ahol 
semmiféle korlátozásra nincsen szükség. Az a félelem is munkált a 
bíró kollégákban, hogy ha egy olyan területen nem korlátozzák az 
érintett cselekvőképességét, amiről később kiderül, hogy szükséges 
lett volna, ez több problémát okozhat, mint az ellenkezője.”54  

Később az OIT is a negatív tartalmú szabályozási koncepciót tekin-
tette helyesnek. Ekkorra azonban már született egy Kormányhatáro-
zat,55 amely az ítélet vonatkozó rendelkezéseinek pozitív tartalmú 
meghatározását fogadta el. A határozat az előterjesztéssel egyezően a 
bírósági ítélet vonatkozó rendelkezésének pozitív tartalmú meghatáro-
zását tartalmazza.  

2. A törvényjavaslat vitája 

A törvényjavaslat56 a bírósági ítélet vonatkozó rendelkezésének pozi-
tív tartalmú meghatározása mellett foglalt állást. Ennek megfelelően 
került szabályozásra a Ptk 14.§-nak (5)-(6) bekezdése és a 14/B. § (1) 
bekezdése. A törvényjavaslat tárgyalása során, az általános és a rész-
letes vitában a kijelölt bizottságok által is támogatott, módosító és 
kapcsolódó módosító javaslatoknak megfelelően a negatív tartalom-
mal való rendelkezés szabályozási koncepciója került a törvényjavas-
lat szövegébe. Az Országgyűlés a törvényt e koncepció szerint fogadta 
el 2001. április 17-én. 
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3. A miniszteri indoklás 

Az általános indoklás57 és a 14. §-hoz és 14/B. §-hoz fűzött indoklás58 
a törvényi szöveggel összhangban van. Más forrásban59 az általános és 
a részletes indoklás az ítélet vonatkozó rendelkezéseinek pozitív tar-
talmú meghatározását tartalmazza, a Magyar Közlönyben megjelent 
miniszteri indoklással egyébként egyező szövegben.60 

A törvényjavaslat benyújtásának egyik formai kelléke a javaslathoz 
fűzött indoklás,61 mely a törvényjavaslat előterjesztőjének hivatalos 
álláspontja abban az időpontban, amikor az előterjesztést benyújtot-
ta.62 A törvényjavaslat szövegében ezért a bírósági ítélet vonatkozó 
rendelkezéseinek pozitív tartalmú meghatározásának kellett szerepel-
nie. Az Országgyűlés a törvényt a negatív tartalmú szabályozási kon-
cepcióval fogadta el. „Ilyenkor az előterjesztő feladata az indoklás 
ehhez való igazítása és az így pontosított indoklás közzétételéről való 
gondoskodás.”63 A miniszteri indoklást az Igazságügyi Közlönyben 
ennek megfelelően tették közzé. Feltehetően a CompLex CD Jogtár 
szerinti indoklás a korábbi, az ítélet vonatkozó rendelkezéseinek pozi-
tív tartalmú meghatározását tartalmazó, az előterjesztési anyagnak 
megfelelő állapotot vette alapul. 

4. A jogirodalom állásfoglalása 

A jogirodalomban nemcsak a negatív tartalmú szabályozási koncep-
ció64 melletti állásfoglalással találkoztam. A pozitív tartalmú szabá-
lyozás melletti érvelés az ugyanilyen tartalmú miniszteri indokláson 
alapszik.65 Erre hivatkozva az egyik forrás66 ezt tekinti a jogalkotó 
szándékának. Technikailag ugyanis lehetetlennek tartja a negatív tar-
talmú rendelkezést: „A bíróság az ítéletben nem tud pontosan megje-
lölni minden olyan ügycsoportot, amelyre a cselekvőképességet korlá-
tozó gondnokság hatályának ki kellene terjednie. A 14. § (6) bekezdé-
sének ellenkező tartalmú megfogalmazását tartaná megfelelőnek: a 
bíróság különösen a következő ügycsoportok tekintetében tarthatja 
fenn a gondnokság alá helyezett személy teljes cselekvőképességét. 
Így kerülne összhangba a jogalkotói szándék és a normaszöveg.” Az 
erre való hivatkozás nem releváns, mert a miniszteri indoklásnak nincs 
kötelező ereje. Feltehetően a kommentárok itt is a korábbi, az ítélet 
vonatkozó rendelkezéseinek pozitív tartalmú meghatározását tartal-
mazó, az előterjesztési anyagnak megfelelő állapotot vették alapul. 
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IV. Teleológiai értelmezés 

A teleológiai értelmezésünk kiindulópontja a törvényalkotói cél, a 
szükségesség és arányosság elvének érvényre juttatása: a gondnokolt 
annyiban legyen korlátozva önállóságában, amennyiben ez jogai vé-
delmének érdekében feltétlenül szükséges. 

1. A törvényhozási eljárás 

A törvényhozási eljárás egyes szakaszai67 közül azokat veszem sorra, 
amelyek a 2001. évi XV. törvény keletkezésének folyamatában a szük-
ségesség és az arányosság elve szempontjából mérvadóak. A törvényi 
célok egyértelmű, pozitív definiálása lehetőséget ad a szóba jöhető 
megoldási lehetőségek gondos számbavételére és értékelésére.68 Ilyen 
szempont – amelyre a lehetőségeknek a cél elérése érdekében történő 
elemzése során figyelemmel kell lenni – a szóba jövő lehetőségek al-
kotmányossága. „Az alkotmányi előírások determinálják a különböző 
alternatívák közötti választást. A törvényi céloknak és a célok elérésére 
vonatkozó lehetőségeknek az alaptörvénnyel összeegyeztethetőnek kell 
lenniük.”69 A részleges korlátozottságról való rendelkezésre irányadó 
alkotmányossági követelmény, hogy az ember cselekvőképessége korlá-
tozható, de az önrendelkezés szabadságához való jog integráns része-
ként csak az alapjog-korlátozás módszertanának, azaz a szükségesség és 
az arányosság elvének megfelelően. E kérdéssel függ össze az alternatív 
lehetőségek értékelése is, hogy azok a törvényi cél elérésére egyáltalán 
alkalmasak-e, és milyen mértékben alkalmasak,70 mert a törvényi cél a 
szükségesség és arányosság követelményének érvényre juttatása volt. 
Az, hogy a két szabályozási koncepciók közül melyik felel meg az al-
kotmányosság követelményének, egyben kijelöli azt a szabályozási 
megoldást is, amelyik alkalmas törvényi cél, szükségesség és arányos-
ság követelményének érvényre juttatására. 

2. A szükségesség és arányosság elve az Alkotmánybíróság  
gyakorlatában 

Az alapjog-korlátozás zsinórmértékét az Alkotmánybíróság dolgozta 
ki: „Egy alapvető jog korlátozásának alkotmányosságához azonban 
nem elég, hogy egy másik alapvető jog és szabadság érvényesítése és 
védelme érdekében történik. Az állam csak akkor nyúlhat az alapvető 
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jog korlátozásának végső eszközéhez, ha a másik jog védelme vagy 
érvényesülése semmilyen más módon nem érhető el, és a korlátozás 
csak olyan mértékű lehet, amennyi ehhez feltétlenül szükséges.”71 

1) „egy másik alapvető jog és szabadság” 

A cselekvőképesség korlátozásakor felmerül a kérdés, hogy melyik az 
a másik alapvető jog és szabadság. A javak védelmének az „egy de-
mokratikus társadalomban szükséges” klauzulája szerint – a 
strasbourgi bíróság (Európa Tanács) és a luxembourgi bíróság (Euró-
pai Unió) gyakorlata ezen az alapjog-korlátozási módszeren alapszik – 
ez „a mások jogainak és szabadságának védelme”. E klauzula az Eu-
rópa Tanács 1950. november 4-én kelt, az Emberi jogok és alapvető 
szabadságjogok védelméről szóló egyezményében72 található meg, 
melyet az Európa Tanács a cselekvőképtelen nagykorúak jogi védel-
méről szóló ajánlása meghozatalakor figyelembe is vett. Az egyez-
mény 8. cikkének 1. pontja alá sorolható be a magyar jog két jogin-
tézménye, a cselekvőképesség és a gondnokság alá helyezés.73 Ez 
alapján 1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, 
lakását és levelezését tiszteletben tartsák. 2. E jog gyakorlásába ható-
ság csak a törvényben meghatározott olyan esetekben avatkozhat be, 
amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a köz-
biztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy 
bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védel-
me, avagy mások jogainak és szabadságának védelme érdekében 
szükséges. A cikk 2. pontja az alapjog-korlátozás megengedhetőségé-
nek feltételeit tartalmazza. Az állam és hatósági szerveinek beavatko-
zását csak akkor lehet jogszerűnek (az Egyezménnyel összhangban 
lévőnek) tekinteni a cselekvőképesség korlátozásakor, ha az mások 
jogainak és szabadságának védelme érdekében szükséges.74 

Nem értek egyet azzal, hogy a cselekvőképesség korlátozása mások 
jogainak és szabadságának védelme érdekében szükséges. A Ptk. 14. 
§-hoz fűzött miniszteri indoklás75 alapján a cselekvőképesség korláto-
zása a gondnokolt jogai védelmében történik: „gondnokolt annyiban 
legyen korlátozva önállóságában, amennyiben ez jogai védelmének 
érdekében feltétlenül szükséges.” A gondnokolt mely jogaira kell itt 
gondolnunk? Az Alkotmánybíróság gyakorlatában kikristályosodott 
alapjog-korlátozás módszertana szerint ez csak egy másik alapvető jog 
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és szabadság lehet. Az önrendelkezés szabadsága az egyén cselekvési 
autonómiája által valósul meg. Az emberi méltósághoz való jog anya-
jog mivoltából fakadóan primátust élvez levezetett egyes részjogai, így 
az önrendelkezés szabadságához való jog felett is, ezért a védelem e 
jogot illeti meg a cselekvőképesség teljességével szemben. Az emberi 
méltósághoz való jog az a másik alapvető jog és szabadság, amelynek 
védelmében a cselekvőképesség korlátozása szükséges. Ez nem mások 
joga és szabadsága, a korlátozás nem a másik személyt védi. A védel-
met az a személy kapja, aki egyben a korlátozás alanya is. 

2) „ha a másik jog védelme vagy érvényesülése semmilyen más módon 
nem érhető el” 

Az Alkotmánybíróság szerint a korlátozás alkotmányosságához nem 
elégséges a másik alapvető jog és szabadság védelme. További feltétel 
a fent ismertetett alapjog-korlátozás zsinórmértékének második fordu-
lata. A cselekvőképesség korlátozása a Ptk. 14. § (4) bekezdése alap-
ján csak akkor alkotmányos, ha az emberi méltósághoz való jog vé-
delme más módon nem érhető el.  

Ha a belátási képesség nagymértékű csökkenése következtében a 
nagykorú személy ügyei vitelére önállóan nem képes úgy, mint az, aki-
nek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljes, akkor szük-
séges számára olyan jogvédelmet adni, amely segíti az ügyei vitelében. 
Ezt az állam a gondnokság alá helyezési per során egy gondnok kiren-
delésével biztosítja, akinek beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása 
szükséges a gondnokolt törvényben meghatározott jognyilatkozatai 
érvényességéhez. E jogvédelem egyben a cselekvőképesség teljességé-
nek – annak, hogy saját akarat-elhatározásával, saját nevében szerezhet 
jogokat és vállalhat kötelezettségeket – korlátozását is jelenti. 

Az emberi méltósághoz való jog védelme más módon nem érhető 
el, csak a cselekvőképesség korlátozásával, gondnok kirendelésével, 
mert a gondnokság alá helyezett emberi méltósága e jogvédelem hiá-
nyában sérelmet szenvedne. Kell valaki, aki az önmaga képviseletére 
nem képes személy képviseletében eljár. A gondnokság alá helyezés a 
vagyoni forgalom alanyaként, illetve a személyes jellegű jognyilatko-
zatok tétele és fogadása során éppen a gondnokoltnak áll érdekében 
jóhiszeműsége mások általi kihasználásának lehetősége miatt. Megél-
hetése, anyagi javainak biztonsága, személyének védelme, életkörül-
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ményeinek rendezettsége így biztosítható. A védelem kiterjed mind-
azon értékekre, amelyek az emberi méltósághoz való jogot, az ember-
hez méltó életet magukba foglalják. 

3) „a korlátozás csak olyan mértékű lehet, amennyi ehhez feltétlenül 
szükséges” 

„Állandó kritérium az alapjog alkotmányosan megengedhető korláto-
zásához, hogy annak kényszerítő okból és arányosan kell megtörtén-
nie. Az arányosság követelménye magában foglalja a legkevésbé kor-
látozó és az alkalmas eszköz használatát.”76 Ha a belátási képesség 
csökkenése csak egyes ügycsoportokra terjed ki, akkor a részleges 
korlátozás indokolt csak, egyébként az általános korlátozásnak van 
helye. A korlátozás arányossága legkevésbé korlátozó és alkalmas 
eszközt jelenti, ezért meg kell vizsgálnunk azt, hogy az arányosság 
követelményének a pozitív illetve a negatív tartalmú szabályozási 
koncepció is megfelel-e. 

A pozitív tartalmú szabályozási koncepció esetén kétségtelen, hogy 
az ítéletben megnevezett ügycsoportokban fennmarad a teljes cselek-
vőképesség, ezek kivételével azonban minden tekintetben korlátozott 
lesz a cselekvőképesség. A törvényhozó nem taxatív felsorolást alkal-
mazott az ügycsoportoknál, ezért a gondnokság alá helyezési perben 
előfordulhat, hogy a bíróság figyelmét elkerüli valamely ügycsoport, s 
a cselekvőképesség teljességét e tekintetben nem tartja fenn, így ebben 
egészen addig korlátozottan cselekvőképesnek kell tekinteni a gond-
nokoltat, ameddig az ítélet ebből a szempontból felülvizsgálatra nem 
kerül.77 Ez a koncepció épp az előbbiek szerint a jogbiztonságot min-
den bizonnyal jobban szolgálja, de pont emiatt nem tekinthető alkot-
mányosnak, hiszen a szükségesség és arányosság követelményének 
nem felel meg, s így a törvényhozói cél sem valósul meg. 

A negatív tartalmú szabályozási koncepció estén az ítéletben neve-
sített ügycsoportokon kívül minden tekintetben teljes a cselekvőké-
pessége a nagykorú személynek. A bíróságnak egyrészt az eljárás 
során lehetősége van arra, hogy megítélje a belátási képesség csökke-
nését, másrészt utóbb felülvizsgálhatja, ha a korlátozás további ügy-
csoportok tekintetében szükséges, mert kiderül, hogy a gondnokolt 
más ügyek vitelére sem képes önállóan. E szabályozási megoldás így 
szükségtelenül nem korlátozza a nagykorú személyt a jogok szerzése 
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és a kötelezettségek gyakorlása során. Az ítélet vonatkozó rendelkezé-
seinek negatív tartalommal való meghatározása felel meg az alapjog-
korlátozás zsinórmértékének, mert a cselekvőképesség korlátozásakor 
alkotmányossági követelmények érvényesülnek, és ez a koncepció a 
törvényalkotó céljának elérésére is alkalmas. 

V. Összegzés 

Az értelmezés nyelvtani, rendszertani, történeti és teleológiai szem-
pontok szerinti elemzésének végére érve az érvek az ítélet vonatkozó 
rendelkezéseinek negatív tartalmú meghatározása mellett szólnak a 
pozitív tartalmú meghatározással szemben. A pozitív tartalmú szabá-
lyozási koncepció mellett a törvényhozási eljárás egyes szakaszaiban, 
sőt a jogirodalomban is érveltek. Az alapjog-korlátozás alkotmányos-
sági követelménye, a szükségesség és arányosság elve azonban végső, 
s egyben elégséges érv is a negatív tartalmú szabályozó koncepció 
mellett. 

F. Jogvédelem a cselekvőképesség korlátozása nélkül  
– a Német Polgári Törvénykönyv 

További kérdés, hogy az általános és részleges korlátozás közötti dif-
ferenciálás hogyan nyilvánul meg a jognyilatkozatok tétele során. A 
korlátozottan cselekvőképes személy által tehető jognyilatkozatok kö-
rét vizsgálva azok nagy részében azonos szabályok vonatkoznak mind 
az általános jelleggel, mind az egyes ügycsoportok vonatkozásában 
gondnokság alá helyezettekre.78 Ennek oka az, hogy a részleges korlá-
tozás esetén is a gondnokolt korlátozottan cselekvőképes annyiban, 
amennyiben ennek feltételei fennállnak. Az a jognyilatkozat, amely-
hez a gondnok beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges 
[Ptk. 14/B. § (1) bekezdés] más megítélés alá esik. Általános korláto-
záskor a gondnok beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása minden 
esetben érvényességi kellék. A részleges korlátozás szerint ez csak az 
ítéletben meghatározott ügycsoportoknál szükséges, hiszen egyéb te-
kintetben teljes cselekvőképességgel rendelkezik a nagykorú személy. 
Vajon elégségesnek bizonyult-e a differenciálásnak e mértéke? Ez a 
kérdés azért merülhet fel, mert a gondnokságot megelőző intézményi 
megoldásra az Európa Tanács ajánlása (2. alapelv 4. és 5. pont) is utal. 



Csöndes Mónika  

 - 158 - 

A Német Polgári Törvénykönyv rendelkezései között találunk olyan 
jogintézményt, amely úgy adja meg a kellő jogvédelmet a nagykorú 
személy számára, hogy egyidejűleg nem korlátozza a cselekvőképes-
ségét. 

A BGB hatálybalépése óta79 a nagykorú személy gondnokságára80 
és a betegség vagy testi fogyatékosság miatti (eseti) gondnokságra81 
vonatkozó szabályok szinte változatlanok voltak.82 Ez utóbbi, a gond-
nokság alá helyezést megelőzően elrendelhető, a magyar jog számára 
ismeretlen jogintézmény az ügyeknek csak azon csoportját érintette, 
amelyeket a nagykorú személy testi vagy szellemi fogyatékossága 
miatt önállóan nem tudott ellátni.83 

I. Die Betreuung 

Az 1992. január 1-jén hatályba lépett új törvény – Betreuungsgesetz, 
1990 – szerint a cselekvőképtelenség-korlátozott cselekvőképesség-
cselekvőképesség triásza sokkal korlátozottabb körben maradt meg 
mint 1992 előtt. A korlátozott cselekvőképességnek a magyar szabá-
lyozáshoz nagyon hasonló, korábbról megtartott rendelkezései alapve-
tően csak a 7-18 év közöttiekre vonatkoznak. A kiskorú a 7. életévéig 
cselekvőképtelen. A nagykorú személy gondnokság alá helyezése 
azonban nem eredményezi azt, hogy a gondnokolt automatikusan 
olyan helyzetbe kerül, mint a 7-18 év közötti kiskorú.84 A törvény 
ugyanis a gondnokság alá helyezés és a betegség vagy fogyatékosság 
miatti eseti gondnokság jogintézményét is megszüntette.85 

Az új szabályozás kialakításakor felmerült a korábbi gondnokság 
alá helyezés modelljének átvétele az automatikusan beálló korlátozott 
cselekvőképesség jogkövetkezményével együtt. Ez az érintett magán-
autonómiájába történő beavatkozás szigorodását jelentette volna, mi-
vel a bírói gyakorlat már a betegség vagy testi fogyatékosság miatti 
(eseti) gondnokság irányába mozdult el. Továbbá a korlátozott cselek-
vőképesség intézményét nem tartották alkalmasnak arra, hogy a jog-
következmények csak egyes ügyekre, vagy azok egyes csoportjára 
korlátozódjanak, és az érintett ezen túl önállóan járhasson el86 A kor-
látozásnak épp e formáját érjük tetten a magyar jogban a cselekvőké-
pességet részleges jelleggel korlátozó gondnokság alá helyezés intéz-
ményében. 
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A reform alapgondolata a cselekvőképesség és a gondnokság jogin-
tézményének elválasztása volt. Az új jogintézmény (Betreuung) fo-
galmi elnevezése kiemeli annak tartalmi sajátosságait (segítségnyújtá-
si és gondoskodási jelleg), mely egyben jelzi a gyökeres változást a 
korábbi jogintézménnyel, a gondnoksággal szemben.87 Így itt nem 
helyes a korábbi gondnokság, gondnokolt és gondnok fogalmak hasz-
nálata. A magyar jogrendszer számára ismeretlen jogintézményi foga-
lomnak más elnevezést kerestem. A betreuen német ige jelentése ellát, 
gondoz, gondját viseli valakinek. A jogintézmény, a Betreuung jelen-
tése a gondozás. A Betreute – akinek a gondját viselik – az ellátott, a 
Betreuer pedig az ellátott gondozója, gondviselője.88 Ezek alapján 
magát a jogintézményt gondozásnak, alanyait gondozónak és gondo-
zottnak fogom nevezni. 

A korábbi jogi szabályozás kritikájának középpontjában a gond-
nokság alá helyezettek jogfosztottsága állt. A törvény az érintett jólét-
ét, személyes gondozását helyezte a középpontba, célja a gondozott 
jogainak és eljárásjogi helyzetének megerősítése volt. A reform alap-
elvei közül a rugalmas szabályozás és a szükségesség elvét emelném 
ki, amelyek a magyar törvényalkotási folyamat során is kiemelkedő 
szerepet kaptak. Eszerint a gondozás jogintézményének olyan rugal-
masnak kell lenni, amilyen mértékben azt a korlátoltság vagy a beteg-
ség egyéni foka megköveteli. A szükségesség – mint alkotmányi rang-
ra emelt alapelv – pedig megakadályozza az érintett jogi helyzetébe 
történő szükségtelen beavatkozást.89 E követelmény érvényesülése 
érhető tetten a Bundesgerichtshof egyik döntésében: pszichikai, testi, 
szellemi vagy lelki betegségben szenvedő embereknek az Alkotmány 
által biztosított jogait célszerűségi okokból, még a gondozott „jól fel-
fogott” érdekében sem szabad semmibe venni.90 A szükségesség más-
részt korlátozza az érintett kezdeményezésére induló gondozás elren-
delését, mert a gondozás állami feladat is – „szociális juttatás az ál-
lamtól a segítségre szoruló polgárainak”91 – amelynek költségvetési 
vonzata van. Ez az alapelv így nemcsak az érintett védelmét, hanem 
közérdeket is szolgálja.92 

II. Der Einwilligungsvorbehalt 

A hatályos német jogban az egyetlen lehetőség a cselekvőképesség 
bíróság általi korlátozására „a gondnokság alá helyezés utolsó ma-
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radványaként”93 emlegetett Einwilligungsvorbehalt intézménye, 
amely előzetes beleegyezést jelent.94 E jogintézményt ezért a „gondo-
zó előzetes hozzájárulásának elrendelése” kifejezésre fordítottam le.  

A gondozás elrendelésén túl a bíróság indokolt esetekben korlátoz-
hatja a gondozottat egyes jognyilatkozatok megtételében is.95 Erre a 
gondozott személyét vagy anyagi javait fenyegető jelentős veszély 
megakadályozásának szükségessége adhat okot. A szükségesség az 
érintett konkrét élethelyzetéből kiindulva akkor áll fenn, ha jognyilat-
kozata által személye vagy anyagi javai sérelmet, illetve kárt szenved-
nek. Az Einwilligungsvorbehalt intézménye is a cselekvőképesség 
korlátozását jelenti,96 de nem jelent a korlátozottan cselekvőképes kis-
korúakkal azonos jogi helyzetet, talán ezért mellőzte a törvényhozó a 
korlátozott cselekvőképesség elnevezést a nagykorú személyek eseté-
ben. Bár van, aki e jogintézményt „parciálisan korlátozott cselekvőké-
pességgel” elnevezéssel illeti.97 

III. A gondozás és a cselekvőképesség intézményének  
viszonya 

A két intézmény viszonyát az határozza meg, hogy főszabály szerint a 
gondozás elrendelése önmagában nem érinti a gondozott cselekvőké-
pességét.98 A bíróság a gondozás elrendelésekor nem vizsgálja, hogy 
az érintett cselekvőképtelen-e, és az ítéletében erről nem rendelkezik, 
mint azt korábban tette a gondnokság alá helyezési perek során. Az 
érintett személy cselekvőképtelenségének megállapításával őt a jog-
életben való részvételből zárná ki „a törvény erejénél fogva” – függet-
lenül az érintett betegségének mindenkori állapotától – mert a cselek-
vőképtelen személy jognyilatkozata semmis.99 Emellett három további 
érv sem indokolta a cselekvőképtelenség jogerős bírói ítéletben törté-
nő megállapítását. A pszichés állapot zavarainak súlyos eseteiben a 
cselekvőképtelenség ténye nyilvánvaló a forgalom résztvevői számá-
ra; a gondnokság alá helyezés ismerete csak akkor védte a forgalom 
biztonságát, ha az érdekelt erről tudomást szerzett; a gondnokság alá 
helyezett cselekvőképtelenségét a jogerős bírói ítélet miatt nem kellett 
bizonyítani. 

A jogvita kapcsán a bíróság utólag vizsgálja, hogy a gondozott cse-
lekvőképes volt-e az adott jognyilatkozat megtételének pillanatban. 
Ezt a gondozónak kell először értékelnie.100 Ha az volt, akkor önállóan 
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tehetett jognyilatkozatot még a gondozó feladatkörében is. Ha pedig 
cselekvőképtelen volt,101 akkor ennek következménye, hogy jognyi-
latkozata semmis lesz. A gondozás így nemcsak jogkövetkezményei-
ben válik el a cselekvőképességtől, hanem elrendelésének előfeltétele-
iben is, hiszen cselekvőképes személynek is lehet gondozója.102 A 
gondozó képviseleti hatalma és a gondozott cselekvőképessége egy-
más mellett létezik.103 Ezzel valósul meg a törvény alapgondolata: a 
gondozás elrendelése biztosítja önrendelkezés autonómiáját.104 A tör-
vényhozó ennek érdekében lemondott a cselekvőképtelenség bíróság 
általi konstitutív hatályú kimondásáról.105 

G. A cselekvőképességet részleges jelleggel korlátozó  
gondnokság alá helyezés 

I. Az új jogintézmény megalkotásának indokai 

Bár a gondnokság alá helyezési pereket tárgyaló bírák észrevételei és 
javaslatai a koncepció készítésének folyamatában különös hangsúlyt 
kaptak – mint arra az igazságügy-miniszter előterjesztése utalt – ennek 
nyomait nem igazán találtam a bírósági határozatokban. Mivel e perek-
ben ritkán kerül sor felülvizsgálatra is, forrásaim meglehetősen szűkö-
sek voltak. Mindössze egy legfelsőbb bírósági határozatot találtam, 
ahol a cselekvőképesség korlátozását meghatározott jogi területekre 
hivatkozva látták indokoltnak: „a gondnokság alá helyezés indokolt, 
mert készpénz és ingatlanvagyonának a kezelésével, a jogi ügyeinek az 
intézésével összefüggésben felügyeletre és irányításra szorul.”106 Lehet, 
hogy más tekintetben nem is lett volna szükség a korlátozásra. 

A cselekvőképességet részleges jelleggel korlátozó gondnokság alá 
helyezés megalkotásának szükségességét az alábbiak is igazolják. Ko-
rábban a gondnokolt szabadon rendelkezett munkával szerzett keres-
ményével. Így azt a személyt, aki pénzét nem tudta beosztani, bár más 
jognyilatkozatok vonatkozásában a belátási képessége csupán csök-
kent volt, csak cselekvőképességet kizáró gondnokság alá lehetett he-
lyezni. A hatályos Ptk. 14/B. § (2) bekezdésének c) pontja csak a 
munkából és egyéb ellátásból származó jövedelem 50%-a tekintetében 
tartja fenn az önálló rendelkezés jogát. A fennmaradó rész korlátozása 
bírói mérlegelésétől függ.107 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 93. § (1) bekezdése szerint a szociális ellátások igénybevétele 
önkéntes. Ha az ellátást igénylő személy korlátozottan cselekvőképes, 
akkor – a (2) bekezdés alapján – kérelmét a törvényes képviselőjének 
beleegyezésével terjesztheti elő. A cselekvőképességében korlátozott, 
de a bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos 
jognyilatkozatokban teljes cselekvőképességgel rendelkező gondno-
kolt viszont saját elhatározásból veheti igénybe e szociális ellátást. 

II. A gondnokság alá helyezést megelőző intézményi megoldás 

A korlátozás mértékének differenciálásában a kodifikáció csak a cse-
lekvőképességet részleges jelleggel korlátozó gondnokság alá helye-
zés bevezetéséig ment el.108 Ennek egyik oka az lehetett, hogy nálunk 
a német jogtól eltérően az intézményi előkép – betegség vagy testi 
fogyatékosság miatti eseti gondnokság intézménye – hiányzott. 

„A gondnokság alá helyezés nem szociális gondoskodás.”109 Erre a 
Legfelsőbb Bíróság több határozatában is utalt: „a szellemi fogyatko-
zás puszta fennállása egymagában a gondnokság alá helyezést még 
nem alapozza meg, ha az az ügyek viteléhez szükséges belátási képes-
ség csökkent voltával nem párosul.”110 Ennek hangsúlyozása azért 
fontos, mert Szegediné Dr. Sebestyén Katalin, igazságügyi minisztéri-
umi főmunkatárs közel 300 ilyen tárgyú ügy áttanulmányozását köve-
tően arra a következtetésre jutott, hogy „mind a gyámhatóságok, mind 
a bíróságok igen gyakran az elmebetegség tényét önmagában elegen-
dőnek tartják a gondnokság alá helyezés elrendeléséhez, és nem vizs-
gálják, hogy ténylegesen vannak-e az alperesnek olyan jellegű ügyei, 
amelyek feltétlenül szükségessé teszik a gondnokság formájában való 
jogvédelmet.”111 

Ez felveti a gondnokságot megelőző szociális funkciót betöltő in-
tézmény létrehozását. Erről nem született alternatív megoldás a cse-
lekvőképességre és a gondnokság alá helyezésre vonatkozó szabályo-
zás felülvizsgálatakor, de a gondolat jogászok, gyámügyi szakembe-
rek, pszichiáterek, jogvédő szervezet képviselői részéről már megfo-
galmazódott. Egy többrétegű gondnoksági rendszer legelső fokozata 
már a gondnokságot megelőző helyzetben segítséget tudna nyújtani. A 
gondnok kirendelése helyett a gyámhatóság az érintett problémájának 
megoldására a megfelelő szolgáltatás igénybevételét rendelné el. Ilyen 
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lehet például a bérlakással és a lakások számlatartozásainak rendezé-
sével foglalkozó iroda, a lakáscsere ügyekben tanácsot adó és szükség 
szerint ingyen vagy megfizethetően alacsony díjért képviseletet ellátó 
iroda. Ha ez a szolgáltatás elégségesnek bizonyulna, nem kellene a 
gondnokság alá helyezési eljárást megindítani. Bizonyos segítő-
gondozó formák így kiválthatnák a gondnokságot, mivel annak célja a 
jogvédelem, és nem a szociális ügyek intézésére szolgál.112 Egy kö-
vetkező kérdés már annak eldöntése, hogy a gondnokság alá helyezést 
megelőző intézmény alkalmazásáról a bíróság, vagy a gyámhatóság 
legyen jogosult dönteni. 

H. Összegzés 

A cselekvőképességet részleges jelleggel korlátozó gondnokság alá 
helyezés megalkotásával korlátlan jogkorlátozás végéről még nem, de 
a korlátlan jogkorlátozás végének kezdetéről már beszélhetünk. A 
korlátlan jogkorlátozás végéhez vezető út következő állomása a gond-
nokság alá helyezést megelőző helyzet intézményi szabályozása.  

Az, hogy a cselekvőképességet részleges jelleggel korlátozó gond-
nokság alá helyezés lehetőségét a bírói gyakorlat hogyan fogja meg-
ragadni, determinálja azt a fejlődési utat, amely a nagykorú személy 
cselekvőképességének korlátozása tekintetében a 2001. évi XV. tör-
vény hatályba lépésével megnyílott. Ennek értékelésére a tanulmány 
írásakor a szabályozás újdonsága miatt nem volt lehetőségem, de rö-
vid időn belül lehetőség nyílik erre a kötelező felülvizsgálati idő és a 
2001. évi XV. törvény hatálybalépését megelőzően elrendelt cselek-
vőképességet korlátozó gondnokság alá helyezések felülvizsgálata 
miatt is. 

Az új szabályozás szerint a gondnokság alá helyezési pereket tár-
gyaló bíráknak ítéletükben nemcsak a cselekvőképességet korlátozó 
gondnokság alá helyezés szükségességéről kell dönteniük, hanem e 
szükségességnek megfelelő mértékű korlátozásról is. 
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Garamvölgyi Róbert 

A közvetett kár érvényesítése közvetlen  
kereset útján* 

A. Felütés 

Egy korlátolt felelősségű társasággal szerződő fél a szerződést meg-
szegi. A szerződésszegés olyan jelentős mértékű kárt okoz a társa-
ságnak, hogy a társaság vagyoni helyzete meginog, értéke csökken, 
a társaság tagjának üzletrésze veszít értékéből. Érvényesítheti-e a 
társaság tagja ebből fakadó kárát a szerződésszegővel szemben? 
Egy férfi munkabaleset következtében rokkanttá vált. A rokkantság-
ból fakadó anyagi bizonytalanság miatt felesége idegösszeroppanást 
kapott. A feleséget tartós munkavégzésre alkalmatlan állapota miatt 
elbocsátották munkahelyéről. Fordulhat-e a feleség a férj baleseté-
ért felelős személy ellen munkabér-kieséséből fakadó kárának meg-
térítését követelve? 

Tanulmányom témaválasztását több körülmény is indokolta. 
Grosschmid Béni közel száz évvel ezelőtt azt mondta: „A kártérítési 
jog alapvetően a bíráskodás problémája…”. A grosschmidi igazság 
– ha némi pontosítással is – ma is helytálló. Úgy vélem, hogy a kár-
térítési jog rendszerével, a kártérítési felelősséggel – bár bizonyos 
vonatkozásban valóban a bírói judícium feladat kereteinek kidolgo-
zása – soha nem lehet eleget elméleti szinten foglalkozni.  

A közvetett kárért való felelősség kérdésének vizsgálatát az új 
Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban Ptk.) koncepciója is sürgeti. 
Szükségessé teszi azonban az eddig ebben a témában publikált ma-
gyar bírói gyakorlat egyenetlensége is. Az tapasztalható ugyanis, 
hogy a közvetett kárért való felelősség általános törvényi megfogal-
mazásának hiánya sok esetben bizonytalan bírói gyakorlatot ered-
ményezett. Nem egységes a gyakorlat abban a tekintetben sem, hogy 
a közvetett kár a közvetlen és közvetett károsult jogalanyiságára 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVI. Országos Tudományos Diákkö-

ri Konferencián a „Polgári Jogi Tagozat III (Kötelmi jog)” szekcióban III. helye-
zést ért el. Konzulens: dr. Kecskés László 
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tekintet nélkül is általánosan megítélhető-e, vagy gazdálkodó szer-
vezetek és tagjaik viszonyában a tagsági viszony eliminálja az eset-
leges kárt. Azaz, ha a társaság károsul, és ebből fakadóan a tag va-
gyoni részesedésének értéke csökken, a tag érvényesítheti-e az ebből 
fakadó kárát a károkozóval szemben. Ahhoz, hogy a közvetett mó-
don felmerült kár relevánsan vizsgálható legyen, egy elméleti elő-
kérdést tisztázni kell: a közvetlen igényérvényesítés kérdését, azaz 
azt a problémakört, hogy jogviszony hiányában indítható-e kereset.  

A rendelkezésre álló jogirodalom összegyűjtése, és részbeni átte-
kintése után láttam, hogy olyan témát találtam, amelynek feldolgo-
zásához a szükséges irodalom rendkívül szerteágazó, és amely téma 
megértéséhez a kártérítési jog alapjaiból kell kiindulni. Nehéz témát 
választottam, mert a kártérítési jog – önmagában is –, és ezen belül a 
közvetett kár érvényesítésének lehetősége mindig aktuális kérdés és 
a gazdasági és politikai rendszer nagy hatással van rá. Tendenciákat 
nem könnyű ezért felvázolni, és egy esetleges jövőbeni szabályozás 
lehetőségét bemutatni.  

B. A kártérítési felelősség feltételei 

A polgári jogi felelősségnek vannak bizonyos előfeltételei, amelyek-
nek valamennyi esetben fenn kell állniuk ahhoz, hogy a felelősség 
megállapítható legyen, és a kártérítés szankciójának kiszabására sor 
kerülhessen.1 Az utóbbihoz a feltételek együttes fennállása szüksé-
ges, amelyek vizsgálata nélkülözhetetlen a közvetett kárért való fele-
lősség megállapításához is. A jogirodalomban általánosan elfogadott 
nézet szerint ezek az előfeltételek a jogellenes magatartás, a kár, a 
magatartás és a kár közötti okozati összefüggés, illetve a felróható-
ság valamilyen fajtája. 

I. A jogellenes magatartás 

A polgári jogi felelősség első feltétele a jogellenes magatartás. 
Enélkül polgári jogi felelősség megállapítására nem kerülhet sor. Az 
új Ptk. koncepciója azt javasolja, hogy a megalkotandó magánjogi 
kódexben kerüljön kimondásra az a polgári jogi dogmatikában ma is 
vallott elv, hogy „a törvény tiltja a károkozást”. Minden károkozás 
jogellenes, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik.”2  



A közvetett kár és a közvetlen kereseti jog problematikája  

 

 

- 171 - 

A felelősség alapjául szolgáló jogellenes magatartásokat a magyar 
polgári jog taxatíve nem sorolja fel. A polgári jog általános elve 
értelmében tehát minden károkozás, minden károkozó magatartás 
jogellenes, hacsak az nem sorolható a törvény által nevesített kivéte-
lek közé. A Ptk. három ilyen kivételt ismer: a szükséghelyzetet, a 
károsult beleegyezését és a jogos védelmet. A károkozás általános 
tilalmának elve a hazai elméleti adaptálása ellenére a jogalkalmazási 
gyakorlatban nem talált egyértelmű befogadásra. Számos bírósági 
ítélet bizonyítja, hogy a bíróságok az általános magánjogi deliktum 
elvét nem vették át, minden következetesség nélkül az ügyek nem 
kis részében megkövetelik a jogellenesség külön bizonyítását, va-
gyis a károkozó magatartás és valamely pozitív tételes jogi szabály 
kollízióját.3  

A továbbiakban annak vizsgálatát kell elvégezni, hogy melyek 
azok a magatartások, amelyek a kár bekövetkezéséhez vezetnek. A 
jogellenes magatartás lehet tevőleges, de a nemtevés – a mulasztás – 
is értékelt magatartás forma, és mint ilyen szankciókat vált ki. A 
tevéssel és a nemtevéssel kiváltott károkozást azonos elvi alapon 
kell megítélni, mivel a Polgári Törvénykönyv a szankciók tekinteté-
ben nem tesz különbséget e két károkozó magatartás között.  

A vizsgált téma szempontjából különös jelentősége van a szerző-
désszegés jogellenességének, ezért erről a problémáról külön szeret-
nék szólni. Véleményem szerint ugyanis vitatható a jogirodalomban 
általánosan elfogadott és a bírói gyakorlat által alátámasztott elv, 
miszerint a szerződésszegő magatartás csak a szerződő felek viszo-
nyában tekinthető jogellenesnek, és a jogellenesség nem nyúlik túl a 
szerződés határain. A szerződéses jogviszony keretei között, a szer-
ződő partnerrel szemben a relatív alanyi struktúrában tanúsított rela-
tív jogellenesség a szerződésben szerződő partnerként nem szereplő 
harmadik személy vonatkozásában – tehát egy abszolút jogalanyi 
struktúrában – is jogellenesnek minősülhet. A Ptk. 339. § (1) bekez-
déséből ugyanis levezethető az a fentebb már hivatkozott tétel, mi-
szerint minden károkozás jogellenes, hacsak az nem esik a törvény 
által szabályozott kivételek körébe. A károkozás jogellenessége te-
hát átszakíthatja a szerződés határait, és más viszonyokban is jogel-
lenes magatartásként értékelhető.  

A jogellenesség ezen objektív jellegét támasztja alá az a tény is, 
hogy a polgári jogban egy magatartás jogellenessége nem szűnik 
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meg azzal, hogy annak kárkövetkezményeit utóbb reparálták. A jog-
ellenes magatartás más tényállási relációkban, más jogkövetkezmé-
nyek megvonásához továbbra is jogellenes magatartás marad. Ez a 
szemlélet más polgári jogi jogintézmények esetében is érvényesül. 
Példaként talán az érvénytelenség és annak utólagos orvoslása em-
líthető meg. E tekintetben a „quod initio vitiosum est, non potest 
tractu temporis convalescere” régi római jogban gyökerező elve kü-
lönösen iránymutató.  

II. A kár 

A kár a vagyonban beállott értékcsökkenés. A kár lehet vagyoni, 
ezen belül tényegesen felmerült kár (damnum emergens), elmaradt 
haszon (lucrum cessans), indokolt kiadás, és lehet személyi (nem 
vagyoni kár). A jogirodalom a károk osztályozását és értelmezését 
több ízben elvégezte. Az egyes kárfogalmak alá sorolandó károk jól 
elkülöníthetőek a bírói gyakorlat számára is. A problémát általában 
a bizonyítás jelenti. Ebből a szempontból a legkisebb nehézségbe a 
felmerült kár esetén lehet ütközni, más a helyzet viszont az elmaradt 
haszon és a személyi kár bekövetkeztekor. Így például az elmaradt 
vagyoni előny megállapítása csak reálisan ellenőrizhető adatokon 
alapulhat.4  

III. Az okozatosság  

1. Az okozati összefüggés jelentősége 

A jogellenes magatartás és az ebből következő kár közötti okozati 
összefüggés feltétele és alapja a polgári deliktuális felelősségnek. 
Nélküle azonban a szerződési felelősség sem képzelhető el. Mint 
felelősségi feltétel az okozati kapcsolat általános polgári jogi fele-
lősségi fogalom, mert nem nélkülözheti sem az alanyi (a vétkességi), 
sem a tárgyi (a vétkességtől független) – azaz a fokozott veszéllyel 
járó dolog vagy tevékenység kockázatán, vagy az okozatosságon 
alapuló – sem a szerződési felelősséget. Az okozatosság mint fele-
lősségi alap – jogcím, ok, indíték, amiért egy jogi felelősség beveze-
tésére sor kerül – speciális fogalom, mivel az okozati összefüggés 
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csak a tárgyi felelősségnél döntő felelősségi indok, míg az alanyi 
felelősségnél ebből a szempontból mellékes jelentőséggel bír.5 

Az okozati összefüggésnek mint tényállásnak a különböző polgári 
jogi felelősségi rendszerekben különböző valorizációja van. Az ala-
nyi felelősségnél a jogellenes magatartás és a közelebbi vagy távo-
labbi (kár-) következmények közötti okozati kapcsolat a legtöbb 
európai jogrendszerben bizonyítandó. A bizonyítás terhe ebben az 
esetben a károsultra hárul. A tárgyi deliktuális és szerződési felelős-
ségnél ez a kapcsolat – megdönthetően – törvénnyel vélelmezett. Az 
ellenkezőnek a bizonyítási terhét az alperes viseli. A tárgyi felelős-
ségnél ugyanis, ha a kár fokozott veszéllyel járó üzem vagy tevé-
kenység kapcsán jött létre, vélelmezhető, hogy a kár valóban az 
üzem üzemeltetésének következménye, mindaddig, amíg az ellenke-
zője nem nyer bizonyítást. A szerződési felelősségnél vélelmezhető, 
hogy a szerződési kár okozója, és ezzel érte való felelőse – azaz térí-
tésének kötelezettje – az a szerződő fél, amely teljesítési késedelem-
be esett, vagy más módon nem teljesített szerződésszerűen. A szer-
ződési okozatosság vélelme megdönthető (praesumptio iuris et de 
iure).6 Marton Géza szerint az okozati kapcsolat a kártérítés jelensé-
génél két viszonylatban játszik szerepet. Egyrészt a felelősségfolya-
mat megindításánál, azaz a kártérítési felelősség megállapításánál. 
Másrészt pedig a kár terjedelmének megállapításánál is szerepe van 
az okozatosságnak, ugyanis „világos, hogy bármi címen legyen is 
kötelezve valaki egy kár megtérítésére, csak azokat a következmé-
nyeket tartozik viselni, amelyek azzal a kár-okkal, amelyért felelős 
okozatos összefüggésben vannak.7  

2. Az okozatosság elméleti megközelítései 

Az okozatosságot az elmélet nem határozta meg általánosan elfoga-
dott módon. Különféle egymástól eltérő szempontok előtérbe helye-
zésével alakultak ki állásfoglalások. A John Stuart-Mill filozófiai 
felfogásán alapul a feltételek egyenértékűségének elmélete. Eszerint 
minden olyan feltétel, amely nélkül a következmény nem állhatott 
volna be, együttesen oka az eredménynek. Egyik sem ok külön-
külön, és nincs közöttük különbség súlyuk, jelentőségük, szerepük 
tekintetében.8 Az előfeltételek vagy egyidejűleg vagy egymást köve-
tően láncolatosan egy bizonyos idő elteltével, de szintén együtt hoz-
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zák létre a kárt. Ez az elmélet azonban nem választ az okok és az 
előfeltételek között, ugyanis a több előfeltétel mindegyikére szükség 
van ahhoz, hogy a kár létrejöjjön. Mindegyik előfeltétel csak a má-
sikkal együtt „képes” előidézni kárt.9 

A feltételek egyenértékűségének elméletét ezért számos további 
mechanikus materialista kiindulási elmélet kísérelte meg továbbfej-
leszteni. Ezek az okkiválasztó elméletek. Az jellemzi őket, hogy 
ugyan a feltételek egyenértékűségének elméletéből indulnak ki, de 
az így adódó okok közül különböző szempontok szerint válogatnak. 
Az okok közül egyiket vagy másikat kiemelik, továbbá az emberi 
megítéléstől függő, tehát szubjektív elemeket visznek bele az objek-
tív okozati összefüggésbe. Az ide tartozó elméletek közül a legelter-
jedtebb az adekvát kauzalitás tana, amely iskola fő képviselői közt 
Kries, Traeger, és Rümelin említhetők. E megközelítés szerint vala-
mely tényező oki szerepe egyáltalán nem függ az emberi tapasztalás-
tól, mivel az emberi tapasztalás legfeljebb az – enélkül is meglevő – 
oksági viszony helyes felismerése szempontjából jelentős. E felfogás 
az okok meghatározása szempontjából hibás, de megállapításai fel-
használhatók az okoknak a felelősség szempontjából való értékelése 
területén. A jogalkotó elsősorban a tipikus, gyakori károkokra van 
figyelemmel, amikor például a vétkes okozást helyezi a felelősség 
középpontjába, mégpedig éppen azért, mert az emberi tapasztalat 
alapján való felismerhetőség a vétkesség megítélése szempontjából 
lehet jelentős.  

Az okkiválasztó felfogások képviselői közül egyesek a fő, a dön-
tő, a meghatározó okot, mások pedig a lehetőséget valóra váltó té-
nyezőt tekintik oknak. Közülük azonban a legtöbben a „szükségsze-
rű” és „véletlen” fogalmakkal operálva a szükségszerű okokat tekin-
tik relevánsnak.10 Az elmélet a jogi okkiválasztásnál a hangsúlyt a 
közvetlen, lényeges okra helyezi, és a többi feltételt mint lényegte-
lent mellőzi. Az utóbbiak hordozói nem vonhatók jogilag felelősség-
re, tekintettel arra, hogy ezek „a károsultak az élettel járó rendszerin-
ti kockázatait” és a kárviselési kötelezettségét képezik.11 Mindezen 
koncepciók közös érdeme, hogy továbbfejlesztve az adekvát kauzali-
tás elméletét a tipikus okokra összpontosítanak, vagyis azokra az 
okokra, amelyek az esetek igen nagy számában szerepelnek vala-
mely károsodás okai között12.  
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Eörsi Gyula szerint a polgári jogi felelősség szempontjából rele-
váns ok az, ami a kártérítés szankciójával befolyásolható, amivel 
szemben a kártérítés prevenciós hatást fejthet ki. Ezek pedig általá-
ban véve a vétkesen, illetve a különleges védekezés ki nem fejtésével 
véghezvitt jogellenes emberi magatartások.13 Ebből Eörsi azt a nyil-
vánvaló következtetést vezeti le, hogy valamely károsodásnak nem-
csak a közvetlen kiváltó okát lehet a polgári jogi felelősség szem-
pontjából oknak tekinteni, hanem a közvetett okát is, feltéve, ha a 
prevenciós hatást a polgári jog eszközeivel erre a közvetett okra le-
het gyakorolni. Hogy meddig lehet elmenni a közvetett okok kutatá-
sában, azt Eörsi szerint az dönti el, hogy meddig lehet prevenciós 
hatást elvárni a kártérítéstől. Ez pedig nagymértékben függ attól, 
hogy mennyire lehetett a távolabbi okozatként bekövetkezett káro-
sodást előre látni.14 Úgy tűnik, hogy Eörsi Gyula a Ptk. 
kodifikációjakor nem feledkezett meg az előreláthatóságról, amely 
a XXI. század elejének magyar magánjogi kodifikációs törekvései 
során fontos szerephez fog jutni a szerződésszegésért való felelősség 
törvényi szabályaiban. A közvetett károk és a magatartás között 
Eörsi Gyula elmélete szerint tehát akkor van okozatossági viszony, 
ha a közvetett károk bekövetkezését előre lehetett látni.  

Az okozatosság problémaköre a jogi dogmatikának, a jogelmélet-
nek egyik legtöbbet vitatott kérdése volt és bizonyos fokig ma is az. 
Az vitathatatlan, hogy a jogellenesség és a bekövetkezett kár között 
okozati összefüggésnek kell fennállni, de hogy ez pontosan milyen 
feltételek fennállása esetén valósul meg, abban eltérnek a vélemé-
nyek. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a polgári joggyakorlatban 
nem okoz jelentősebb problémát az okozatosság kérdése. Általában 
megállapítható, hogy a polgári jogban azokat az okokat tekinthetjük 
relevánsnak, amelyek alkalmazásával a gyakorlatban felelősség 
alapvető célja, a reparáció megvalósul.15 

IV. A felróhatóság 

A deliktuális kártérítési felelősség feltétele a felróhatóság is. A fel-
róhatóság egyik eleme, a vétkesség a Ptk. 339. § (1) bekezdésében 
kerül megfogalmazásra. Eszerint jogellenes magatartásával másnak 
kárt okozó személy mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A fel-
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róhatóság tehát akkor valósul meg, amikor valaki nem úgy járt el, 
ahogy az az adott helyzetben elvárható. Az elvárhatósági követel-
ményt közelebbről meghatározó „adott helyzetben általában” a pol-
gári jogi viszonyokra szabott tipizált és differenciált megfogalmazás. 
A formula tipizáló, amikor az „általában”-t az „adott helyzet”-hez 
viszonyítva rendeli megítélni. Az „adott helyzet” ugyanis konkrét 
helyzetre utal és ebben a helyzetben általában megkívántat teszi meg 
mércének, nem pedig a helyzettől független általánost.16 

Ebben az esetben a bíróságnak azt kell megítélnie, hogy a maga-
tartás olyan volt-e, mint amilyen az adott helyzetben általában elvár-
ható. Az „adott helyzet” kifejezés például vonatkozhat a kereskede-
lem professzionális szereplőire is, akikkel szemben nyilvánvalóan 
magasabb az elvárhatósági szint kereskedelmi ügyletekkel kapcsola-
tos kérdések tekintetében, mint a magánszemélyek esetében. 

C. A közvetlen kereseti jog 

A XX. század első felének magyar magánjogában szilárdnak tűnő 
dogma volt, hogy a jogalanyok a közöttük lévő jogviszony hiányá-
ban nem rendelkeztek egymást érintően közvetlen kereseti jogosult-
sággal. A korszak uralkodó jogászprofesszora, Grosschmid Béni is 
fontosnak tartotta ezt a tételt. Hangsúlyozta a kötelem kétszemélyes 
voltát és ezzel kapcsolatban azt, hogy „attól van követelni valóm, 
aki nekem adósom”. A szabályt a Planum Tabulare 795. számú dön-
téséből eredeztette. Ez a bírói ítélet is arra utalta a felet, hogy az el-
len forduljon „qui eidem immediate obligatus est”. Ugyanakkor 
Grosschmid Béni hangsúlyozta azt is, hogy a tételes rendelkezések 
olyan harmadikakkal szemben is teremthetnek jogosultságokat, 
akikkel a felperes nem áll jogviszonyban.17 A korábbi magyar ma-
gánjogban tehát határozottan tartotta magát az a nézet, hogy egy-
mással jogviszonyban nem álló felek keresettel csak akkor élhettek, 
ha erre vonatkozóan tételes felhatalmazást kaptak a jogtól. Jóllehet a 
szerződéses kapcsolat nélküli közvetlen igénynek számos tételes 
esete volt,18 de „a közvetlen kereseti jogosultság elismerése különö-
sen nehezen tört utat magának, amikor szerződésből (esetleg szerző-
dést magában foglaló tényállásból, és nem magából a szerződésből) 
eredő jog érvényesítéséről volt szó”.19 
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Az 1930-as és 40-es évek jogirodalmában azonban már számos 
szerző érvelt a kötelem kettősfedelűsége, és az igényhalmazat mel-
lett, annak érdekében, hogy meghaladják a „tételes szingularitást”, 
azaz a nem jogviszonyon alapuló közvetlen kereseti jog kivételes, 
konkrét jogszabályi felhatalmazottsághoz kötött szemléletét. Ilyen 
irányban próbálkozott Tury Sándor Kornél20, Goldberger József, és 
Beck Salamon.21  

Beck Salamon az adott kétszemélyes jogviszonyon túlnyúló köz-
vetlen kereset illusztrálására számos jogesetre hivatkozott. Ismerteti 
azt az ügyet, amelyben a haszonbérlő bérleti időszaka utolsó éveiben 
elmulasztja a bérelt föld trágyázását, ezzel a következő haszonbérlő 
terméshozamát csökkenti, tehát szerződésszegő magatartása egy 
másik, de kapcsolódó jogviszony idegen alanyánál okoz hátrányos 
eredményt.22 A jogeset tényállása szerint a földtulajdonos a haszon-
bérleti szerződés lejárata előtt két évvel új haszonbérlőnek adja ki 
földjét. A korábbi haszonbérlő a két utolsó évben elmulasztja a trá-
gyázást. Az új haszonbérlet első évében a trágyázás elmaradása kö-
vetkeztében gyengébb volt a terméshozam. Felmerül a kérdés: ho-
gyan alakul a jogi helyzet. A tulajdonos – akit szerződéses kapcsolat 
fűz a régi bérlőhöz, tehát akinek szerződéses kapcsolat, azaz „jogvi-
szony” hiányára hivatkozással nem vitatható a kereseti joga – szem-
be találja magát azzal a kifogással, hogy a trágyázás elmaradása 
neki nem jelentett kárt, mivel ő változatlanul megkapja a haszonbért. 
A volt haszonbérlő az ő gazdasági helyzetében tehát nem okozott 
károsodást. Az új haszonbérlőnél kézenfekvő a károkozás, hiszen a 
gyengébb termés kisebb eredménye nála kárként jelentkezik. 
Ugyanakkor a régi haszonbérlővel neki nincs szerződéses kapcsola-
ta, nem állnak jogviszonyban, ennélfogva keresetet nem indíthat 
ellene. Következésképpen az új haszonbérlő keresete a régi haszon-
bérlővel szemben perbeli legitimáció (actoratus) hiányában elutasí-
tandó volna. E felfogás azonban ellentmondást vet fel: akinek van 
actoratusa, azaz aki jogviszonyban áll, annak nincs materiális igé-
nye, akinek materiális igénye volna, annak nincs actoratusa. A Kúria 
2853/1926 számú határozatában a korábbi bérlő általi trágyázás el-
mulasztásából eredő kárt az új bérlő keresetére megítélte.  

A magyar jogi hagyományokon kívül más jogrendszerekben is 
számos példa található a közvetlen kereset, a követlen jogérvényesí-
tés különböző eszközeire. A francia jogban például a Code Civil 
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1166. § a hitelezőnek közvetlen jogérvényesítési lehetőséget, köz-
vetlen kereseti jogot (action directe) ad adósának követelései tekin-
tetében anélkül, hogy az adós az igényérvényesítési folyamatba be-
kapcsolódna.23 A pragmatikus szemléletű angol jogban az 1833. évi 
Price v. Easton esetben mondták ki először a közvetlen keresetérvé-
nyesítési jog lehetőségét. Ezt a szemléletet erősítette meg az 1861. 
évi Tweddle v. Atkinson ügy is.24 

D. A közvetett kár 

I. A közvetett kár fogalmáról 

A magyar jog ismeri a közvetett kár intézményét, amely esetben a 
károkozó magatartás és a bekövetkezett kár közötti okozati kapcso-
latba beiktatódik egy vagy több (közvetlen) kár. A közvetett kár 
közvetlen okozója tehát nem a jogellenes magatartás, hanem az an-
nak eredményeként bekövetkező kár. A közvetett kár valójában 
ugyanolyan kár, mint a közvetlen kár.  

Álláspontom szerint tehát a közvetett és a közvetlen kár egymástól 
élesen nem elkülöníthető két deliktuális jogi fogalom. A közvetlen és 
a közvetett kárért való felelősség megítélhetősége azon alapul, hogy 
mennyiben tekintjük kiterjedtnek az ok-okozati kapcsolatláncot. Ez 
a láncolat ugyanis értelem szerint végtelen, és a jog a relevancia 
határokat azon csak mesterségesen jelöl ki. Általában bírói mérlege-
lés kérdése, hogy egy konkrét felelősségi jogi ügyben az ok-okozati 
láncolatot meddig vizsgálják, és csak a közvetlen károk tekintetében 
állapítják-e meg az okozatosságot, vagy az okozatossági láncolatot 
kiterjesztik-e a közvetett károkra is.  

II. A közvetett és a közvetlen kár fogalmának jogirodalmi  
megközelítése: a közvetett kár is kár 

A magyar jogirodalomban és bírói gyakorlatban hagyományai van-
nak annak, hogy közvetett kár is a kárfogalom körébe tartozik. Ha a 
károkozó magatartás és a kár között a bíróság által relevánsnak te-
kinthető okozati összefüggés áll fenn, akkor a közvetett kár éppúgy 
megítélhető, mint a közvetlen kár.  
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Ezt a gondolatmenetet a Ptk. intézményrendszere és szabályai nem 
korlátozzák. A magyar joggyakorlat és a jogirodalom lényegében 
egymással összhangban elismeri a közvetett kárért való kárfelelős-
séget is.25 Marton Géza szerint a kár fogalmában benne foglaltatik a 
közvetett kár is, a közvetett kárigény érvényesítésére általánosan 
lehetőséget kell nyújtani, az igények beláthatatlan tovagyűrűzésének 
gátját pedig a bírói mérlegelésnek kell jelentenie. Marton szerint: 
„az okozatosság szálai mindenkor el fognak vezetni a közvetlen 
partneren túl az összes többi okozóhoz. A bíró dolga ezek közül ki-
szűrni a jogellenesen eljárókat, s ezek körében a károkat a preven-
ció, és az érdekelvek szerint megosztani. A túlzott kárkövetkezmé-
nyek bekövetkezte ellen véd a bírói mérlegelés lehetősége a kár-
csökkentés vonatkozásában...”26 

A Ptk. 1981. évi kommentárja szintén elismeri a közvetett kárért 
való felelősség lehetőségét.27 Példaként azt az esetet említi, amikor a 
közvetlen kár a tartásra kötelezett halála, és emiatt – közvetett mó-
don – a tartás jogosultját is kár éri. Egy másik ügyben a Legfelsőbb 
Bíróság elismerte annak az asszonynak a kárigényét, amely abból 
keletkezett, hogy férje foglalkozási betegség következtében meghalt. 
A bíróság azt is kimondta, hogy ez a kártérítési igény önálló igény, 
és érvényesítését nem zárja ki az elhunyt férj ugyanebből a beteg-
ségből származott igényeinek elévülése. „Ezért ilyen esetben nem 
jogutódlásról van szó, hanem saját jogon alapuló igényről, amelynek 
azonban keletkeztetője a munkaviszonyban állott dolgozónak a fog-
lalkozási megbetegedés következtében történt elhalálozása és a sére-
lemnek azzal való okozati összefüggése.” Hasonló ítélet született 
egy másik esetben, ahol a dolgozó halálos kimenetelű üzemi balese-
te folytán házastársa megbetegedett. A bíróság itt is alaposnak ítélte 
a házastárs kárigényét. Novotni Zoltán szerint az ismertetett példák 
bizonyítják, hogy a közvetett kárért való felelősség funkcionál a 
magyar polgári jogban is, legfeljebb annyi állapítható meg, hogy 
nem abban a körben, amelyben feltétlenül indokolt lenne.28  

Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának előkészítése során 
Zlinszky János hangsúlyosan javasolta azt, hogy az új Ptk. felelőssé-
gi szabályai között kifejezetten ki kell mondani a közvetett károkért 
való felelősséget. A határok kijelölését ő is a bírói mérlegelés körébe 
utalta.29  
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Egyes külföldi jogrendszerekben kétségtelenül van törekvés a köz-
vetlen és a közvetett károk differenciálására. Ez a tendencia a kárté-
rítés mértékének mérséklésével függ össze. A kártérítés-mérték mér-
séklésének technikái között kiemelkedő szerepe van az előrelátható-
ságon alapuló megoldásnak. Eszerint a károkozó csak azért a kárért 
felel, amit a károkozáskor előre láthatott. Az előreláthatóság húzza 
meg tehát a határvonalat a közvetlen és a közvetett károk között. A 
hatályos magyar jog a kártérítés mértéke mérséklését nem az előre-
láthatóságra, hanem a méltányosságra építi. A Ptk. 339. § (2) bekez-
dése értelmében a bíróság a kárért felelős személyt rendkívüli mél-
tánylást érdemlő körülmények alapján a felelősség alól részben men-
tesítheti. A kártérítési mérték mérséklésére a magyar jog által hasz-
nált méltányossági technika a közvetlen és a közvetett károkat nem 
differenciálja.  

A fentiek alapján egyértelmű, hogy mind a Ptk., mind a hozzá 
kapcsolódó jogirodalom elismeri a közvetett károkért való felelőssé-
get. A közvetett kárért való igényérvényesítés lehetősége azonban 
nem korlátlan, mivel az igények végeláthatatlan láncolatát rendelné 
egy-egy károkozó eseményhez. Az igényérvényesítés határainak 
megvonását a törvényhozó nem vállalta magára, ezért a bírói mérle-
gelés feladata, hogy a láncot „elvágja” ott, ahol ezt indokoltnak lát-
ja.30 

Álláspontom szerint tehát nincs valódi relevanciája az adott eset-
ben annak, hogy a meglévő kárt közvetettnek, vagy közvetlennek mi-
nősítik. A kártérítés feltételeinek mind közvetett, mind közvetlen kár 
esetében fenn kell állniuk. E feltételek egyike a jogellenes magatar-
tás és a bekövetkezett kár közötti okozati összefüggés. Az okozatos-
ság fennállásának megítélése a bírói mérlegelés körébe tartozik.  

E. A közvetett kár érvényesítésének elméleti–gyakorlati  
kérdései 

A közvetett kár intézménye ismert és elismert a jogirodalomban. Az 
általános elismerés ellenére a joggyakorlat – a jogirodalom „csapá-
sán” haladva – hangot ad azoknak az aggályoknak, amelyek a korlát-
lan elismerés kapcsán felmerülnek.31 Felvetődik a kérdés, hogy nem 
vezet-e a közvetett károkért való felelősség elismerése igazságtalan 
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vagy méltánytalan eredményre. Az igazság és a méltányosság termé-
szetükből adódóan mérlegelési kérdések, melyek a bírói gyakorlat-
ban nyernek formát. Méltányossági jogkörét gyakorolja a bíróság, ha 
az eset körülményeinek mérlegelése alapján egy kártérítési ügyben a 
lehetségesnél enyhébb szankciót alkalmaz. Szükséges e kategóriák 
használata többek között akkor, ha a bekövetkezett kár előre nem 
volt látható, vagy a kár mértéke különösen nagy volt. A közvetett 
kár érvényesítése során elkerülhető az igazságtalan és méltánytalan 
ítéletek születése, ha a bíróság kellő körültekintéssel jár el. 

A további kérdések vizsgálatához szükséges a bírói gyakorlat 
elemzése, amelyhez az alábbiakban található gyakorlati példákat 
veszem alapul. A közvetett kár érvényesítésének a gyakorlat síkján 
az általam felállított rendszerben négy körvonalazódott esete van. Az 
első, amikor a károsult (közvetett károsult) és a károkozó között nem 
áll fenn szerződéses jogviszony, a kártérítés jogalapja nem szerző-
désszegés, hanem deliktuális alapon nyugszik. A második esetkör 
már a feltételezi a felek között fennálló szerződéses jogviszony létét. 
A kártérítés jogalapja a szerződésszegés, a szerződésszegő magatar-
tás. A károkozó a károsulttal szerződéses viszonyban áll. Fontos 
kiemelni a későbbi elhatárolások miatt, hogy a károsult nem a szer-
ződésen kívüli harmadik személy. Az ügyek harmadik csoportjába 
tartoznak azok az esetek, amelyekben a közvetlen károsult, a közvet-
len kárt szenvedett úgyszintén a szerződés egyik alanya, az újdonsá-
got a közvetett károsult jogi helyzete jelenti, aki egy a szerződésen 
kívül álló harmadik személy. A negyedik esetkör a harmadik esetkör 
részét képezi. Önálló tárgyalása azért indokolt, mert a legtöbb kérdés 
a joggyakorlattal kapcsolatban ezekben az esetekben merül fel, to-
vábbá rendkívüli aktualitással bír. Az eltérés az előzőekhez képest a 
szerződésen kívüli harmadik személy jogi helyzetében, és a szerző-
déses jogviszony alanyainak tekintetében észlelhető. A szerződéses 
kapcsolatban álló felek egyike egy gazdasági társaság, és a „kívülál-
ló” harmadik személy ennek a gazdasági társaságnak tagja. 

I. Deliktuális alapú felelősség a közvetett károkért 

A károkozó magatartás megvalósulhat – a klasszikus károkozáson 
(pl. rongálás) kívül – nemtevéssel is. Jogellenes magatartásnak mi-
nősül tehát az is, ha a károkozó elmulasztja a szükséges munkakö-
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rülmények biztosítását, és a munkavállalót ennél fogva a munkavég-
zésével összefüggésben kár éri. Pusztán az, hogy a hatályos jogsza-
bályok által előírt munkakörülményeket nem biztosítja a munkavál-
laló, jogellenességet eredményez, kártérítési jogalapot létesít. A jog-
ellenességre a közvetlen károsulton kívül az is hivatkozhat, akit 
közvetett kár ér. A jogalapot közvetett kár esetén sem vitatja a bírói 
gyakorlat, hisz minden károkozás jogellenes. A jogellenesség a köz-
vetett károsult számára önálló igényt keletkeztet a kártérítési igény 
érvényesítésére, ahogy ezt a Legfelsőbb Bíróság is hangsúlyozza: 
„ Ezért ilyen esetben nem jogutódlásról, hanem saját jogon alapuló 
igényről van szó, amelynek azonban keletkeztetője a munkavi-
szonyban állott dolgozónak a foglalkozási megbetegedés következ-
tében történt elhalálozása és a sérelemnek azzal való okozati össze-
függése.” Ebben az esetben, ha a kártérítés deliktuális alapon nyug-
szik, és az okozati összefüggés a közvetett kár és károkozó magatar-
tás között áll fenn, a bíróság elismeri a közvetett kár intézményét, és 
támogatja annak megtérítését. 

II. Szerződésszegésen alapuló kártérítés 

A második esetkör tehát feltételezi a felek között fennálló szerződé-
ses jogviszony létét, ahol egyrészt a kártérítés jogalapja a szerződés-
szegés, a szerződésszegő magatartás, másrészt a közvetlen és a köz-
vetett károk egyazon károsultat érik. Az első estekörhöz hasonlóan a 
bírói gyakorlat – ha a kártérítés feltételi egyébként fennállnak – nem 
állít akadályokat a közvetett kár érvényesítésének útjába. Nincs tehát 
akadálya annak, hogy a károsult közvetlen kárán kívül, amely a 
szerződés megszegésében állt, közvetett kárát is érvényesítse.  

Példaként megemlíthető a Legfelsőbb Bíróság BH. 1980.311. 
számon közzétett ítélete.32 Ebben az esetben a szerződéses viszonyt 
a munkavállalói szerződés jelenti. A szövetkezet részéről (károkozó) 
a szerződésszegő magatartást a nem megfelelő munkakörülmények 
biztosítása valósítja meg. A közvetett kár nem a baleset volt, hanem 
a betegség súlyosbodásából kifolyóan a munkaképesség csökkenése, 
tehát a kereset kiesés. A rokkantság kialakulása nem áll közvetlen 
kapcsolatban magával a balesettel, vagyis a szerződésszegő magatar-
tással, így csak közvetett kárként érvényesíthető. A Legfelsőbb Bí-
róság nevezett ítélete kimondja „A kárért felelős személy jelen eset-
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ben a szövetkezet helytállási kötelezettsége közvetett okozati kap-
csolat esetén is fennáll. Ezért annak, hogy felperes balesete nem a 
gerincbetegség közvetlen okozója volt, hanem csak a betegség sú-
lyosbodását eredményezte, nincs jelentőssége. A kifejtettekre figye-
lemmel tehát alperesnek helytállási, kártérítési kötelezettsége fenn-
áll.”33 A kártérítési feltételek fennállása esetén, amennyiben az oko-
zati kapcsolat kimutatható, valamint a kár közvetve a szerződés 
megszegéséből származik, a kártérítési igény érvényesítésének nincs 
akadálya. 

A teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy a bírói gyakorlat ezek-
ben az esetekben a hatályos jogszabályokkal megegyezően – ott, 
ahol a Ptk. szabályai nem alkalmazhatók – következetesen kizárja a 
közvetett károk érvényesítését. „A speciális szabályozás, vagyis a 
postáról és távközlésről szóló 1964. évi II. törvény pedig kifejezetten 
kizárja a közvetett károkért való felelősséget, elhárítja a postáról a 
felelősséget az un. tapadó károkért.”34  

III. A „kívülállás“ hatása 

A bírói gyakorlat eddig egyértelműnek tűnő iránya megtörik, ha a 
szerződéses viszony meglétén kívül további kritériumok jelennek 
meg a felekkel szemben. A károkozó jogi helyzete nem változik: 
továbbra is a szerződés egy alanyáról van szó. A közvetlen károsult, 
a közvetlen kárt szenvedett úgyszintén a szerződés egyik alanya, 
tehát a szerződés keretein belül marad. Az újdonságot a közvetett 
károsult jogi helyzete jelenti, aki egy a szerződésen kívül álló har-
madik személy. A károkozó és az elsődleges károsult között szerző-
déses kapcsolat van, a közvetett károsult e szerződésen kívül áll, de 
kára a szerződés megszegéséből fakad. A negyedik esetkör elemzé-
séhez felvethető az a kérdés, hogy alapulhat-e szerződésen kívüli kár 
megtérítésére irányuló igény a felek közötti szerződésszegésen. 

A Legfelsőbb Bíróság több esetben is úgy foglalt állást, hogy a 
szerződő feleken kívüli harmadik személy nem követelhet kártérítést 
attól a vele szerződéses viszonyban nem álló féltől, aki a szerződést 
megszegte. „A jogerős ítélet csak I. r. alperest marasztalta el. A bíró-
ság álláspontja szerint, a szereléshez felhasznált tömítőanyagot az I. 
r. alperes adásvételi szerződéssel a II. r. alperestől szerezte be. Az 
alapanyag egyébként hibás volt. A felperes és a II. r. alperes között 
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tehát a szereléshez felhasznált anyaggal összefüggésben jogviszony 
nem állt fenn, a II. r. alperes a szerződés teljesítése során az I. r. al-
peres közreműködője volt. Nincs jogi alapja tehát a felperes által a 
II. r. alperessel szemben támasztott keresetnek, a marasztalásra az 
adott perbeli állás alapján sem kötelmi, sem pedig kártérítési jogcí-
men nem kerülhet sor.” Idézett ítélet megállapítja, hogy a közvetett 
károsult nem érvényesítheti kárát, azzal a károkozóval – a hibás tel-
jesítővel – szemben, akivel nem áll szerződéses jogviszonyban. „A 
felperes szerződéses kapcsolatban nem volt a II. r. alperessel és an-
nak szerződésen kívüli kártérítési felelőssége a felperessel szemben 
nem állapítható meg.” 

A szerződéses jogviszony hiányával, a „kívülállás” kérdésével 
függ össze a könyvvizsgálók felelőssége. Nincs összhangban ugyanis 
az uralkodó jogirodalmi álláspont és a magyar bírói gyakorlat a 
könyvvizsgálók kártérítési felelősségével kapcsolatban. A bíróság 
korlátokat szab a szerződésszegésen alapuló közvetett károk érvé-
nyesítésének. Ha a bíróság gyakorlatát vizsgáljuk úgy tűnik, hogy a 
bíróság a méltányosság, vagy az igazságosság elvére alapozva elvág-
ja az okozati szálat – miként az feladata is – és nem teszi lehetővé a 
könyvvizsgálók ilyen irányú felelősségre vonását. Elgondolkodtató 
azonban az a közelmúltban az Egyesült Államokban előfordult eset, 
ahol az ország egyik vezető áramszolgáltató és elektrotechnika cége 
pénzügyi nehézségek miatt összeomlott. A cég vezetőin és a cég által 
megbízott nemzetközi könyvvizsgáló cégen kívül nem volt senkinek 
sem tudomása arról, hogy a vállalat csődközeli állapotban van. A 
vállalat éves beszámolói hamis adatokat tartalmaztak, amely valót-
lanságát sem a cég vezetősége, sem pedig a könyvvizsgáló nem fed-
te fel. A vállalat csődje a részvények elértéktelenedése miatt több 
százmillió dolláros kárt okozott a cég részvényeseinek. A csőd 
egyéb hatási sem voltak elenyészőek: a vállalat tulajdonában álló 
cégek sorra tönkrementek, sok ember vált munkanélkülivé. A „bom-
ba robbanása”, a vállalat fizetésképtelenné válása alapjaiban rázta 
meg az amerikai gazdaságot. 35  

A jogirodalom a bírói gyakorlattal ellentétes álláspontra helyez-
kedik, amikor arra a kérdésre ad választ, hogy felel-e a könyvvizsgá-
ló azért a kárért, amelyet feladata ellátása során vele szerződéses 
viszonyban nem álló harmadik személynek okozott. Az irodalom 
elfogadja a könyvvizsgálók felelősségre vonásának lehetőségét. Ez-
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zel kapcsolatban két – egymástól pusztán a felelősség mértékben 
eltérő – álláspontot is ismer a jogirodalom. Fabó szerint felel a 
könyvvizsgáló a könyvvizsgálati szerződés megszegése miatt har-
madik személyeknek is.36 Ezzel egyetértve Sárközy nemcsak harma-
dik személyekkel szembeni, hanem a megrendelővel szembeni fele-
lősségről is beszél.37 A könyvvizsgálók felelősségi kérdéseivel fog-
lalkozó Gárdos István38 is ezt az álláspontot fogadja el. Az előbbi-
ekben példának felhozott eset nem egyedülálló, nagy gazdasági ha-
tása miatt különösen alkalmas arra, hogy felhívja a figyelmet a 
könyvvizsgálók felelősségével kapcsolatos kérdésekre.  

A könyvvizsgáló cégek által okozott kár mértéke – mint azt a fenti 
eset jól példázza – rendkívül nagy lehet. A kár keletkezhet például 
abból, hogy a társaság számviteli törvényben előírt beszámolója nem 
felel meg a valóságnak, vagy a jogszabályoknak, és ezt a könyvelő 
nem észleli, vagy nem fedi fel. Az a tény pedig, hogy a könyvvizs-
gálók gazdasági életben betöltött szerepükkel visszaélnek, jelentősen 
csökkentheti a gazdasági élet „biztonságába” vetett hitet. Vélemé-
nyem szerint többek között ezért is indokolt lenne, hogy ilyen kirívó 
esetekben éppen a méltányosság és igazságosság alapelvét alkal-
mazzák a bíróságok, amelyek lehetővé tennék az okozati lánc meg-
nyújtását, ezzel pedig a könyvvizsgálók felelősségének megállapítá-
sát. 

IV. Gazdasági társaság tagja károsulti helyzetben39 

Bár a negyedik esetkör harmadik csoport részét képezi, önálló alcím 
alá rendelése azért szükséges, mert a joggyakorlatban a legtöbb kér-
dés ezekkel az esetekkel kapcsolatban merül fel, illetve a probléma 
rendkívül aktuális. Az eltérés az előzőekhez képest a szerződésen 
kívüli harmadik személy jogi helyzetében, és a szerződéses jogvi-
szony alanyainak tekintetében észlelhető. A szerződéses kapcsolat-
ban álló felek egyike gazdasági társaság, és a kívülálló harmadik 
személy ennek a gazdasági társaságnak tagja.  

A gazdasági társaságokra a gazdasági társaságokról szóló 1997. 
évi CXLIV. törvény (a továbbiakban Gt.) tartalmaz ugyan a rendel-
kezéseket, de kifejezetten a tagok közvetlen igényérvényesítéséről 
nem szól, erről csupán egyes gazdasági társaságoknál tesz említést. 
Olyan esetekben, ahol a Gt. a társaság tagjának közvetlen fellépésére 
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vonatkozóan nem tartalmaz irányadó szabályokat, az általánosítás 
eszközét kell alkalmazni. Figyelemmel kell lenni a Gt. általános sza-
bályozási elveire, amely alapján a törvény megalkotására sor került. 
Elemezni kell az egyes gazdasági társaságok jogi szerkezetének 
sajátosságait, különösen azt, hogy mennyire árnyékolja le saját tag-
jának jogalanyiságát, mennyire válik el egymástól a társaság és a tag 
vagyona. Nyilvánvaló, hogy más közvetlen igényérvényesítési lehe-
tőséget kell biztosítani egy betéti társaság tagjának, és megint más 
mértékű fellépési jogot kell adni egy részvénytársaság részvényesé-
nek. Ezen túlmenően, kiindulás alapként kell kezelni azokat a jog-
szabályokat, melyek a Gt. rendelkezéseit kiegészítik. A bírói gya-
korlat is ezen az úton jár.40 

Ezzel kapcsolatban arra kell választ keresni, hogy a bíróság gya-
korlatában egyrészt milyen irányvonalak alakultak ki, másrészt a 
kialakult irányvonalak egyértelmű szabályozás hiányában miért az 
alábbiakban részletezett módon jelentek meg. Ha gazdasági társaság 
a közvetlen kár tekintetében fennálló kártérítési jogviszony alanya, 
vagyis gazdasági társasággal szemben szegték meg a szerződést, 
speciális helyzet áll fenn.  

A gazdasági társaságokra vonatkozóan a Gt. tartalmaz részletes 
szabályozást, és azokban a kérdésekben, amelyeket kogens módon 
regulál, kizárja a Ptk. alkalmazásának lehetőségét. Konkrét törvényi 
szabályozás hiányában mélyebbre kell hatolni a jogi szabályozás 
rendszerében. A Gt. szabályozási szellemét és rendszerét kell alapul 
venni ahhoz, hogy sikeresen állást lehessen foglalni a kártérítési 
jogvitákban. Azt indokolt elemezni, hogy mi következik a Gt. struk-
túrájából, illetve azt, ha a meglévő szabályok, erre a kérdésre is ki-
terjednének, azok miként rendelkeznének. Vizsgálni kell, hogy a Gt. 
tárgya, a gazdasági társaságok szerkezeti felépítése a közvetett kár 
ilyen módon történő érvényesítését indokolja-e, vagy kizárja.  

1. A kár minősítése 

Kártérítési jogvita érdemi elbírálásához szükségszerűen vizsgálat 
tárgyává kell tennünk a keletkezett kárt. A kár bekövetkezésének 
lehetséges okai szerteágazóak. Tipikus oknak nevezhető, ha a társa-
sággal szembeni szerződésszegő magatartás miatt a társaság vagyoni 
helyzete bizonytalanná válik. A társaság üzletfelei megijednek, nem 
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kötnek a társasággal újabb szerződéseket, és így a társaság vagyoni 
helyzete ellehetetlenül. A csőd közvetlen következménye a tag va-
gyoni részesedésének értékcsökkenése. Előfordulhat azonban, hogy 
a rossz, kellő szakértelemmel nem rendelkező cégvezetés hibás dön-
tései juttatják a társaságot bizonytalan vagyoni helyzetbe, amelynek 
következményei megegyeznek a fentebb leírtakkal. Lehetséges az is, 
hogy a rossz gazdasági helyzet, vagy a megszűnt felvevőpiac ered-
ményezi a társaság nehéz helyzetét. A lehetséges következmény min-
dig ugyanaz: csökken a tag részesedésének vagyoni értéke, amely a 
társaság tagjának a kárát – a közvetett kárt – jelenti. 

2. A tag közvetett kárának sajátosságai 

A társaság vagyona egy jogilag elkülöníthető vagyon, ami azonban 
a társaság tagjainak a tulajdonát képezi annak ellenére, hogy közvet-
lenül nem, csupán a társaság nevében rendelkezhetnek felette. A 
társaság vagyona tehát – bár áttételesen – a tagok tulajdonát képezi. 
Ha a társaságot kár éri, akkor a tagot is kár érte, hiszen vagyonában 
kár keletkezett. Első hallásra úgy tűnik, hogy minden aggály nélkül 
alkalmazható ebben az esetben a Ptk. 339. §-a, tehát a tag önálló 
kártérítési igénnyel léphet fel. 

A tag kára azonban nem függetlenedik a társaság kárától. Ez pedig 
nem sajátossága a közvetett kárnak. Az első esetkörben leírtak alap-
ján a közvetett kár ugyanis a keletkezése pillanatában függetlenedik 
a közvetlen kártól, és önmagában érvényesíthetővé válik. Ebben az 
esetben nem ez a helyzet. A tag kára szoros kapcsolatban marad a 
társaság kárával, hiszen utóbbi megtérítése az előbbi megszűnéséhez 
vezet. A társaság kárának megtérítése – feltéve, hogy erre megfele-
lő időn belül kerül sor – azt eredményezi, hogy a társaság vagyoni 
helyzete stabil marad, így a társaság gazdasági értéke, ezzel együtt 
pedig a tagok tulajdoni hányadának értéke nem csökken, tehát a tag 
kára is megszűnik, illetőleg ilyen nem is keletkezik. Fordítva azon-
ban ez nem igaz. Belátható, hogy a tag vagyonnövekedése nem je-
lenti a társaság vagyoni helyzetének rendeződését is. A tag nincs 
kötelezve arra, hogy visszaforgassa a kártérítés összegét a társaság-
ba, egyébként ennek komoly adminisztratív és adózási akadályai is 
vannak. Ez a sajátosság indokolja, hogy a keletkezett kár megtéríté-
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sére irányuló igényt lehetőség szerint csak egy jogalany érvényesít-
hesse, legyen ez a tag vagy a társaság. 

A tag kárát a társaság közvetlen kára, illetve annak következmé-
nye keletkezteti. A kártérítési igény érvényesítésére van lehetőség, 
mivel a bírói gyakorlat és a jogirodalom a közvetett kár létezését 
egyöntetűen elismeri. A sajátossága abban áll, hogy az igényérvé-
nyesítés veszélyeket rejt magában. Ha a tag kárának megtérítése nem 
jelenti egyben a társaság kárának a megtérítését, akkor a társaság 
arra továbbra is igényt támaszthat. Ebben az esetben a kárt kétszer 
kellene megfizetni, ez pedig jogalap nélküli gazdagodást jelentene. 
Ez a sajátosság indokolja, hogy a keletkezett kár megtérítésére irá-
nyuló igényt lehetőség szerint csak egy jogalany érvényesíthesse. 
Ezt támasztja alá a társaság konstrukciója is, hiszen a társaság létre-
hozása önmagában megkettőzi a vagyont. A társaság alapítása során, 
a befektetett összeg, a megvásárolt részvény egymagában jelentke-
zik a társaság vagyonaként és a tag (részvényes) vagyonaként. 

Utoljára de nem utolsó sorban indokolt megvizsgálni, hogy a tár-
saság kára valóban megjelenik-e a tag káraként. Gárdos szerint, ha 
társaságot kár éri, az nem feltétlenül jelenik meg a tag káraként. Úgy 
véli, hogy a kár – és az így keletkező igény – megtérítésére ugyan-
úgy a társaság vagyonát képezi, mint maga az elpusztult vagyon, 
vagy a kiesett jövedelem. A különbség csupán annyi, hogy igény lép 
a vagyon helyébe, amellyel nem lehet szokásos üzleti tevékenységet 
folytatni. Véleménye szerint a bizonyítási nehézségeket, az elévülés 
veszélyét félretéve, a kártérítési igény bizonyos fokig produktív be-
fektetési eszköz is lehet, hiszen például kamatozik. A kár vagy a 
helyébe lépő igény, illetve a kár megtérítése ebben a szemléletben 
nem más, mint a társasági vagyon összetételének megváltozása. 
Nem jelent tehát sem vagyoncsökkenést, sem vagyonnövekedést. A 
kártérítési igény mindössze kicserélődött a kártérítés összegével. A 
társaságnak okozott kár következtében tagot nem feltétlenül éri 
kár.41 Ez a sajátosság teszi lehetővé a tag kárának – mint speciális 
kártípusnak – az „általános közvetett” kártípustól való elhatárolását 
annak egy szűkebb alfaját képezve. A distinkció szükségességét az 
is alátámasztja, hogy a tag kára – a tag által – közvetlen formában 
sokkal szűkebb keretek között érvényesíthető. Ha tehát a közvetett 
kár típusa és érvényesítési lehetőségei kerülnek vizsgálat alá, fontos 
figyelembe venni a károsult személyét, hiszen ha egy gazdasági tár-
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saság tagját éri a kár szűkebb igényérvényesítési lehetőségekkel kell 
számolni. 

Álláspontom szerint ez a megközelítés csak egy esetben igaz, tör-
ténetesen ha a társaság érvényesíteni tudja a kárigényt, és ez idő alatt 
a társaságot egyéb károk nem érik. Ha az igényérvényesítés nem 
sikeres vagy elhúzódik, további károk is bekövetkezhetnek, amelyek 
a sikertelen igényérvényesítéshez fűződő hatást váltják ki. Gondolok 
itt az un. „goodwill”42 elvesztésére, a társasággal szembeni bizalom 
elvesztésére, a banki hitelkérelmek elutasítására és mindezek követ-
kezményeként a tag részesedésének értékcsökkenésére. Önmagában 
tehát az, hogy a társaság adott esetben sikeresen tudja érvényesíteni 
a szerződésszegésen alapuló kártérítési igényét, nem zárja ki az 
egyéb közvetett károk keletkezését. 

3. A tag különleges jogi helyzete 

A tag jogi helyzete szoros kapcsolatban van a társaság jogi konst-
rukciójával. A vizsgálat középpontjában annak a kérdésnek a meg-
válaszolása áll, hogy a társaság – mint jogi konstrukció – és ebből 
fakadóan a tag jogi helyzete rejt e magában olyan sajátosságot, 
amely a tag közvetlen igényérvényesítésére hatással lehet. 

„A társaság jogi lényege az, hogy a dolog feletti tulajdonosi hata-
lom a tulajdonjogviszonyhoz képest közvetetté válik: a tagok szemé-
lyétől és vagyonától annál inkább elkülönül, minél bonyolultabb jogi 
konstrukcióban valósul meg.”43 A gazdasági társaság egy olyan jogi 
szerkezet, amely lehetővé teszi, hogy az társaság az alapítóitól füg-
getlenül szerezzen jogokat és vállaljon kötelezettségeket. Az alapí-
tóktól való függetlenedés követelménye azt jelenti, hogy az alapítókat 
meg kell különböztetni a társaság szervezetétől, a tagok belső viszo-
nyát el kell választani a társaság külső viszonyaitól, és az alapítók 
vagyonát meg kell különböztetni a társaság vagyonától.44 Ezt a köve-
telményt valósítja meg az ún. vagyonmegkettőzés jelensége. A tár-
saság saját vagyonával kapcsolatban maga jogosult igényeit érvé-
nyesíteni, ami egyúttal azzal is jár, hogy a társaság tagja megszűnik 
a társaságba bevitt vagy ott keletkezett vagyon tulajdonosa lenni. Ha 
a társaság maga rendelkezik vagyonával, kézenfekvő, hogy az ebben 
keletkezett károkat, a károkozás folytán keletkező igényeket saját 
nevében maga érvényesítse.  
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Álláspontom szerint – a fentebb írtakra tekintettel – a tagok köz-
vetlen fellépési és igényérvényesítési lehetőségeinek korlátozása 
szükségesnek látszik. Igaz ez akkor is, ha nem a kár megkettőződé-
séről, hanem egy valóban létező közvetett kárról van szó. Érvelésem 
alátámasztására sem a Ptk. szabályozása, sem a Gt. szabályai nem 
tartalmaznak érveket. Előbbi nem alkalmas eszköz erre, hiszen tá-
mogatja a közvetett kár elismerését és annak kikényszeríthetőségét. 
Kétségtelen, hogy a jelenlegi Ptk. direkt módon nem tartalmazza a 
közvetett károkért való felelősség elvét, de az új Ptk. kodifikálása 
során – a megszületett javaslatok alapján – a jogalkotó erre kiemelt 
figyelmet szentel. Gondolatmenetem alapjául mindezek ellenére a 
Gt. szabályait választottam. Helyesebben e törvényben olyan szabá-
lyokat kerestem, melyek enyhe szintű elvonatkoztatás mellett per 
analogiam alkalmazhatóak. Ezek azok a speciális kárfelelősségi sza-
bályok, amelyek a vezető tisztségviselők, a társasági tagok, a fel-
ügyelő bizottsági tagok felelősségét szabályozzák. Ki kell térni arra 
is, hogy az említett személyek által a társaságnak, így közvetve a 
tagoknak okozott kár megtérítése iránt ki rendelkezik fellépési jogo-
sultsággal. 

4. Felelősségi kérdések a társasággal szemben 

A vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok a Ptk. álta-
lános szabályai alapján felelnek a kötelességük megszegéséből 
származó vétkes károkozásért. Felelősségük azonban a társasággal 
szemben áll fenn, és nem közvetlenül azokkal szemben, akiknek a 
társaság „nevében” kárt okoztak, akkor sem, ha a károsult a társaság 
tagja. Véleményem szerint a tagok közvetett káruk érvényesítése 
érdekében ilyen esetben sem léphetnek fel saját nevükben, ezt csak a 
társaság nevében tehetik. Ennek akadálya a már említett kármegket-
tőződés veszélye, illetve az, hogy a tag kára nem függetlenedik a 
társaság kárától. 

A tagok felelősségének kérdésében hasonló a helyzet. A tagok hi-
bás, esetenként rosszhiszemű tulajdonosi döntéseiért – hasonlóan a 
vezető tisztségviselőkhöz – a gazdasági társaságnak tartoznak fele-
lősséggel. Hasonlóan alakul a felelősség kérdése a vezető tisztségvi-
selő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott kárért 
való felelősség tekintetében, amelyet a Gt. 29. §. (3) bekezdése sza-
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bályoz. A vezető tisztségviselő helyett ilyen esetben is társaság tar-
tozik helytállni. 

E szabályok alapján úgy vélem, hogy a Gt. egész rendszere és 
konstrukciója arra irányul, hogy világosan körvonalazza a gazdasági 
társaság elkülönült jogi személyiségét. A fentiekben ismertetett 
mindhárom esetben a társaság áll a kártérítési jogviszonyok közép-
pontjában, a tag közvetett kárából fakadó igényét saját maga nem, 
csak a társaság közvetlen kárának részeként a társaság érvényesíthe-
ti. Ugyanígy, ha a társaság tagja, vagy vezető tisztségviselője okoz 
kárt, nem a tényleges károkozó, hanem a társaság felel a károkért. 
Összegezve megállapítható, hogy a Gt. nem mondja ki a tagok 
igényérvényesítési tilalmát. A szabályok és ezek értelmezése kap-
csán a bírói gyakorlat is erősen abba az irányba mutat, hogy a társa-
ságot ért károk megtérítése iránt közvetlenül csak a társaság, de leg-
alábbis a társaság nevében fellépő tag érvényesíthet kártérítési 
igényt.  

5. A bírói jogértelmezés iránya Gt. tagjának közvetett 
károsodása esetén 

A bíróság álláspontja szerint a társaság tagját tagsági jogviszonya 
fennállásáig vagy részvénye értékesítéséig – de különösen addig, 
amíg a társaság fennáll – nem illeti meg közvetlen igényérvényesíté-
si jog. A Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletében megállapította, „hogy 
a kft. megszegte a felperessel kötött kölcsönszerződést, mert a fel-
mondás időpontjában a kölcsönt és annak kamatait nem fizette visz-
sza, ezért kártérítés címén kötelezte a még fennálló kölcsöntartozás 
és kamatai megfizetésére. Az alapító (felperes alapítója) vonatkozá-
sában úgy ítélte meg, hogy közötte és a felperes között nem jött létre 
olyan jogviszony, amelynek alapján a marasztalására sor kerülhet-
ne.”45 Ezzel összhangban döntött a bíróság a Gt. kogens szabályaira 
hivatkozva egyik ítéletében: „.… kogens részvénytársasági fejezete 
tételesen felsorolja a részvényesek jogait, és e körben nem jogosítja 
fel a részvényeseket az igazgatóság által megkötött szerződés utóla-
gos megtámadására. A Gt. tehát kizárja annak lehetőségét, hogy a 
részvényes közvetlenül megtámadja a részvénytársaság által kötött 
szerződést.”46 Nem ismerte el a Legfelsőbb Bíróság a tag közvetlen 
fellépési jogát amikor kimondta, hogy a ,,…. felperes saját nevében 
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nem érvényesíthet kárigényt alperessel szemben, erre csak a társaság 
jogosult. Alperessel, mint a társaság ügyvezetőjével, illetve mint a 
társaság tagjával szemben a felperes, mint a társaság másik tagja 
sem volt jogosult a saját részére kárigényt érvényesíteni….”47 Nem 
tette lehetővé a bíróság egy társaság tagjának, hogy a társasággal 
szerződést szegő bankkal szemben közvetlenül fellépjen közvetett 
kára érvényesítése céljából: ,,A bíróság álláspontja értelmében felpe-
res és az alperes között jogviszony nem jött létre. Az alperes a velük 
kötött bankszámla-szerződések alapján a kft.-vel, illetőleg a gmk.-
val állt jogviszonyban. A felperes pedig mint a nevezett társaságok 
tagja, velük és nem az alperessel állt jogviszonyban. Tekintve, hogy 
a bankszámla-szerződés alanyai a nevezett cégek voltak, az alperes-
sel szemben a szerződésből folyó igényeiket, valamint a szerződés-
szegés jogkövetkezményeit is e cégek érvényesíthették. Az alperes is 
csak velük mint szerződéses partnereivel szemben tartozott felelős-
séggel.”48 

Mindezek alapján a következő összefüggések körvonalazódnak. A 
bírói gyakorlat nem ismeri el a tag (részvényes) közvetlen igényér-
vényesítési jogát. A Gt. szabályozása sem támogatja a tagok, illetve 
a részvényesek tekintetében a szerződésen kívül okozott kár megté-
rítésének intézményét. A kártérítési igény közvetlen és közvetett 
érvényesítéséhez szükségesnek tartja a szerződéses jogviszony fenn-
állását. A kártérítés egyik fontos alappillérét az okozati láncot már 
korán elvágja, gátat szabva ezzel a közvetlen fellépési jognak. Fi-
gyelemmel van arra, hogy egyrészt a tagok közvetett kára esetlege-
sen nem is realizálódik, másrészt a károk valóságos megléte esetén 
sem biztos, hogy a keletkezett kár önálló kár. A Legfelsőbb Bíróság 
ítéleteiben figyelembe veszi, hogy a tag számára biztosított közvet-
len igényérvényesítési lehetőség a kárkettőződés veszélyét hordozza 
magában. Ezen túlmenően olyan általános szempontokat is érvényre 
juttat határozataiban, mint például a hitelezővédelmi szempontok, 
továbbá a forgalom biztonságának követelménye. Ennek keretében 
hangsúlyozza, és következetesen kiemeli a gazdasági társaság önál-
ló jogalanyiságát. Az önálló jogalanyiság fontossága pedig abban 
rejlik, hogy a társaság saját vagyonnal rendelkezik, s ezáltal a saját 
vagyonával felel. 
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F. Jogesetek  

A Legfelsőbb Bíróság több határozatában is foglalkozott a közvetett 
kár intézményével. A következő legfelsőbb bírósági ítéletek rend-
szertanilag – a bíróság ítélkezési módszerének megfelelően – kerül-
tek tagolásra, és a kártérítési jogalap keletkezéséből fakadó sajátos-
ságok kiemelten szerepelnek. A kártérítési igény érvényesítésével 
kapcsolatban a probléma egyrészt abban jelentkezik, hogy a felme-
rült kár közvetett, vagy közvetlen. Másrészt abban található, hogy a 
károsult érvényesítheti-e igényét. A következőkben néhány jogeset-
tel szeretném a joggyakorlat irányvonalát illusztrálni. 

A közvetett kár bírói úton történő érvényesítése számos kérdést 
vet fel. Mivel a magyar jog nem tartalmaz egyértelmű szabályozást 
bírói gyakorlat – a magánjogban jól bevált módszerrel – általános 
rendező elvekre hivatkozik. Konkrét törvényi szabályozás hiányában 
a bíróság – amikor a jogvita eldöntésénél a forgalom biztonságának 
megőrzésére hivatkozik – megpróbálja érvényre juttatni a „jog szel-
lemét”. A bírói tanács az ítéletek indoklásában döntései jogalapjául 
gyakran jelöli meg a Gt. belső rendszerének sajátosságait, ezzel ösz-
szefüggésben a Gt. szabályozási körébe eső gazdasági társaságok 
jogi „megtestesülését”, és az ezekből levonható következtetéseket. A 
bíróság tehát jogfejlesztő módon próbálja meg érvényre juttatni a 
jogalkotó szándékát, illetve a hatályos törvények célját. 

A konkrét bírósági ítéletek vizsgálata előtt csupán felsorolásként 
indokolt áttekinteni azokat a kérdéseket, amelyek megválaszolást 
várnak: hogyan alakul a kártérítési igény érvényesítése, ha a felelős-
ség deliktuális alapon áll; hogyan változik az érvényesíthetőség, ha 
az igény a szerződés megszegéséből fakad, illetve ha az szerződésen 
kívüli harmadik személyt illet; milyen változásokat okoz, ha harma-
dik személy egy gazdasági társaság tagja, és a szerződést a gazdasá-
gi társasággal szemben szegték meg. A közvetett kár érvényesítésé-
nek vizsgálata során arra is választ kell találni, hogy a kártérítési 
jogviszony alanya – az igény birtokosa, aki a közvetett károkozás 
szenvedője – milyen esetekben tudja sikeresen a kárát megtéríttetni, 
s melyek azok az esetek, ahol a bíróság gátat szab a károsult igény-
érvényesítésének. Általában elmondható, hogy a bírói gyakorlat és a 
jogirodalom egybehangzóan elismeri a közvetett kárért való felelős-
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séget és ezzel összhangban a kártérítés jogosultságát. A károkozás 
speciális eseteiben, ahol a károsult egy gazdasági társaság már ko-
rántsem ilyen egyszerű a helyzet.  

I. A deliktuális alap 

A közvetett kár érvényesítése nem ütközik akadályokba, ha 
deliktuális alapon nyugszik. Ebben az esetben a bírói gyakorlat kö-
veti Marton álláspontját, mely szerint a közvetett kárigény érvénye-
sítésére általánosan lehetőséget kell nyújtani,49 sőt Zlinszky szerint 
az új Ptk. felelősségi szabályainak a közvetett károkért való felelő-
séget kifejezetten ki kell mondania.50  

1. A Legf. Bír. M. törv. II. 10 244/1976. számú ítélete 

A legfelsőbb bírósági ítéletek közül elsőként a Legf. Bír. M. törv. II. 
10 244/1976. számút szeretném ismertetni, amelyben a tényállás a 
következő volt. A felperes meghalt férje kemencekőművesként dol-
gozott az alperesnél. Munkavégzése során megbetegedett, és beteg-
sége miatt nyugállományba helyezték. A károsult – a felperes – ér-
vényesíteni kívánta férje munkáltatójával szemben a felmerült köz-
vetlen és közvetett kárát egyaránt. 

A bíróság abból indult ki, hogy a dolgozó által a munkaviszonya 
keretében elszenvedett egészségi sérelemből többféle kártérítési 
igény keletkezhet. Ezek az igények nem feltétlenül egyszerre kelet-
keznek. Közvetett kár keletkezése esetén a kártérítési igény saját 
jogon alapul, nevezetesen a munkaviszonyban állott dolgozónak a 
foglalkozási megbetegedésén, továbbá az ennek következtében tör-
tént elhalálozása és az elhalálozás valamint a foglalkozási megbete-
gedés és a bekövetkezett kár, sérelem közötti okozati összefüggésen. 
Végeredményben tehát a bíróság szerint a jogvita érdemi elbírálása 
szempontjából a sérelem és a kár közötti okozati összefüggés meg-
létének, vagyis annak van ügydöntő jelentősége, hogy a felperes 
férjének halála és a bekövetkezett károsodása valóban az elszenve-
dett foglalkozási megbetegedésre vezethető-e vissza.51 

 



A közvetett kár és a közvetlen kereseti jog problematikája  

 

 

- 195 - 

2. A Legf. Bír. M. törv. I. 10 137/. 1977. számú ítélete 

Ezt az álláspontot támasztja alá a következő ítélet is, amelyet BH 
1978.51. számon tettek közzé. A tényállás az alábbi volt. A felperes 
férje az alperes sűrítőüzemében végzett munkát, melynek következ-
tében megsérült, és három nap múlva meghalt.  A férje halála felpe-
rest annyira megviselte, hogy idegösszeroppanást szenvedett. Álla-
pota a későbbiek során rosszabbodott, jelenleg is gyógykezelésre és 
gondozásra szorul. Emiatt az iparát nem gyakorolja, és özvegységi 
nyugdíjban részesül. Az alperes a balesetért a felelősségét elismerte. 
Alperes a károsult közvetlen kárát – temetési és az ezzel összefüggő 
egyéb költségeket – illetve a közvetett kárként felmerülő jövedelem 
kiesést és betegsége miatt szükséges ápolási díjat nem térítette meg. 

Az ügy érdemi elbírálásánál fontos kérdés volt a bekövetkezett kár 
vizsgálata. Az ítélet leszögezi, hogy az üzemi baleset folytán bekö-
vetkezett halál, és a felperes idegösszeroppanása összefüggésben 
állnak. A vállalat a dolgozó halála esetén, ha a felelőssége fennáll, a 
hozzátartozóinak teljes vagyoni kárát köteles megtéríteni. E jogsza-
bály alapján az alperest a felperes saját személyében bekövetkezett 
munkaképesség-csökkenéséért és az abból származó kárért is fele-
lősség terheli, minthogy a felperes tartósan munkaképtelen állapota 
– közvetett módon – a férje halálos kimenetelű üzemi balesetével áll 
okozati összefüggésben. A kár azért közvetett kár, mert a károkozó 
magatartás közvetlenül az elhalálozás eredményezte csupán. Az 
idegösszeroppanás oka pedig az elhalálozás volt. Így az idegössze-
roppanás, mint kár és a károkozó magatartás közé beiktatódott egy 
másik kár, az elhalálozás. Ha károkozó magatartás és a kár között 
fennálló okozati láncot megszakítja egy beékelődött további (közvet-
len) kár, akkor az így keletkezett kár közvetett kárnak minősül. Kö-
vetkezésképpen az alperes az ezzel összefüggésben keletkezett kárt 
is köteles megtéríteni. Annak a körülménynek, hogy a kárt okozó 
magatartás és a felperes szóban levő kára között az okozati össze-
függés csak közvetett módon áll fenn, nincs jelentősége, mert a köz-
vetett károkozás is megalapozza a felelősséget, ha az a kárnak rele-
váns oka, ez utóbbi feltétel megléte pedig az adott esetben megálla-
pítható.52 

 



Garamvölgyi Róbert  

 

 

- 196 - 

II. Közvetett károk érvényesítése szerződésszegés alapján 

Ebbe az esetkörbe tartoznak azok a károkozási tényállások, amikor a 
károsult és a károkozó között szerződéses viszony állt fenn, és a kár 
a felek között fennálló szerződés megszegéséből fakadt.  

1. A Legfelsőbb Bíróság Gf. I. 31.048/1986. számú határozata 

A bírói gyakorlat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően 
egyértelműen és következetesen kizárja a közvetett károk érvénye-
síthetőségét ott, ahol a Ptk. szabályait nem lehet alkalmazni. Sor 
kerülhet erre, ha a jogviszonyra speciális szabályzás vonatkozik.  

Példaként szolgálhat a Legfelsőbb Bíróság BH 1987.249 számon 
közzétett határozata, amelyben a tényállás az alábbi volt. Az elsőfo-
kú bíróság ítéletében megállapította, hogy alperes alkalmazottja 
munkaviszonyával összefüggésben kárt okozott a felperesnek oly 
módon, hogy a felperes által feladott tértivevényes levélpostai kül-
demény kézbesítése során elkövetett tévedése miatt a felperes joggal 
hihette, hogy a címzett a küldeményt megkapta. Felperes annak a 
kárnak megtérítését követelte, amely a postai szolgáltatás nem meg-
felelő teljesítése miatt következett be. A postai szolgáltatást igénybe 
vevők jogaira és kötelezettségeire, tehát jelen jogviszony alanyainak 
jogaira és kötelezettségeire speciális szabályozás irányadó. A speciá-
lis szabályozás, vagyis a postáról és távközlésről szóló 1964. évi II. 
törvény pedig kifejezetten kizárja a közvetett károkért való felelős-
séget, elhárítja a postáról a felelősséget az un. tapadó károkért.53 

2. A Legfelsőbb Bíróság M. törv. I. 10 179/1974. számú  
határozata 

Ha speciális szabályozás a Ptk. szabályinak alkalmazását nem zárja 
ki, illetve, ha a károsult mind a közvetlen mind a közvetett kár tekin-
tetében egyazon személy a szerződésszegéssel okozott közvetett kár 
megtérítésének nincs akadálya. Erre példa a Legfelsőbb Bíróságnak 
az a határozata, amelyet BH 1980.311 számon tettek közzé, és 
amelyben a tényállás a következő volt. Felperes az alperes ipari szö-
vetkezet tagja volt. Gépkocsivezető munkakörben dolgozott, eseten-
ként rakodási munkát is végzett. Az egyik rakodási munka alkalmá-
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val megcsúszott és elesett, a minek következtében a derekában fáj-
dalmat érzett, de tovább dolgozott. A baleset miatt meglévő gerinc-
betegsége súlyosbodott, később emiatt munkaképtelenné vált. A 
károsult kára a munkavégzésre való képtelenség során előálló jöve-
delem-kiesésből fakad.  

A bíróság megállapította, hogy a baleset nem közvetlen okozója a 
felperes rokkantságának, tehát nem minősül közvetlen kárnak. A 
baleset súlyosbította a károsult már meglévő gerincbetegségét, így 
közvetett okozója a rokkantságnak. A kárért felelős személy – jelen 
esetben a szövetkezet – helytállási kötelezettsége közvetett okozati 
kapcsolat esetén is fennáll. Ezért annak, hogy felperes balesete nem 
a gerincbetegség közvetlen okozója volt, hanem csak a betegség 
súlyosbodását eredményezte, nincs jelentősége. A kifejtettekre fi-
gyelemmel tehát alperes helytállási, kártérítési kötelezettsége fenn-
áll.54  

III. Szerződésszegő fél felelőssége a szerződésszegéssel  
okozott közvetett károkért harmadik személlyel szemben 

A közvetett károkozás speciális esetéről van szó, amikor a károkozó 
és az elsődleges károsult között szerződéses kapcsolat áll fenn, és a 
közvetett károsult e szerződéses kapcsolaton kívül áll. A helyzet 
annyiban speciális, hogy a közvetett károsult kára is a szerződés 
megszegéséből származik, a károkozó magatartás tehát a szerződés-
szegés. A joggyakorlat egységesnek tűnik a kártérítési igény elbírá-
lásának tekintetében. A következő jogeset feladata, hogy bemutassa 
a bíróságok gyakorlatában kialakult vezérfonalat. 

A Legfelsőbb Bíróság Pfv. X. 23.943/1997. számú határozatának 
– BH 1998.532 számon közzétéve – tényállása szerint a felperes 
szerződést kötött az I. r. alperessel a cukorgyár erőművi berendezé-
seinek korszerűsítésével kapcsolatos gépésztechnológiai munkák 
kivitelezésére. Az I. r. alperes a szerződés teljesítéséhez a II. r. alpe-
restől szerzett be tömítőanyagot. A tömítőanyag hibája és a kijaví-
táshoz szükséges idő miatt felperes nem tudta a termelést időben 
elkezdeni, és így kár érte.  

A bíróság megállapította, hogy felperes nem állt szerződéses kap-
csolatban a II. r. alperessel, és annak szerződésen kívüli kártérítési 
felelőssége a felperessel szemben nem állapítható meg. Szerződéses 
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jogviszony hiányában a II. r. alperest a felperessel szemben tájékoz-
tatási kötelezettség sem terhelte, ezért a kártérítő felelőssége ezen az 
alapon sem állapítható meg. 55 

IV. Gazdasági társaság a szerződéses jogviszony alanyaként 

A közvetett károkért való felelősségvállalás tovább specifikálható a 
szerződésszegéssel harmadik személynek okozott kár körében. E 
tekintetben külön esetkört képeznek azok a bírósági határozatok, 
amelyek olyan jogvitákban hoztak döntést, ahol a közvetett károsult 
nem pusztán egy, a szerződésen kívüli harmadik személy, hanem 
annak a gazdasági társaságnak a tagja, amellyel szemben a szerző-
désszegést elkövették, s így a gazdasági társaságnak kárt okoztak. A 
joggyakorlat elég erősen abba az irányba mutat, hogy a társaságot ért 
károk megtérítése iránt közvetlenül csak a társaság érvényesíthet 
kártérítési igényt, megfosztva ezzel a társaság tagját a közvetlen 
igényérvényesítés lehetőségétől. A következőkben vizsgált Legfel-
sőbb Bírósági határozatok is ezt az álláspontot képviselik, bár véle-
ményem szerint – a közvetett kárról szóló részben leírt igényérvé-
nyesítéssel kapcsolatos aggályaim – felvetnek bizonyos kérdéseket. 
E kérdések eldöntése azonban a jogirodalom álláspontja szerint is 
bírói mérlegelés körébe tartozik, ezért az eddig meghozott Legfel-
sőbb Bírósági határozatok úgymond „jogalkotó” jelleggel rendezik a 
felmerült problémákat. 

1. A Legfelsőbb Bíróság Pfv. X. 23.052/2000. számú határozata 

A legfelsőbb bírósági határozat – BH 2001.388 – szerint a felperes 
tagja volt egy kft-nek, valamint egy gmk-nak is. E társaságok nem 
álltak egymással perben. Az ügy egyik alperese egy bank volt, 
amely a gmk-val és a kft-vel bankszámla-szerződést kötött 30 napos 
felmondási határidővel, majd ezeket felmondta. A két társaságot 
később felszámolták. A felperes keresetében az alperest a Ptk.-nak a 
szerződésen kívül okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályai 
szerint kérte marasztalni a felperesnek – mint kft., illetőleg gmk. 
tagnak – a magántulajdonában okozott vagyoni hátrány megfizetésé-
re. Előadta, hogy a két cég az alperes magatartása miatt került fel-
számolásra, ezáltal a vesztesége a törzsbetétének elvesztésében mu-
tatható ki. 
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Az elsőfokú bíróság felperes keresetét elutasította. A Legfelsőbb 
Bíróság – mint másodfokú bíróság – a felperes fellebbezése kapcsán 
abban a kérdésben foglalt állást, hogy a felperes az alperessel szem-
ben rendelkezett-e perindítási jogosultsággal. Kifejtette, hogy a Pp. 
3. §-a (1) bekezdésének második fordulata szerint kereseti kérelmet 
rendszerint a vitában érdekelt fél terjeszthet elő. A vitában érdekelt 
félnek az tekintendő, aki a perbeli jogviszony alanya, akinek a tör-
vény által biztosított joga veszélyeztetve van, vagy sérelmet szenve-
dett. A Pp. 3. §-ának (1) bekezdésében írt érdekeltségnek valamilyen 
jogi érdekeltséget kell tekinteni, a pernek kihatással kell lennie a fél 
jogi helyzetére, általa jogokat szerezhet, vagy valamely kötelezettség 
alól szabadul, illetőleg jogvédelmet nyerhet stb. A bíróság álláspont-
ja értelmében felperes és az alperes között jogviszony nem jött létre. 
Az alperes a velük kötött bankszámla-szerződések alapján a kft.-vel, 
illetőleg a gmk.-val állt jogviszonyban. A felperes pedig mint a ne-
vezett társaságok tagja, velük és nem az alperessel állt jogviszony-
ban. Tekintve, hogy a bankszámla-szerződés alanyai a cégek voltak, 
az alperessel szemben a szerződésből folyó igényeiket, valamint a 
szerződésszegés jogkövetkezményeit is e társaságok érvényesíthet-
ték. Az alperes is csak velük mint szerződéses partnereivel szemben 
tartozott felelősséggel. Jogviszony hiányában a felperes az alperessel 
szemben bármiféle igénnyel csak akkor léphetne fel, ha erre jogsza-
bály külön felhatalmazza. Ilyen törvényi felhatalmazással azonban a 
felperes nem rendelkezett. A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi 
VI. törvény nem adott felhatalmazást arra, hogy ha a társaság maga a 
szerződéses partnerével szemben a szerződésszegésből eredő igé-
nyeit nem érvényesíti, az iránt akár a tag, akár a társaság munkavál-
lalója a saját nevében felléphessen.56  

Kétségtelen, hogy felperes és alperes között szerződéses jogvi-
szony nem jött létre. Ez a tény azonban nem zárja ki annak a lehető-
ségét, hogy a peres felek között deliktuális kártérítési jogviszony 
fennálljon. Ez az általam fontosnak tartott gondolat tükröződik egy 
korábbi Legfelsőbb Bírósági döntésben. Ez az alábbiakban ismerte-
tésre kerülő Legfelsőbb Bírósági döntés – BH 1994.204 szám – bi-
zonyos fokig szembe állítható az imént említett Legfelsőbb Bírósági 
döntéssel. 
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2. A Legfelsőbb Bíróság Gf. I. 33.248/1992. számú határozata 

A Legfelsőbb Bíróság által 1994-ben eldöntött jogvitában – BH 
1994.204 szám – egy egyszemélyes kft. illetve annak alapítója sze-
repelt első-, illetve másodrendű alperesként a társaság hitelezőjével, 
mint felperessel szemben. Az alapító által kezdeményezett tárgyalá-
sok alapján a felperes 2 000 000 Ft összegű hitelt folyósított a kft-
nek. Felperes később a szerződést azonnali hatállyal felmondta, a 
kft. azonban a kölcsönösszeget csak részben tudta visszafizetni. A 
felperes már a keresetlevelében utalt rá, hogy az alapító a kft. bevé-
teleit elvonta: az utóbbit megillető bevételek gyakran közvetlenül az 
előbbi számláján jelentek meg.  

Az elsőfokú bíróság kizárólag a kft-vel szemben találta megalapo-
zottnak a felperes keresetét. Megállapította, hogy a kft. megszegte a 
felperessel kötött kölcsönszerződést, mert a felmondás időpontjában 
a kölcsönt és annak kamatait nem fizette vissza, ezért kártérítés cí-
mén kötelezte a még fennálló kölcsöntartozás és kamatai megfizeté-
sére. Az alapító vonatkozásában úgy ítélte meg, hogy közötte és a 
felperes között nem jött létre olyan jogviszony, amelynek alapján a 
marasztalására sor kerülhetne. A kölcsönszerződés megkötésében 
félként nem vett részt, mint alapító a kft. tartozásaiért nem köteles 
helytállni, a felperesnek szerződésen kívül kárt nem okozott, és a 
fedezet elvonását célzó magatartást nem tanúsított. Mindezekre fi-
gyelemmel jogviszony hiányában az alapítóval szemben a felperes 
keresetét elutasította. 

A felperes fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróság mindenek 
előtt megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítást nem 
kellő terjedelemben folytatta le, az általa megállapított tényállás hiá-
nyos. Miután pedig a tényállás tisztázása a másodfokú eljárás kerete-
it meghaladó mértékű bizonyítást igényel, a Legfelsőbb Bíróság az 
elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és új eljárásra uta-
sította. Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság több elvi jellegű megálla-
pítást is tett. A határozat szerint az elsőfokú bíróság megalapozatla-
nul utasította el felperesnek az alapítóval szembeni keresetét. A 
Legfelsőbb Bíróság nem vitatta az elsőfokú bíróságnak azt a megál-
lapítását, hogy a társaság alapítója a kölcsönszerződésben nem vett 
részt, a társaság tartozásaiért helytállni nem tartozik. Leszögezte 
ugyanakkor, hogy az alapítónak nincs jogi lehetősége arra, hogy az 
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általa alapított egyszemélyes kft. vagyonát, illetőleg annak bevételeit 
vagy egyéb pénzeszközeit magához vonja. Ha ilyen jogellenes tevé-
kenységével a kft. hitelezőinek kárt okoz, ezért az alapító kártérítési 
felelőssége fennáll. Álláspontja szerint tehát – megfelelő bizonyítási 
eljárás alapján – sikeres pert lehet indítani a társaság alapítója ellen 
is. Miután azonban az alapító nem szerepel félként a szerződésben, a 
keresetet nem szerződésszegésre, hanem szerződésen kívüli jogelle-
nes károkozásra kell alapítani.57  

E bírósági határozatból tükröződően a jogalkalmazói gyakorlat 
egyértelműen elválasztja egymástól a társaságot megillető, illetve az 
alapító jogosultságait és kötelezettségeit. A társaság vagyonát az 
alapító nem vonhatja el, a társaság kötelezettségeiért pedig nem tar-
tozik helytállással. A társaság szerződéséből fakadó kötelezettsége-
kért kizárólag a társaság felel, a szerződéses igényeket csak maga a 
társaság érvényesítheti. Ez a megállapítás természetesen nem zárja 
ki az alapítónak a szerződésen kívüli károkozás szabálya alapján 
történő marasztalását, amennyiben jogellenes tevékenysége vezetett 
a károsodásra. 

3. A Legfelsőbb Bíróság Pf. VI. 20.875/1995. számú határozata 

A BH 1997.124 számon közzétett határozat tényállása a következő 
volt. A felperesek a II. r. alperes részvényesei, akik részvényeiket, 
mint a privatizációs pályázatot megnyert konzorcium tagjai az Ál-
lami Vagyonügynökségtől vásárolták. Egy nappal a privatizációs 
pályázat eredményhirdetése előtt a II. r. alperes akkori menedzs-
mentje üzletrész-átruházási szerződéssel eladta az I. r. alperesnek a 
II. r. alperes tulajdonát képező üzletrészét. A felperesek keresetük-
ben feltűnő értékaránytalanságra hivatkozással támadták az üzlet-
rész-átruházási szerződést, mert álláspontjuk szerint az üzletrész 
forgalmi értéke legalább háromszorosa a szerződésben meghatáro-
zott vételárnak. A perindítási jogosultságukat arra alapozták, hogy 
mint részvényesek nyilvánvalóan közvetlenül érdekeltek a II. r. alpe-
res vagyoni helyzetében. Ilyenformán közvetett kárukat akarták ér-
vényesíteni, amely abból keletkezett, hogy a részvénytársaság üzlet-
részét áron alul értékesítette, és így a vagyona csökkent.  

A Legfelsőbb Bíróság egyetértett az eddig eljárt bíróságok jogi ér-
velésével, és kizárta a Ptk. 235. § (2) bek. alkalmazását. Érvelése 
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szerint a szerződés megtámadására érdekeltsége alapján jogosult 
személy tehát csak a szerződő felek körén kívüli harmadik személy 
lehet. Egy társaság tagja, részvényese nem tekinthető a társaság által 
kötött szerződés vonatkozásában külső harmadik személynek, kö-
vetkezésképpen önálló megtámadási joggal sem rendelkezhet. A Gt. 
egész rendszerével, a társaságok működésének belső logikájával és a 
forgalombiztonság követelményeivel is teljes mértékben ellentétes 
lenne, ha a részvényesek (vagy tagok) egyenként megtámadhatnák a 
részvénytársaság (vagy bármely más gazdasági társaság) által kötött 
szerződéseket. Egy társaság tagjának, részvényesének csak arra van 
lehetősége, hogy a társaság működésének belső szervezeti rendje 
szerint próbálja meg azt elérni, hogy maga a társaság támadja meg 
az általa kötött szerződést.58  

4. A Legfelsőbb Bíróság Pfv. VI. 22.131/1995. számú határozata 

A BH 1997.329 számon közzétett határozat tényállásában a felperes 
egy kft. tagja, az alperes a kft. ügyvezetője. A társaság által a felpe-
res kizárása tárgyában hozott határozatot jogerős bírói ítélet hatályon 
kívül helyezte. Tagsági jogai feléledését követően a felperes úgy 
ítélte meg, hogy az alperes – mint ügyvezető – nem az elvárható 
gondossággal járt el, és tevékenységével kárt okozott a társaságnak, 
ezáltal közvetett kárt okozott a társaság tagjainak. A felperes kártérí-
tés igényét a társaság javára, majd a a saját részére kívánta érvénye-
síteni. 

A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy felperes saját nevében 
nem érvényesíthet kárigényt alperessel szemben, erre csak a társaság 
jogosult. Alperessel – mint a társaság ügyvezetőjével, illetve mint a 
társaság tagjával szemben – a felperes – mint a társaság másik tagja 
– sem volt jogosult a saját részére kárigényt érvényesíteni. A Gt. 
alapján speciális szabályok érvényesülnek, melyek pontosan megha-
tározzák, hogy a felelősség kivel szemben áll fenn, és azt ki jogosult 
érvényesíteni. Ez alapján tehát, nincs jogi lehetőség arra, hogy a kft. 
egyik tagja a társaságnak, illetve közvetve neki okozott kár saját 
részére történő megtérítése iránt perelje a kft. ügyvezetőjét vagy egy 
másik tagját. Az ügyvezető kötelezettsége megszegésével, a kft. tag-
ja pedig a társaság érdekeit sértő tulajdonosi döntéseivel magának a 
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társaságnak okoz kárt, így annak megtérítése is csak a társaságon 
keresztül érvényesíthető.59 

G. Összegzés 

A dolgozatomban a közvetett kárért való közvetlen igényérvényesí-
tés jogirodalmát és hazai bírói gyakorlatát igyekeztem feldolgozni. A 
bírói gyakorlat ellentmondásossága minden kétséget kizáróan arra 
mutat rá, hogy e kérdés a jövőben tételes jogi szabályozást igényel. 
Nehezebb arra a kérdésre határozott választ adni, hogy a közvetett 
módon felmerült károk eltérő jellege a differenciált szabályozással 
vagy a generális, elvi jellegű szabályokkal és az ahhoz kapcsolódó 
széles bírói mérlegelési jogkörrel kezelhető-e jobban. Annyi min-
denesetre biztosnak látszik, hogy jelentős eltérések vannak a közve-
tetten károsult természetes személyek és gazdasági társaságok bírói 
megítélése között. A jogalanyok között differenciáló szemlélet gaz-
daságilag, jogpolitikailag helyes lehet, de dogmatikailag súlyos 
problémákat vet fel. 
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Tausz Judit 

Az orvos tájékoztatási kötelezettsége  
és a "tájékozott beleegyezés" jogi kérdései* 

A. Bevezetés 

„...a betegek jogaiért küzdők sohasem orvos-ellenesek, hiszen egy 
igazán jó orvos maga is csak betegpárti lehet, ilyetén módon az érde-
kek és a célok egybeesnek.”1 

Mindannyian jártunk már orvosi rendelőben, és éreztük azt a ki-
szolgáltatottságot és kíváncsiságot, amit az szül, hogy nem tudjuk 
valójában mit is jelent betegségünk, mi a megfelelő gyógymód. A 
jogalkotónak pontosan ezek miatt az értékek miatt kötelessége meg-
védeni e helyzetet, az orvosoknak pedig a betegeket olyan helyzetbe 
kell hozniuk, hogy készek legyenek a velük szemben alkalmazandó 
beavatkozással kapcsolatos tájékozott döntés meghozatalára. Tanul-
mányom témája talán a két legrégebbi tudományág találkozási pontja: 
az orvos gyógyító tevékenységének jogi aspektusai. Munkám során 
próbáltam azt a kronológiai sorrendet követni, ahogy belépünk az or-
vosi rendelőbe, majd gyógyultan távozunk. 

B. Az orvosi megbízás 

A történelmi fejlődés során a megbízás jogintézményének kétféle ér-
telmezése alakult ki. Szűkebb értelemben egy kifejezet joghatás létesí-
tésére irányul, ez az ún. képviseleti megbízás. 

Tágabb felfogásban minden egyéb olyan tevékenységre is alkal-
mazható, amely polgári jogi teljesítést jelent, de nem vonható a vállal-
kozás körébe.2 A legfontosabb orvosi tevékenység a gyógyító-
megelőző orvosi munka. Az erre vonatkozó hagyományos – a beteg és 
az orvos közvetlen szerződéses kapcsolatán alapuló – jogviszony pol-
gári jogi jellegű, és a megbízás ismérvei jellemzik. Az egyedi szük-

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVI. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián „Polgári Jogi Tagozat II. (Személyek joga és családjog)” szekcióban 
különdíjat ért el. Konzulens: Dr. Nagy Éva 
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séglet kielégítést szolgáló jogviszony tárgya az adott beteg gyógyítá-
sa. A jogviszony létrejöttének alapja a felek kölcsönös rendelkezése, 
ezáltal érvényesül az egymásnak mellérendelt felek autonómiája. 

Az általános megbízási jogviszonyokban jelentősebb szerep jut az 
eredménynek, azonban az orvosi ”szolgáltatás” egyértelműen nem 
eredménykötelem.3 „ A magyar bíróságok amennyiben a szerződéssze-
gés szabályit alkalmazzák, inkább gondossági kötelemnek tekintik az 
orvosi tevékenység szolgáltatását. E koncepció szerint a megbízott 
orvos nem meghatározott eredmény elérésére vállalkozik, hanem meg-
felelő gondosság kifejtését ígéri...”.4 A betegfelgyógyulása ugyanis 
sohasem kizárólag az orvostól függ. Minden emberi szervezet bonyo-
lult, egyénenként változó, és az orvosi beavatkozás eredményességé-
vel kapcsolatban az egyén pszichikai adottságai sem mellőzhetők. A 
beavatkozás vagy a kezelés sikerének valószínűségét ezért szinte lehe-
tetlen előre felmérni, ennélfogva az orvosi működés következményei 
mindig bizonytalanok. Józan megfontolást követően leszögezhetjük: 
az orvos kifejezetten eredményszolgáltatásra nem vállalkozhat. A 
szerződés teljesítése személyes eljárást kíván, amely a megbízás bi-
zalmi jellegével függ össze. Más személy közreműködése csak akkor 
vehető igénybe, ha ehhez a páciens hozzájárult, illetve ha a szükséges 
orvosi szolgáltatás jellegével jár együtt: például műtétnél és helyettesí-
tés esetében.5 Erre viszont a Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiak-
ban: Ptk.) a megbízásra vonatkozó szabályai is lehetőséget adnak.  

Bármilyen orvosi beavatkozásra is kerül sor, az több ponton érinti 
az Alkotmányban, illetve egyéb törvényekben és jogszabályokban 
rögzített jogosultságokat. Csak példálózó felsorolással élve az orvosi 
tevékenység kapcsolatban áll az egészséghez, az élethez, a testi ép-
séghez, a személyes szabadsághoz és a magántitokhoz való joggal. Az 
e jogosultságokat sértő orvosi beavatkozások olyan speciális helyzetet 
keletkeztetnek, amelynek során megnyílhat az út a peres jogérvényesí-
tés előtt. A személyiségi jogokat sértő beavatkozásokkal kapcsolatban 
Törö idézett művében kifejtette: a személyiségi jogokat érintő jogvi-
szonyt nem lehet azonosítani az orvosi jogviszonnyal, mivel utóbbi 
kötelmi jellegű, relatív hatályú, míg a személyiségi jogok abszolút 
hatályúak.6 
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C. Az orvos magánjogi felelősségének történeti  
kialakulása 

A jogtudomány az orvosi felelősséggel a XVII-XVIII században kez-
dett komolyabban foglalkozni. A francia parlament 1696-ban kimond-
ta, hogy az orvos – ha tudatlanságból követ el hibát – nem vonható 
felelősségre, ehelyett a szabad orvosválasztás miatt a beteg maga fele-
lős.7 

Az orvosi felelősség gyökereit a büntetőjogban kell keresni. Ennek 
oka, hogy az orvosi tevékenység sérüléseket, esetleg halált okozhat, 
ezért a jogtudományban először az orvos büntetőjogi felelősségével 
foglalkoztak. Az orvosok azonban legtöbbször az orvosválasztás sza-
badságára és a beteg beleegyezésére hivatkozva kibújtak a felelősség 
alól („volenti non fit iniuria”). A XIX. században német jogi irodalom 
megfogalmazta az „orvosi cél” elméletét, mely alapján az orvos célja 
a beteg gyógyítása. Eszerint az orvos a beteg gyógyítása alatt a bünte-
tőjogi felelősség alól mentességet élvez. A XX. század elejére az or-
vos büntetőjogi felelősségének kérdése letisztult: az orvos nem követ 
el testi sértést, de felelőssége megállapítható. Erre vonatkozó törvényi 
szabályozásokat azonban nem igen lehet találni. 

Az orvos felelőssége egyre inkább a büntetőjog és a magánjog ha-
tárán helyezkedett el. Büntetőjogi felelősséget könnyebb volt megál-
lapítani és kimondani mint a magánjogi felelősséget, és ez után a ma-
gánjogi igények érvényesítésére nagyobb esély volt. A magánjogi 
felelősség büntetőjoghoz kötése a XIX. századi Magyarországon a 
magánjogi kódexek hiányával is magyarázható.8 A XIX. század végé-
re az orvos felelősségének büntetőjog és a magánjog közti elhelyezése 
rendeződött. Az orvosok ellen – elsősorban Angliában, Franciaor-
szágban, és az Egyesült Államokban – egyre több műhibaper indult. A 
leginkább vitatott kérdést az orvos magánjogi felelősségének alapja 
képezte. A berlini Kammergericht 1900-ban kimondta, hogy az orvos 
nem felelős sem a sikerért, sem a téves diagnózisért. Csak azt kell bi-
zonyítania, hogy a tudomány szabályainak megfelelően járt el. Egy 
másik álláspont szerint az orvosnak a beavatkozás vagy a kezelés so-
rán megfelelő gondosságot és szorgalmat kell tanúsítania, a kétes es-
tekben pedig legjobb tudása és meggyőződése szerint kell eljárnia. A 
„ legjobb tudás szerinti eljárást” a jogászok többsége nem fogadta el. 
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Minden orvos tudása más és más, az esetek többségében tárgyi bizo-
nyítékok sincsenek. Szakértőként más orvosokat kell igénybe venni, 
azaz az orvosok fölötti bíráskodást más orvosok végzik. 

A magyar jogban az 1900. évi Polgári Törvénykönyv Tervezet 1077. 
§-a alapján ítélték meg a műhibákat, mely szerint: „Aki másnak a jog 
által védett valamely érdekét jogellenesen és vétkesen – szándékosan 
vagy gondatlanságból – megsérti, a sértettnek ebből eredő kárát meg-
téríteni tartozik.” A bizonyítási teher a betegre hárult, ugyanakkor az 
orvosnak kellett bizonyítania, hogy az elvárhatóságnak megfelelően 
járt el. A bírósági gyakorlat az 1930-as évekre felismerte, hogy a be-
teg "bizonyítási szükséghelyzetben" van, a kezelés ugyanis tanuk nél-
kül zajlik, és a beteg nincs mindig olyan állapotban, hogy a megfigye-
léseire tudjon támaszkodni. A jog tehát a beteg segítségére sietett, és 
méltányossági alapon  –  a ténybizonyítás helyett  –  lehetőséget adott 
a valószínűségi bizonyításra. A valószínűsítéssel szemben az orvos 
ellenvalószínűsítéssel élhetett. A bírósági gyakorlatban a ténybizonyí-
tás és a valószínűsítés kettőssége a második világháborúig állt fenn.9 
A XX. század második felében a tudomány és a technika előrehaladá-
sa az orvosi felelősségre is hatással volt, mivel a technikai jellegű or-
vosi beavatkozások esetében az orvosi felelősséget könnyebb volt 
megállapítani.10 

D. Az orvos, illetve az egészségügyi intézmény kártérítési  
felelőssége 

A jogi felelősség az erkölcsi felelősséggel szemben nemcsak morális 
helytállást jelent, hanem a jogi kikényszeríthetőséget is magába fog-
lalja. A jogi felelősség fennállása esetén fellépő kártérítés célja a jog-
sértés előtti állapot, azaz az eredeti állapot helyreállítása, vagy ha ez 
nem valósítható meg, a károsult részére megfelelő vagyoni ellenérték 
nyújtása. Az egészségügyi intézményeket nyilvánvalóan polgári jogi 
felelősség terheli, ennek megfelelően az ellenük indított polgári jogi 
igények sorsa általában a deliktuális felelősség szabályai szerint dől-
nek el. A polgári törvénykönyvünk alapján aki másnak jogellenesen 
kárt okoz, köteles azt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt 
el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.11 
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A felelősség megállapítása meglehetősen szubjektív, így akár – pél-
dául idegsérülés  és az okozati összefüggés – az orvosi beavatkozás és 
az idegsérülés bekövetkezte között  mellett a kárt okozó magatartás 
felróhatósága – az orvosi beavatkozás, contra legem artis – is szüksé-
ges a polgári jogi felelősség fennállásának eldöntésekor. A negyedik 
konjunktív feltétel a károkozás jogellenes volta.12 Az orvosi tevékeny-
ség során jogellenesség két esetben áll fenn. Az egyik, amikor a beteg 
beleegyezése az orvosi beavatkozásba teljes mértékben elmaradt, il-
letve a tájékoztatás nem volt megfelelő, félrevezetően, vagy nem teljes 
körűen történt. A beleegyezés ekkor érvénytelen. A másik, pedig ami-
kor maga a beavatkozás kivitelezése vagy minősége jogellenes.13 Ez 
alapján az orvosi tevékenységgel kapcsolatos kártérítési eljárásokat a 
szakirodalom két, egymástól elkülöníthető területre osztja. Az első 
csoportba azokat az eljárások sorolhatók, amelyekben a betegnek azért 
keletkezik kára, mert az orvos, vagy más egészségügyi dolgozó nem a 
tőle elvárható gondossággal végzi munkáját. Ezek a klasszikus kártérí-
tési eljárások, az ide tartozó tipikus tényállás például a diagnosztikus 
tévedés.14 Diagnosztikai tévedést követett el például az az orvos, aki a 
szülést annak ellenére kívánta hüvelyi úton lefolytatni és befejezni, 
hogy a magzat koponyája nagyobb volt az adott méretű medence be-
menetén. Az UH vizsgálatot a beteg hosszas vajúdása ellenére sem 
végezte el, és mivel tévesen értékelte a koponya helyzetét, így nem is 
voltak adottak a „szívófogó” alkalmazásának feltételei. A vacuum 
extractio helyett császármetszést kellett volna végezni. Az orvos diag-
nosztikai tévedése és a felperesek gyermekének halála között okozati 
összefüggés áll fenn.15 

A második csoportba a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása mi-
att indított kártérítési eljárások tartoznak. Itt – ellentétben az első cso-
portba tartozó esetekkel – „az orvos a legnagyobb gondosságot és kö-
rültekintést, vagyis a tőle elvárható magatartást tanúsítja a diagnózis 
felállítása, vagy magának a beavatkozás kivitelezése során, mégis kár-
térítéssel tartozik azért, mert a beteget nem tájékoztatta arról a kocká-
zatról, amely – a gondos ellátás ellenére is – bekövetkezett.”16 A kö-
vetkezőkben magával a tájékoztatással, annak elmulasztásával, illetve 
az ezzel kapcsolatos beleegyezéssel fogok foglalkozni. 
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E. Az orvos tájékoztatási kötelezettsége 

I. A tájékozott belegyezés elvének kialakulása, avagy orvos 
etikai sikertörténet 

Az egyéni önrendelkezési jog autonómiájának, az emberi méltóság 
tiszteletének a hangsúlyozása a filozófiában és a politikában mindösz-
sze néhány száz éves múltra tekint vissza. Mindezeknek az elveknek 
az orvosi gyakorlatra való alkalmazása pedig csak néhány évtizede 
kezdődött el az Egyesült Államokban a gyakori egészségügyi kártérí-
tési perekkel összefüggésben. Bár a folyamat jogi oldalról indult, vé-
gül általános etikai elvek rögzítéséhez vezetett, ami az orvoslás új 
modelljét teremtette meg. A hagyományos paternalisztikus minta – 
amely a beteg orvosi érdekeit hangsúlyozta, ahol az orvos-beteg kap-
csolatra az alárendeltség, a tájékozatlanság, a passzivitás a jellemző – 
egyre inkább háttérbe szorult a beteg autonómiáján, tájékozottságán 
alapuló modellel szemben. 

A jog csak a XX. század elején kezdte elfogadni, hogy ha az orvos a 
beteg beleegyezését csak a beavatkozás bizonyos következményei 
szándékos elhallgatásával szerezte meg, akkor e beleegyezés jogilag 
érvénytelen. Kezdett elterjedni az a felfogás, hogy a beteg az orvossal 
egyfajta szerződést köt, és a szerződés feltételei szerint az orvos csak 
azt végezheti el, amelyhez a beteg a beleegyezését adta. Minden egyes 
beavatkozáshoz tehát specifikusan történő hozzájárulás szükséges. E 
fejlődési folyamatban kiemelkedő jelentősséggel bír az 1957-es híres 
Salgo-ügy. A per során kiderült, hogy az orvosi beavatkozást a szakma 
szabályinak megfelelően végezték, azaz szakmai mulasztás nem tör-
tént. Az 55 éves betegen bekövetkezett bénulás a diagnosztikai eljárás 
ritka szövődménye volt, ami a szakirodalomban jól ismert rizikója. A 
bíróság az orvost mégis elmarasztalta, mert úgy vélte, hogy tájékoz-
tatnia kellett volna a beteget a beavatkozás veszélyeiről, hátrányairól, 
hiszen csak így rendelkezett volna a beteg a döntéshez szükséges meg-
felelő információval, tehát a bíróság tájékozott beleegyezést követelt.  

A fejlődési folyamat következő állomása 1973, amikor az Amerikai 
Kórházszövetség „A beteg jogai” című dokumentumban deklarálta, 
hogy a betegeknek joguk van teljes körű felvilágosítást kapni a beteg-
ségükről, a kezelésről és a prognózisról. Előírták, hogy a felvilágosí-
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tást a beteg számára érthetően, az anyanyelvükön kell megadni. Ezt 
követte az Egyesült Államok elnöke által létrehozott orvosetikai bi-
zottság jelentése, amely az egyik legfontosabb bioetikai alapelvként a 
beteg önrendelkezési jogát tartalmazza, megerősítve ezzel a tájékozott 
beleegyezés elvének fontosságát.17 

II. A tájékozott beleegyezés fogalma 

A döntési jog gyakorlásának legalapvetőbb feltétele, hogy a döntést 
meghozó az információk birtokába legyen. Az orvos-beteg viszonyára 
vetítve ez jóval bonyolultabb, mivel ekkor az egyik fél - nevezetesen a 
páciens - gyakran teljes mértékben laikus. Az orvosnak kell tehát a 
beteget olyan helyzetbe hozni, hogy döntése mögött megfelelő fokú 
ismeretanyag álljon. A tájékoztatás terjedelme elsősorban az adott 
beavatkozástól függ, azonban a mai magyar jogi álláspont szerint a 
beteg előtt saját állapotával, gyógykezelésévei kapcsolatban nincs 
titok.  

„A hazai szakirodalomba a tájékozott beleegyezés már 1990-ben 
bekerült, de a kifejezést egy ideig alig használták, amit az is jelez, 
hogy az angol „informed consent” terminusnak még meghonosodott 
magyar megfelelője sincs.”18 Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény bevezeti a fogalmat, de „tájékoztatáson alapuló bele-
egyezésről” rendelkezik. Ez viszont nem ugyanazt jelenti mint a tájé-
kozott beleegyezés, ugyanis a tájékoztatott beteg még nem tájékozott. 
A törvény ennek ellenére a tájékozott beleegyezés értelmében használ-
ja a fogalmat.19 „A tájékozott beleegyezés a beteg által adott önkéntes, 
szabad és informált felhatalmazás az orvos által tervezett beavatkozás 
elvégzésére.”20 Ezen elv alapján az orvos bevonja a beteget a döntés-
hozatali folyamatba, és a beteg az orvostól kapott információk alapján 
dönt arról, hogy a lehetséges diagnosztikus vagy terápiás alternatívák 
közül melyiket alkalmazzák. A döntésével az ellátást vissza is utasít-
hatja. A beleegyezés csak akkor tekinthető autonómnak, ha az illető 
tudja, hogy mibe egyezik bele. Ez csak úgy valósulhat meg, hogy az 
orvos a beteget a beavatkozás minden lehetséges előnyeiről és hátrá-
nyairól tájékoztatja. Az autonómia elve alapján mindenkinek joga van 
arra, hogy élete fontos dolgaiban – saját céljai és érdekei alapján – 
saját maga döntsön. Az autonómia tisztelete orvosi vonatkozásban 



Az orvos tájékoztatási kötelezettsége és a... 

 - 213 - 

pedig azt jelenti, hogy a betegnek a kezelésére vonatkozó jogát tiszte-
letben kell tartani.21 

A tájékoztatással kapcsolatban az idő múlásával újabb és újabb 
standardok alakultak ki. Kezdetben a szakmai standardot alkalmazták. 
Ennek lényege, hogy az orvos részéről annyi felvilágosítás az elégsé-
ges, amennyit a legtöbb orvos hasonló esetben a betegének nyújt. 
Eszerint a tájékoztatás terjedelme orvosi szakkérdés. Az elmélet ren-
geteg kritikát kapott, ezért sok bíróság áttért a betegtájékoztatás objek-
tív mércéjére.22 Az objektív standard lényege, hogy a tájékoztatás nem 
szakmai, hanem inkább elvi, etikai kérdés. E felfogás szerint a beteg-
gel közölni kell mindazt, amit egy ésszerűen gondolkodó racionális 
embernek tudnia kell ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon. Mi-
vel ezt a megfogalmazást sokan elvontnak tartották, áttértek a szubjek-
tív standardra,23 ami szerint a betegnek nem csak azt kell elmondani, 
amit egy racionális személyt érdekelne, hanem azt is, ami őt érinti 
vagy érdekelheti. E tájékoztatásnak a beavatkozások következményei-
nek taxatív felsorolásán túl tartalmaznia kell a beteg titkos félelmeit 
is.24 Ez az elmélet felel meg leginkább az egészségügyről szóló tör-
vény 13. § (8) és a 135. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak. A 
törvény és a gyakorlat gyakran túl sokat követel az orvosoktól és te-
vékenységük egyre nagyobb részét sokszor az adminisztratív felada-
tok ellátása tölti ki, ennek ellenére ahhoz, hogy a beteg döntése meg-
hozatalakor az információk teljes birtokába legyen, szükség van erre a 
specifikus, de egyben körülményes tájékoztatásra. 

III. A tájékoztatás id őpontja 

A tájékoztatás időpontját az eset körülményei, a beteg érdeke, az 
adottságai, és a tevékenység jellege határozza meg. Az orvosi műkö-
dés két részre tagozódik. Az egyik a betegség megállapítása, a vizsgá-
lati időszaka. Előfordulhat, hogy az orvos tevékenysége már e sza-
kaszban befejeződik. A másik rész a beteg gyógyítása a rendelkezésre 
álló gyógyító eljárások, eszközök, gyógyszerek felhasználásával. 
Természetesen az orvosi működésnek ezt a két szakaszát legtöbbször 
nem lehet élesen elválasztani.25 Általánosságban elmondható, hogy az 
orvos a pácienst a tevékenysége első szakaszának megkezdésekor, a 
vizsgálat befejezésekor, illetve – ha sor kerül rá – a második szakaszra 
kezdetekor és a végállapot kialakulásakor köteles tájékoztatni. 
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IV. A tájékoztatás terjedelme 

A tájékoztatás pontos terjedelmét nagyon nehéz meghatározni. A gya-
korlat és a jogszabályok az orvos részére csak egy általános zsinór-
mértéket tudnak nyújtani. „Az informed consent doktrinája alapján az 
orvosnak kötelessége a javasolt kezeléssel kapcsolatban minden lé-
nyeges információt, így a vele járó jelentős kockázatokat, az alternatív 
kezeléseket és az állapot elhanyagolásának veszélyeit is feltárni a be-
teg előtt, hogy a betegnek a kezeléshez adott beleegyezése teljes in-
formációkon alapuló, ésszerű döntés lehessen.”26 E kötelességeinek az 
orvos például a következő esetben nem tett eleget. A felperes nő-
gyógyászati panasszal felkereste az alperes kórház orvosát. A vizsgá-
latot követően az orvos közölte a felperessel, hogy ún. rákmegelőző 
állapotban van, ezért műtétet tart indokoltnak a szeméremtest bőrének 
felületes eltávolítására. A műtétet többen szükségesnek találták. A 
beavatkozást megelőzően szövettani mintavétel nem történt. A kórla-
pon arra vonatkozó feljegyzés nem szerepel, hogy a felperest tájékoz-
tatták volna a csonkoló műtétről, annak lényegéről, várható követ-
kezményeiről.27 Hiányzik továbbá a felperes írásbeli hozzájáruló nyi-
latkozata a műtét elvégzéséhez. Az elsőfokú közbenső ítélet indoklása 
megállapította továbbá, hogy az alperes orvosai a műtét előtt szóban 
sem tájékoztatták a felperest arról, hogy valójában mit jelent a közlé-
sekben elhangzott „szeméremtest bőrének felületes eltávolítása.”28 Az 
első fokú bíróság közbenső ítélete ellen az alperes fellebbezett, azt 
azonban a Legfelsőbb Bíróság nem tartotta alaposnak.29 

V. Az orvos kötelezettsége 

A fentiek alapján tehát az orvos a következő tényekről köteles a bete-
get tájékoztatni. A beteg jogosult abban dönteni, hogy engedi-e a be-
avatkozást elvégezni vagy sem. Ez talán a legfontosabb, mert sok be-
teg nem is tudja, hogy joga van bármiféle orvosi beavatkozás vissza-
utasítására. Az orvosnak a beteget informálni a kell a betegség diag-
nózisáról,30 az ajánlott kezelésről, vagy le kell írnia az alkalmazandó 
eljárást. Közölni kell továbbá a beavatkozás elnevezését, illetve felvi-
lágosítást kell adni a használandó eszközökről.31 Az orvos köteles 
meghatározni a tervezett beavatkozás természetét és célját, aminek 
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tartalmaznia kell azt az információt, hogy az diagnosztikus, terápiás, 
invazív, vagy nem invazív. Ismertetni kell a beavatkozás időtartamát, 
helyét, továbbá, hogy alkalmaznak-e altatást. A beteget arról is infor-
málni kell, hogy milyen szerveket fognak érinteni.32 

Az orvosnak körül kell határolnia az ajánlott eljárás kockázatait és 
előnyeit.33 Ennek során közölni kell a hátrányok, a veszélyek jellegét, 
súlyosságát, bekövetkezésük valószínűségét, és a veszély jelentkezé-
sének megközelítő időpontját, a beavatkozás súlyosnak minősíthető 
veszélyeit: például a halált, a vakságot, a bénulást, adott szerv vagy 
funkció elvesztését. Ha e hatások bekövetkezte rendkívül kismértékű, 
e tájékoztatást nem kötelező megadni, de az elektív műtéteknél még a 
legtávolabbi és a legkevésbé valószínű következményről is beszélni 
kell. A beteget viszont nem kell informálni a közismert, ún. általános 
veszélyekről. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés: ki és milyen is-
mérvek alapján határozza meg, hogy melyek ezek a veszélyek. Vála-
szul négy ismérv határozható meg: a beavatkozást végrehajtó orvos, az 
általános, helyes orvosi gyakorlat, illetve az orvosi beavatkozást elvi-
selő beteg, valamint a józan észjárású, felelősen gondolkodó beteg 
mércéje dönt.34 Természetesen lehetetlen közölni az előre nem látható, 
vagyis a szakirodalomban még nem rögzítet veszélyeket sem.35 

A tájékoztatás során a választási lehetőségeket – vagyis más kezelé-
seket, gyógymódokat, vagy az eltérő technikával végzett műtétek le-
írását – szintén vázolni kell.36 Az alternatívák egyike mindig a keze-
lés, vagy a beavatkozás visszautasítása, ennek következményeit a be-
teggel szintén tudatni kell.37 „A nemzetközi szakirodalom egyértelmű 
abban a kérdésben, hogy ha eltérő kockázatú beavatkozások közül kell 
választani, akkor a beavatkozások különbségeiről, előnyeiről, hátrá-
nyairól a beteget részletesen tájékoztatni kell.”38 Aranyszabálynak 
minősül az is, hogy ha az orvos által tervezett kezelési módszer erősen 
vitatott, akkor a nagyobb fokú kockázatról szintén köteles az orvos 
felvilágosítást adni.39 Az orvosnak ismertetnie kell a siker valószínű-
ségét, de ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy ez nem jelent 
garanciavállalást. A felépülés során várható problémák, valamint an-
nak az időtartamnak a megjelölése, ami alatt a beteg nem tud vissza-
állni a normális tevékenységeire, szintén a tájékoztatás tárgyát képe-
zik. A betegnek tisztában kell lennie olyan más információkról is, 
amelyekről az adott betegségben szenvedő pácienseknek más megfele-
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lően képzett orvos ismertetést tud adni.40 A orvosnak kötelessége a 
beteg által feltett egyéb kérdésekre is válaszolni. E lehetőséget a beteg 
számára fel kell ajánlani, mivel a páciensek maguktól legtöbbször nem 
mernek kérdezni. Ez azt a célt is szolgálja, hogy az orvos felmérje, mit 
értett meg a beteg a tájékoztatásból, illetve mi érdekli őt.41 Az orvos-
nak továbbá rögzítenie kell a hozzájárulás tényét és a beteg jogi státu-
sának megjelölését, illetve a jelen lévő személyek nevének és pozíció-
jának feltüntetését.42 Ezeken kívül fontos továbbá, hogy a beteg tájé-
koztatása folyamatos legyen. Ennek jelentőségére egy per hívta fel a 
figyelmet. Egy betegen alkalmazott fogamzásgátló behelyezése után 
nem sokkal az eszköz használatának egy ideig nem ismert szövődmé-
nyét írta le a szakirodalom. Az orvos elmulasztotta erről utólag értesí-
teni a beteget, akin viszont a leírt szövődmény hamarosan jelentkezett. 
A beteg beperelte orvosát, akit a bíróság elmarasztalt. Az érvelése 
szerint, ha még egy autógyárnak is kötelessége az utólag felfedezett 
gyártási hibáról az addigi vásárlókat tájékoztatni, akkor a sokkal szi-
gorúbb etikai normák szerint működő medicinában ez sokkal inkább 
kötelesség. E per révén fogalmazták meg a „visszarendelési köteles-
ség” intézményét, vagyis azt, hogy ehhez hasonló esetekben az orvos 
köteles visszarendelni betegét, hogy figyelmeztethesse őt az újonnan 
felfedezett veszélyekre.43 

F. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek  
felvilágosítása 

I. Történeti áttekintés 

Feltűnő, hogy a régi orvosetikai kódexek milyen ritkán tettek említést 
az orvos igazmondási kötelességéről. Nyilvánvaló, hogy nem feledé-
kenységről volt szó, hanem arról a több évezredes hagyományról, 
amelyet" kegyes hazugságnak" hívnak. Hippokratész Decoruma kife-
jezetten figyelmeztet a betegek őszinte tájékoztatásának veszélyeire, 
amely pontosan így hangzik: betegei elől „..a legtöbb dolgot titkoljon 
el,... semmit sem felfedve annak jelen, vagy jövendőbeli állapotáról.” 
Ennek az intézménynek a hagyománya a magyar gyakorlatra is jel-
lemző volt, noha – egy 1987-es – nem publikált orvosetikai kódexter-
vezett már megpróbált ettől eltérni, és az orvos-beteg kapcsolatán be-
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lüli kommunikáció nyíltabb, őszintébb formái mellett érvelt. Napja-
inkban mind a hatályos egészségügyi törvény, mind a Magyar Orvos-
etikai Kódex a rossz prognózisú betegségben szenvedő betegek őszin-
te tájékoztatását írja elő.44 

II. A felvilágosítás módja 

A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításakor alapelv, hogy az orvos or-
vos-beteg kapcsolatban törekedjen őszinteségre az, mert csak így tart-
ható meg hosszú távon az orvos iránti bizalom, és csak ez tartja tiszte-
letben a beteg önrendelkezési jogát.45 Elsősorban nyíltan meg kell 
kérdezni a betegtől, hogy mennyire óhajtja a kezelés során az őszinte 
tájékoztatást, mennyire óhajt bekapcsolódni az állapotát érintő orvosi 
kérdésekbe. Ez a kettőjük között kötött „szerződés” az orvos számára 
egyértelművé teszi a beteg ilyen irányú kívánságát. Annak ellenére 
azonban, hogy a beteg a nem tájékoztatás mellett dönt, a vizsgálatok 
során az orvos köteles felajánlani a beteg kérdéseire való válaszadást. 

A tájékoztatás sohasem egyszeri aktus, hanem folyamat, az orvos és 
a beteg közötti dialógusok sorozata, amely összhangban van a min-
dennapi orvosi munka természetével. Kerülni kell az igazság gyors, 
hirtelen, egyszerre való közlését, ugyanis ennek elviselésére a beteg 
nem mindig képes, és az ilyen informálás az orvos iránt érzett gyűlölet 
kialakulásához vezethet. Inkább a folyamatos tájékoztatás tűnik meg-
felelőnek, amikor az orvos közli a beteggel, hogy állapota súlyos, 
majd idővel egyre több információt ad időt hagyva ezzel a feldolgo-
zásra. Végül a betegnek – ha az erre vonatkozó igényét már korábban 
kifejezésre jutatta – a fokozatos tájokoztatás eredményeként a teljes 
igazságot tudnia kell.46 

Ugyancsak fontos követelmény, hogy az orvos a beteget soha ne 
fossza meg a reménytől. Ha a beteg hisz a gyógyulásban, ez a felépü-
lési esélyeit növeli, aki viszont minden reményét elveszíti, az a tapasz-
talatok szerint gyorsabban meghal. Mindez azonban az őszinte tájé-
koztatás mellett szól. Az orvosnak őszintén el kell mondania a beteg-
nek mindent, amit tud, de nem tanácsos számokban megadni a hátra-
lévő évek, vagy hónapok számát. Ezt ugyanis az orvos nem tudhatja 
pontosan, mivel csak statisztikákat ismeri, és az emberi szervezet 
egyénektől függő, bonyolult rendszer. 
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A tájékoztatáskor tárgyilagos hangot kell alkalmazni, mert a sajná-
lattal átitatott közlés távolságtartó hatású. Fontos, hogy a beteg őszinte 
felvilágosítását mindig megfelelő érzelmi támogatás kísérje. Egyrészt 
közölni kell vele, mennyi lehetőség van még állapota javítására, más-
részt tudatni kell vele, hogy - ha segítségre szorul- az orvos mindig 
mellette lesz.47 

A tájékoztatás elmaradása ezekben az egyedi esetekben etikailag 
csak akkor elfogadható, ha egyrészt az orvosnak világos és egyértel-
mű bizonyítéka van arra, hogy a tájékoztatás hatására a beteg öngyil-
kosságot követne el, másrészt a depresszióban szenvedő beteg a de-
pressziós periódusának mélypontján van. Ilyenkor célszerű elhalaszta-
ni a felvilágosítást addig, amíg a beteg az igazság elviseléséhez meg-
felelő állapotba kerül. 

1. Érvek a "kegyes hazugság" mellett 

Az érvek három nagy csoportba sorolhatók. Egyrészt a halálos beteg-
ség diagnózisának elhallgatása a beteg számára hasznos. A diagnózis 
közlése a Hippokratész óta elfogadott „Ne árts” elvet sértené meg. Az 
őszinte felvilágosítás elvenné a beteg minden reményét, sőt súlyos 
neurózist okozna és így tönkretenné élete hátralévő hónapjait, vagy 
éveit. Másrészt az orvos nincs is abban a helyzetben, hogy megmondja 
a betegség prognózisát, mivel ezt ő maga sem tudja. A betegek közt 
mindig nagy, egyéni különbségek vannak, és az előrehaladott betegség 
lefolyása sok, előre nem látható tényezőtől függ. Minden tapasztalt 
orvos látott már olyan, teljesen reménytelennek tűnő esetet, amikor a 
beteg mégis felgyógyult. Harmadrészt, noha a betegek túlnyomó 
többsége az empirikus vizsgálatok szerint kétségtelenül tudni szeretné 
a betegsége diagnózisát és prognózisát, nem az igazságot, hanem a 
megnyugtatást, a halálos betegség gyanújának eloszlatását várják or-
vosuktól.48 

2. Érvek a „kegyes hazugság” ellen 

Ezek az érvek alapvetően két nagy csoportba oszthatók. Első a 
deontológiai érv, ami abból indul ki, hogy a beteg őszinte tájékoztatá-
sa annak alapvető emberi joga, ami az alkotmányban biztosított ön-
rendelkezési jogból származik. Minden betegnek joga van arra, hogy 



Az orvos tájékoztatási kötelezettsége és a... 

 - 219 - 

bármilyen orvosi beavatkozásba az állapotáról való részletes tájékoz-
tatás ismeretében egyezzék bele, beleértve a beavatkozás előnyeit és 
hátrányait. Ez az érvelés azért nem vizsgálja, hogy az őszinte tájékoz-
tatás a beteg számára előnyös vagy hátrányos-e, mert a deklarált em-
beri jogokat mindig tiszteletben kell tartani, és nemcsak akkor, ha az 
adott esetben a jogalany számára előnyösnek látszik.49 

Az utilitarista álláspont azt igyekszik bizonyítani, hogy az őszinte 
tájékoztatás kifejezetten hasznos a beteg számára, és az őszinteség 
sokkal kevesebb szenvedést okoz a betegnek, mint az elhallgatás, 
vagy a jó szándékú becsapás. Ennek az elméletnek az érvei a követke-
zők. Ha a beteg nem tudja mennyire súlyos az állapota, esetleg kevés-
bé lesz hajlandó együttműködni orvosával. Például csak akkor hajlan-
dó valaki csonkító műtétnek alávetni magát, vagy hosszan tartó és 
kellemetlen kezelésbe beleegyezni, ha tudja: élete a tét, és a kezelés 
sikerével éveket nyerhet. Ha a beteg őszinte tájékoztatása elmarad, az 
anyagilag – akár súlyosan is – kétféleképpen károsíthatja őt. Egyrészt, 
mivel úgy tudja, hogy állapota nem gyógyíthatatlan, költséges és hiá-
bavaló kezeléseket próbálhat ki. Másrészt sokféle anyagi természetű 
döntést másképpen hoz meg valaki, ha tudja, hogy mennyi ideje van 
még hátra. E felfogás alapján senkitől nem szabad elvenni azt a lehe-
tőséget, hogy a halála előtt áttekinthesse az életét és elrendezze a dol-
gait. Ezen érv szerint, még ha a „kegyes hazugság” elméletileg indo-
kolható is lenne, a gyakorlatban több a kára, mint a haszna, mert szé-
les körű elterjedése szándékával éppen ellentétes eredményre vezet. 
Bár célja, hogy megkímélje a beteget a kétségbeeséstől, ha azonban az 
ilyen hazugság általánosan elterjedtté válik, akkor célja helyett „csak” 
az orvosok szavahihetősége vész el. Így ahelyett, hogy a reménytelen 
állapotúaknak segítene, sem őket, sem az egészséges hipochondereket 
nem tudja megnyugtatni, mivel a betegek azt gondolják, hogy valójá-
ban meg fognak halni, csak az orvosok megkímélik őket a valós té-
nyektől. Az így kialakuló bizonytalanság és balsejtelmek pedig sokkal 
elviselhetetlenebbek lehetnek, mint a tapintatosan közölt biztos diag-
nózis.50 

Másik érv szerint pedig, ha a beteg előtt titkolódznak, akkor ez aka-
dályozza a beteg és a kezelőszemélyzet, illetve a beteg és a rokonai 
közötti őszinte kommunikációt, ami a beteg izolálódását eredményez-
heti. Egy súlyos betegség során – amikor mindenkiben felvetődik a 
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halál lehetősége – a beteg érzelmi igényei megnőnek, és félelmei arra 
késztetik, hogy azokat megpróbálja valakivel megosztani. Ha azonban 
vele szemben a „kegyes hazugság” politikáját alkalmazzák, akkor a 
beteg számára, mind az orvossal, mind a beavatott hozzátartozókkal 
való kommunikáció lehetőségét elvágják. Mindez természetesen a 
beteget nem nyugtatja meg, viszont végtelenül magányossá teszi.51 

G. A hozzájárulás 

I. A beleegyezés történeti kialakulása 

A beteg döntési jogosultságának felismerése, elfogadása mérföldkő 
volt az orvos-beteg kapcsolatban. Az önrendelkezési jogból számos 
további jogosultság származtatható. Ezek pedig a következők: szabad 
orvos-és intézményválasztás,52 a beteget megillető kezeléssel kapcso-
latos hozzájárulás és visszautasítás joga, a gyógykezeléséről készült 
bármilyen dokumentumba történő betekintés és másolat készítésének 
joga.53 Továbbá, ha a páciens és az orvos egy meghatározott beavat-
kozásban állapodtak meg, akkor az orvos a megállapodástól csak a 
beteg beleegyezésével térhet el.54 Ide tartozik még a fentiekben kifej-
tett tájékoztatáshoz való jog. Ha a beteg elégedetlen a gyógykezelés-
sel, vagy azzal kapcsolatos törvényes jogait érvényesíti, akkor ebből 
az egészségügyi ellátása során semmilyen hátránya nem származhat.55 
A hozzájárulás szerepe a medicinában egyre nagyobb jelentőségre tett 
szert. A fentebb már leírt történeti fejlődésen kívül fontosnak tartanám 
még megemlíteni a következő esetet Schloendorff v. Society of New 
York Hospital: az orvos egy fibromát távolított el, miután a beteg egy 
altatás alatti gyomorvizsgálathoz hozzájárult. A páciens kifejezetten 
kérte, hogy „ne legyen műtét”, a hozzájárulás ily módon nem a terápi-
ára, hanem csak a diagnosztikai célokat szolgáló műtétre terjedt ki. A 
megbízás e módon való túllépéséért a felelősség megállapítható.56 
Ezzel az üggyel kapcsolatban említhető a Cardozo által – 1914-ben – 
lefektetett elv: „Minden felnőtt korú és épelméjű emberi lénynek jogá-
ban áll eldönteni, mit tegyen a testével; s az a sebész, aki betege bele-
egyezése nélkül hajt végre operációt, testi sértést követ el, amelyért 
kártérítés követelése esetén felelnie kell.”57 
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II. A hozzájárulás szabályai hazánkban 

1. A jogi háttér és az érvényes beleegyezés kritériumai 

Magyarországon az „informed consent” jogi alapjai az Alkotmányban 
és a Polgári Törvénykönyvben lelhetők fel, illetve az egészségügyről 
szóló 15. és 18. §-aiban kerültek nevesítésre. „Az emberi méltóság és 
az egyén önrendelkezési szabadságából következik a hozzájárulás 
alapszabálya, amely így szól: A páciens dönt saját gyógykezeléséről, a 
rendelkezésre álló terápiák megválasztásáról. A beteg a gyógykezelés 
befejezéséig a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, illetőleg meg-
változtathatja. A hozzájárulás csak arra az egészségügyi beavatkozás-
ra vonatkozhat, amelyre a beteg a beleegyezését adta.”58 A beleegye-
zés valamennyi orvosi beavatkozás feltétele, amelynek hiányában az 
orvos jogellenes cselekményt követ el. A beleegyezés nélkül végzett 
orvosi eljárás két esetben valósul meg: a beleegyezés teljes hiányával, 
illetve annak érvénytelenségével.59 A hozzájárulás a következő négy 
esetben nem érvényes: ha az a törvényben előírt formai követelmény-
nek nem felel meg, ha a hozzájáruló nem rendelkezik a beleegyezés-
hez szükséges képességgel, ha a beteg beleegyezése nem önkéntes – 
például kényszer alatt áll – vagy ha a páciens az orvostól nem kapott 
megfelelő tájékoztatást. 

2. A beleegyezés módjai 

A hozzájárulás megadható szóban, írásban, vagy hallgatólagosan. A 
beleegyezés érvényessége hazánkban nem minden esetben követeli 
meg az írásbeli formát, ugyanis vannak úgynevezett csekély kockáza-
tú rutin beavatkozások, amelyeknél a folytonos dokumentáció csak 
lelassítaná az orvosi munkát. A vizsgálathoz való hallgatólagosan 
beleegyezést jelenti, ha a beteg az orvosi vizsgálatra felkészülve levet-
kőzik, és a vizsgáló asztalra fekszik.60 Vannak azonban olyan esetek, 
amelyeknél az írásbeli hozzájárulás kötelező, és az annak elmaradásá-
val végzett beavatkozás jogellenesnek minősül. Minél kockázatosabb 
egy eljárás, annál nagyobb valószínűséggel következhet be nem várt 
károsodás. Ha ilyenkor a károsult pert indít, az orvosnak kell bizonyí-
tani, hogy az adott beavatkozást illetően rendelkezett a beteg hozzájá-
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rulásával. E pedig csak az írásbeli beleegyezés esetén lehet egyértel-
mű.61 

Az írásbeli hozzájárulást követelő beavatkozások körének megha-
tározása a jogalkotók számára mindig is problémát okozott. A min-
denkori álláspontokat, jogszabályokat folyamatos kritikák érik, így 
azok állandóan fejlődnek, változnak, bár tökéletes formájukat mai 
napig nem érték el. Az egészségügyről szóló, korábbi 1972. évi II. 
törvény szerint írásbeli beleegyezés kellett egyrészt a kizárólag kór-
házban végezhető műtétekhez62 és az Egészségügyi Miniszter által 
műtétnek minősített vizsgálati eljáráshoz, illetve minden olyan egyéb 
vizsgálati vagy gyógyító beavatkozáshoz, amelynek alkalmazása a 
beteg életét közvetlenül veszélyeztethette.63 Másrészt kötelező volt a 
hozzájárulást írásban beszerezni a szerv kivétele és átültetése esetén. 
A törvény a legszigorúbb előírásokat a szervet adományozó személy 
tájékozott beleegyezéséhez fűzte, mivel meghatározta: a donor csak 
közokiratban nyilatkozhat arról, hogy a kapott tájékoztatás után ön-
ként és minden befolyástól mentesen járult hozzá a szerv kivétel-
éhez.64 Szintén írásban kellett beleegyezni a szövet kivétel éhez és 
átültetéséhez. A szövetet adományozónál és a recipiensnél elegendő 
volt az alapos tájékoztatást követő írásbeli hozzájárulás. A törvény 
továbbá írásbeli formát követelt meg a Magyarországon gyógyszer-
ként még nem alkalmazott anyag emberen való kipróbálásához, illetve 
emberen történő orvosbiológiai kutatás elvégzéséhez.65 

Ezek alapján megállapítható, hogy a korábbi törvény az írásbeli 
hozzájárulás igényét helyhez kötötten határozta meg, amely túl szűk 
meghatározásnak minő sült. Ezzel szemben a jelenleg hatályos szabá-
lyozás az írásbeli beleegyezés szükségességét a beavatkozás típusához 
viszonyítva határozza meg. A pontos megfogalmazás a törvény 15. § 
(5) bekezdésében található, amely így szól: „Az invazív beavatkozá-
sokhoz a beteg írásbeli, vagy – amennyiben erre nem képes – két tanú 
együttes jelenlétében, szóban, vagy más módon megtett nyilatkozata 
szükséges.” Ezt megelőzően a jogforrás definiálja, hogy mik tartoznak 
az invazív beavatkozások körébe. „Invazív beavatkozás: a beteg testé-
be bőrön, nyálkahártyán vagy testnyíláson keresztül behatoló fizikai 
beavatkozás, ide nem értve a beteg számára szakmai szempontból 
elhanyagolható kockázatot jelentő beavatkozásokat.” A jelenlegi 
meghatározás tűnik a legpontosabbnak. Sokak szerint azonban az 
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„invazív beavatkozás” túl tágan került meghatározásra. Mindezek el-
lenére a beleegyezés még akkor is szükséges, ha az orvosok többsége 
a dokumentálást és a betegjogok hangsúlyozását a jogászoktól elszen-
vedett, személyük ellen irányuló sértésnek veszik. Nem látják be 
ugyanis, hogy a megfelelő szabályozás  –  az egyre gyakoribbá váló 
kártérítési perek elkerülése érdekében  –  éppen az ő érdeküket védi.66 

3. A cselekvőképesség és a beleegyezés 

Az orvosi beavatkozásba való beleegyező, vagy elutasító érvényes 
jognyilatkozatot csak cselekvőképes ember tehet. A Ptk. 12/B. § (1) és 
(2) bekezdései szerint „cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizenne-
gyedik életévét nem töltötte be,” illetve „cselekvőképtelen az a tizen-
negyedik életévét már betöltött kiskorú is, akit a bíróság cselekvőké-
pességet kizáró gondnokság alá helyezett.”67 A Ptk. meghatározza 
továbbá a korlátozottan cselekvőképesség, illetve a cselekvőképtelen-
ség fogalmát is. E kategóriák alkalmazása a gyakorlatban azonban 
nem mindig könnyű. Ha ugyanis a nagykorú beteget a bíróság nem 
nyilvánította előzőleg korlátozottan cselekvőképesnek vagy éppen 
cselekvőképtelennek, akkor az ezzel kapcsolatos első döntést az or-
vosnak kell meghoznia, azaz elfogadja a beteg  –  mint cselekvőképes 
ember – számára irracionális döntését, vagy azt a megfelelő belátási 
képesség hiánya bizonyítékának tekinti. A beteg cselekvőképességét, 
így legtöbbször az orvosnak kell megítélnie. 

A szakirodalomban a szükséges belátási képesség következő krité-
riumait szokták alkalmazni. Az egyik felfogás szerint cselekvőképes 
az, aki valamiféle döntésre képes. Ez alapján tehát cselekvőképtelen 
például egy eszméletlen ember, vagy egy újszülött, de cselekvőképes 
mindenki, aki bármiféle akaratának tanújelét adja. Ez a kritérium elfo-
gadhatatlanul tág, hiszen szinte minden döntést a cselekvőképesség 
jelének tekint. Más álláspont azt az egyént tekinti cselekvőképesnek, 
aki ésszerű, racionális döntésre képes. A megfogalmazás túlságosan 
homályos, mivel a racionalitás fogalmát nem definiálja, így félő, hogy 
a cselekvőképességet eldöntő orvos a saját értékrendjét fogja etalon-
nak tekinteni. Ebben az esetben a tájékozott beleegyezés joga arra 
redukálódna, hogy a betegnek joga lenne az orvosával egyetérteni, 
mivel ellenkező esetben rögtön cselekvőképtelennek nyilváníthatnák. 
Ebből egyértelműen kitűnik a kritérium problémája: túl szigorú és túl 
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patemalisztikus.68 A harmadik nézet alapján cselekvőképes az, akinél 
a döntési folyamat ésszerű érvek figyelembevételével megy végbe. Itt 
tehát azt vizsgálják, hogy a kapott információkat a beteg döntése során 
figyelembe vette-e, és az előnyöket, illetve a hátrányokat mérlegelte-e, 
valamint hogy gondolkodását elmebetegség, vagy más kóros motívum 
nem befolyásolta-e. E felfogás hibája, hogy nehéz meghatározni: a 
döntés meghozatalakor a racionális és az irracionális motívumok mi-
lyen mértékben játszottak szerepet. Az utolsó elmélet szerint cselek-
vőképesnek az tekinthető, aki a neki adott tájékoztatást megérti, és a 
döntései következményeit képes felmérni. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy bizonyos eltérések lehetnek a de jure és a de facto cselekvőké-
pesség között. Az eltérések oka, hogy amíg a jog a cselekvőképes 
személy fogalmát definiálja, addig az orvosi beavatkozásba való bele-
egyezéskor a cselekvőképes döntés fogalmának meghatározása a lé-
nyeges. Valaki lehet tehát jogilag cselekvőképtelen, vagy korlátozot-
tan cselekvőképes, de egy adott helyzetben képesnek mutatkozhat 
arra, hogy a lényeges összefüggéseket megértve autonóm, cselekvő-
képes döntést hozzon. Az elmebeteg például a „világos” – lucidum 
intervallum – pillanataiban az orvosi kezelésre vonatkozóan érvényes 
beleegyezést adhat, illetve azt érvényesen utasíthatja el. 

A cselekvőképesség meglétének eldöntésére az orvosi gyakorlatban 
tehát két lépcsőben kerül sor. Az első szakaszban az orvosnak a beteg 
cselekvőképességét kell feltételeznie, s a beteg tájékoztatását meg kell 
kísérelnie. A második szakaszra akkor kerül sor, ha a tájékoztatás le-
hetetlen, mivel a beteg nem képes az információk megértésére. Mivel 
a páciens az orvosi beavatkozásba tájékozottan nem tud beleegyezni, e 
vonatkozásban cselekvőképtelennek minősül.69  

4. A cselekvőképtelen beteg kezelése 

Ha a beteg cselekvőképtelenségét a bíróság mondta ki, az eljárás egy-
szerű: a bíróság kinevezi a beteg törvényes képviselőjét, aki majd be-
teg nevében a tájékozott beleegyezést megadhatja. A probléma akkor 
merül fel, ha az orvos a beteget cselekvőképtelennek ítéli, noha erről 
bírósági döntés nincs. Ilyenkor a legjobb gyámhatósághoz, vagy bíró-
sághoz fordulni, és a törvényes képviselő kijelölését megvárni. Erre 
azonban nem mindig van idő.70 Az egészségügyről szóló törvény 22. § 
(2) bekezdése szerint „a cselekvőképes személy – cselekvőkép-
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telensége esetére – közokiratban megnevezheti azt a cselekvőképes 
személyt, aki ... a jogát helyette gyakorolhatja.” Ha a cselekvőképte-
lenné vált betegnek nincs ilyen előzetes nyilatkozata, akkor a törvény 
szerint az orvosi beavatkozásba való beleegyezés, illetve visszautasí-
tás jogát a közeli hozzátartozói a törvény által meghatározott sorrend-
ben gyakorolhatják. A törvény csak invazív beavatkozásoknál követeli 
meg, hogy az orvos az ilyen beteg által megnevezett személy, vagy a 
közeli hozzátartozó beleegyezését kérje. Ezzel ellentétben a szakiro-
dalom azt hangsúlyozza, hogy a megfelelő hozzátartozó beleegyezése 
a sürgős szükséghelyzetet kivéve minden beavatkozáshoz szükséges.71 
A beleegyező nyilatkozatra vonatkozóan a törvény meghatározza, 
hogy az „…nem érintheti hátrányosan a beteg egészségi állapotát, így 
különösen nem vezethet súlyos, vagy maradandó egészségkárosodás-
hoz. A nyilatkozatról a beteget cselekvőképessé válását követően 
azonnal tájékoztatni kell.”72 

5. Miért nem elégséges a kórlapfejen feltüntetett műtéti 
hozzájáruló nyilatkozat? 

A hozzájárulás csak arra az egészségügyi beavatkozásra vonatkozhat, 
amelyre a beteg beleegyezését adta. A blanketta beleegyezések kora 
már lej árt.73 A kórlapfejen feltüntetett nyilatkozat – „a kapott tájékoz-
tatás alapján az orvosi beavatkozásba, gyógykezelésbe beleegyezem” 
– nem tekinthető érvényesnek, ugyanis a négy érvényességi feltételből 
kettőnek nem felel meg. A beteg ezt a nyilatkozatot általában a kór-
házba történő felvételkor, a házirend szabályainak elfogadásával 
együtt írja alá. Ilyenkor még azt sem tudja, hogy pontosan mi a baja, 
ki lesz a kezelőorvosa, illetve milyen diagnosztikai és terápiás beavat-
kozások várnak rá.74 Ebből egyértelműen látható, hogy a beteg a nyi-
latkozat aláírásakor semmilyen tájékoztatást nem kapott és nem kapha-
tott, mivel még a kezelőorvosával sem találkozott. A kórlapfejen fel-
tüntetett nyilatkozat, tehát jogilag nem értékelhető, mivel egyrészt 
nem alkalmas a tájékoztatás megtörténtének igazolására, másrészt a 
nyilatkozatban semmilyen tájékoztatás nincs feltüntetve, ami miatt a 
formai követelményeknek nem felel meg. Harmadrészt a beteg ezáltal 
– a jövőre nézve is – lemond a pontosabb tájékoztatással megalapozott 
egyetértési jogró1.75 A személyiségi jogokról való ilyen egyoldalú 
lemondás a Ptk. 75. § (3) bekezdése értelmében azonban semmis. 
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6. Mikor nem szükséges a beteg hozzájárulása? 

Bizonyos esetekben a beteg beleegyezésétől el lehet tekinteni. A szak-
irodalom szerint ilyen eset a közegészségügyi szükséghelyzet, ha a be-
teg bele nem egyezése mások érdekét veszélyeztetné. Ilyenkor a beteg 
orvosi beavatkozások eltűrésére  –  például kötelező védőoltások be-
adatására  –  kötelezhető.76 A hozzájárulást nem kell beszerezni sür-
gős szükség esetén, ha a beteg nincs abban a helyzetben, hogy tájékoz-
tatást hallgasson meg, és abba beleegyezzen, de beleegyezése feltéte-
lezhető. Ide tartozik a műtét kiterjesztésének kérdése. A beteg tájéko-
zott beleegyezést adott a műtétbe, de a műtét során halaszthatatlanul 
szükségessé válik annak olyan irányú kiterjesztése, amelyet vele nem 
közölhettek előre, így abba egyértelműen nem egyezhetett bele. Ez 
csak a beteg életének megmentésekor fogadhat el. Abban az esetben 
azonban, amikor az orvosok által észlelt dolog a beteg életére és 
egészségére nem jelent azonnali veszélyt a kiterjesztett műtétet, a be-
teg beleegyezése nélkül nem végezhetik el. Ha mégis elvégeznék, az 
jogellenes cselekedetnek minősülne. 

A beteg a tájékoztatásról lemondhat. Ez akkor fordulhat elő, amikor 
úgy érzi, hogy az információk csak szorongással töltenék el, és az or-
vosával jobban szeretné a hagyományos patemalisztikus viszonyt lét-
rehozni. A tájékoztatáshoz való jogról a beteg csak akkor mondhat le, 
ha ennek a jognak a tudatában van, erről az orvos felvilágosította. A 
beteget azonban nem szabad e lemondásra kényszeríteni. A hozzájáru-
lás elmaradásának legvitatottabb esete a terápiás privilégium, aminek 
a lényege, hogy az orvos a beteg gyógyulása, illetve pszichés állapo-
tának javulása érdekében bizonyos információkat visszatartson. Ezzel 
kapcsolatban a legfőbb probléma, hogy – túlságosan tágan értelmezve 
– a beteg tájékoztatáshoz való jogát veszélyezteti. 1990 márciusa óta a 
hatályos jog nem teszi lehetővé, hogy az orvos a beteg elől bármit is 
eltitkoljon. Ebben az esetben tehát a legetikusabb, ha az orvos nyíltan 
közli a beteggel, hogy bizonyos információkat csak általánosságban 
szeretne megadni, és a részleteket a hozzátartozóval megbeszélni, mi-
vel az információ a beteget döntésre képtelen állapotba hozná. A be-
tegnek viszont ehhez is a hozzájárulását kell adnia. Ekkor azonban 
már nem terápiás privilégiumról van szó, hanem a beteg cselekvő-
képtelenségérő1.77 
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7. A gyógykezelés visszautasítása 

Nagykorú, cselekvőképes betegnek joga van bármely orvosi beavat-
kozást, kezelést visszautasítani. Ez még az életmentő, életfenntartó 
beavatkozásra is vonatkozik, de csak abban az esetben „… ha a páci-
ens olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány min-
denkori állása szerint rövid időn belül – megfelelő egészségügyi ellá-
tás mellett is – halálhoz vezet és gyógyíthatatlan.,,78 A magyar szabá-
lyozás szerint a beteg csak azt az ellátást utasíthatja vissza, melynek 
elmaradása mások életét, vagy testi épségét nem veszélyezteti.79 

A gyógykezelést visszautasítók köre több csoportba osztható. Van-
nak olyan cselekvőképes nagykorú betegek, akik vallási, lelkiismereti 
okok miatt utasítanak vissza valamely beavatkozást. A rendszerint 
eszméletlen állapotú személyek soha semmilyen formában nem fejezik 
ki arra vonatkozó szándékukat, hogy előre meghatározott gyógyítha-
tatlan betegségük esetén milyen orvosi magatartást tartanak az életfel-
fogásukkal összeegyeztethetőnek. A végstádiumba jutott betegek kö-
zül azok tartoznak e csoportba, akik ebbe az állapotba jutásuk előtt a 
későbbi gyógykezelésük, ápolásukra vonatkozóan tettek valamilyen 
rendelkezést. A szakirodalom által „voiceless döntéseket” hozókat is 
ide lehet sorolni. Ezek azok a személyek, akik szavakkal való kapcso-
latfelvételre már képtelenek, de még valamilyen módon  –  jelbeszéd, 
mimika, stb. segítségével  –  akaratukat ki tudják fejezni. A hatályos 
magyar jog szerint a nyilatkozatuk érvénytelennek tekintendő.80 

A fentieken túlmenően fontos meghatározni azokat a tényezőket, 
amelyek mérlegelése alapján a páciens a beleegyezés, vagy a vissza-
utasítás mellett dönt. Az egyik leglényegesebb, hogy milyen egészség-
károsodás várható a kezelés elmaradásától, és ez milyen arányban van 
a beavatkozás megvalósulása esetén bekövetkező következményekkel. 
Ekkor a beteg természetesen nemcsak a gyógykezelés elmaradásának, 
vagy megvalósulásának előnyeit és hátrányait mérlegeli, hanem az 
ezekkel járó életminőségbeli változásokat is figyelembe veszi. Fontos 
szempont az is, hogy a beavatkozás rutin jellegűnek vagy esetleg 
rendkívülinek számít. A döntés meghozatalakor továbbá nagy szerepe 
van annak is, hogy milyen időtartamú a kezelés és annak hatása.81 

A legfontosabb alapelv természetesen nemcsak a beleegyezéssel, 
hanem a visszautasítással szemben is támasztott követelmény: a bete-
get tájékoztatni kell, mivel neki a döntése meghozatalakor ismernie 
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kell annak következményeit is. Ha a páciens bizonyos beavatkozáso-
kat téves meggyőződésből utasít vissza, akkor döntése nem minősül 
tájékozottnak, és az orvosnak a tévhit eloszlatására mindent meg kell 
tennie. A visszautasítás okát a beteggel mindig meg kell beszélni, és 
meg kell kísérelni meggyőzni a kezelés szükségességéről. Végső so-
ron a döntés joga a betegé, és azt az orvosnak tiszteletben kell tartania, 
még akkor is, ha az szakmailag teljesen irracionális.82 

Sajátos problémát jelent az életmentő beavatkozás vallási okból tör-
ténő visszautasítása. A Jehova Tanúi vallási felekezet tagjai például 
vallásuk tanításainak megfelelően nem fogadhatnak el transzfúziót, 
még akkor sem, ha az az életüket mentené meg. Itt a vallásszabadság-
hoz való alkotmányos jog kerül szembe azzal a hazánkban hatályos 
elvvel, hogy életmentő beavatkozást a beteg nem utasíthat el, kivéve, 
ha olyan betegségben szenved, amely minden orvosi kezelés ellenére 
rövid időn belül halálhoz vezet. E probléma azonban még azokban az 
országokban is létezik, ahol elismerik a nagykorú, beszámítható be-
tegnek a jogát akár az életmentő orvosi kezelés visszautasítására.83 

H. A felmerülő kérdések 

I. Kinek, milyen fokú tájékoztatás elegendő? 

A tájékoztatásnak csak úgy van értelme, ha az el is éri célját. A beteg 
megérti, mérlegel, majd dönt a beleegyezés vagy éppen a visszautasí-
tás mellett. Az orvos feladata tehát, hogy a beteggel a beavatkozás 
lényegét, kockázatait, elmaradásának következményeit megértesse. Ez 
hatalmas teher az orvos vállán, ugyanis egy felszínes, vagy éppen túl-
zott tájékoztatás a betegben a komolytalanság, vagy a félelem érzését 
ébresztheti, és ez által egy orvosilag irracionális döntést hozhat. A 
felvilágosításnak így egyénre szabottan kell megtörténnie. Az orvos a 
páciens szellemi képességére vonatkozó információját a beteg vég-
zettségére vagy a családi háttérére alapozhatja. Ez véleményem szerint 
nem elegendő adat ahhoz, hogy az orvos teljes biztonsággal el tudja 
dönteni: milyen mélyreható felvilágosítást köteles adni a beteg számá-
ra. Más szintű tájékoztatást igényel egy érettségivel rendelkező beteg, 
mint egy diplomás és mást az orvoskolléga. A betegek nagy része a 
túlzott latin szavak használatától megijed és félelmében rossz döntést 
hoz. Másik probléma, hogy a kórházak többségében az írásbeli tájé-
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koztatásnál egységes formanyomtatványt alkalmaznak, ami a tájékoz-
tatás egyszintűségét eredményezi. 

Napjainkban az orvosoknak nincs meg a lehetőségük arra, hogy 
minden egyes páciensnél megállapítsák az optimális tájékoztatási 
szintet. Naponta az egy orvosra eső betegek száma rohamosan nő, így 
a gyógyító-megelőző tevékenységük mellett egyéb kötelezettségeik 
csak e fő tevékenységük terhére valósíthatók meg. Véleményem sze-
rint hazánkban is alkalmazható megoldásnak tűnik az Amerikában 
működő rendszer. Az Egyesült Államok számos kórházában az a gya-
korlat, hogy az egységesen kidolgozott, adott gyógymódra vonatkozó 
nyilatkozatot és tájékoztatási mintát, valamint a személyes megbeszé-
lés eredményét a kezelőorvos visszakérdezi a betegtől. Az orvos a 
kérdésekkel méri fel, hogy a beteg mennyire értette meg a felvilágosí-
tást. Amennyiben a kérdésekre adott válaszok megfelelőek, és azokat 
írásban rögzítették, az orvos felelőssége a tájékoztatással kapcsolatban 
már nem állapítható meg.  

II. Miért nem fizetnek a felelősség-biztosítók? 

Az egészségügyről szóló törvény 13. § (1) bekezdése szerint „a beteg 
jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájé-
koztatásra.” Az egészségügyi szolgáltatás tehát két részből áll. Az első 
a tájékoztatás és az azt követő tájékozott beleegyezés, amely invazív 
beavatkozásoknál írásbeli nyilatkozatot jelent, egyéb beavatkozások-
nál viszont elegendő a szóbeli, vagy ráutaló magatartással kifejezett 
hozzájárulás. A következő rész, a gyógykezelés csak akkor kezdődhet 
el, amikor a tájékozott beleegyezés megvalósult. Ez az úgynevezett 
szakmai rész, amikor az orvosnak a legnagyobb gondossággal kell 
eljárnia. 

A kártérítési perek jelentős része arról szól, hogy a tájékoztatás nem 
volt megfelelő. Az eljárások során a tájékoztatás formai és tartalmi 
elemeivel szemben támasztott követelmények elmulasztása a felróha-
tóság körébe tartozik. A károsult a legtöbb esetben nem vitatja, hogy 
ami bekövetkezett, az a beavatkozás kockázata. Arra hivatkozik azon-
ban, hogy ha – az életmentő beavatkozást kivéve – a rizikóról tájékoz-
tatták volna, lehet, hogy nem járult volna hozzá a beavatkozás elvég-
zéséhez. Az eljárás során vélelmezik, hogy a tájékoztatás nem volt 
megfelelő, és az orvosnak kell az ellenkezőjét bizonyítani, amit – a 
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teljes körű tájékoztatási kötelezettség előírása mellett – bizonyítani 
rendkívül nehéz. A bizonyítás eszköze a minél részletesebb írásbeli 
tájékoztató és az orvos arra vonatkozó tanúvallomása, hogy az írásbeli 
mellett milyen szóbeli tájékoztatás történt. 

A biztosító, amikor tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért való 
helytállást kizárja, tulajdonképpen az egészségügyi szolgáltatások 
jelentős részéért való felelősséget zárja ki, hiszen a tájékoztatás min-
den egészségügyi szolgáltatásnak a része, sőt előfeltétele. A kizárás 
fennállása esetén a biztosítót nem lehetne egészségügyi felelősség-
biztosítónak nevezni. A biztosítók egyetlen indoka az általános szer-
ződési feltételeik közt szereplő kizárásra vonatkozóan, hogy a teljes 
körű tájékoztatási kötelezettség túlságosan kitágítja a biztosító helytál-
lási kötelezettségét, hiszen az elvárható felvilágosítás mértéke ponto-
san nem meghatározó. Ezzel szemben viszont az egészségügyről szóló 
törvény a 13. § (2) bekezdésében részletesen felsorolja, hogy a tájé-
koztatási kötelezettség mikor felel meg a teljes körűség feltételének. A 
törvény 134. § (1) bekezdése tovább szűkíti a teljes körűséget, amikor 
előírja, hogy a kezelőorvos a beteg állapota által indokolt részletes-
séggel, a tőle elvárható ismereteknek megfelelően és a legjobb tudása 
szerint köteles tájékoztatni. A bírói gyakorlat is részletesen kezdi ki-
alakítani a tájékoztatás határait, így semmiképpen sem állítható, hogy 
a tájékoztatási kötelezettség parttalan lenne. 

A fenti tények ellentmondásából következik, hogy a biztosítók in-
doka a tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért való helytállás 
megtagadásával kapcsolatosan alaptalan és jogszabályellenes. A biz-
tosítóknak lehetőségük lenne arra, hogy a kizárást általánosan alkal-
mazzák, de pótdíj fejében eltekintenek tőle. Ebben az esetben a bizto-
sított döntené el, hogy igényt tart-e erre a szolgáltatásra vagy nem. 
Ilyen kiegészítő feltételt azonban egyik biztosítási szerződés sem tar-
talmaz. A másik megoldás az lehetne, hogy a biztosító kidolgozná az 
egyes beavatkozásokkal kapcsolatos tájékoztatási nyomtatványokat. 
Ezt követően csak azoknál a biztosítottjainál a helytállást, ahol az ő 
tájékoztatási nyomtatványait alkalmazzák. Természetesen ezeknek a 
nyomtatványoknak az alkalmazását is többletdíjazáshoz kötné. 
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I. Befejezés 

A tájékoztatási kötelezettség a beavatkozás előfeltételeként az egész 
orvos-beteg viszonyt befolyásolja. A kezelés ennek hatására valósul 
meg vagy marad el. A tájékoztatás súlya tehát nagy, az orvos felelős-
sége pedig még nagyobb. Véleményem szerint a probléma gyökere az 
egészségügyi rendszerben rejlik, amely túl sok adminisztratív felada-
tot ró az orvosokra, ezáltal a gyógyító-megelőző tevékenységükre már 
idejük sem marad. Az adminisztráció, a tájékoztatás fontosságát ter-
mészetesen nem vitatom, azonban ezzel nem az orvosoknak kellene 
foglalkozniuk. Elképzeléseim szerint a megoldás az lehetne, ha min-
den osztályon létrehoznának egy információs pultot. Itt folyna a beteg 
felvilágosítása, itt tehetné fel a páciens a tájékoztatással kapcsolatos 
kérdéseit, és itt történne meg a visszakérdezés és a tájékozott bele-
egyezés, vagy éppen a visszautasítás. Ezeknek az írásban való rögzíté-
sét követően kerülne az orvos a beteggel kapcsolatba, és kezdődne 
meg az igazi orvosi, gyógyító tevékenység. Az információs pultoknál 
történő tájékoztatás az orvos ellenőrzése alatt, végzős medikusok fel-
adata lenne, akiknek ezáltal a rezidens-képzési helyük is biztosítva 
volna. Javaslatom természetesen nem teljes, így megoldásnak nem is 
nevezhető, azonban minden újabb és újabb vélemény közelebb visz 
minket a végső és egyben tökéletes megoldáshoz. 

Végezetül álljon itt egy kedves kis kínai anekdota: A kínai orvost, 
akinek eljárását a beteg igen megszenvedte, a beteg családja elfogta, 
és kalodába zárta. Az orvos éjjel megszökött, és egy folyón átúszva 
megmenekült. Hazaérve látta, hogy fia éppen orvosi könyveket tanul, 
ő is orvosnak készül. „Tedd félre fiam a könyvet” – mondta az orvos – 
„az első és legfontosabb dolog, hogy úszni tanulj.” 
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42  Sándor: i.m. 180. o. 
43  Kovács: i.m. 134-135. o. 
44  Kovács: i.m. 349. o. 
45  Kovács: i.m. 365-366. o. 
46  Kovács: i.m. 366-367. o. 
47  Kovács: i.m. 368. o. 
48  Kovács: i.m. 351-352. o. 
49  Kovács: Lm. 352. o. 
50  Kovács: i.m. 354-356. o. 
51  Kovács: i.m. 357-358. o. 
52  Sándor: i.m. 130. o. 
53  Sándor: i.m. 131. o. 
54  Sándor: uo. 
55  Sándor: i.m. 132. o. 
56  Sándor: i.m. 151. o. 
57  Sándor: uo. 
58  Sándor: i.m. 154. o. 
59  Barzó Tímea: Tájékoztatás és beleegyezés, mint a beteg alapvető joga. Magyar 

Jog 1996. 2. sz. 71. o. 
60  Barzó: uo. 
61  Barzó: i.m. 73. o. 
62  Barzó: i. m. 72. o. 
63  A 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet 87. § (5) bekezdése 
64  Barzó: uo. 
65  Barzó: uo. 
66  Barzó: i.m. 73. o. 
67  A 12/A. § (1) bekezdése alapján „korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a 

tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.” A 14. § (1) be-
kezdés szerint „korlátozottan cselekvőképes az a nagykorú, akit a bíróság ilyen 
hatállyal gondnokság alá helyezett.” A Ptk. 15. § (1) bekezdés alapján „cselekvő-
képtelen az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett.” 

68  Kovács: i.m. 137-138. o. 
69  Kovács: i.m. 138-139. o. 
70  Kovács: i.m. 139. o. 
71  Kovács: Lm. 139-140. o. 
72  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 16. § (4) bekezdése 
73  Sándor: i.m. 183. o. 
74  Barzó: i.m. 72. o. 
75  Barzó: i.m. 73. o. 
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76  Kovács: i.m. 135. o. 
77  Kovács: i.m. 136. o. 
78  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLlV. törvény 20. § (3) bekezdése 
79  Kovács: i.m. 140-141. o. 
80  Sándor: i.m. 198-199. o. 
81  Sándor: i.m. 199. o. 
82  Kovács: i.m. 140-141. o. 
83  Kovács: i.m. 140-142. o. 
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Vikman László  

A kéretlen elektronikus 
reklámüzenetek jogi vonatkozásairól* 

A. Bevezető 

Az információs társadalom technikai fejlesztései az élet rengeteg terü-
letén tesznek lehetővé az eddigieknél gyorsabb, hatékonyabb és költ-
ségkímélőbb megoldásokat, mind az állam, mind a gazdasági szféra, 
mind az állampolgárok számára. A digitális közeg a fogyasztókról 
olyan tömegű és más módszerekkel meg nem szerezhető adattömeget 
nyújt, ami mindeddig elképzelhetetlen volt. Amint azt Balogh Zsolt 
György is megállapítja: „Az adatkezelők hirtelen nagyon erősek let-
tek, s az információkezelés által megvalósítható kontroll a személyi-
séget fenyegetővé, tolakodóvá vált,…” A rengeteg információ elem-
zése lehetővé teszi a piaci szereplők részére, hogy reklámra szánt ki-
adásaikat végre tudatosan költsék el. Az adatok feldolgozásának 
eredményeként kialakított fogyasztói profilok nemcsak azzal az ered-
ménnyel járnak, hogy a hirdetések tökéletesen célzottak – a marke-
tingszakma zsargonja szerint „targetáltak” legyenek –, hanem azzal is, 
hogy a fogyasztókról összegyűjtött azonosítók segítségével – név, 
bankkártya-szám, e-mail-cím, IP-cím, stb. – ellenőrizzék például egy 
reklámkampány hatásait. Nem szabad olyan naivnak lennünk, hogy 
azt higgyük, a kormányzati szervek egyes céljaik eléréséhez nem al-
kalmaznak hasonló módszereket. Erre még a későbbiekben konkrét 
esetek kapcsán visszatérek.  

A tanulmányban csak egy speciális internetes eszközzel, a kéretlen 
elektronikus reklámüzenettel (spam) foglalkozom. Platformfüggetlen 
megoldás, azaz lényegében mindegy, hogy e-mailben, mobiltelefonos 
SMS-ben, esetleg faxon érkezik. Lényege, hogy mindig kéretlenül 
érkezik, általában valamilyen ajánlatot, felhívást tartalmaz és rendsze-

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVI. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián a „Kereskedelmi Jogi Tagozat II. (Kereskedelmi Szerződések )” 
szekcióban különdíjat ért el.. Konzulens: Dr. Balogh Zsolt György és Dr. Polyák 
Gábor 
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rint jogosulatlan adatkezelésen alapul. Ez a megoldás azon túl, hogy 
lehetővé teszi számunkra olyan reklámok megtekintését, melyek tar-
talma talán érdekel minket, vagy hogy értesüljünk minden vásárlási 
akcióról, kihagyhatatlan vételről, a legkülönfélébb személyiségi jogi 
visszaéléseket enged meg. Ez a tény pedig új kihívásokat állít minden 
olyan ország jogalkotása, és különböző szakmai szervezeteinek ön-
szabályozása elé, amely információs társadalomként határozza meg 
magát, és gazdasági fejlődésében az új technológiáknak komoly sze-
repet szán. A szabályozás azonban messze nem elég, emellett az új 
közegben szükség volna a felhasználói tudatosság erősödésére is. Oda 
kell figyelnünk arra, hogy biztonságos szoftvereket üzemeltessünk, 
személyes és bizalmas jellegű adatainkat pedig kiemelt figyelemmel 
kell kezelnünk. Erre biztatott Majtényi László adatvédelmi biztos is, 
az 2001 februári az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdé-
seiről szóló ajánlásában: „A felhasználók figyelmét felhívom arra, 
hogy magánszférájuk a hálózati közegben fokozottan sérülékeny. Arra 
bátorítom őket, hogy kérjék szolgáltatójuktól az általa követett adat-
védelmi szabályzat rendelkezésre bocsátását, s bármely, adatkezelést 
illető panaszukkal forduljanak hivatalomhoz. Kérjék szolgáltatójuk 
tájékoztatását a magánszféra védelmét szolgáló technológiákról, levél- 
és magántitkaik megőrzése, személyes adataiknak védelme érdekében 
használjanak titkosító-szoftvereket.”1 

B. A spam 

I. Bevezető 

A felhasználókat naponta közvetlenül érintő probléma a kéretlen 
elektronikus reklám alkalmazásának tömeges elterjedése. A spam rö-
vid időn belül a direktmarketing kedvelt eszközévé vált, amely az in-
ternetes közegben elsősorban e-mail-ben – de más szolgáltatásokon is 
–, a mobilhálózatokon pedig hirdetéstartalmú SMS-ekben terjed.2 Ál-
talánosságban elmondható: amint egy technológia alkalmassá válik 
reklámok továbbítására, megjelenik a spam, a kéretlen elektronikus 
reklám. A digitális technológiának köszönhetően az elkészített reklám 
elméletileg befektetés nélkül korlátlan mennyiségben sokszorosítható. 
A reklám célba juttatásához szükséges a megcélzott reménybeli fo-
gyasztó valamilyen, az alkalmazott platformnak megfelelő elérhetősé-



A kéretlen elektronikus reklámüzenetek jogi vonatkozásairól* 

 - 237 - 

ge, adott esetben az e-mail címe vagy a telefonszáma. Ezek viszont az 
adatvédelmi jog védelme alatt álló személyes adatok. Az adatvédelem 
rendelkezéseinek megsértésén túl a spam más területeken is gondot 
okoz. A rengeteg üzenet lefoglalja a szolgáltatók infrastruktúráját, és a 
megcélzottak számára is terhet jelent, növeli költségeiket, és időpazarló. 

II. A spammel kapcsolatos felmérések 

A probléma komolyságát jelzi a tavaly nyáron közzétett néhány fel-
mérés eredménye is. A Brightmail legújabb adatai szerint a spamek a 
teljes e-mail forgalom 36 százalékát teszik ki, ami óriási növekedés a 
2001-ben mért 8 százalékos arányhoz képest. A Gartner piackutató 
cég vizsgálatai alapján egy 10 ezer alkalmazottal rendelkező vállalat 
évi mintegy 13 millió dolláros kárral számolhat a belső hálózaton ter-
jedő spamek miatt, és ehhez még hozzáadódik az internetről érkező 
kéretlen e-mailek kiválogatása miatt kieső termelékenység. A bizton-
sági rendszereket szállító MessageLabs szerint a kéretlen levelek szá-
ma idén már meghaladja a rendes e-mailek számát. A kaliforniai 
Radicati Group piackutató és tanácsadó cég szeptemberi becslése sze-
rint a 2002-es esztendő elektronikus levélforgalma a napi átlag 7,3 
milliárd üzenetet is eléri, melynek 32%-át a kéretlen e-mailek teszik 
ki, és 2006-ra a mintegy ötszörösére bővülő forgalom – napi 37,3 mil-
liárd e-mail – nem kevesebb, mint 39%-át fogják kitenni. A Jupiter 
Research 35%-ra kalkulálja a nemkívánatos üzenetek arányát az ema-
il-forgalmon belül. Tehát az e-mailek összforgalmának jó egyharmada 
spam. Könnyen belátható, hogy ez felesleges terhet jelent. 

A direktmarketing-szakma számára figyelmeztető lehet a Harris 
Interactive Inc. piackutató idén januárban nyilvánosságra hozott fel-
mérése. A kutatást az USA-ban végezték tavaly november 22. és de-
cember 2. között, és 2221 18 év feletti internetezőt kérdeztek meg. Az 
eredmény: az amerikai internetezők mintegy 80 százaléka véli úgy, 
hogy a kéretlenül érkező reklám e-mailek rendkívül bosszantóak. 
2000-ben ez az arány még csak 49 százalék volt. A megkérdezettek 74 
százaléka úgy gondolta, szigorú törvényekre lenne szükség a spamek 
betiltására, a törvénysértőket pedig súlyos büntetésekkel kellene sújta-
ni. Ezzel szemben mindössze 12 százalék tartaná hibának az amerikai 
kormánytól az esetleges ilyen jellegű lépést. Nagyon úgy tűnik, hogy 
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az ilyen reklámtevékenység komoly visszatetszést kelthet, hiába egy-
szerűek és költséghatékonyságuk miatt vonzók. 

C. A spam szabályozására kialakított rendszerek 

Nem egységes az álláspont arra vonatkozóan, hogy mit kell spamnek 
tekinteni. A platformfüggetlenség miatt szigorúan technikai tipizálás 
nem lehetséges. Ha ide soroljuk a felhasználónak kárt okozó összes 
kéretlen levelet, akkor meg kell említeni a „láncleveleket” (chain-
mail)3, és a beugrató tartalmú e-maileket (hoax)4 is, mivel gyakran 
ezekhez is jogosulatlan adatkezelés kapcsolódik. 

A spam szabályozására világszerte alapvetőn 3 modell alakult ki. 
Az első szerint a kéretlen üzenetben fel kell tüntetni annak kereske-
delmi jellegét és egy válaszcímet, ahol a felhasználó lemondhatja a 
további küldeményeket. Ez tulajdonképpen a „szűkebb” ún. opt-out. A 
második modell a „tágabb” opt-out rendszer, ami speciális listák ösz-
szeállításán alapul. Ezek az ún. Robinson-listák, amelyekre feliratkoz-
va a felhasználó jelezheti a direktmarketing tevékenységet folytatók-
nak, hogy nem tart igényt reklámokra. A legszigorúbb megoldás az 
Európai Unióban kidolgozott opt-in modell, amelyben szintén egy 
lista a kiindulási pont, de ezen csak azok szerepelnek, akik szeretné-
nek reklámüzeneteket kapni. Az egyes felmérések szerint a két meg-
közelítés eredménye lényeges különbséget mutat. Az opt-out esetében 
csupán a felhasználók 10%-a él a lemondás lehetőségével.5 Az opt-in 
esetében is 10%-ról van szó, azonban itt ez azokat jelöli, akik kérik az 
ilyen jellegű üzeneteket. Könnyen belátható hát, hogy a direktmarke-
ting körökben a szigorúbb szabályozás a 90% és a 10% közötti kü-
lönbség miatt igen komoly ellenérzéseket váltott, és vált ki.  

I. A spam szabályozásának története Európán kívül 

1. Egyesült Államok 

1) A jogalkotás 

A spam problémájával először az Egyesült Államok törvényhozásának 
kellett szembesülnie. Egyes tagállamokban már 2000-ben megszület-
tek a kéretlen reklámokat szabályozó jogszabályok, sok esetben ko-
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moly vitákat váltva ki. A San Francisco-i bíróság 2000. június köze-
pén alkotmányellenesnek minősítette azt a kaliforniai törvényt, amely 
a tömeges, kéretlen e-mailek terjesztését tiltotta. A bíróság úgy találta, 
a törvény korlátozza az alkotmányban rögzített államon belüli keres-
kedelmi tevékenységeket. A döntés szerint a spammelők mindössze 
arra kötelezhetők, hogy e-mailjeikben működő válaszcímet adjanak 
meg. Az ítélet nem befolyásolta a spammel foglalkozó másik törvényt, 
amely az Internet-szolgáltatóknak (Internet Service Provider, ISP) 
lehetővé teszi a spammelő perlését. Ez a döntés a második visszalépés 
volt a spam elleni küzdelemben, ugyanis 2000. márciusában a bíróság 
a hasonló washingtoni törvényt találta alkotmányellenesnek. 

A szövetségi szintű szabályozási munkát júliusban kezdték meg. A 
Képviselőház akkor elsöprő többséggel szavazta meg a név nélkül 
küldött kéretlen e-mailek ellen hozott törvényjavaslatot. Az 
Unsolicited Electronic Mail Act értelmében a spammelés csak akkor 
lenne megengedett, ha az ilyen levél felhívja a címzett figyelmét ke-
reskedelmi jellegére. A spamküldőknek érvényes válaszcímet kell 
mellékelniük reklámjukhoz, amin keresztül a felhasználó leiratkozhat 
a címlistáról. Amennyiben a leiratkozás után is érkezne az adott címre 
kéretlen levél, az érintett bíróságon követelhet kártérítést, illetve a 
szövetségi kereskedelmi bizottsághoz (Federal Trade Comission, a 
továbbiakban: FTC) fordulhat.  

2) Néhány eset 

A kéretlen levelek egyes típusai közötti nem egyértelmű különbségté-
telt mutatja az, az ügy, amelyben a Harris Interactive Inc. arra hivat-
kozva perelt be több szolgáltatót – többek között a Microsoftot és az 
America Online-t (AOL) –, hogy azok a cég piackutató leveleit mint 
spam-et blokkolták. Ekkor már minden elővigyázatos és erőforrásait 
megóvni akaró szolgáltató szűrőprogramokkal védte rendszerét a tö-
megesen küldött üzenetekkel szemben.  

A szolgáltatók is egyre gyakrabban fordulnak bírósághoz a 
spammel kapcsolatban. Az AOL tavaly januárban indított eljárást egy 
szexoldalakat működtető cég – a Cyber Entertainment Networks – 
ellen, amely kéretlen reklám-e-mailekkel bombázta a szolgáltató elő-
fizetőt. A kereset a Cyber Entertainment két vezetőjén kívül a cég 
nyolc alkalmazottját és 29 webmestert is perbe hívott, akik az oldal 
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népszerűsítésére szerződtek. Az AOL spamenként 10 dollár vagy na-
ponta 25 ezer dollár kártérítést követelt. A szolgáltató szerint a Cyber 
Entertainment spam-ellenes szabályzata ellenére aktívan részt vett a 
reklámozásban, és az átirányított forgalom után jutalékot fizetett a 
webmestereknek. Az AOL-hoz egyes napokon 250 ezer panasz érke-
zett a kéretlen üzenetekkel kapcsolatban. 2001. januárjában Steve 
Shklovskiyt és Yan Shtokot két év börtönre ítéltek kéretlen és egyben 
hamis tartalmú levelek terjesztéséért és az ehhez kapcsolódó jelentős 
értékre elkövetett csalásért. Az elítéltek 1999-ben közel 50 millió ké-
retlen levelet küldtek a legnagyobb amerikai ISP-k számos ügyfelé-
nek. A vád szerint a tömegesen küldött levelekben otthoni munkalehe-
tőséget kínáltak a címzetteknek, akiknek cserébe „mindössze” 35 dol-
láros kezelési költséget kellett fizetniük. A valótlan üzenetre 12 ezer 
felhasználó jelentkezett, akik végül az ISP-ket árasztották el a pana-
szaikkal. A két fiatalembernek a szabadságvesztés büntetésen kívül 
több mint 100 ezer dollár kártérítést kellett fizetnie. 2002. májusában 
New York állam főügyésze keresetet nyújtott be a MonsterHut rek-
lámügynökség ellen. A vád szerint a cég egy év alatt félmilliárd kéret-
len levelet küldött szét. A vonatkozó törvények alapján a vállalatra 
akár kétszázötvenmilliárd dolláros büntetés is kiróható lett volna. A 
főügyész szerint eddig háromnegyedmillió felhasználó kérte a cégtől, 
hogy ne küldjön több levelet, és sokan közvetlenül a MonsterHut ISP-
jéhez fordultak. A MonsterHut szolgáltatója a panaszok nyomán 
felfüggesztette a cég hozzáférését.  

A hoax és spam jellegű e-mailek alkalmazása a perek és büntetések 
ellenére sem csökken. Tavaly februárban fejeződött be az FTC fedett 
akciója a megtévesztő tartalmú, láncban terjesztett levelek ellen. A 
bizottság – amely az USA-ban a spam és más káros tartalmak elleni 
küzdelem élharcosa – akciója 2000-ben azzal kezdődött, hogy ezer 
feladót figyelmeztettek a spam-küldés jogellenességére. Az FTC mar-
keting ügyekkel megbízott aligazgatója, Eileen Harrington állásfogla-
lása szerint a szimbolikus összeg fejében pénzt vagy komoly értéket 
kínáló mindenfajta levél küldése szövetségi törvénybe ütközik. 2001-
ben a szervezet ellenőrizte 8,3 millió levélből álló adatbázisát, és kide-
rült, hogy sok reklámozó még mindig küld kéretlen leveleket. A bi-
zottság 7 feladóval megegyezett, további kétezer pedig újabb figyel-
meztetést kapott. „Meg kell értetnünk ezekkel az emberekkel, hogy a 
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szemétlevelek küldése tilos, és ha mégis ezt teszik, akkor kizárjuk 
őket a hálóról”, fogalmazott Timothy Muris, az FTC elnöke. A szer-
vezet az ISP-k szövetségeivel összefogva oktatóprogramot indított, 
amelynek célja a felhasználók tájékoztatása a kéretlen elektronikus 
levelek elleni jogi védelem lehetőségéről. Az FTC 2002. áprilisi jelen-
tése szerint a közelmúltban 63 alkalommal léptek fel az Internetes 
csalók és spammelők ellen, és államügyészek, illetve bűnüldöző ható-
ságok bevonásával próbálták „helyreállítani a törvényt és a rendet az 
Interneten”. Az FTC több ezer beérkezett panasz alapján büntetőeljá-
rást kezdeményezett a hiszékeny felhasználókat hangszer rendelésére 
ösztönöző csalók, illetve az „otthoni munkát” kínáló, valójában pira-
mis-játékot működtető vállalkozás ellen. Eljárás indult a Universal 
Direct ellen is, mivel a cég – az FTC e-mail-címére is elküldött – 
spamben 10 000 dolláros bevételt ajánlott azoknak, akik 5 dollárral 
beszállnak egy piramis-levél rendszerbe. A Sound City 2000. Inc. CD-
ket árult az Interneten, de a megrendelt árut vagy nagy késéssel, vagy 
egyáltalán nem szállította le, és nem volt hajlandó visszafizetni a vá-
sárlók pénzét sem. 215 olyan levelező-listát találtak, amelyre a fel-
használók nem önként kerültek fel, 135-ről egyszerűen nem lehetett 
leiratkozni. Az ilyen levelező-listák működtetői a kampány során fi-
gyelmeztető e-mailt kaptak. 2002. áprilisában 1700 állami és szövetsé-
gi ügynök foglalkozott az Internettel. „Az FTC és a vele együttműkö-
dő végrehajtó szervek most figyelmeztető jelzéseket küldenek a tisz-
tességtelenül eljáróknak: szörfölünk a weben, figyeljük a spam-et, és 
azon dolgozunk, hogy megszüntessük az internetes csalásokat”, nyi-
latkozta J. Howard Beales, az FTC fogyasztóvédelmi igazgatója.  

Conrad Burns szenátor tavaly májusi nyilatkozata szerint a spam-
ellenes tervezetet a szenátus kereskedelmi bizottsága hamarosan meg-
szavazza, amivel újra közelebb kerül a kéretlen levelek küldését megtil-
tó szövetségi törvény elfogadása. A Can-Spam tervezet a szintén Burns 
és szenátortársa, Ron Wyden 1999-es tervezetét követi, azt néhány pon-
ton szigorítva: a tervezet megköveteli az online hirdetőktől, hogy érvé-
nyes feladóval küldjék el e-mailjeiket, és a levelek tárgymegjelölése ne 
legyen megtévesztő. A tervezet lehetővé tenné, hogy a szövetségi ke-
reskedelmi bizottság minden kéretlen e-mailre 10 dollár, de maximum 
500 ezer, bizonyítottan szándékos törvénysértés esetén 1 millió 500 ezer 
dollár büntetést rójon ki. A spam-ellenes aktivisták szerint a törvényter-
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vezet nem megfelelő, mert egyrészt nem mondja ki, hogy a spamküldés 
jogellenes, másrészt nem adja meg a címzettnek a jogot, hogy pert in-
dítson a zaklató feladó ellen. Míg a tervezet szerint a címzett csak azt 
kérheti, hogy ne küldjenek neki kereskedelmi célú e-maileket (opt-out 
verzió), addig a jogvédők csak a felhasználó kifejezett kérésére engedé-
lyeznék a spam küldését (opt-in verzió).   

A 2002. év végén már egyre többen követelték a kormánytól, hogy 
segítsen a kéretlen e-mailek áradata elleni harcban, mivel a spam las-
san megbénítja az e-mail alapú üzenetküldést. „Az amerikai internete-
zőket egyre inkább elárasztják a reklámcélú e-mailek, és a helyzet 
csak romlani fog, amíg valami nem történik,” fejtette ki Samuel A. 
Simon, a Telecommunications and Research Action Centre (a további-
akban: TRAC) elnöke. A TRAC a National Consumers League and 
Consumer Action szövetséggel együttesen nyújtott be kérelmet az 
FTC-hez, hogy vázoljon fel egy előírást az e-mail alapú marketingte-
vékenységet folytatók számára, amely „tervbe vette egy hosszú távú, 
agresszív szabályrendszer bevezetését.”  

Az egyre nagyobb ellenállást jelezte, hogy októberben a két évvel 
azelőtt még alkotmányellenesnek nyilvánított washingtoni spam-
törvény alapján az oregoni Jason Heckelt 98.000 dolláros büntetés 
megfizetésére kötelezte a King Megyei Fellebbviteli Bíróság. 2000-
ben a King Megyei Fellebbviteli Bíróság egy másik bírója alkotmány-
ellenesnek találta a spam-ellenes jogszabályt, de a következő évben a 
Washington Állami Legfelsőbb Bíróság jóváhagyta azt. Az 
igazságügyminiszter szóvivője, Cheril Reid szerint „a legfontosabb 
győzelem, hogy a jogszabályt helybenhagyták. A törvény arra készteti 
az embereket, hogy bátran vigyék csak a spames eseteket a bíróság 
elé.” December közepén is ez történt, amikor az illetékes bíróság kö-
zel hét millió dollár kártérítést ítélt meg az America Online vállalatnak 
a CN Products nevű cég ellen, mivel az mintegy egymilliárd, pornóol-
dalakat hirdető kéretlen e-mailt küldött el. Az ítélet az AOL második 
győzelme a CN Products felett, a megítélt összeg pedig a legnagyobb 
kártérítés a spamek elleni küzdelem során. 

Az Egyesült Államokban tehát – a kereskedelem szabadságának 
megőrzése érdekében – sokáig nem gördítettek komoly jogi akadályo-
kat az elektronikus direktmarketing e vitatott formája elé, és bár 26 
tagállamban már létezik a tevékenységet szabályozó törvény, az egy-
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séges szövetségi szabályozás még mindig várat magára. A gyakorlat-
ban többnyire az opt-out modell enyhébb változata működik, de várható 
a szabályok szigorítása. A jogalkotók és a szövetségi szervek egyelőre 
inkább a szolgáltatókat megbénító lánclevelekre és a büntetőjogilag is 
üldözendő csaló üzenetekre koncentrálnak, a kereskedelmi célú üzene-
teknél pedig a lemondással élés lehetőségét fenntartva alapvetően a 
reklámozók önszabályozására hagyatkoznak. A reklámozók acceptable 
use policy-k6 létrehozásával igyekeznek megoldani a problémát.  

2. Japán 

Japánban nem mutattak ennyi türelmet a jelenséggel szemben. A yo-
kohamai bíróság a mobiltelefonokra érkező kereskedelmi üzenettel 
kapcsolatban a múlt év novemberében kimondta, hogy a jövőben tilos 
ilyen jellegű üzeneteket küldeni a mobiltelefon-tulajdonosoknak. Az i-
mode felhasználók nagyon sok nemkívánatos kereskedelmi üzenetet 
kaptak, melyek számos esetben már ellehetetlenítették a mobiltelefon-
használatot. A nagyméretű üzenetek megtekintése jelentősen megdrá-
gította az amúgy sem olcsó szolgáltatást. A bíróság döntésének indok-
lásában hangsúlyozta, hogy „a tiltást kísérleti jelleggel egy év időtar-
tamra vezetjük be, és szigorúan büntetjük azokat, akik megsértik”. 

3. Ausztrália  

2002 februárjában az ausztrál hatóságok is úgy döntöttek, hogy újra-
gondolják a kéretlen levélszemét elleni törvényeket, miután a tapasz-
talatok azt mutatták, hogy az eddigi jogszabályoknak alig van elretten-
tő ereje. 2001-ben a Coalition Against Unsolicited Bulk E-mail (a 
továbbiakban: CAUBE) csoportosulás adatai szerint a felhasználók a 
törvény szigora ellenére minden korábbinál több spamet kaptak. A 
CAUBE felméréséből kiderült, hogy a kéretlen levelek között sok volt 
a pornográf vagy illegális tartalmak reklámja. Az ausztrál informatikai 
miniszter, Richard Alston szerint az ausztrál netfelhasználók a tavalyi 
évben a 2000-es év reklámlevél-mennyiségének hatszorosát voltak 
kénytelenek kitörölni a levélfiókjukból. Ez egyrészt megdrágítja az 
Internet használatát, másrészt lassítja a világhálót. Az ausztrál kor-
mány ezért a vonatkozó törvények felülvizsgálatát és szigorítását ter-
vezi. 
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Tavaly márciusi hír volt, hogy egy ausztrál joghallgató, Troy Rollo 
olyan, 1610-es törvény alapján fordult a Perth-i bírósághoz, melynek 
értelmében tilos az ember más ingóságaihoz hozzáférni annak bele-
egyezése nélkül. I. Jakab király szabályozását az egész angolszász 
világ elfogadja, és Rollo azért választotta ezt, mert „Ausztráliában 
nincs modern törvény a spammerek ellen.” Rollo a CAUBE tagja, 
csoportjuk ekkor 60 címet figyelt. Becslésük szerint az utóbbi évben 
hatszorosára nőtt a spamek száma és a legtöbbjük pornográfiával kap-
csolatos. „Akármilyen filtereket használjanak is az ISP-k, a 
spammerek megtalálják a kerülőutakat.” Az ISP-k már csak azért sem 
boldogulnak vele, mert a spammerek véletlenszerűen váltogatják, 
hogy milyen címről írnak. Kim Hetman (Electronic Frontiers 
Australia) szerint a spammelők gyakran nemzetközi bűnszövetkezetek 
tagjai, és már az is megéri nekik, hogy ha kiküldenek 10 millió leve-
let, akkor ötszázan válaszolnak egy 20 dolláros – rendszerint pornog-
ráfiával vagy piramis-játékkal kapcsolatos – ajánlatra. 

2002. nyarának elején Ausztráliában a T3 Direct nevű cég a kéret-
len üzeneteket ellenző egyik szervezet ellen pert indított, mivel a tár-
saság őt a weboldala feketelistáján szerepeltette. A perthi székhelyű 
cég közel 25 ezer dollárnyi jóvátételt követelt a site tulajdonosától, aki 
viszont minden áron kitart az általa képviselt érdekek mellett.  

4. Argentína 

2001 novemberében arról lehetett olvasni, hogy Argentínában is ké-
szült egy törvénytervezet a spam-mailek ellen egy másikkal párhuza-
mosan, amely az igazi levelekéhez hasonlóan az e-mailek tartalmát 
védené. Argentin törvénytervezetek súlyos büntetéssel sújtanák a 
spam-et és a mások e-mail-jeinek elolvasását. A tervezet azt büntetné, 
ha a levélből – a subject-ből – nem derül ki rögtön, hogy reklámról 
van szó, és nem tartalmazza a feladó igazi nevét. Ebben az esetben 
komoly pénzbüntetés is kiszabható. Annak is szerepelnie kell az üze-
netben, hogy hová írjon, aki nem akar további e-mail-eket kapni. A 
felhasználók továbbá feliratkozhatnak a „no-spam” listára is. Ellen-
kező esetben az ISP és a mail-t megkapó akár 25 ezer dollár kártérí-
tésre tarthat igényt. Ha pedig az ISP spammelést észlel, akkor blok-
kolhatja az adott címet, és jogi útra terelheti a kérdést. 
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II. A spam szabályozása Európában 

2001. februárjában a holland távközlési felügyelet vizsgálatot indított a 
kéretlen SMS-hirdetések hatásainak kivizsgálására, és a szükséges 
lépések kidolgozására. A testülethez 2000 végén több panasz is érke-
zett megtévesztő üzenetekkel kapcsolatban. Az egyik ilyen SMS pél-
dául ezzel a szöveggel érkezett: „Kérlek, hívj fel”, amit egy telefon-
szám követett. A gyanútlan felhasználó felhívta a számot, amely egy 
szextelefon volt és percenként 2,5 guldent számlázott. Mások arra pa-
naszkodtak, hogy rendszeresen jótékonykodásra szeretnék rábeszélni 
őket. Hollandia egyik legnagyobb mobilszolgáltatója, a Vodafone-
leányvállalat Libertel szerint igen nehéz kinyomozni a spamek feladó-
it, mert az SMS-üzenet általában az Internetről érkezik, több átjáró 
beiktatásával. A legjobb megoldásnak egy központi mobilszám-
nyilvántartás létrehozása tűnik azon felhasználók számára, akik nem 
kívánnak SMS-spamet kapni.  

A spam szabályozásával kapcsolatban az Európai Unió (továbbiak-
ban: EU) döntéshozói között 2001-ben komoly viták indultak, mivel 
nem volt egyetértés abban, hogy a kéretlen e-mailekkel kapcsolatban 
az ún. opt-in vagy opt-out modellt kövessék. Az Európai Parlament a 
Marco Cappato által benyújtott adatvédelmi jelentésbe foglalt javasla-
tot támogatta, amely a felhasználóknak direktmarketing listákról való 
leiratkozás lehetőségét biztosította volna. E javaslat legalizálta volna a 
spam e-mailt és SMS-t, feltéve, ha az üzenetben szerepel a cím is, 
ahol a felhasználó jelezheti, hogy nem kér több levelet. A javaslatot a 
reklámcégek is támogatták. A Tanács ezzel szemben a kéretlen e-
mailek betiltását kezdeményezte. Mindenesetre nagy szükség volt már 
egységes szabályozásra, a szolgáltatók helyzetét ugyanis nagyon meg-
nehezítette, hogy működésük során 45 különböző európai törvényt 
kell betartaniuk.  

A Tanács és a Parlament 2001 novemberében kezdte el kidolgozni 
az elektronikus kommunikációra vonatkozó új adatvédelmi irányelvet, 
amelyben a két legvitatottabb pont a kéretlen reklámok kérdése, illetve 
a kapcsolódási és letöltési adatok bűnüldözési célú tárolása volt. 
Nagy-Britannia kezdeményezésére a két kérdésben „csereüzlet” szüle-
tett: az adatok tárolásának szélesebb lehetőségeiért cserébe az angolok 
elfogadták a spam opt-in típusú szabályozását. Az irányelv elfogadott 
tervezete a spammel kapcsolatban kimondja, hogy reklámküldemé-
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nyek kizárólag a címzett engedélyével postázhatók. A kéretlen üzene-
tek körüli vita azonban ezzel még mindig nem zárult le. Az Európa 
Parlament illetékes bizottsága április végén megszavazta, hogy töröl-
jék az e-mailt arról a listáról, amely a kéretlen reklámozástól védett 
technológiákat – fax, SMS – tartalmazza. A jogvédőket feldühítette a 
döntés, amely gyakorlatilag lehetővé tette a szemétlevelek küldését az 
Európai Unióban. Az ISP-k a helyzet ellentmondásosságára hívták fel 
a figyelmet: miért kell előzetes engedélyt kérniük az előfizetőiktől, ha 
SMS-t akarnak továbbítani nekik, és miért nem kell ugyanezt megten-
niük, ha ugyanarra a mobiltelefonra e-mailt akarnak küldeni? 

A megnyugtató végleges döntést az új adatvédelmi irányelv ügyé-
ben június első napjaiban hozták meg. Az Európai Parlament által 
megszavazott 2002/58/EC direktíva csak akkor engedélyezi a keres-
kedelmi célú elektronikus levelek küldését, ha ahhoz a címzett előző-
leg hozzájárult. Az „elektronikus levél” fogalmát elég szélesen defini-
álták ahhoz, hogy a különböző szövegküldő rendszerek – például az 
SMS is – beletartozzon. Az opt-in előírás a tavaly július 12-én hatály-
ba lépett irányelvnek az elektronikus kommunikáció privacy-jának 
védelmével foglalkozó 13. szakaszában került megfogalmazásra.  

A 15 EU-s tagállam közül Ausztriában, Dániában, Finnországban, 
Németországban, Görögországban, valamint Olaszországban már 
most is opt-in van érvényben, de az új szabályozás érvényes lesz az 
EFTA (European Free Trade Association) tagjai közé tartozó Norvé-
giában, Izlandon és Liechtensteinben is. Azok számára, akik engedé-
lyezik, hogy elektronikus reklámot küldjenek nekik, „ingyenes és egy-
szerű” lehetőséget kell biztosítani, hogy bármikor letilthassák a továb-
bi spam-et. Korábban a Parlament azért ellenezte az opt-in megoldást, 
mert néhányan úgy vélték, hogy a spam teljes tiltása sérti a szólássza-
badsághoz való jogot, és gátolja a tisztességes kereskedelmet, miköz-
ben nem fogja visszatartani a spammelőket.  

D. Egyes nemzetközi szakmai szervezetek viszonya  
a spam-hez 

Tavaly februárban terjedt el a hír, hogy egyes online cégek a közeljö-
vőben kombinálni kívánják a rövid reklámüzenetek terjesztését a 
Napsterhez hasonló peer-to-peer (P2P)7 hálózatokkal. Az így létrejövő 
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új hirdetési forma az elemzők szerint még a spamnél is sokkal kárté-
konyabb és támadóbb lehet. Egyes online reklámcégek máris agresz-
szív reklámhadjáratot indítottak egyes peer-to-peer rendszereken, így 
hamarosan a Napsteren és a hasonló hálózatokon feltűntek a különbö-
ző CD-reklámok. Az A.D.D. Marketing és a Big Champagne például 
olyan reklámfelhívásokat intézett e hálózatok felhasználói felé, hogy 
látogassák meg az előadók weboldalait, vásárolják meg lemezeiket, 
vagy vegyenek részt sorsolásokon és versenyeken. Szakértők szerint 
az új reklámozási technológiákat azért is vissza kell szorítani, mert 
sok peer-to-peer szolgáltatást előfizető felhasználó nem is tudja, hogy 
az ő számítógépén lévő fájlok az interneten mindenki számára elérhe-
tők. E felhasználók tehát reklámcégek könnyű prédájává válhatnak. 
Jason Catlett, a Junkbusters Antispam cég elnöke nyilatkozata szerint 
„a marketinges cégek minden adódó lehetőségre lecsapnak, de az e-
mailes spamekhez hasonlóan az ilyen reklámok ellen is óriási harc 
indul majd el. Ez egész egy nagyon rossz ötlet.”  

A teljes szabályozatlanság a direktmarketing szakma számára is ká-
ros lehet. Az előző év májusában elfogadták a vezeték nélküli eszkö-
zökön hirdető világcégek etikai kódexét. Egyes reklámcégek gyorsan 
felismerték az új hirdetési formában rejlő lehetőséget, többségük 
azonban nem mérte föl a fogyasztóknak okozott károkat. Ezért határo-
zott úgy a mobileszközökön hirdető cégeket tömörítő szervezet, a 
Wireless Advertising Association (a továbbiakban: WAA), hogy etikai 
kódexet bocsát ki. A szabályozás célja az volt, hogy megvédjék a fo-
gyasztók személyes szabadságát és megakadályozzák a spam-SMS 
elterjedését. A szövetség nem akarta eltiltani tagjait az SMS-ben kül-
dött reklámoktól, azonban arra kötelezte őket, hogy ehhez minden 
esetben szerezzék be a telefontulajdonosok előzetes engedélyét. A 
kódex korlátozta a hirdetések hosszát és gyakoriságát is: például az 
ingyenes SMS-küldő szolgáltatások az üzenetekhez hozzáfűzhetik 32 
karakternél nem hosszabb hirdetéseiket. A reklámozóknak tartózkod-
niuk kell a félreérthető reklámoktól, és lehetőséget kell biztosítaniuk a 
felhasználóknak az SMS-hirdetések lemondására.  

A spam-probléma súlyosságát bizonyítja az ellene kifejlesztett esz-
közök egyre bővülő köre. Szűrőprogramok korábban is léteztek, feb-
ruárban pedig az adatvédelmi auditálással foglalkozó Truste összefo-
gott az ePrivacy Group bizalmassági és titkossági kérdésekkel foglal-
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kozó szaktanácsadó és technológiai társasággal egy e-mail-hitelesítő 
rendszer megvalósítására. Az elképzelések szerint a reklámozók ön-
ként csatlakozhatnak a rendszerhez, és ezt követőn e-mail leveleik 
üzenetet tartalmaznak a Truste bizalmassági szabályainak betartásáról. 
A „Trusted Sender” nevű rendszerben a reklámozó hitelesítésének 
feltétele többek között az elküldött üzenetek pontos témamegjelölése 
és a jövőbeli üzenetek letiltásának lehetősége. Fran Maier, a Truste 
igazgatója szerint „az Internetezők ezentúl könnyedén ellenőrizhetik a 
beérkező e-mailek tisztességességét, egyszerűbben felügyelhetik e-
mail postaládájukat, és külső segítséget kérhetnek a problémák meg-
oldásához”. A tervezet korai támogatói között olyan társaságok is 
megtalálhatók, mint a Microsoft, a DoubleClick és a Tropica. 

A spam jelenlegi növekedési üteme alapján 2006-ra a felhasználók 
naponta 1400 kéretlen e-mailt kapnának, állítja az Internetes piackuta-
tó Jupiter Media Metrix. Ma már több spam olyan szoftvert tartalmaz, 
amely – előzetes figyelmeztetés nélkül – nyomon követi a felhasználó 
hálózati mozgását. A felhasználó tehát egyre kevésbé tudja, mi törté-
nik a gépén, és ki gyűjt adatokat a fogyasztói szokásairól. A direkt-
marketing szakma igyekszik elhatárolni magát a kéretlen üzentek tö-
meges és felesleges alkalmazásától. A szakemberek szeretnék elérni, 
hogy a tisztességes kereskedelmi e-mail levelek és a spamek között 
éles határvonalat lehessen húzni. Ugyanakkor a reklámozók érdekei-
nek nem felel meg a szigorúan tiltó szabályozás sem. Februárban a 
nemzetközi direktmarketing-szövetség (Direct Marketing Association) 
az online reklámozásról közzétett irányelveiben a kevésbé szigorú opt-
out módszer mellett foglalt állást. A több mint ötezer, közvetlen rek-
lámmal foglalkozó céget tömörítő szervezet önszabályzó testülete sze-
rint bárkinek küldhető elektronikus úton reklám, csak lehetővé kell 
tenni a címzett számára, hogy bármikor leiratkozzon a címlistáról. 

E. Az adatvédelmi kérdések szabályozása hazánkban 

I. Fontos alapfogalmak 

A jog, mely gyakran lemarad az élethez képest, ezúttal is hátrányban 
van, bár hazánkban a 2001. évi CVIII. törvény előtt is létezett szabá-
lyozás a kérdéses területen. A kapcsolódó jogszabályok elemzése előtt 
azonban tisztáznunk kell néhány alapfogalmat. A személyes adat fo-
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galmát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvá-
nosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 2. § 
1. pontja adja meg: “személyes adat: a meghatározott természetes 
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes 
adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kap-
csolata az érintettel helyreállítható”. Ennek alapján tisztán látható, 
hogy egy személyes e-mail cím is személyes adatnak tekinthető – nem 
is beszélve a bankszámlaszámról, lakcímről, stb. – így vonatkozik rá 
az ezzel kapcsolatos szabályozás is. Ezt állapította meg az adatvédel-
mi biztos 693/K/1998. számú állásfoglalása is.  

Az Avtv. egyik legfontosabb rendelkezése, a 3. § (1) bekezdése sze-
rint személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájá-
rul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban 
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Igaz 
azonban az is, hogy az Avtv. 3. § (4) bekezdése értelmében az érintett 
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése 
során közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott ada-
tok tekintetében. Ez viszont nem jelenti azt, hogy direktmarketing 
célokra korlátlanul felhasználható lenne a nyilvánosságra került e-
mail-cím, mivel az Avtv. 5. § (1) bekezdése szerint „személyes adatot 
kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában 
meg kell felelnie e célnak.”  

Ez a kitétel először a 15/1991. (IV.13.) AB határozatban8 jelent 
meg, amely a személyi számot is megszüntette. Ennek első mondata: 
„Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy személyes adatok meghatá-
rozott cél nélküli, tetszőleges jövőbeni felhasználásra való gyűjtése és 
feldolgozása alkotmányellenes.” A célhoz kötött adatkezelés pedig azt 
jelenti, hogy a jogszerűen megszerzett személyes adatot csak törvé-
nyesen és az érintettel közölve lehet kezelni, hogy az megítélhesse az 
adatfeldolgozás hatását jogaira, és megalapozottan dönthessen az adat 
kiadásáról; továbbá, hogy a céltól eltérő felhasználás esetén élhessen 
jogaival. Ez bizonyosan nem mondható el a tárgyalt módszerekhez 
kapcsolódó adatkezelésekről, amint azt az vonatkozó adatvédelmi 
biztosi ajánlás is tartalmazza: „Álláspontom szerint a kéretlen üzleti 
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célú e-mail küldése (spamming) esetén céltól eltérő adatkezelés való-
sul meg.” 9 

Fontos fogalom a reklám, melyre az 1997. évi LVIII. törvény ad de-
finíciót. E szerint a reklám „olyan tájékoztatás, amely termék, szolgál-
tatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését 
vagy más módon történő igénybevételét és a vállalkozás nevének, 
megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy 
árujelző megismertetését mozdítja elő”. A jogszabály – ezen kívül – 
tiltott formáként határozza meg a burkolt, a megtévesztő, az összeha-
sonlító és a tudatosan nem észlelhető reklámot is. A spam-témában 
inkább csak az első három értelmezhető. Ezek után kétségtelen, hogy 
egy e-mailben érkező felhívásnak nevezett üzenet, mely egy termék 
vásárlásra buzdít, majd végül közli, hogy nem reklámról van szó, 
meglehetősen naivnak tekinthető. 

II. Az elektronikus kereskedelmi törvény szabályozása 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény 14. § rendelkezik az elektronikus reklámüze-
netekről. Először is feltételként szabja meg, hogy az ilyen reklámnak 
egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, és kizárólag az érintett elő-
zetes hozzájárulásával küldhető el. Előfordul, hogy a (2) bekezdést a 
hirdetők rosszhiszeműen, az (1) nélkül értelmezik, ezért próbálkoznak 
különböző trükkös szövegekkel: „Az információs társadalommal ösz-
szefüggő szolgáltatás felhasználásával küldött reklámhoz kapcsolódó-
an tájékoztatni kell a címzettet arról az elektronikus levelezési címről 
és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltá-
sa iránti igényét bejelentheti.” Itt nem arról van szó, hogy bárkinek 
küldhető spam, csak meg kell jelölni egy lemondó-címet (opt-out), 
hanem arról, hogy akinek küldhető ilyen üzenet – mert a (3) bekez-
désben szereplő, kötelezően vezetendő és önkéntes feliratkozáson ala-
puló nyilvántartásban szerepel – az bármikor lemondhassa ezt a „szol-
gáltatást” (opt-in). Ezt a nyilvántartást pedig természetesen csak az 
érintettek előzetes hozzájárulásával lehet harmadik fél számára is el-
érhetővé tenni. A spam tehát csak olyan személyeknek küldhető, akik 
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ebben a nyilvántartásban szerepelnek. A törvény mit sem érne megfe-
lelő szankció kilátásba helyezése nélkül. Ennek meghatározására a 
vegyes és záró rendelkezések közt került sor. A 16. § (5) bekezdése a 
Hírközlési Felügyeletet jogosítja fel arra, hogy a törvény rendelkezé-
seinek a betartását ellenőrizze és a (6) bekezdésben bírságolási jogkör-
rel ruházza fel, melynek révén a jogsértő szolgáltató, adott esetben 
reklámozó 500.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. 

Fontos kapcsolódó rokon-jogszabály még a kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 
1995. évi CXIX törvény, amelynek hatálya azonban csak a címben 
megjelölt adatokra terjed ki. Erre a jogszabályra való bármilyen hivat-
kozásnak tehát sincs semmilyen legitimáló hatása. Bár lehetővé teszi a 
személyes adatok gyűjtését több forrásból is. Az ilyen tevékenységet 
végző kezelheti olyan személy adatait, akivel már korábban kapcsolat-
ban állt, vagy akinek adataihoz nyilvános adatbázisban hozzáférhetett, 
illetve – ha ebbe az eredeti adatfelvételkor az érintett beleegyezett – 
átveheti más direktmarketinget folytató adatbázisát. A negyedik lehe-
tőség pedig a lakcímnyilvántartó, amelyben minden állampolgár letilt-
hatja saját adatainak ilyen célokra történő kiadását. Mindezek ellenére 
a törvény nem szól sem az e-mail-címről, sem a mobiltelefonszámról.  

Mégis sokáig hivatkoztak rá – hibásan – azok, akik a kéretlen rek-
lámot használták. Azonban a 2001. évi CVIII. törvény már kifejezetten 
a digitális környezetnek körülményeinek megfelelően ezeken a plat-
formokon szigorúbb körülmények közt teszi lehetővé a közvetlen üz-
letszerzést célzó adatgyűjtést. E szabályok szükségességét az adja, 
hogy a papíralapú adatkezelésnél jóval hatékonyabb számítógépes 
módszerek sokkal inkább veszélyeztethetik a személyes adatok biz-
tonságát, és valószínűbb, hogy az adatkezelők nem megengedett profi-
lok és adatbázisok készítésére használják fel ezeket. 

III. A magyar reklámszakma viszonya a kéretlen  
reklámokhoz 

Beszéltünk már nemzetközi viszonylatban a reklámszakma viszonyá-
ról a spam jelenségéhez, mely inkább elnéző, mint tiltó. Magyarorszá-
gon szerencsére más a helyzet. A Magyar Reklámszövetség által kibo-
csátott Reklámetikai Kódexet átdolgozott formában 2001 júniusának 
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végén adták ki, amely már hangsúlyt fektetett az Internetes marketing 
lényeges elemeire, így adatvédelmi szempontokat is figyelembe vett. 
Az első témánk szempontjából fontos rendelkezése a 4. cikkely (2) 
bekezdése: „A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem 
használhatja ki tapasztalatlanságát, hiszékenységét vagy tudatlansá-
gát.” Ez a rendelkezés irányadó lehet mindhárom vizsgált eszköz ese-
tében. A 10. cikkely (4) bekezdése szerint: „Kizárólag a fogyasz-
tó/befogadó egyértelmű, előzetes hozzájárulásával történhet reklámo-
zás SMS illetve telefax úján.” Az (5) bekezdés már az e-mail-ben kül-
dött reklámokról szól és a 2001. CVIII törvénnyel összhangban az 
opt-in szabályozást fekteti le. Sőt tovább megy, mert mennyiségi és 
gyakorisági korlátot is szab, mely a címzettől és nem a reklámozó 
választásától függ. Utolsó mondata ellen igazán nem emelhető kifo-
gás: „Korlátozás nélkül küldhetőek reklámküldemények azokra az 
elektronikus levélcímekre, amelyeket tulajdonosaik kifejezetten és 
egyértelműen azzal a céllal tettek közzé, hogy azokon keresztül az 
információk konkrét tematika szerint nem meghatározott minél széle-
sebb köre eljusson hozzájuk.” 

Látható tehát, hogy lehetőség van az e-mailben történő reklámozás-
ra, de csakis az adatvédelmi előírások betartásával. Hazánkban is ta-
lálható már olyan cég, mely ilyen adatbázist épít: azokat az embereket, 
akiknek e-mail-címére reklámüzenetek érkeznek abból az összegből 
való részesedéssel kecsegteti, amiket a hirdetőktől kap.10 

IV. Egyéb szankciók: a büntetőjog és a polgári jog válaszai 

Látható volt, hogy a specifikus jogszabály milyen szankciót helyez 
kilátásba az előírásokat megszegőkkel szemben, de ezen túl is van 
lehetőség a tevékenységet jogosulatlanul űzőkkel szembeni fellépésre. 
A Btk. 177/A. szakasza a személyes adattal való visszaélést szankcio-
nálja. Az (1) bekezdés szerint aki a személyes adatok védelméről vagy 
kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével a) jogosulat-
lanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, b) az érintett tájé-
koztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, c) az adatok 
biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, és ezzel más vagy mások 
érdekeit jelentősen sérti, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabad-
ságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
A (2) bekezdés meghatározza, hogy a büntetés bűntett miatt három 
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évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
cselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával, 
vagy jogtalan haszonszerzés végett követik el. A (3) bekezdés alapján 
a büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra követik el. 

A spam elküldése önmagában nem bűncselekmény. A küldés aktu-
sának szükségszerű előcselekménye azonban az adatkezelés, ami eb-
ben az esetben jogosulatlan, ezért a direktmarketing e nemtelen eszkö-
ze megvalósíthatja a vonatkozó szakaszban szereplő tényállást. 
Amennyiben az adatkezelés során különleges személyes adatokat is 
kezelnek, a tényállás (3) bekezdésben foglalt minősített esete miatt 
vonják felelősségre az elkövetőt. Ilyen különleges adatnak minősülnek 
a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a po-
litikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőző-
désre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, 
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok. 

Előfordulhat olyan szituáció is, amikor a spammelés polgárjogi fe-
lelősséget vet fel. Ha reklámozó az adatait egy szaknévsorból gyűjti, 
majd letámadja az itt szereplők postaládáit, azzal kárt okoz a szaknév-
sor üzemeltetőjének, főleg, ha a szaknévsorhoz anyagi érdekei is fű-
ződnek, és a levél-dömping hatására esetleg megrendül az előfizetők 
bizalma. Fontos ezért szerepeltetni az ilyen jellegű oldalak Felhaszná-
lási Feltételei között olyan kitételt, miszerint a fellelhető adatok egye-
dül kapcsolatfelvételre használhatók fel. Ez a kitétel ugyanis egyér-
telművé teszi, hogy a jogosulatlanul hirdető szerződést szeg, mikor az 
adatbázist rendeltetéstől eltérően használja. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy Magyarországon megnyugtató-
an szabályozott a jogosulatlan elektronikus reklámüzenetek helyzete. 
Az, hogy a probléma mégis él, valószínűleg a módszer olcsóságával és 
hatékonyságával, valamint az arra feljogosított szervek túlterheltségé-
vel és eddigi béketűrésével magyarázható. A világban sok országban 
közel sem ennyire rendezett jogi környezetben még minden bizonnyal 
eltart egy darabig, amíg eljutnak a kívánatos és a személyiségi jogokat 
tiszteletben tartó megoldásokig. Addig is elmondhatjuk, hogy e tekin-
tetben fejlett és színvonalas a szabályozásunk, most már csak arra 
volna szükség, hogy ennek érvényt is szerezzünk. 
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