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ELVÁRHATÓ MAGATARTÁS ELVE ÉS AZ AJÁNDÉK VISSZAKÖVETELÉSE  

A családjogi felróhatóság egyes kérdései 

 

Az ajándékozás alapjául szolgáló feltevés meghiúsulására alapított ajándék 

visszakövetelése iránti igény elbírálásának napjainkra több évtizedes bírói gyakorlata 

alakult ki, az új Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: új Ptk.) nem tartalmaz e körben 

lényeges változtatásokat. A jogtudomány részéről a kodifikáció időszakában nem magát 

a szabályozást, hanem az arra építő bírói gyakorlatot érte némi kritika többféle 

megközelítésben. Weiss Emília arra hívta fel a figyelmet, hogy házasság felbontása 

esetében csak polgári jogi szabályok: a korábbi Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: 

rPtk.) 582.§ (3) bekezdése és – kétségtelenül gyakran vitatható módon – a rPtk. 4.§ (4) 

bekezdésének második és harmadik mondata adott iránymutatást arra, hogy az ajándék 

visszakövetelhető-e. Ebből az következik, hogy nem vétkességi bontórendszerben a 

házasság feldúlttá válásában vétkes házasfél az általa adott ajándékot nem követelheti 

vissza, ha azonban bizonyítani tudja, hogy a házasság feldúlttá válásában akármilyen kis 

mértékben, de a másik házasfél is vétkes volt, már visszakövetelheti az ajándékot.
1
 

Vékás Lajos pedig utalt arra, hogy a nemo suam turpitudinem allegans auditur elvének 

széleskörű és zömében helyes bírói gyakorlata alakult ki a régi Ptk. hatálybalépése óta. 

Ingadozó és nem meggyőző azonban a bírói gyakorlat a szóbanforgó elv alkalmazását 

illetően a házastársak közötti ajándék visszakövetelésével kapcsolatos ítéletekben.
2
 

E tanulmányomban az elmúlt évtized felsőbírósági gyakorlatának elemzéséből 

kiindulva – a problémagazdagság ellenére – kizárólag azt vizsgálom, hogy a feltevés 

meghiúsulása esetén milyen jelentőséget tulajdonít a joggyakorlat az ajándékozó, a 

megajándékozott vagy esetlegesen harmadik személy magatartása felróhatóságának. 

Ebből következően a családi viszonyokat érintően tetten érhető-e a vétkességi elv 

továbbélése a joggyakorlatban. Nem tárgya dolgozatomnak a feltevés dogmatikai 

mibenlétének vizsgálata, valamint az sem, hogy a joggyakorlat milyen megoldásokkal 

operál azoknak a bizonyítási nehézségeknek a leküzdésére, amelyek a szoros érzelmi 

viszonyra tekintettel életszerűnek, sőt evidensnek tűnő feltevésnek a megajándékozottal 

való közlésével (annak hiányával) kapcsolatosak. A továbbiakban tehát abból az 

alaphelyzetből indulok ki, hogy a megajándékozott számára is ismert az ajándékozó 

ingyenes juttatása alapját jelentő feltevése, nevezetesen: a személyi (családi) 

kapcsolatuk létre fog jönni, illetve tartósnak bizonyul. 

                                                 
1
 Weiss 2000. 4. o. 

2
 Vékás 2001a. 8. o. 
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I. Feltevés meghiúsulása vagy vétkes meghiúsítása – a bontójogi rendszerekből 

adódó válaszlehetőségek  

 

A bőkezűségen, önzetlenségen alapuló ingyenes szerződések megkötése általában a 

szerződő felek között az adott jogügylet megkötésével szükségképpen együtt járó 

ismertségen túli személyes viszonyt feltételez, általában olyan bensőséges kapcsolatot, 

amely önmagában, tehát további gazdasági haszonra törekvés nélkül indokát adhatja 

olyan szerződéses akarat kialakulásának, amelyből az ajándékozó vagyonának apadása 

következik. Az ajándékozási szerződés meghatározóan ezért magánszemélyek, azon 

belül rokonok, családtagok között jön létre. Az a feltevés pedig, ami az ajándékozót az 

ajándékozásra indítja, általában a megajándékozotthoz fűződő személyes kapcsolatával, 

továbbfejlődésével, tartósságával hozható összefüggésbe. A jogvitákra okot adó 

körülményváltozás általában abból fakad, hogy a feltevés azáltal hiúsul meg, hogy a 

személyes (sokszor családi) viszony – pl.: a megajándékozottal való élettársi kapcsolat, 

házassági életközösség – megszűnik, az örökbefogadást felbontják, az ajándékozó 

megajándékozott gyermeke és párja közötti párkapcsolat véget ér. A meghiúsult 

feltevésre alapított ajándék visszakövetelése ezért szinte mindig "személyes ügy", 

rokonok, családtagok közötti, a családi jog által is sokszor szabályozatlan 

körülményeket, emberi magatartásokat vagy azok elmulasztását kell értékelni a vagyoni 

viszonyok szempontjából jelentős jogkövetkezmények meghatározása érdekében. Az 

emberi viszonyokat közelről érintő, ezért érzelmileg túltelített események és szituációk 

nagyon gyakori velejárója a felelősséghárítás, a – bizonyos szempontok mentén – 

hibásnak minősített személy felkutatása, felmutatása iránti vágy, ami társadalmi 

igényként összegződve a tételes jogi szabályozásban vagy az ítélkezési gyakorlatban is 

megjelenik.  

A házasság felbontásának a Csjt. hatályba lépését megelőző szabályai a vétkességi elv 

mentén rendeződtek, a vétkes magatartást tanúsító házastárs a házasság felbontását nem 

indítványozhatta.
3
 A Csjt. továbblépett a vétkességi elven azzal, hogy bontó okok 

helyett kerettényállásban rögzítette a házasság felbontásának feltételeit; emellett 

mindkét házastárs számára megnyitotta a házasság felbontása iránti igény 

előterjesztésének a lehetőségét. Mindezek ellenére a joggyakorlatban a korábbi elv 

továbbélt, a bírói gyakorlat ugyanis a házasság megromlása okainak változatlanul 

ügydöntő jelentőséget tulajdonított. A Csjt. érintett rendelkezéseinek 1974. évi és azt 

követő módosításának tartalma ellenére – ami a bíróság feladatává az okkutatás helyett 

a különböző, egymással összefüggő körülmények házastársakban kiváltott hatásainak a 

vizsgálatát tette
4
 – a bíróság azzal az indokkal, hogy a házasság felbontásának járulékos 

kérdéseiben megalapozott döntést kíván hozni, a házasság megromlásának teljes 

folyamatát változatlanul indokoltnak tartotta feltárni
5
.  

                                                 
3
 Szeibert 2015. 77. o. 

4
 Pál 2016. 20. o. 

5
 Pál 2016. 21. o. 
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II. Az ajándék visszakövetelése iránti igény feltételeinek változása a bontójogi 

rendszerek tükrében 

 

A házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. törvénycikk (a továbbiakban: Ht.) 89.§-a a 

vétkességi elvű bontójogi rendszertől elkülönülten szabályozta az ajándék 

visszakövetelése iránti igény feltételrendszerét, és az ítéletben kizárólag a vétkesnek 

minősített házastársat kellett kötelezni az ajándék visszaadására. A Csjt. a házasság 

felbontásának ezt az atipikus kapcsolt igényét nem szabályozta. Az rPtk. hatályba 

lépésekor nem tette lehetővé az ajándék visszakövetelését téves feltevésre alapítva, az 

okkutatás és a felelős személy kilétének megállapítása iránti igény azonban a 

bontóperekben tapasztaltakhoz hasonló szellemiségű gyakorlatot hívott életre. A 

kreatívnak – de, gondolatom szerint, akkor még contra legemnek – tekinthető bírói 

gyakorlat ugyanis a rPtk. 210.§ (3) bekezdése szerinti közös téves feltevést mint 

érvénytelenségi okot a rPtk. 4.§ (4) bekezdésével összegyúrva formálta meg a volt 

házastársak közötti, vagy házastársaknak nyújtott ajándék visszakövetelése iránti igény 

vétkességi szempontú elbírálásának lehetőségével. A bírói gyakorlat a kódex hatályba 

lépését követően sokáig nem maradhatott rejtve, mert egy rendkívüli jogorvoslatot 

többször megjárt peres ügy hamar a jogtudomány látókörébe került.  

Az ismertté vált – 1960-ban keletkezett tényeken alapuló, de napjainkban is nagyon 

tipikusnak mondható – ügy tényállása szerint a házasságkötési szándék kialakulását 

követően, de még a házasságkötést megelőzően az ajándékozó egy ingatlan tulajdoni 

hányadát ajándékozta jegyesének, majd a házasság megkötését követő rövid idővel a 

házassági életközösségük megszűnt, a bíróság a házasságukat felbontotta. A házasság 

megromlásának oka az ajándékozó házastárs durva, az együttélést ellehetetlenítő 

magatartása volt, a megajándékozottat viszont csak egy utóbb megbocsátott sértés 

terhelte. A jogerős ítélet ezért az ajándék visszakövetelése iránti kereseti kérelmet 

alaptalannak találta arra hivatkozással, hogy az rPtk. 582.§ (2) bekezdésében rögzített 

feltétel, a súlyos jogsértés – mint a létfenntartás veszélyeztetettsége mellett az akkor 

hatályos szabályozás szerinti másik visszakövetelési ok – nem állapítható meg. A 

Legfelsőbb Bíróság rendkívüli jogorvoslati eljárás (óvás és szuperóvás) során született 

határozatában abból indult ki, hogy az ajándék visszakövetelése iránti igényt a Csjt. nem 

szabályozza, így azt az rPtk. rendelkezései szerint kell elbírálni. A felek ugyanabban a 

téves feltevésben voltak, ezért jogviszonyukra irányadó az rPtk. 210.§ (3) bekezdése, 

jognyilatkozatukat erre tekintettel megtámadhatják. A rPtk. 4.§-a alapján azonban a 

Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy bár a saját felróható magatartására előnyök 

szerzése végett senki nem hivatkozhat, ugyanakkor „a másik fél felróható 

magatartására az is hivatkozhat, aki maga is vétkes”, ezért – tekintettel arra, hogy a 

házasság megromlásához nem csak az ajándékozó „hibás” magatartása vezetett – az 

ajándék visszakövetelése iránti igény megalapozott. Beck Salamon a Legfelsőbb 
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Bíróság kreatív megoldását helyeselte, azt azonban maga sem rejtette véka alá, hogy „a 

határozat visszacsúszik az egyébként elejtett vétkességi – felróhatósági szempontokra.”
6
 

Hraskó Gyula – a Legfelsőbb Bíróság döntéssel nem érintett másik tanácsának elnöke 

– Beckkel szemben azonban helytelenítette a végső döntést. Álláspontja szerint ugyanis 

a Legfelsőbb Bíróság az rPtk. 582.§ (2) bekezdésében foglaltakon – a súlyos jogsértés 

esetén – túl további ajándék visszakövetelési okot hozott létre, amellyel tulajdonképpen 

jogszabályt alkotott. Ezzel a megoldással ugyanis olyan esetekben is lehetőséget adott a 

visszakövetelésnek, amikor a jogsértés nem éri el a súlyosnak minősíthető fokot. A Ht. 

89.§-ával átitatott szellemiséggel vádolta a felsőbb bírósági gyakorlatot, sőt, álláspontja 

szerint, még a korábbi elvetett szabályozáson is túlment azzal, hogy az ajándék 

visszakövetelését olyan esetben is lehetővé tette, amikor a házasság felbontását nem 

kizárólag a megajándékozott fél, hanem részben az ajándékozó fél vétkes 

magatartásával okozta.
7
  

Vékás Lajos e konkrét jogesettel kapcsolatos dogmatikai fejtegetésének 

végeredménye az volt, hogy az rPtk. ajándék visszakövetelési okként nevesített esete 

nem áll speciális viszonyban a közös téves feltevésre alapított érvénytelenségi okkal, 

mert az ajándék visszakövetelése iránti igény egy még érvényes ajándékozási szerződés 

esetében vizsgálandó. Hraskó álláspontjával ellentétben kívánatosnak tartotta a nemo 

suam turpitudinem allegans auditur elvének figyelembevételét mint „a szubjektív alapú 

megtámadási jogokkal való visszaélés általános akadályát.”
8
 

A vétkességi elv bírói gyakorlatban történő továbbélésével kapcsolatos vita ezzel nem 

zárult le. Hraskó továbbment, álláspontja szerint a visszakövetelés alapja „házassághoz 

viszonyított jogsértés” volt azzal azonban, hogy az rPtk.-ban rögzített ajándék 

visszakövetelési okkal szemben annak nem kell súlyosnak lennie. A házasság 

megromlását a házastársak szubjektív magatartása idézi elő, amely csakis felróható 

lehet, máskülönben nem vezethetett volna a házasság felbontásához, figyelemmel a 

Csjt. akkor hatályos 18.§-a szerinti kerettényállásban szereplő „komoly és alapos” okra.
9
 

A régi Ptk. 1978. március 1-jétől hatályos módosítása a közös téves feltevés mint 

érvénytelenségi ok további szükségmegoldáskénti alkalmazását nem tette indokolttá, 

mert súlyos jogsértés és a létfenntartás veszélyeztetettsége mellett külön ajándék 

visszakövetelési okként rögzítette a téves feltevést. Etekintetben a jelenleg hatályos (új) 

Ptk.-ban sem került sor lényeges koncepcionális változásra, terminológiai pontosítás 

mellett így e körben a jogszabályi környezet azóta változatlan. A téves feltevésre, a 

feltevés meghiúsulására alapított ajándék visszakövetelése iránti igényt tartalmazó 

törvényi rendelkezés nem teremtett közvetlen normatív kapcsolatot a feltevést 

meghiúsító magatartás felróhatóságának értékeléséhez. A Legfelsőbb Bíróság PK 76. 

(korábban 426.) számú állásfoglalása iránytűként szolgált, és – mivel a Kúria az 1/2014. 

                                                 
6
 Beck 1964. 517. o. 

7
 Hraskó 1965a. 100. o. 

8
 Vékás 1965. 346. o. 

9
 Hraskó 1965b. 97. o.; Az ajándék visszakövetelésének alapjául szolgáló körülményekkel összefüggő 

emberi magatartások felróhatóságával kapcsolatos vita folytatásaként lásd még Beck 1965. 641. o. és 

Hraskó 1966. 273. o. 
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számú PJE határozat 1. pontja értelmében az új Ptk. alkalmazása körében megfelelően 

irányadó – szolgál továbbra is az ajándék visszakövetelése iránti perekben. 

Az állásfoglalás V. pontja szerint nem követelhető vissza az ajándék, illetőleg nem 

követelhető az ajándék helyébe lépett érték, ha az ajándékozás alapjául szolgáló feltevés 

meghiúsulását az ajándékozó felróható magatartása okozta. Az állásfoglalás 

indokolásában rögzítették azt, hogy az rPtk. 4.§ (4) bekezdésében foglalt, a polgári jog 

alapelvei közt megfogalmazott rendelkezések nem hagyhatók figyelmen kívül az 

ajándék visszakövetelése körében sem.  

A joggyakorlat Vékás által említett ingadozására utalhat az, hogy a Legfelsőbb 

Bíróság állásfoglalása V. pontjának eredeti szövege annak a felróható magatartása 

esetén is alaptalannak ítélete az ajándék visszakövetelése iránti igényt, akire tekintettel 

az ajándékozás történt. Ennek normatív alapja nem volt, és az ajándékozás leggyakoribb 

eseteit szemügyre véve ez azt jelentette, hogy például az ajándékozó szülőt komoly 

vagyoni sérelem érte annak következtében, hogy a gyermeke felróható magatartása 

miatt szűnt meg a közte és a másik megajándékozott volt házastárs közötti házassági 

életközösség. Ezt a fajta kollektív magánjogi felelősséget a Legfelsőbb Bíróság PK 282. 

számú állásfoglalása korrigálta és mellőzte.
10

 

 

IV. A családjogi felróhatóság jelentősége az ajándék visszakövetelése iránti 

igények esetében – a joggyakorlat tendenciái 

 

1. A feltevés meghiúsulása vagy meghiúsítása 

 

Mielőtt azt vizsgálnánk, hogy egy kapcsolat tartósságának meghiúsítása tekintetében 

milyen szerepet szán a bírói gyakorlat az ajándékozó, a megajándékozott vagy harmadik 

személy felróható magatartásának, szemügyre kell vennünk, vajon elvárja-e egyáltalán a 

joggyakorlat, hogy a feltevést szándékolt emberi magatartás hiúsítsa meg, vagy pedig 

egyéb, attól független egyéb körülmények is alapját képezhetik a feltevés 

meghiúsulásának. Egy kapcsolaton belül a közös szükségletek és egyéni preferenciák 

változása konfliktushelyzetet generál. Ahogy arra Somlai Péter is utal, a családi élet 

ilyen koordinációk folyamatos menetéből áll, amely többek között kiterjed az idő 

beosztásának, illetve az egyéni és közös felhasználására, a lakás, az otthon és az egyéb 

terek egyéni és közös használatára, az egyéni és közös erőforrások, például a pénz 

elosztására, a rokonok, barátok és más családon kívüli személyek elfogadására, illetve a 

velük zajló interakciókra.
11

 A koordináció sikertelensége sok esetben magának a 

kapcsolatnak a felszámolásához vezet anélkül, hogy racionális szempontok szerint 

kiválasztható lehetne a koordináció sikertelenségéért felelős személy. Vannak olyan 

esetek – az előbbiek mellett ide tartozik, amikor annak eredőjeként nem lehet 

                                                 
10

 Kőrös 2012. 53. o. 
11

 Somlai 2013. 196. o. 
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behatárolni az azt kiváltó emberi magatartást. Ez a felismerés – álláspontom szerint – 

önmagában képes legitimálni a feldúltsági elvre építő bontójogi rendszert azon 

vétkességi elv mentén szerveződővel szemben, amelyben (abszolút, relatív) bontóokok 

bizonyítása szükségeltetik. 

Ami a kötelmi jogi megközelítést illeti, Vékás a feltevés és a feltétel összevetése 

eredményeként a kettő közötti különbséget abban látta, hogy feltevés esetén a 

bizonytalan jövőbeni eseményhez a szerződő felek nem kötik kifejezetten a szerződés 

hatályának megszűnését, ennek ellenére szerződéskötésük döntő motívumaként kezelik. 

A feltevés nem szűkíthető le az érintettektől független külső körülményekre.
12

. Vékás 

álláspontja szerint, a feltétel teljesülése, illetve bekövetkezése lehet a felek magatartásán 

kívüli, független a felektől, de részben függhet is tőlük (példabeli esetben az 

ajándékozási szerződés feltétele a sikeres polgári jogi záróvizsga letétele).
13

  

A bírói gyakorlat a feltevést a feltételtől – e kérdés tekintetében – eltérő pályára 

térítette, amennyiben következetes abban, hogy nem követelhető vissza az ajándék 

olyan feltevés végleges meghiúsulására alapítottan, amely a megajándékozott 

személyétől, magatartásától független, és ezért a feltevésre a megajándékozottnak nem 

is lehet befolyása.
14

 Másik ügyben részletesebb indokát is adta a bíróság a feltevés 

meghiúsulásával kapcsolatos döntésének. A feltevésnek a megajándékozott személyével 

vagy magatartásával kapcsolatos lényeges körülménynek kell lennie, olyannak, melynek 

ismeretében, annak egyértelmű vagy a körülményekből felismerhető megfogalmazása, 

kinyilvánítása esetén dönthet a megajándékozott az ajándék elfogadásáról, amelynek 

teljesülésére befolyása, ráhatása lehet, és bízhat abban, hogyha a feltevés szerint jár el, 

biztonságban tudhatja az ajándékot, az életkörülményeit azzal bizton számolva 

alakíthatja. Konkrét esetben az ajándékozó házastársa előző kapcsolatából született 

unokáinak juttatott ajándékot. A házasságának megszűnésére sem a 

megajándékozottaknak, sem a törvényes képviselőjüknek nem lehetett befolyása.
15

  

A súlyos jogsértésre alapított ajándék visszakövetelési ok szankciós jellegű 

jogkövetkezménye a jogellenes emberi magatartásnak, míg ilyen tulajdonság a téves 

feltevés esetén, a törvényi rendelkezésből nem olvasható ki. A bírói gyakorlat – 

álláspontom szerint, dogmatikailag nehezen védhetően és a jogügylet ingyenes jellegét 

figyelmen kívül hagyva – a megajándékozottnak inkább kedvező értelmezést alakított ki 

azzal, hogy, a feltétellel ellentétben, csak olyan körülményt fogadott el a feltevés 

alapjául, amelyre a megajándékozottnak ráhatása lehet. Ezt – mint látni fogjuk – a 

többségi joggyakorlat további elemei sem támasztják alá, tekintettel arra, hogy a 

megajándékozott magatartásának nem feltétlenül kell felróhatónak lennie az ajándék 

sikeres visszakövetelése esetén. 

 

 

                                                 
12

 Vékás 1965. 346. o. 
13

 Vékás 2013. 154. o. 
14

 BH1997.442 
15

 Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.755/2009/8. 
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2. A megajándékozott magatartásának felróhatósága 

 

A megajándékozott magatartásának felróhatósága önmagában nem feltétele annak, hogy 

az ajándékozó téves feltevésre hivatkozással az ajándékot visszakövetelje. Konkrét 

esetben az ajándékozók a leszármazójuknak és házastársának azért nyújtottak ajándékot, 

hogy ezzel is anyagi segítséget nyújtsanak családi ház építéséhez, ahol idős korukban a 

maguk lakhatását is biztosítani kívánták. A gazdasági körülmények megváltozása 

azonban nem tette lehetővé az építkezés kivitelezését, így a feltevés meghiúsult. Ezzel 

kapcsolatosan a bíróság ítéletének indokolásában rögzítette, hogy a feltevés végleges 

meghiúsulása objektív tény, amely felróható magatartás hiányában nem mentesíti a 

megajándékozottat a visszaadásra vonatkozó kötelezettség alól
16

. Ugyanilyen 

jogkövetkezménnyel jár azonban az az eset is, amikor a bíróság arra a meggyőződésre 

jut, hogy a feltevés meghiúsulásáért a megajándékozott felelős: a bíróság konkrét 

esetben arra a következtetésre jutott, hogy „a házasság teljes feldúltsága elsősorban és 

döntően a megajándékozott felróható magatartásának a következménye volt, és a 

házasság folyamatában a konfliktusok összefüggésében ez vezetett az életközösség 

megszűnéséhez”
17

.  

 

3. Az ajándékozó felróható magatartásának, valamint az ajándékozónak és a 

megajándékozottnak egyaránt felróható meghiúsulás jelentősége 

 

Az utóbbi egy-két évtized felsőbb bírósági gyakorlata egységes az ajándékozó és 

megajándékozott magatartásának felróhatósága, valamint együttes felróhatóságuk 

megítélése tekintetében. A Legfelsőbb Bíróság – már idézett – PK 76. számú 

állásfoglalásának V. pontjából és az ahhoz fűzött indokolásból kiindulva rendkívül 

széleskörű bizonyítást folytatnak le a bíróságok annak érdekében, hogy a családi 

viszonyok tartóssága mint feltevés meghiúsulásának az okait feltárják, és vizsgálják, 

hogy az melyik fél felróható magatartásával hozható összefüggésbe. A családi 

viszonyokat érintően ugyanis az állásfoglalás következménye az, hogy az ajándékozó 

házastárs, élettárs stb. nem követelheti vissza az ajándékot, ha a kapcsolat megromlása 

kizárólag az ő magatartására vezethető vissza
18

. 

Figyelemmel azonban arra, hogy a másik fél felróható magatartására az is 

hivatkozhat, aki maga sem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, a 

családi viszonyokat érintő ajándék visszakövetelése iránti ügyek „rendezésére” 

pontosan úgy kerül sor, ahogy arra Weiss Emília felhívta a figyelmet a már idézett 

dolgozatában.
19

 Konkrét esetben ez azt jelentette, hogy a felek házassága az ajándékozó 

tettleges, agresszív és italozó magatartására visszavezethető okból romlott meg, 

                                                 
16

 Kúria Pfv.II.22.045/2003/5., ugyanerre a megállapításra jut a Fővárosi Ítélőtábla Pf.I.21.564/2007. 

számú ítéletében. 
17

 Kúria Pfv.II.22.805/1993/3. 
18

 BH1982.191, BH1998.279 
19

 Weiss 2000. 4. o. 
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ugyanakkor az ajándékozó a megajándékozott következetes tagadásával szemben 

bizonyította, hogy volt házastársa az életközösség fennállása alatt újsághirdetés útján 

kívánt új kapcsolatot létesíteni. Magatartásával így sértette a Csjt. 24.§-ában foglalt 

házastársi hűség követelményét, ami nem szűkíthető le a más személlyel létesített nemi 

kapcsolatra, az szélesebb fogalomként kiterjed a másik házastárs érdekeit hasonló 

módon sértő egyéb magatartásokra is. Ilyennek minősül az adott esetben az új kapcsolat 

kialakítása céljából feladott hirdetés is. A hűségsértő magatartás következményeinek 

levonásával megállapítható, hogy a házasság megromlásában mindkét fél magatartása 

közrehatott, több tényező együttes hatása vezetett a házasság felbontásához, az 

ajándékozásra okot adó feltevés végleges meghiúsulásához.
20

 Kivételként található 

azonban az az eseti döntés, melyben a felek közötti viszony megromlásaért felróható 

magatartásuk egyenlő súlyúnak volt kimutatható, és ennek alapján a bíróság arra 

meggyőződésre jutott, hogy a rPtk. 4.§ (4) bekezdése kizárja az rPtk. 582.§ (2) 

bekezdésére alapított ajándék visszakövetelési igény teljesíthetőségét.
21

 

 

V. Családi viszonyok és felróhatóság  

 

A kártérítési felelősség alóli kimentés lehetőségét tartalmazó általános szabályban 

foglaltakat
22

 emelte alapelvi szintű követelménnyé az rPtk. 1977-es novellája, 

meghatározva az elvárható magatartás elvével az együttműködés objektivizált 

mértékét.
23

 Ezt az alapelvi szintű rendelkezést a hatályos Ptk. Bevezető rendelkezések 

című első könyvében fenntartotta, amelyből következően a törvénykönyv egészére – így 

a Családjogi könyvre is – vonatkozó alapelvvel állunk szemben.
24

 Az elvárhatóság 

társadalmi elvárást fejezi ki az adott magatartással kapcsolatosan; míg az egységes 

kódexbe foglalás mélyebb legitimitást ad a családi viszonyokban gyakorolt 

magatartások elvárási szintjének ehhez az alapelvhez történő igazításával. A 

felróhatóság – az individuális vétkességgel szemben – objektivizált, tipizált elvárási 

mérce, amelyből az „adott helyzet” tényállási elem lehetőséget nyújt a joggyakorlat 

számára esetcsoportok, ideáltípusok létrehozására.
25

  

A vétkességi szempontú szándékosságnak és gondatlanságnak kivételes esetektől 

eltekintve nincs jelentősége annak megítélésénél, hogy az adott „saját magatartás” 

felróhatónak minősíthető-e. Eörsi nyomán Vékás is utalt arra, hogy a felróható 

magatartások egyik esetcsoportját a szándékos és egyben célzatos: a peresített előny 

megszerzése érdekében kifejtett magatartások alkotják. Ugyanakkor utalt arra, hogy 

                                                 
20

 Fővárosi Ítélőtábla I.Pf.20.714/2013/4. A Kúria Pfv.II.20.039/2014/7. számú, valamint 

Pfv.II.21.482/2006/15. számú ítéleteiben ugyanerre a jogi következtetésre jut: az együttélés lehetetlenné 

válásában nem csupán az ajándékozó, hanem a megajándékozott felróható magatartása is közrehatott, 

ezért a felperesek az ajándékot annak ellenére alappal követelhetik vissza, hogy maguk sem úgy jártak el, 

ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 
21

 Fővárosi Ítélőtábla Pf.VI.20.003/2004/3. 
22

 rPtk. 339.§ (1) bekezdés 
23

 Vékás 2001b. 39. 
24

 Vékás 2013. 30.  
25

 Fuglinszky 2015. 283. 
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leggyakrabban az ekképpen minősített magatartást szándékosan követik ugyan el, de 

nem célzatosan. Ennek az esetcsoportnak a példájaként éppen a saját magatartásával a 

házasság megromlását okozó ajándékozó esetét hozta fel, amelyre tekintettel a bíróság 

megtagadta az ajándék visszakövetelésének lehetőségét. Utalt továbbá arra is, hogy a 

felróható magatartás mindezeken túl gondatlanul is elkövethető.
26

 A felróhatóság 

értékelése – a személyi, családi viszonyok körén kívül is – kihívás elé állítja a 

jogalkalmazót az „adott helyzet” és az „általában elvárható” tényállási elemek konkrét 

esetben történő alkalmazását illetően. Az előbbi esetében gyakran csábító a mérlegelés 

körébe vonni a magatartás kifejtőjének személyes tulajdonságait (pl. életkor, testi, lelki 

adottságok), ami a büntetőjogi vétkességi felelősséghez való közeledés veszélyét 

vonhatja maga után.
27

 

Ugyanezen megfontolásból kérdéses az, hogy milyen szinten kap jelentőséget a 

magatartás kifejtőjének tudattartalma. A természetes személyek esetében a társadalmi 

elvárhatóság szempontjából meghatározó jelentősége van annak az emberképnek, 

amelynek tulajdonságai alapján a magatartási mérce meghatározható. E célból 

kiindulópontként meghatározott „észszerűen eljáró gondos személy ideáltípusának” 

konkrét esetre történő alkalmazása nehézkes, és ténylegesen a bíró adott helyzettel 

kapcsolatos elvárható magatartásra vonatkozó elképzeléseit juttathatja kifejezésre.
28

  

A házasság felbontásának feltételeit tartalmazó – a Csjt. hatálya alatt folyamatosan 

formálódó – kerettényállás de jure szakított a házastársak házassági kötelékkel 

összefüggésbe hozható magatartásának vétkességi–felróhatósági szempontú 

vizsgálatával. Ezzel szemben az ajándék visszakövetelése iránti igény szempontjából a 

joggyakorlat következetesen tartja magát a feltevéssel kapcsolatos magatartás 

felróhatósági szempontok szerinti értékeléséhez. Mindazok az imént röviden felvázolt 

gyakorlati problémák fokozottan jelentkeznek a személyi (családi) viszonyokat érintő 

emberi magatartások vizsgálata esetében. A deliktuális kártérítési felelősség körében is 

rendkívül nehéz az ok-okozati összefüggés meghatározása a magatartás és a kár között. 

Álláspontom szerint még inkább nehezített a jogalkalmazó kiindulópontja akkor, 

amikor rokoni, családi kapcsolatok megszűnése és valamelyik fél magatartása között 

kíván összefüggést teremteni. Azt nem vonom kétségbe, hogy mindig áll valamilyen 

körülmény annak a hátterében, amelynek következményeként egy párkapcsolat véget ér. 

Szinte reménytelen adott személy konkrét magatartását kiemelni, inkább szét nem 

bontható folyamatokkal állunk szemben. Még ha sikerül is adott körülményt, „okot” 

kijelölni, felszínre emelni, újabb megválaszolandó kérdésként jelentkezik az, hogy e 

körülmény kialakulása valamelyik fél magatartásának következmény-e; van-e remény 

egyáltalán elhatárolni az érintettek házassággal, élettársi kapcsolattal stb. összefüggő 

„magatartását.” E dilemmák megoldását követően léphetünk csak a következő 

lépcsőfokra: a már adott személynek tulajdonított, kellően azonosított, a kapcsolat 

tartósságát meghiúsító magatartás elvárhatósági szempontú értékelésének szintjére.  

                                                 
26

 Vékás 2011. 42. o. 
27

 Fuglinszky 2015. 294. o. 
28
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Gulyás István: Elvárható magatartás elve és az ajándék visszakövetelése… 

 506 

Kínálkozik egy könnyebb út, amelyet Hraskó ajánlott a gyakorlat számára. 

Nevezetesen az, hogy minden magatartás, amely egyben a kapcsolat megszűnését 

eredményezi, felróható. Ezt a megközelítést azonban – álláspontom szerint – el kell 

vetni, mert az ajándék visszakövetelése iránti igény esetében a nemo suam turpitudinem 

allegans auditor elvét és az önhiba esetére meghagyott kimentési lehetőséget 

megteremtő szabályt kiüresítené, ugyanis azokra hivatkozással ellentétest eredményt 

érne el: objektív felelősséget alapítana.  

Ha továbblépünk és a releváns magatartásokat differenciáljuk felróhatóságuk szerint, 

arra kényszerülünk, hogy a házasság, az élettársi és más rokoni kapcsolat fényében 

húzzuk meg a határát az „adott esetnek” és a társadalmi elvárhatóságot közvetítő 

„általában elvárhatónak.” A családi viszonyokban szinte nélkülözhetetlen az érintettek 

személyi tulajdonságainak, párkapcsolatuk teljes történetének, tudattartamuknak a 

figyelembe vétele. A tipizálás is csak az érintett természetes személyek körére 

tekintettel lehetséges, homogén esetcsoportok megalkotása a családi kapcsolatok 

személyes jellege miatt nem lehetséges.  

A magánautonómia jogi szabályozást is nehezen tűrő szférájában tanúsított emberi 

magatartásokkal szembeni társadalmi elvárások felismerése és azonosítása – tekintettel 

az azokkal kapcsolatos egymás mellett létező, sokféle, plurális álláspontra is – rendkívül 

nehézkes, ezért nem megalapozatlan annak a gyanúja, hogy a jogvita elbírálására 

hivatott bíró adott élethelyzettel kapcsolatos szubjektív felfogását juttatja érvényre.  

Az „általában elvárhatóság” mellett a családi viszonyokat érintő jogviták elbírálása 

során – más jogviszonyokhoz képest – atipikus utat járhat be az „adott helyzet” 

megítélése, tekintettel arra, hogy az érintett családi kapcsolat egyedi sajátosságaira 

figyelemmel van lehetőség arra, hogy egyes magatartások következményei, hatásai 

megállapíthatók legyenek. A hazai bontójogi szabályozásban meghaladottá vált a 

házasság megromlásának vétkességi szempontú vizsgálata. Az emögött meghúzódó 

megfontolásokból kiindulva megkérdőjelezhető az ajándék visszakövetelése iránti 

igények felek magatartásának összemérésén alapuló joggyakorlata. A Ht. „bűnösnek” 

minősített személy visszaadási kötelezettségét a Ptk.-ra épülő joggyakorlat 

visszakövetelési joggá szelídítette, amelyben csak a meghiúsulásban (legalább részben) 

önhibás ajándékozó esetében jut külön szerep a megajándékozott magatartása 

felróhatóságának. Igaz, annak enyhébb formájának a bizonyítása is megmenti az 

ajándékozót attól, hogy elessen visszakövetelési jogától. Még ha el is fogadjuk 

premisszaként azt, hogy egy kapcsolat megszűnését megalapozó magatartás lehet 

polgári jogi értelemben véve felróható, az ok-okozati összefüggés és a felróhatóság 

konkrét esetben történő bizonyítási nehézségei, a szubjektív szempontok fölénybe jutása 

aligha képes valódi jogbékét teremteni az érintett felek között.  
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*** 

 

PRINCIPLE OF REASONABLE CONDUCT AND RECOVERY OF GIFTS  

Some aspects of attributability in family low 

 

The new Civil Code holds unaltered regulations on cases in which the donor shall be 

entitled to recover a gift or demand its replacement value if the assumption known to 

the parties at the time of conclusion of the contract, that provided the sole basis for 

giving the gift subsequently and permanently, disappears and if the gift would never 

have been given without this assumption. 

Deed of gifts are contracted between family members and relatives mostly, hereby 

the legal fiction is the formation and continuity of marriage or common-low marriage. 

In case of miscarried legal fiction the court of justice investigates the attributability of 

the donor and the beneficiary, while this is not anymore required in cases of divorce. 

In my essay I study the difficulties of ascertainment of attributability under the 

circumstances of domestic relations. Since the judge’s opinion is often based on his or 

her personal experiences regarding marriage and family the decision may be more 

subjective than in some other cases of judicial inquiries on attributability. 

 

 


