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Az utaló magatartás alapvető jellemzői és 

alkalmazásának lehetőségei 

 

Bevezetés 

 

Az utaló magatartás szabályozásának elvi alapja, hogy „[a] másokba 

vetett bizalom érték, a mások magatartásához való igazodás néha 

szükséges, s a forgalom érdekében fontosnak bizonyulhat mindezek 

védelme.”1 Erre tekintettel a hatályos Ptk.2 meghatározza azokat a 

törvényi feltételeket, amelyek fennállása esetén a bíróság kivételesen 

lehetőséget kap arra, hogy a kár egészben vagy részben való 

megtérítésére kötelezhesse azt, akinek szándékos magatartása révén a 

jóhiszemű másik felet önhibáján kívül érte károsodás.3  

Az utaló magatartás átfogó elméletének kidolgozása Villányi László 

érdeme. Villányi Lászlót az angol jog „estoppel” intézményének kutatása 

segítette abban, hogy a magyar magánjogban egységes rendszerbe 

gyűjtse azokat a jogi jelentőségű tényállásokat, amelyekben a fél 

magatartását nem lehet sem a jogügylet, sem a jogellenes cselekmény 

körébe vonni, ugyanakkor a jogrendszer a magatartáshoz mégis 

jogkövetkezményeket fűz. Ezekben az esetekben – Szladits Károly 

szavaival – „olyan magatartásról van szó, amely valamely – valóban meg 

nem lévő – tényállásra utal, s amelyért az azt tanúsító fél – a forgalmi 

bizalom elvénél fogva – helytállani tartozik”4.  

Villányi László rendszerező munkája segítette a régi Ptk.5 kodifikátorait 

abban, hogy az utaló magatartásokért való helytállási kötelezettséget 

általános normában szabályozzák (régi Ptk. 6. §6). A szabályozás 

jogpolitikai indokai körében a normaszöveg miniszteri indokolása 

                                    
1
 Vékás 2008. 1147. 

2
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

3
 A Ptk. 6:587. §-a alapján „[a] bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt, 

akinek szándékos magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt 

önhibáján kívül károsodás érte.” 
4
 Villányi (Fürst) László: Utaló magatartások. Dunántúli Egyetemi Nyomda, Pécs 1929. (Szladits idézete az 

Előszó c. részben olvasható) 
5
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.)  

6
 E szerint „[a] bíróság a kár egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt, akinek szándékos 

magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kívül 

károsodás érte”. 
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rögzítette, hogy „[a]z emberi magatartásnak vannak olyan megjelenési 

formái, amelyek jellegüknél fogva nem sorolhatók sem a szerződéses, 

sem a jogellenes magatartásokon alapuló jogviszonyokat eredményező 

tipikus tények közé; nem tükröznek egyértelműen szerződési akaratot, de 

nem minősülnek tiltott cselekménynek sem. Előfordul [ugyanakkor], hogy 

valaki ilyen magatartásban bízva költekezik, vagy egyéb magatartást 

tanúsítva károsodik”. Erre tekintettel a szabályozási koncepció lényege, 

hogy „[h]a a bizalmat keltő fél szándékosan járt el, a károsodó fél pedig 

jóhiszemű volt, és a közönséges életfelfogás szerint az e bizalmon alapuló 

eljárása indokoltnak tekinthető, sor kerülhet érdeksérelmének teljes vagy 

részbeni megszüntetésére, feltéve, hogy eljárása nem minősíthető 

szerencsejáték-jellegűnek”. A miniszteri indokolása hangsúlyozta: az ilyen 

esetben a károsodott személy érdekkielégítésének az alapja a „jóhiszemű 

bizalom más személy komolynak látszó szándékos magatartásában”. 

A régi Ptk. miniszteri indokolása utalt arra, hogy a bírói gyakorlatra vár, 

hogy a jogintézményt – a régi Ptk. 6. §-ának rugalmas szövegezését 

alapul véve – megfelelő keretek közé szorítsa.  

A hatályos Ptk. kodifikációja során a jogalkotó az utaló magatartás 

szabályozását megtartotta. Sőt, a Ptk. tartalmilag nem változtat az utaló 

magatartás tényálláselemein, és megtartja azok konjunktív jellegét is. A 

jogalkotó ugyanakkor kiemelte, hogy a régi Ptk. gyakorlatához képest az 

új szabályozás rendszerében lényegesen szűkebb körben lehet helyt adni 

az utaló magatartásra alapított igényeknek. Ezzel összefüggésben 

rámutatott, hogy a régi Ptk. bírói gyakorlata „meglehetősen parttalanná 

vált az utaló magatartás miatti igényekkel kapcsolatban”7. A jogalkotói 

szándék szerint a hatályos Ptk. szemléletében ilyen gyakorlat nem 

folytatható. Az utaló magatartás megítélése ezért a hatályos Ptk. 

szemléletében jelentősen változott. 

A jelen tanulmány azt a kérdést járja körbe, hogy a hatályos 

szabályozás keretében milyen alkalmazási lehetőségei vannak az utaló 

magatartásnak. A tanulmány három fő szerkezeti egységben világítja meg 

a jogintézmény alapvető jellemzőit és alkalmazásának lehetőségeit. Ennek 

keretében elsőként az utaló magatartás szabályozásának története azokat 

a szempontokat tárja fel, amelyek megalapozták az utaló magatartás 

szabályozása iránti igényt a régi Ptk. kodifikációja során. A szabályozás 

történetét követően a tanulmány azt mutatja be, hogy a jogalkotó milyen 

megfontolások alapján találta meg a jogintézmény helyét a hatályos Ptk. 

rendszerén belül. A tanulmány második fő része az utaló magatartás 

alapvető jellemzőit (szubszidiaritás, kivételesség) a bírói gyakorlat 

                                    
7
 Vékás 2008. 1148. Ezt a megállapítást idézi a Ptk. normaszöveg-javaslatához fűzött indokolás is. 
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elemzésével vizsgálja meg. Végül, a tanulmány azt a kérdést részletezi – 

nemzetközi kitekintéssel –, hogy a hatályos Ptk. alapján milyen 

alkalmazási lehetőségei vannak a jogintézménynek.  

 

1. Az utaló magatartás szabályozásának története 

 

A XIX-XX. század fordulóján Magyarországon a kereskedelmi viszonyok 

jelentős fejlődésen mentek keresztül.8 A kereskedelmi viszonyok fejlődése 

maga után vonta az e viszonyokat szabályozó jogterületek fejlődését is. 

Ennek hatására született meg az első Polgári Törvénykönyv-tervezet, 

amelynek nyilvános vitája során Almási Antal egyik előadásában 

rámutatott azoknak a magatartásoknak a következetlen szabályozására, 

amelyek a jogügyletek és a tiltott cselekmények között „lebegnek”9. 

Ezeket a magatartásokat a tervezet – a jogügyletek egységes 

szabályozása érdekében – a jogügyletek keretei között szabályozta. 

Almási Antal álláspontja szerint azonban „a forgalom jóhiszeműsége, 

gyorsasága és biztonsága indokolttá teszi azon óhajtást, hogy minden 

elméleti helyességre való tekintet nélkül és rendszeri aggályoktól menten” 

kerüljenek szabályozásra ezek a tényállások.10 Az ilyen magatartásokra 

azonban még az 1928-ban az Országgyűlés elé terjesztett „Magyarország 

Magánjogi Törvénykönyvének Törvényjavaslatában” (Mtj.) sem született 

önálló szabályozás. 

Az utaló magatartás elméletének kidolgozására Szászy-Schwarz 

Gusztáv rendszerező munkássága is jelentős befolyást gyakorolt.11. 

Kutatásának eredményeként megállapította, hogy a jogügyleti tan12 régi 

képletében két korrektúra szükséges: (i) „a jogügylet tényállása nemcsak 

cselekményből, hanem e cselekmény szükséges előfeltételeiből és kísérő 

körülményeiből is áll”; (ii) a „jogügyleti cselekmény nem minden, hanem 

csak bizonyos joghatásra irányuló cselekmény lehet”. A jogügyletek 

pontosabb körülhatárolása azt eredményezte, hogy olyan magatartások, 

amelyeket eddig ebbe a kategóriába soroltak, e rendszerezés hatására 

kívül estek a jogügyeleten. Erre tekintettel Szászy-Schwarz Gusztáv 

megvizsgálta, melyek azok a magatartások, amelyek kívül kerültek a 

jogügyletek körén, és milyen általános szempontok alapján lehet azokat 

rendezni. Álláspontja szerint az ilyen magatartások közös vonása, hogy (i) 

                                    
8
 Vékás 2001. 3. 

9
 Ezeket a magatartásokat nevezte „közömbös magatartásoknak”. In Almási 1905. 166. 

10
 Almási 1905. 167. 

11
 Szászy-Schwarz 1911. 221. 

12
 A jogügyleten olyan cselekményt értett, amely valamely joghatás előidézésére irányul. 
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tudatos cselekmények13, (ii) nem tilos cselekmények, (iii) joghatásuk 

független attól, hogy mire irányult a cselekmény tanúsítójának szándéka. 

Szászy-Schwarz Gusztáv ezeket a magatartásokat „semleges 

cselekményeknek” nevezte. Az Mtj. kodifikátorai – amint erre Szladits 

Károly rámutatott a jogi tények rendszerezésekor – jelentős mértékben 

építettek Szászy-Schwarz Gusztáv fenti következtetéseire. 

A fentiek alapján látható, hogy a XIX-XX. század fordulóján jelentős 

kutatási terület volt a polgári jog rendszerén belül a jogügyletek általános 

szempontjainak leírása és azok egységes rendszerbe foglalása. E kutatási 

eredményeket a legteljesebben Szladits Károly foglalta össze és egyúttal 

tovább is fejlesztette. A jogügyeletek rendszerezése során kiindulópontja 

az volt, hogy a jog célja az emberi magatartások szabályozása. A 

joghatásokat ezért azokra a tényelőfeltételekre szokás visszavezetni, 

amelyek emberi magatartások. Ebből következően „[a] jogváltoztatásokat 

létesítő magatartások nagyrésze ekként, mint a jogi változtatás 

tényállásának uralkodó eleme emelkedik ki, s mellette a változás többi 

előfeltételei háttérbe szorulnak.” Szladits Károly rámutatott viszont, hogy 

vannak olyan magatartások, amelyeknek jogváltoztató szerepe nem ilyen 

uralkodó, hanem egyenlő jogmozgató erővel bírnak a joghatás 

kiváltásának többi feltételei is. Ezáltal azokban a tényállásokban, ahol 

ilyen magatartás fordul elő, nem tekinthetjük azt a joghatás egyedüli 

okának. Ezeket a magatartásokat Szladits Károly – Villányi László nyomán 

– „csökkent relevanciájú” tényeknek nevezte.14 Ezek jellemző példája az 

utaló magatartás. 

Az utaló magatartások elméletének átfogó kidolgozását Villányi László 

végezte el az 1929-ben megjelent „Utaló magatartások” című művében. 

Elméleti kiindulópontja szerint az emberi magatartások két szélső formáját 

lehet megkülönböztetni: a) a kötelezettséget létesítő magatartásokat, 

amelyek joghatás kiváltására irányulnak és arra alkalmasak (jogügylet); 

b) a felelősséget megalapító magatartásokat, vagyis, amelyek más 

személy jogos érdekét sértik (tiltott cselekmények). E két szélső pont 

között helyezkednek el „végtelen átmenetekben a közbenső 

konfigurációk”15 – köztük az utaló magatartások. Ezek az utaló 

magatartások a kisrelevanciájú jogi tények. Az általa használt kifejezés 

arra utal, hogy ezek a jogi tények ahhoz, hogy joghatás kiváltására 

alkalmasak legyenek, a törvényi tényállási elemek nagyobb számát 

követelik meg, és ezek bonyolultabb összemérésére, kifinomultabb 

                                    
13

 Mert „csak épelméjű és épakaratú ember öntudatosan akart magatartása esetében állanak be a hozzájuk 

fűzött joghatások”. 
14

 Szladits 1938. 261. 
15

 Villányi 1929. 11. 
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értékelésére van szükség, szemben a nagyrelevanciájú magatartásokkal, 

amelyek esetén a cselekmény intenzitásánál fogva „szinte önmagát 

indokolva, szemetszúróan létesíti a joghatást”.16  

Villányi László az utaló magatartások három csoportját („főirányát”) 

különböztette meg: rendelkezésként való konstrukció; jogsértésként való 

konstrukció; és önálló konstrukció. Az első csoportba azok a magatartások 

tartoznak, amelyek rendelkeznek olyan változtató (bizalomkeltő) erővel, 

amelynél fogva a kötelezettségvállalás jellegével ruházza fel a 

magatartást.17 A második csoportba azok a magatartások tartoznak, 

amelyek felelősséget teremtő erővel bírnak. Az önálló konstrukció körébe 

pedig azok a magatartások vonhatók be, amelyekhez sem kötöttség, sem 

felelősség nem fűződik, de a helytállás mégis indokolt. Ennek oka, hogy: 

„a társas együttlét alapját képező jóhiszeműségnek elemi követelménye, 

hogy azokból a cselekményeinkből, melyeket mások ténykedésükben 

alapúl vehettek és vettek, jogi következmények háruljanak reánk.”18 

Villányi László munkássága révén az utaló magatartások rendszerezett 

leírást nyertek. Ez a leírás segítette a régi Ptk. kodifikátorait abban, hogy 

az utaló magatartásokért való helytállási kötelezettséget általános 

normában szabályozzák (régi Ptk. 6. §). A régi Ptk. kodifikátorai a 

Bevezető Rendelkezések között helyezték el az utaló magatartás 

tényállását. Ennek indokait Eörsi Gyula világította meg egyik munkájában. 

Eszerint az utaló magatartás a „szocialista együttélés követelménye” 

alapelv egyik konkretizálódása a régi Ptk. 339. § (1) bekezdésének az „az 

adott helyzetben általában elvárhatóság” fordulata, és a „nemo suam 

turpitudinem allegans auditur” elv19 mellett. Eörsi Gyula szerint az utaló 

magatartás szabálya azért erősíti („konkretizálja”) már önmagában is a 

szocialista együttélést, mert olyan határesetekben teszi lehetővé a polgári 

jogi szankció alkalmazását, ahol „ridegnek bizonyul az a tétel, hogy ki-ki 

magára vessen, ha saját elhatározása folytán károsult”20. 

A régi Ptk. 1991. évi novellája lényegében kihúzta az utaló magatartás 

alapelvi megközelítése alól a fenti elméleti hátteret.21 A hatályos Ptk. 

kodifikációja során ezért a jogalkotó abból indult ki, hogy az utaló 

magatartás alapelvek közötti elhelyezése indokolatlan, és „[e]z a 

                                    
16

 Villányi 1929. 20. 
17

 Példája szerint: „Ha A azt állítja B előtt, hogy medvét lőtt, s B ebben bízva, előre iszik a medve bőrére, 

akkor a jog olybá veszi a dolgot, mintha A kötelezte volna magát a medve lelövésére, illetve az ital árának 

megfizetésére.” 
18

 Villányi 1929. 27. 
19

 Régi Ptk. 4. § (4) bekezdés második mondata 
20

 Eörsi 1965. 98. 
21

 Kecskés László szerint az utaló magatartás alapelvi keretét a kármegelőzés alapelve (is) megadhatná, 

tekintettel arra, hogy a magyar jogi elméletben vannak hagyományai annak a megközelítésnek, hogy az utaló 

magatartásban a kárveszélyviselések egyfajta korrekcióját látja. Kecskés 2001. 6. 
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rendszertani hely semmiképpen sem illeti meg az intézményt”22. Sőt, a 

Ptk. kommentárirodalmában azt is kiemelik, hogy a régi Ptk. alapelvi 

megközelítése „esetenként egészen téves jogalkalmazáshoz is vezetett” a 

Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában. Ennek példájaként Vékás Lajos a BH 

2002.12. sz. alatt közzétett eseti döntés azon megállapítására hívja fel a 

figyelmet, amely szerint a bíróság egy adójogi jogviszonyban „mintegy 

általános méltányossági reparációs eszközként kezelte az utaló 

magatartás szankcionálhatóságát”.23 

A hatályos Ptk.-ban az utaló magatartás szabálya ezért nem a Bevezető 

rendelkezések között, hanem a kötelemfakasztó jogi tények között került 

elhelyezésre. A jogalkotó kifejezetten felhívta a figyelmet arra is, hogy az 

utaló magatartásnak – kifejezésre juttatva a jogintézmény kisegítő 

(szubszidiárius) és kivételes jellegét – a kötelemfakasztó tények sorában 

is az utolsó helyet jelölte ki. Erre tekintettel a Ptk. a két nagy 

kötelemfakasztó tényálláscsoport (szerződések és a szerződésen kívüli 

jogellenes magatartások) utáni részben ad helyet az utaló magatartásnak. 

Sőt, a szabály kivételességét a jogalkotó még azzal is hangsúlyozni 

kívánta, hogy a kisegítő jellegű kötelemfakasztó tények között is az utolsó 

helyen, a jogalap nélküli gazdagodás és a megbízás nélküli ügyvitel 

szabályait követően helyezi el az utaló magatartásra vonatkozó 

rendelkezést.24 

Az alábbiakban a tanulmány azt a kérdést vizsgálja meg részletesen, 

hogy az elmúlt évtizedek bírói gyakorlatában mennyiben érvényesült az 

utaló magatartás kisegítő (szubszidiárius) és kivételes jellege, és a Ptk.-

nak a korábbi szabályozáshoz képest eltérő rendszertani elhelyezése 

mennyiben változtat a jogintézmény megítélésén és rendeltetésén. 

 

2. Az utaló magatartás alapvető jellemzői 

 

Amint erre a fentiekben utaltunk, a régi Ptk. az utaló magatartást az 

alapelvek között (régi Ptk. 6.§) helyezte el, kifejezésre juttatva ezáltal, 

hogy azt az együttműködési kötelezettség körébe tartozó elvnek tekinti. A 

régi Ptk. 6. §-ának szabálya rugalmas szövegezésű volt, és a bírói 

mérlegelésnek széles teret engedett. A törvény miniszteri indokolása 

kifejezetten felhívta a bíróságok figyelmét arra, hogy a szabály pontos 

keretek közé szorítása a gyakorlatra vár. Ennek egyedüli korlátja az volt, 

                                    
22

 A Ptk. 6:587. § normaszöveg-javaslatának indokolása. 
23

 Vékás 2013. 979. 
24

 Vékás 2008. 1147. 
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hogy a kár megtérítésére a bíróság akkor kötelezhette a károkozót, ha a 

normában meghatározott konjunktív feltételek fennálltak. Ebben a 

szabályozási környezetben az utaló magatartás bírói gyakorlatában a 

szubszidiaritás (kisegítő jelleg) és a kivételesség hangsúlyozása vált 

meghatározóvá. Az alábbiakban ezen ismérveket vizsgáljuk meg. A 

feldolgozott esetek között olyan közzétett eseti döntéseket is értékeltünk, 

amelyek ugyan a régi Ptk. alapján születtek, de azokat a Kúria 

gyakorlatában a hatályos Ptk. rendelkezései körében is irányadónak 

tekinthetünk. 

 

2.1. Az utaló magatartás kisegítő jellege (szubszidiaritása) 

 

A szubszidiaritás azt fejezi ki, hogy az utaló magatartás szabályát csak 

akkor lehet alkalmazni, ha a felek között nincs más kötelmi jogviszony. 

Következésképpen az utaló magatartáson alapuló kártelepítés szabályának 

csak akkor lehet helye, ha a felek között nem jött létre szerződés, nem 

történt károkozás, vagy nem valósult meg egyéb kötelemfakasztó tény 

(EBD 2013.P.12.). 

 

2.1.1. Az utaló magatartás elhatárolása a szerződéses jogviszonyoktól 

 

Következetes a bírói gyakorlat az utaló magatartás szubszidiárius jellegét 

illetően akkor, amikor egy fennálló (létrejött) jogviszony miatt nem 

alkalmazza az utaló magatartást. A bírói gyakorlat hangsúlyozza, hogy az 

„utaló magatartással okozott kár megtérítésére való kötelezésnek csak 

akkor lehet helye, ha a felek között nincs szerződéses jogviszony” (BH 

1984.144., BH 2005.12.). Ennek megfelelően emelte ki a Szegedi 

Ítélőtábla egy elvi bírósági döntésként közzétett ítéletében, hogy az utaló 

magatartás nem kontraktuális felelősségi tényállás, szubszidiárius jellegű, 

alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felek között az 

adott jogviszonyra polgári jogi szerződés nem jött létre (EBD 2013.P.12.). 

A bírói gyakorlat ezekben az esetekben az utaló magatartás kisegítő 

jellegéből indul ki, és azt hangsúlyozza, hogy szerződéses kötelezettség 

hiányában csak kivételes jelleggel, szigorú törvényi feltételek megléte 

esetén merülhet fel az utaló magatartás alkalmazása. Egy konkrét esetben 

– egy érvénytelen szerződés alapján – a Legfelsőbb Bíróság arra a 

megállapításra jutott, hogy az elsőfokú bíróság tévedett, amikor 

érvénytelen szerződés esetén a régi Ptk. 6. §-ában foglalt rendelkezés 

alapján ítélte meg a felperes igényét, ahelyett, hogy az érvénytelenség 
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Ptk.-beli jogkövetkezményeként alkalmazta volna (BH 1994.24.). Látható, 

hogy ebben az esetben is a Legfelsőbb Bíróság annak tulajdonított 

jelentőséget, hogy a felek között meglévő jogviszony állt fenn, még ha az 

érvénytelen szerződés volt is.  

 

2.1.2. Az utaló magatartás elhatárolása a felelősségi tényállásoktól 

 

A hatályos Ptk. kodifikációja során a jogalkotó abból indult ki, hogy az 

utaló magatartást tekintve a bírói gyakorlat meglehetősen parttalanná 

vált. A hatályos Ptk. normaszöveg-javaslatához fűzött indokolás 

kifejezetten utal arra, hogy a bírói gyakorlat „helytelenül” határozza meg 

az utaló magatartás jogi természetét. Különösen aggályos ugyanis, hogy a 

bírói ítéletek gyakran nyilvánvalóan deliktuális kártérítési felelősségi 

tényállásokat is az utaló magatartás szabálya alapján ítélnek meg, annak 

ellenére, hogy „az utaló magatartás nem felelősségi tényállás”. Ezt a 

bíróságok gyakran figyelmen kívül hagyják, és felelősséget állapítanak 

meg és kártérítést szabnak ki. A tanulmány ezért az alábbiakban az utaló 

magatartás jogi természetét abból a szempontból vizsgálja meg, milyen 

szempontok alapján határolható el az utaló magatartás a felelősségi – 

különösen a deliktuális felelősségi – tényállásoktól. 

A felelősség legtágabb értelemben valamely szankciós normának való 

alávetettséget jelent.25 Másképpen megfogalmazva: a felelősség „nem 

más, mint helytállás valamely kötelezettségért, illetőleg a kötelezettség 

megszegéséért”.26 A jogi felelősség az általános (társadalmi) felelősség 

önálló eleme, amelynek jellegadó ismérve, hogy a szankciós norma 

jogellenes magatartásra reagál.27 A jogi felelősségen belül az egyes 

jogágak jellemzően önálló felelősségi rendszert alakítottak ki.  

A polgári jogi felelősség fő funkciója a személyi és vagyoni viszonyok 

megsértésének megelőzése (prevenció), illetve a megsértett egyensúly 

helyreállítása (reparáció).28 A polgári jogi felelősség alapvető feltétele, 

hogy jogellenes magatartás nyomán, azzal okozati összefüggésben kár 

keletkezzen, amely károkozásért a károkozó személyt felelősség terheli.29  

A polgári jogi felelősség egyik fő ismérve tehát, hogy jogellenes 

magatartásra reagál. A jogellenesség azt fejezi ki, hogy a magatartás a 

                                    
25

 Erről részletesen Földi 2004. 84-101. 
26

 Lábady 2016. 205. 
27

 Eörsi 2006. 240. 
28

 Jobbágyi– Fazekas 2008. 144. 
29

 Eörsi Gyula rendszerezésében a polgári jogi felelősség – mint a jogi felelősség önálló sajátosságokkal 

rendelkező alakzata – a következő ismérvekkel rendelkezik: a) jogellenesség; b) felróhatóság; c) kár; d) okozati 

összefüggés a jogellenes és felróható magatartás és a következmény (kár) között; e) megelőző-nevelő célzat; és 

f) reparáció. Eörsi 2006. 240. 
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tárgyi jog valamely szabályával ellentétben áll, azt sérti. A jogellenes 

magatartások két fő csoportját különböztethetjük meg: abszolút 

jogellenesség és relatív jogellenesség30. A relatív jogellenesség esetében a 

magatartás más alanyi jogát sérti. Ez állhat más abszolút jogának vagy 

relatív jogának a megsértésében is. 

Az utaló magatartás esetén a fentiek szerint nem állapítható meg 

jogellenességi elem. Lábady Tamás éppen ebben írta le az utaló 

magatartás meghatározó ismérvét. Álláspontja szerint ugyanis olyan jogos 

magatartásokról van szó, amelyek „gyakorlásuk közben olyan rendellenes 

tulajdonságra tesznek szert, amely ugyan nem éri el a jogellenességet, de 

mégis magánjogi szankcióban részesül”31.  

Az utaló magatartást az okozati összefüggés hiánya is kiemeli a polgári 

jogi felelősség köréből. Ennek vizsgálatánál lényeges szempont, hogy a 

káreseményt a károsult maga váltja ki. Amint arra már Villányi László is 

felhívta a figyelmet, az okozati összefüggésben rejlik az utaló 

magatartások specifikuma, mégpedig az, hogy az oksági láncot 

megszakítja a károsult saját elhatározása. A károsult ugyanis szabad 

belátása alapján jár el, és igaz ugyan, hogy hamis képzet hatására, de 

maga tanúsítja azt a magatartást, amely aztán a kár bekövetkeztét 

kiváltja32. Az oksági lánc ennek következtében megszakad.  

A fentiek alapján látható, hogy az utaló magatartás valóban nem 

felelősségi tényállás, mert a károkozó nem tanúsít olyan jogellenes 

magatartást, amely a felelősségét egyébként megalapozná. Emellett, a 

károsult önálló elhatározása folytán károsodik, mert nem áll fenn 

közvetlen okozati összefüggés a káreseményt elindító magatartás és a 

károkozás között. 

A régi Ptk. bírói gyakorlatában az utaló magatartás és a deliktuális 

felelősség elhatárolásának nehézsége legtöbbször az utaló magatartás 

alkalmazásának egyik leggyakoribb esetkörénél volt megfigyelhető. Az 

utaló magatartás alkalmazása a régi Ptk. alapján ugyanis akkor merült fel 

a leggyakrabban, amikor az egyik fél a szerződéskötés látszatát keltve 

okozott a másik félnek kárt. Ezekben az esetekben a bírói gyakorlat elég 

nagy következetlenséggel alkalmazta hol a deliktuális felelősség szabályát, 

hol az utaló magatartást. A probléma lényege abban állt, hogy a 

prekontraktuális viszonyok szabályozása a régi Ptk. alapján nem volt 

egyértelmű, mert nem vonta ezt a jogviszonyt kétséget kizáróan sem a 

                                    
30

 Bíró – Lenkovics 2000. 199. 
31

 Lábady 2016. 223. 
32

 Villányi 1929. 99  
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szerződéses, sem a deliktuális jogviszonyok körébe.33 Más 

jogrendszerekben a prekontraktuális felelősség önálló felelősségi alakzat 

(vö. culpa in contrahendo), míg a magyar szabályozást tekintve ezt már a 

régi Ptk. rendelkezései alapján is a deliktuális felelősségi szabályok szerint 

kellett volna rendezni. Ez tűnik ki a Legfelsőbb Bíróság egy eseti 

döntéséből is, amelyben azt hangsúlyozta: az utaló magatartás 

alkalmazásának leggyakoribb esetköre az, amikor a felek a 

szerződéskötés szándékával kerülnek egymással kapcsolatba. Az ilyen 

szerződéskötést megelőző viszonyokban tanúsított magatartásokat 

általában aszerint kell értékelni, hogy a szerződés létrejött-e vagy sem. 

Ha a szerződés létrejött, de az érvénytelen, akkor az érvénytelenség 

orvoslása során értékelődik a magatartás (pl. tévedés). Ha a szerződés 

nem jön létre, ahhoz a szerződés szerinti jogkövetkezmények sem 

fűződhetnek. Az utaló magatartás alkalmazhatóságára kizárólag az utóbbi 

körben – tehát ha valaki jogszerű szándékos magatartásával a 

szerződéskötés látszatát keltve okoz a másik félnek kárt – van lehetőség. 

Ha azonban ez a látszatkeltő magatartás jogellenes, akkor már a régi Ptk. 

339.§-a alapján kell a jogviszonyt elbírálni. Ennek a jogellenességnek az 

alapja pedig a régi Ptk. 205.§ (3) bekezdésében foglalt együttműködési 

kötelezettség megsértése, amelyet a Ptk. kifejezetten a szerződés 

megkötése során írt elő. A rendelkezés általános érvénnyel állapította meg 

azt, hogy a felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek, és 

figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekére. A feleknek a szerződés 

megkötésekori kölcsönös kötelezettsége zsinórmértékéül a törvény az 

adott helyzetben általában elvárható magatartás tanúsítását kívánta meg 

[régi Ptk. 4.§ (4) bekezdés]. Ennek alapján lehet megállapítani azt, hogy a 

felek a szerződés létrehozatala során – az együttműködés keretében – 

megfelelően jártak-e el, vagyis hogy tanúsították-e mindazokat a 

magatartásokat, amelyeket e körben – az adott helyzetben általában – 

elvárni lehetett. A régi Ptk. az együttműködés keretében konkrét 

magatartásformákat is meghatározott. Ilyen konkrét rendelkezésben jut 

kifejeződésre az a követelmény, hogy a feleknek minden lényeges 

körülményről kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást a szerződéskötést 

megelőzően is. Mindehhez mérten állapította meg a Legfelsőbb Bíróság a 

konkrét esetben, hogy a felperes jogellenes magatartást tanúsított akkor, 

amikor nem tett meg minden – az együttműködési kötelezettség folytán – 

szükséges intézkedést a szerződéskötés előkészítése körében, és az 

alperest nem tájékoztatta a közöttük megkötött szerződés hatósági 

jóváhagyásának szükségéről. Következésképpen a felperes jogellenes 

                                    
33

 Ezt a kérdést a Ptk. már egyértelműen rendezi. Lásd: Ptk. 6:62. § (1) és (3)-(5) bekezdések. 
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magatartása az utaló magatartáson alapuló igény érvényesíthetőségét 

kizárta (Legfelsőbb Bíróság, Pfv.I.20.754/2011/3. számú határozat). 

 

2.1.3. Az utaló magatartás elhatárolása a kártalanítástól 

 

Az utaló magatartás jogi természetének vizsgálata körében egyes bírói 

döntések annak tulajdonítanak meghatározó jelentőséget, hogy mivel az 

utaló magatartás esetén hiányzik a jogellenesség, ezért valójában 

kártalanítási szabályról van szó. Erre tekintettel indokolt megvizsgálni, 

hogy a kártalanítás körébe tartozik-e az utaló magatartás. 

A kártalanítás jogszerű – jogszabályban megengedett módon okozott – 

károkozás következménye akkor, ha ezt jogszabály kifejezetten elrendeli 

(pl. kisajátítás, szükséghelyzetben okozott kár). A Ptk. kommentár-

irodalma kiemeli azt is, hogy önmagában a károkozás jogszerűsége nem 

alapoz meg kártalanítási kötelezettséget, ahhoz ugyanis a jogellenesség 

hiánya mellett kifejezett jogszabályi rendelkezés szükséges.34 

Az utaló magatartás esetében nem tárható fel olyan jogszabályi 

rendelkezés, amely a fentiek szerint kártalanítási igényt alapozna meg. 

Ráadásul a Ptk. 6:587. §-a alapján fennálló polgári jogi igény 

érvényesítése során a kár megtérítésének módjára és mértékére nem a 

kártérítés szabályai az irányadók. E szabály révén a bíróság a károsult 

keresete alapján a keletkezett kárt részben vagy egészben a károkozó 

személyre háríthatja. Álláspontunk szerint e szabály is azt támasztja alá, 

hogy az utaló magatartás lényegében mérlegelésen alapuló – 

méltányossági szempontokat érvényesítő – kártelepítési szabály.35 

 

2.1.4. Az utaló magatartás elhatárolása az egyéb kötelemfakasztó 

tényektől 

 

A felek között kötelmi jogviszonyt alapozhat meg a megbízás nélküli 

ügyvitel vagy jogalap nélküli gazdagodás is. Ezekben az esetekben az 

utaló magatartás alkalmazása szintén nem lehetséges. Konkrét esetben 

ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság – az utaló magatartás kisegítő jellegének 

némileg ellentmondva – egy külkereskedelmi vonatkozású bizomány 

esetén a felek közötti elszámolás körében megállapította, hogy az alperes 

megbízása szerződés nélkül történt teljesítésével kapcsolatban felmerült 
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 Orosz 2014. 323. 
35

 Hasonlóan foglal állást: Wellmann 2013. 553. 
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kiadásainak megtérítését, „legfeljebb” a régi Ptk. 6. §-a alapján 

követelhetné. (BH 1977.290.) 

Az utaló magatartás és a jogalap nélküli gazdagodás elhatárolásának 

szempontjait a Legfelsőbb Bíróság egy 1999-ben hozott döntésében 

vizsgálta. Megállapította, hogy a perben nem volt vitás az, hogy a felek 

ideiglenesen, bizonytalan ideig tartó használatban állapodtak meg, és az is 

egyértelmű volt, hogy a felperes a perbeli ingatlan használata után 

mindenféle kártalanítási és kártérítési igény nélkül köteles az ingatlant 

kiüríteni és a kezelőnek átadni. A Legfelsőbb Bíróság szerint az elsőfokú 

bíróságnak az ingatlanon végzett értéknövelő beruházások miatti 

megtérítési igény elbírálása során a jogalap nélküli gazdagodás, és nem az 

utaló magatartás feltételeit kellett volna vizsgálnia. (BH 1999.297.) 

 

2.2. Az utaló magatartás kivételes jellege 

 

Az utaló magatartás kivételes jellege a bírói gyakorlatban két – egymást 

kiegészítő – szempontból érvényesül. Egyrészről a bíró mérlegelésére van 

bízva, hogy a kár részben vagy egészben való megtérítésére kötelezi-e a 

károkozót. Emellett pedig, a Ptk. az utaló magatartás alkalmazását 

korlátok közé szorítja azáltal, hogy az utaló magatartás alkalmazását a 

benne foglalt tényálláselemek megvalósulása esetén teszi lehetővé. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ha a tényálláselemek meg is 

valósulnak a konkrét esetben, még akkor is érvényesül a bírónak az a 

mérlegelési lehetősége, hogy nem alkalmazza az utaló magatartást. 

Az utaló magatartás kivételes jellegét ezáltal a norma egyes 

tényálláselemeinek bírói értelmezése, és a kár megtérítésére kötelezés 

körében fennálló széles bírói mérlegelés lehetősége juttatja kifejezésre. A 

bírói gyakorlat elemzésével összefüggésben azonban nehézséget jelent, 

hogy az egyes tényálláselemek megnevezése és elhatárolása nem 

egységes (ld. e körben: BH 2002.480.). A régi Ptk. miniszteri indokolása 

szerint öt konjunktív feltételt kell megvizsgálnia a bírónak: a) szándékos 

magatartás; b) jóhiszeműség; c) alapos ok; d) önhiba hiánya; e) kár. 

Ezzel szemben a régi Ptk.-nak a bírói gyakorlatot jelentősen befolyásoló 

kommentárirodalma a régi Ptk. 6. §-ának tényálláselemei körében a 

következő feltételeket határolta el: a) szándékos magatartás, amely b) 

olyan magatartásra indít c) egy jóhiszemű személyt d) alapos okkal, e) 

amelyből őt károsodás éri, f) önhibáján kívül36. A hatályos Ptk. egyik 
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 Gellért 2004. 54. 
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kommentárja37 az utaló magatartás következő tényálláselemeit 

különbözteti meg: a) az utaló magatartás szándékossága; b) a károsult 

jóhiszeműsége; c) károkozó magatartás indokoltsága; d) a károsulti 

önhiba hiánya.38 

Ebben a tanulmányban a következő tényálláselemek mentén történik az 

utaló magatartás elemzése: a) szándékos magatartás; b) jóhiszeműség; 

c) alapos ok; d) önhiba; e) kár; f) okozati összefüggés. 

 

2.2.1. A szándékos magatartás39 

 

Az utaló magatartásnak célzatosnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy a 

bizakodás (képzet) felébresztésére szándékosan kell irányulnia. Nem 

váltja ki az utaló magatartás alkalmazásának lehetőségét az, ha valaki 

gondatlanságból ébreszt másban hamis képzetet. (Eörsi Gyula példája: ha 

valaki az ingatlan eladása után kint felejti az „Eladó!” táblát, és emiatt egy 

vevőjelölt indokolatlan költségekbe veri magát.) Fontos azonban kiemelni 

azt is, hogy az utaló magatartás nem irányulhat a másik fél 

károsodásának előidézésére, mert az már jogellenességet váltana ki, és a 

felelősségi szabályok alapján kellene megítélni.  

Az utaló magatartás általában közlés formájában nyilvánul meg a 

külvilágban, amelynek határozottnak kell lennie. (A Legfelsőbb Bíróság a 

közlés határozottságának megállapítási szempontjait a vállalatok között 

létrejött viszonyokban a GK 14. számú állásfoglalásában vizsgálta.) 

Természetes személyek közötti viszonyban a Legfelsőbb Bíróság egy 

tájékoztatás tartalmát vizsgálva állapította meg, hogy az nem tekinthető 

olyan határozott közlésnek, amely alapján az utaló magatartás 

alkalmazására lehetőség nyílna (BH 1979.375.). Az előzetes közlés 

megerősítése azonban már túlmegy a tájékoztatáson, ezért a megrendelő 

utaló magatartásból eredő kár címén köteles megtéríteni a 

generálkivitelező abból eredő költségeit, hogy a megrendelő ígéretében 

bízva – amely szerint vállalja az új árakon készült számla kiegyenlítését – 

hozzájárult az alvállalkozói szerződés vállalkozói díjának felemeléséhez 

(BH 1986.239.). 

                                    
37

 Wellmann 2013. 552-556. 
38

 Egy másik lehetséges rendezése a tényálláselemeknek (feltételeknek): a) szándékos magatartás; b) annak 

alakja; c) tudomásul vétel; d) utalás határozottsága; e) önhiba hiánya; f) jóhiszeműség; g) cselekvés; h) 

károsodás; i) okozati összefüggés; j) kár megtérítése. Bíró – Lenkovics 2000. 196. 
39

 A tanulmány több helyen a szándékos magatartásra mint utaló magatartás hivatkozik. Ebben az értelemben 

az utaló magatartás nem a tényállás elnevezését, hanem a szándékos – Villányi László szavaival: a 

képzetébresztő – magatartást jelenti. 
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A fentiek alapján hangsúlyozta a Szegedi Ítélőtábla egy közzétett eseti 

döntésben, hogy az utaló magatartás alkalmazására kivételesen csak 

akkor kerülhet sor, ha a felek között polgári jogi szerződés nem jött létre, 

„az ügyletkötéssel ugyanakkor a másik fél nyomatékosan biztatta a másik 

jóhiszemű felet” (BDT 2005.1175.) . 

 

2.2.2. A jóhiszeműség 

 

A jóhiszeműség követelménye azt fejezi, hogy az a fél, aki az utaló 

magatartásban bízva eljárt (a károsult fél), nem tudott a látszattal 

ellentétes valóságról, és kellő gondosság tanúsítása mellett erről nem is 

kellett tudnia. Ebből következően nem jóhiszemű annak a károsultnak a 

magatartása, aki felismeri és így tudja, vagy akinek a körülményekből 

tudnia kell, hogy a másik fél szándékos magatartása csupán látszat, 

ennek ellenére mégis a szerződéskötés reményében költekezik (BDT 

2008.1859.). 

A Legfelsőbb Bíróság egyik döntésében hangsúlyozta, hogy az utaló 

magatartáson alapuló megtérítési igény érvényesítéséhez a megrendelő 

részéről a szándékos magatartás, a szállító részéről pedig a jóhiszeműség 

együttes fennforgásának megállapítása szükséges. A konkrét esetben 

viszont a termelő olyan teljesítési határidő alapulvételével tett gyártási 

előkészületeket, amelyről tudta, hogy a megrendelő szükségleteinek 

kielégítése szempontjából elfogadhatatlan, ezért nem tekinthető 

jóhiszeműnek (BH 1973.174.). Egy másik közzétett döntésben a 

Legfelsőbb Bíróság rámutatott, hogy a jóhiszeműséget jellemzően 

megalapozza az a körülmény, hogy a felek között huzamosabb idő óta 

termelési együttműködési vagy kereskedelmi kapcsolat áll fenn. (BH 

1993.562.) 

 

2.2.3. Alapos ok 

 

A károsult fél jóhiszeműsége mellett szükséges azon többletfeltétel 

megléte is, amelyben az utaló magatartásban való bizakodás komolysága 

és hihetősége jut kifejeződésre. Ez az alapos ok követelménye. Az utaló 

magatartásból egyértelműen ki kell tűnnie annak, hogy mire irányul és mi 

a tárgya. A bíró gyakorlat ennek során azt vizsgálja, vajon egy átlagos 

ember az utaló magatartás alapján eljárt-e volna. Ehhez mérten a 

Legfelsőbb Bíróság konkrét ügyben megállapította, hogy az a telex, amely 

kifejezetten tájékozódó, érdeklődő célzatú volt, nem tekinthető olyan 
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közlésnek, amely megalapozná az utaló magatartás alkalmazásának 

lehetőségét (BH 1979.375.).  

Ezzel összefüggésben merült fel az a kérdés is, hogy a hallgatás 

megalapozhatja-e az utaló magatartás alkalmazását. A Legfelsőbb Bíróság 

iránymutató állásfoglalása szerint a hallgatás nem tekinthető olyan 

határozott közlésnek, amely megfelelne a GK 14. sz. állásfoglalásban 

foglalt követelményeknek, ezért annak alapján az utaló magatartás 

alkalmazásának nem lehet helye (BH 1979.375.). 

 

2.2.4 Az önhiba hiánya és a rendes üzleti kockázat 

 

Az utaló magatartás alkalmazásának további feltétele az önhiba hiánya. Ez 

a tényálláselem arra utal, hogy a károsodásnak nem voltak a kárt 

szenvedett saját oldalán felmerülő okai: ő maga a polgári jogi 

jogviszonyokban megkövetelt mérce alapján, vagyis úgy járt el, ahogy az 

az adott helyzetben általában elvárható40. A kereskedelmi viszonyokban 

az önhiba hiánya azt fejezi ki, hogy az utaló magatartás alapján eljárt fél 

kára nem a rendes üzleti kockázat következménye.  

A Legfelsőbb Bíróság egy közzétett döntésében a fenti szempontok 

alapján kifejtette, hogy amennyiben a szerződés megkötése azért marad 

el, mert az egyik fél a szerződés megkötésének feltételéül szabott 

elvárásokat – önhibájából – nem teljesíti, utaló magatartás alapján 

megtérítés iránti igényt eredményesen nem érvényesíthet (BH 

2011.277.). 

A Kúria több közzétett határozatában megerősítette azt a korábbi bírói 

gyakorlatot (GK 14. sz. állásfoglalás, BH 1974.412., BH1977.386.), amely 

szerint saját gazdasági tevékenységének, üzleti tervei, elképzelései 

megvalósulása kockázatát, a szerződéskötés előmunkálatainak költségeit 

– főszabály szerint – a fél maga viseli, s csak a nagyobb arányú, indokolt 

költekezés megtérítésére lehet mód a tőle elvárható körültekintéssel eljáró 

fél javára (BH 2013.248., BH 2013.275.). Egy másik döntésben a Szegedi 

Ítélőtábla hangsúlyozta, hogy az üzleti viszonyokban abból kell kiindulni, 

hogy a felek szabadon bocsátkozhatnak szerződési (üzleti) tárgyalásokba, 

és nem tartoznak felelősséggel a szerződés létrejöttének elmaradásáért 

(EBD 2013.P.12.). 

A Legfelsőbb Bíróság egyik elvi bírósági határozatának (EBH) alapjául 

szolgáló tényállás szerint a felperes szállodát kívánt építeni budapesti 

területen. Ennek érdekében a felperes jogelődje a helyi önkormányzattal 

                                    
40

 Gellért 2004. 56. 
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megállapodásra jutott, és a szükséges engedélyeket is beszerezte. A 

önkormányzat azonban a lakosság tiltakozásának nyomása alatt, a 

tervezett beruházás területére vonatkozó olyan új szabályozási tervet 

készítetett, amely a felperesi beruházást végleg meghiúsította. A 

Legfelsőbb Bíróság határozatában azt hangsúlyozta – az utaló magatartás 

kivételes jellegére tekintettel –, hogy a bírói gyakorlat töretlen abban: a 

rendes üzleti kockázattal együtt járó hátrány főszabályként nem hárítható 

át a másik félre az utaló magatartás alapján. Ebbe a körbe tartoznak a 

szerződéskötés előmozdításának költségei, az üzleti cél megvalósítása 

érdekében eszközölt befektetések, amelyeket a fél saját kockázatvállalása 

körében maga tartozik viselni. Egy közös üzleti vállalkozás érdekében 

ugyanis mindegyik félnek kell olyan lépéseket tenni, amelyeknek 

költségkihatása van. A Legfelsőbb Bíróság szerint a perbeli esetben a 

felperes volt az egész tervezett projekt kezdeményezője, ötletgazdája, az 

övé volt a koncepció, amit az alperes elfogadott. A felperes józan üzleti 

megfontolásból döntött úgy, hogy nem tervezési díjért, hanem a tervezési 

díj összegét nagyságrendekkel meghaladó vagyoni érték reményében vesz 

részt az elképzelés megvalósításában. A felperes maga mondott le arról, 

hogy a projekt megvalósítása érdekében elvégzett munka ellenértéke 

megtérülésének bármilyen garanciája legyen. A felperes tehát az üzletben 

való részesedés reményében üzleti kockázatot vállalt, tevékenységének 

következményeit emiatt az alperesre nem háríthatja át. A felperes ugyanis 

nem az alperes, hanem a saját érdekében tevékenykedett. A Legfelsőbb 

Bíróság álláspontja szerint a tulajdonosi minőségben eljáró alperes 

önkormányzat nem vállalt és nem is vállalhatott garanciát a projekt 

megvalósítására, erre tehát a felperes nem számíthatott teljes 

bizonyossággal. Az, hogy a tervezett beruházás megvalósítása a 

körülmények kedvezőtlen alakulása – a lakosság heves tiltakozása – miatt 

végül is elmaradt, valamennyi érintett fél közös kockázatviselése körébe 

tartozik. A felperes nem számolhatott azzal, hogy a beruházás biztosan 

megvalósul, erre az alperes sem vállalhatott kötelezettséget. A felek a 

kockázatot közösen vállalták. A per során felmerült bizonyítékok alapján 

ezért nem látta megállapíthatónak, hogy az alperes részéről olyan 

konkrét, szándékos magatartás valósult volna meg, amely az utaló 

magatartás alkalmazását lehetővé tenné (EBH 2003.936.). A hivatkozott 

döntés alapján is megállapítható, hogy a Legfelsőbb Bíróság a rendes 

üzleti kockázat körét széles körben értelmezte, és ennek szükségszerű 

velejárója, hogy az utaló magatartásra alapított igényérvényesítésre szűk 

körben van lehetőség.  
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2.2.5. A kár 

 

Az utaló magatartás alkalmazásának további feltétele a kár. Ez 

jelentkezhet a károsult fél oldalán tényleges kárként vagy elmaradt 

haszon formájában. A bírói gyakorlat alapján a leggyakoribb kárfajták: 

indokolt költségek megtérítése, kötbérfizetési kötelezettség beállta, 

állandó lakás feladása, megvásárolt ház kényszerű eladása alacsonyabb 

áron, külföldi kegydíjról lemondás.41 A bíróságnak mérlegelési lehetősége 

van abban a kérdésben, hogy a kárnak egészbeni vagy részbeni 

megtérítését rendeli megtéríteni a károsult fél javára. Abban az esetben, 

ha a bíróság csak részben ítéli meg a kár megtérítését, felvetődik a 

kérdés, vajon a kárnak mely része nem ítélhető meg. A bíróság egyik 

ítéletében megállapította, hogy a felperes nem követelheti a kára azon 

részének megtérítését, amely a kárelhárítási és kárenyhítési 

kötelezettségének elmulasztása következtében keletkezett (BH 

1984.363.). Álláspontunk szerint azonban ez a gyakorlat vitatható, és 

inkább az az értelmezés tűnik követendőnek, amely szerint az utaló 

magatartás esetén a kármegosztás alkalmazása fogalmilag kizárt, hiszen 

az utaló magatartással okozott kár megtérítésére csak az a fél tarthat 

igényt, akit önhibáján kívül ért a károsodás. Az ilyen kár keletkezésénél 

ezért a károsult közrehatása fogalmilag kizárt.42 

 

2.2.6 Az okozati összefüggés 

 

Az okozati összefüggésről már korábban volt szó, mert Villányi László 

szerint ez az utaló magatartások legfontosabb specifikuma. Ezáltal lehet 

elhatárolni ugyanis a kisrelevanciájú jogi tényeket a nagyrelevanciájú jogi 

tényektől.  

Egy közzétett eseti döntés szerint az utaló magatartás „szoros oksági 

lánc fennállását kívánja meg”: a kárnak a károsult személy 

magatartásával, e magatartásnak pedig a másik személy szándékos 

magatartásával kell okozati összefüggésben állnia (BDT 2005.1196.) A 

Legfelsőbb Bíróság egy közzétett döntésében hangsúlyozta, hogy az 

okozati összefüggésnek a kötelezett szándékos magatartása és a jogosult 

kára között kell fennállnia (BH 1997.275.). Másik ítéletében a Legfelsőbb 

Bíróság azt állapította meg – árnyalva azt a korábbi álláspontját, hogy 

utaló magatartás alkalmazása esetén is helye van kármegosztásnak (BH 
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 Gellért 2004. 61. 
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 Ezzel ellentétesen érvel Légrády Gergely. Szerinte nem helytálló az a kijelentés, hogy nincs helye 

kármegosztásnak, hiszen végeredményben „a kár részbeni megtérítése esetén kármegosztásról van szó”. Légrády 

2003. 23. 
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1984.363.) –, hogy „a Ptk. 6. §-a alapján történő kártérítésnél nincs helye 

kármegosztásnak, hanem a bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy milyen 

összegű kár áll okozati összefüggésben az alperes magatartásával” (BH 

1994.144.). A Legfelsőbb Bíróság ezen megállapítása alapvetően 

helyesnek tűnik, ugyanakkor mégis van vitatható eleme, mert az utaló 

magatartást felelősségi tényállásként kezelte. 

 

3. Az utaló magatartás alkalmazása a gyakorlatban 

 

3.1. Az utaló magatartás alkalmazása a Ptk. alapján 

 

Az egyik polgári jogi tankönyv hívja fel a figyelmet arra, hogy az utaló 

magatartás kialakulásában jelentős szerepe volt a „hűtlen elhagyás” 

eseteinek, amikor a menyasszony családja a vőlegény házassági 

ígéretében bízva olyan költekező magatartást tanúsított, amiből aztán 

kára származott.43 Az utaló magatartás esetkörébe tehát beletartozik az 

az eset, ha valaki házassági ígéretben bízva, annak érdekében jelentős 

költekező magatartást tanúsít. 1965-ben konkrét esetben az egyik fél a 

másik – a házassági ígéretet tevő – fél kívánságára, a megkötendő 

házasság reményében elhagyta addigi otthonát két kiskorú gyermekével 

együtt. A bíróság ilyen esetben alkalmazhatónak látta a régi Ptk. 6. § 

szabályát, a keletkezett károk megtérítése érdekében. (BH 1965.4603.)  

Az utaló magatartás kezdeti alkalmazása körében szintén tipikus 

élethelyzet volt az, ha valaki másik személynek munkaviszony létesítésére 

vonatkozóan tesz ígéretet, majd ezt nem tartja meg. Ilyen tényállás 

alapján fejtette ki a Legfelsőbb Bíróság, hogy nem munkaügyi vita 

keletkezik, hanem az általános hatáskörű bíróság hatáskörébe tartozik az 

arra alapított kártérítési követelés elbírálása, hogy a felperes az alperes 

biztatására szüntette meg a korábbi munkaviszonyát, de az alperes vele 

nem létesített munkaviszonyt (BH 1970.6543, ld. még BH 2005.12.).  

A fentiek mellett ugyanakkor szükséges kiemelni, hogy az utaló 

magatartás alkalmazása leginkább kereskedelmi viszonyokban merül fel 

(pl. BDT 2005.1138., BDT 2007.1699., BDT 2010.2247., BDT 2011.2410., 

BDT 2012.2798., BDT 2014.3081., BDT 2014.3212.), és kivételes eset az, 

amikor ettől eltérő viszonyokban alapoz meg igényérvényesítést.  

A Legfelsőbb Bíróság egy közzétett eseti döntésében az utaló 

magatartás alkalmazási lehetőségét közigazgatási jogviszonyban 

vizsgálta. Az ügyben eljárt másodfokú bíróság azt állapította meg, hogy 
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polgári jogi jogviszony hiányában az utaló magatartás alkalmazására nincs 

jogi lehetőség, mert az alperes és az adózók nem polgári jogi 

mellérendeltségben, hanem közigazgatási jogviszonyban állnak 

egymással. Ennek a jogviszonynak a tartalmát a jogalanyok adójogi 

szabályokon alapuló jogai és kötelezettségei határozzák meg. A mulasztás 

(jogellenesség) folytán felmerült esetleges kár megtérítését legfeljebb a 

régi Ptk. 349. §-a alapozhatja meg. A Legfelsőbb Bíróság azonban 

kifejtette, hogy az utaló magatartás tartalmából az a következtetés 

vonható le, hogy szerződéses kapcsolaton alapuló jogviszony esetén e 

rendelkezés alapján nem lehet igényt érvényesíteni. Ebből azonban – 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem következik az, hogy akár 

nem mellérendeltségben szereplő jogalanyok esetén ezt a rendelkezést ne 

lehetne alkalmazni, ha annak valamennyi együttes feltétele megvalósult, 

miként a perbeli esetben is. Az említett „alapelvi rendelkezés” éppen arra 

szolgál, hogy ha a károsodás valamely személy jogellenesnek nem 

minősülő magatartása folytán keletkezett, és méltánytalan helyzetet 

teremtett, ez esetben segítsen annak részleges vagy teljes rendezésében 

anélkül, hogy kártérítési felelősséget megalapozó jogi helyzet keletkezett 

volna (BH 2002.12.). Amint a fentiekben erre már utaltunk, a Legfelsőbb 

Bíróság e döntése komoly kritikát váltott ki a kommentárirodalomban.44 

 

3.2. Kitekintés: az utaló magatartás (estoppel) alkalmazási 

lehetőségei az angolszász jogrendszerben 

 

3.2.1. Az estoppel általában 

 

Az estoppel intézményét Magyarországon először Almási Antal vizsgálta, 

de annak részletes és – a korban – teljes bemutatása Villányi László 

érdeme. Villányi László az alábbi általános szabályban foglalta össze az 

estoppelt: „Ha valaki mással szemben szándékosan olyan magatartást 

tanúsít, melyből ez utóbbi alaposan következtethet valamely jogilag 

jelentős tényre, s e következtetésére jóhiszeműen támaszkodva helyzetét 

rosszabbra változtatja, akkor az utóbbival szemben nem bizonyíthatja a 

ténynek az ellenkezőjét.”45 Az angol jogban eredetileg a bizonyítási jog 

keretében fejlődött ki az estoppel intézménye mint megdönthetetlen 

vélelem. Ez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy abban az esetben, ha 

a felek viszonyában ténylegesen nem történt meg a joghatást kiváltó 
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magatartás tanúsítása, akkor ezt a magatartást pótolhatta az egyik félnek 

a másik tényközlése nyomán kialakult képzete, amely alapján helyzetét 

megváltoztatta, és ekkor a bíró olybá vette, mintha a hiányzó magatartás 

megtörtént volna. Ez pedig már anyagi jogi joghatást jelentett. Az 

estoppelnek ez az eredeti alakzata, amelyet Villányi László a művében 

mintául használt az utaló magatartás elméleti megalapozása során. A 

jogintézmény azonban az eltelt közel kilenc évtizedben jelentős 

változásokon ment át. 

Az estoppelre nehéz általános meghatározást találni, mert annak 

rengeteg alakzata ismert.46 Általában olyan helyzetet jelöl, amikor az 

egyik fél egy magánjogi jogvitában nem mondhatja, mert „akadályozott” 

(is estopped) abban, hogy bizonyos tényállítás igazát kétségbe vonja, 

attól függetlenül, hogy a tényállítás a valóságnak megfelel-e vagy sem.47 

Ehhez azt is hozzá szokták tenni, hogy az „akadályozottság” oka az, hogy 

a tényállítás alapja valamely, az „akadályozott fél” korábbi kijelentése, 

vagy egy korábban tanúsított magatartása, és az aktuális eljárásban ezzel 

a tényállással ellentétes kijelentést akar tenni.48 Van olyan forrás is, amely 

a fogalmi elemek közé emeli azt, hogy a tényállítás alapján ténylegesen ki 

kell alakulnia a bizalomnak a tényállítás valósága iránt ahhoz, hogy az 

estoppelt alkalmazni lehessen.49 Egyes források szerint az estoppel 

bizonyítási szabály50, de inkább tekintik egységes, az egész szerződési 

jogot átható jogelvnek51.  

A különböző elnevezések használata nemcsak országonként eltérő, 

hanem adott országon belül is következetlen. A legfontosabb alakzatok: 

az estoppel by representation, a promissory estoppel, és a proprietary 

estoppel.52 Az estoppel by representatiton esetén az egyik fél a másik 

tényközlése alapján, oly módon változtatja meg a helyzetét, hogy abból 

károsodás éri. Ennek eredményeként a közöttük meginduló esetleges 

eljárás során, a bíróság – a hátrányt szenvedett fél előterjesztése esetén 

– megtilthatja, hogy a tényközlést tanúsító fél a korábbi tényközlésével 

                                    
46

 A következő alakzatok a leggyakoribbak: i) agency by estoppel; ii) estoppel by conduct; iii) estoppel by 

deed; iv) estoppel by judgement; v) estoppel by representation; vi) estoppel in pais; vii) issue estoppel; viii) 

estoppel of record; ix) estoppel per rem judicatam; x) promissory estoppel; xi) proprietary estoppel; xii) estoppel 

by acquiescence. 
47

 Words and Phrases Legally Defined (Butterworths), 1988. 68. o. 
48

 Mellinkoff’s Dictionary of American Legal Usage, 1992. 215. o. 
49

 West’s Legal Thesaurus and Dictionary (Statsky), 1985. 288. o. 
50

 Harrap’s Dictionary of Law and Society, 1989. 104. o. 
51

 „The doctrine of estoppel is one of the most flexible and useful in the armoury of the law…” Amalgamated 

Investment & Property Co Ltd v Texas Commerce International Bank Ltd (1981) 3 All ER 577 584, per Lord 

Denning MR 
52

 Ezek az ún. bizalomalapú (reliance-based) estoppel kategóriába tartozó konstrukciók. Sok helyen lehet 

találkozni az equitable estoppel kifejezéssel: ez a promissory és a proprietary estoppel összefoglaló elnevezése. 
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ellentétes állítást tegyen az eljárás során53. A promissory estoppel alapjául 

az szolgál, hogy az egyik fél olyan ígéretet tett a másik fél részére, amely 

a másikat arra vitte, hogy az ígéret alapján eljárjon, és a 

helyzetváltoztatás után már nincs lehetőség visszatérni az eljárást 

megelőző állapotba. A proprietary estoppelnek – elsősorban – az ingatlan 

használati jogával, valamint a tulajdon-átruházással kapcsolatos vitákban 

lehet helye, de emellett a tág értelemben vett tulajdonosi viszonyokban 

tett nyilatkozatokhoz, illetve ígéretekhez is kapcsolódhat. 

A bizalomalapú estoppelek általános jellemzői között könnyebb olyan 

elemeket találni, amelyek a különböző alakzatokat közös nevezőre 

hozzák. Az egyik ilyen elem a bizalomkeltés (inducement) megléte a felek 

viszonyában. Az estoppel by representation esetén a bizalomkeltés alapja 

valamely tényközlés, míg a promissory estoppel esetén egy ígéret, míg a 

harmadik alakzat esetén olyan megállapodás, amely alapján úgy tűnik, 

hogy valaki jogosan használ vagy bír tulajdonul egy ingatlant. A másik 

közös elem a hátrány (detrimental), amely vagy a tényközlés vagy az 

ígéret alapján történő helyzetváltoztatás eredménye, vagy – a harmadik 

esetben – a látszat alapján történő beruházás (vagy egyéb költekezés) az 

ingatlanon vagy más dolgon. 

Az angolszász jogrendszerű országokban az utóbbi évtizedekben egyre 

határozottabb igény mutatkozik egy egységes estoppel alakzat 

kialakítására.54 Ebbe a folyamatba illeszkedik Michael Spence-nek azon 

javaslata, hogy az estoppel különböző alakzatait egységes szempontok 

alapján kellene vizsgálni.55 Ennek módszere pedig az, hogy a felek 

magatartását az ún. unconscionability-teszt56 alapján kellene értékelni, és 

ennek során a bíróság a következő kérdések mentén juthatna el a 

döntésig: (i) hogyan alakult ki a bizakodás a tényközlés vagy az ígéret 

nyomán; (ii) mi a tényközlés vagy az ígéret tartalma; (iii) milyen 

háttértudással rendelkeztek a felek; (iv) milyen érdekek mentén 

cselekedtek a felek; (v) milyen volt a felek kapcsolata; (vi) milyen 

erőpozícióban voltak a felek; (vii) voltak-e már kapcsolatban a felek, vagy 

most találkoztak először; (viii) milyen lépéseket tett, ha tett, a tényközlő, 

                                    
53

 Az estoppel by representation gyakorlati alkalmazásában rejlő problémák leginkább a jogalap nélküli 

gazdagodástól való elhatárolásban mutatkoznak meg. Ld. erről Key, Paul: Excising Estoppel by Representation 

as a Defence to Restitution, Cambridge Law Journal, vol. 54. 
54

 Thompson 1983. 277. Szerinte az estoppel különböző alakzatait a következő fogalmi elemek mentén 

lehetne közös nevezőre hozni: bizakodás (expectation), reliance (bizalom) és mérlegelés (discretion).  
55

 Spence 1999. 151. 
56

 Az unconsionability-teszt keretében vizsgált szempontok mérlegelésével a bíró végső soron azt deríti fel, 

hogy a felek magatartása mennyiben felel meg azoknak a követelményeknek, amelyeket – jogi szabályozás 

hiányában – a „lelkiismeret” vezérel. (Például az egyik fél tudja, hogy a másik – gazdaságilag – kiszolgáltatott 

helyzetben van, és ezt kihasználja.) Az angol jogirodalomban találkozni lehet azzal az állásponttal is, amely a 

„méltánytalanság” (inequitability) szinonimájaként utal a kifejezésre. Kramer 2002. 37. 
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ígéretet tevő a tényközlés ill. ígérettétel után. Az unconscionability-tesztet 

már egyes bíróságok alkalmazzák az Egyesült Királyságban (Angliában és 

Walesben) és Ausztráliában. 

 

3.2.2. A promissory estoppel az Egyesült Államokban 

 

Az utaló magatartás hazai szabályozásához legközelebb a promissory 

estoppel intézménye áll, annak is az Egyesült Államokban kialakult 

változata. Az Egyesül Államokban a XIX. század derekán jelentek meg 

azok az igények, amelyek az ígéret kötelező erejének elismerését 

szorgalmazták. Ekkora alakultak ki azok az esetcsoportok, amelyekben 

elismerést nyert a bizalom védelme, mint a bekövetkezett érdeksérelem 

orvoslásának alapja. Ezek az esetcsoportok pedig az alábbiak voltak: (i) a 

bíróság abban az esetben, ha az ígéret címzettje az ígéret nyomán 

komolyabb beruházást végzett az ingatlanon, akkor azt kötelező erővel 

ruházta fel;57 (ii) olyan szerződések megkötése esetén, ahol az egyik fél 

árut adott át a másiknak azon ígéretért cserébe, hogy az áruban 

bekövetkezett esetleges károkat megtéríti az átvevő;58 (iii) a jótékonysági 

célú adakozás esetén. Ezen ígéretek esetében a bíróságok már 

kezdetekkor nagyobb hajlandóságot mutattak arra, hogy azokat kötelező 

erővel ruházzák fel;59 (iv) a családon belüli ígéretek védelme.60 Idővel a 

fenti esetköröket egységesen kezdték kezelni, és egységes elnevezést 

kaptak: promissory estoppel.61  

E döntések nyomán kialakult az a gyakorlat, amelynek az alapgondolata 

az volt, hogy ha valaki egy másik személlyel szemben olyan magatartást 

tanúsít (tényközlést vagy ígéretet tesz), amelyet a másik fél eljárása 

alapjául vesz, és ennek nyomán helyzetét rosszabbra változtatja, akkor a 

consideration tan szabályai megvalósulásának hiányában is, lehetőség van 

a tényközlést vagy az ígéretet kikényszeríteni.  

                                    
57

 Seavey v Drake, 62 NH 393 (1882) 
58

 Prescott v Jones, 69 NH 305, 41 A 352 (1898) 
59

 Beatty v Western College, 177 Ill 280, 52 NE 432 (1898) 
60

 A fő problémát ezekben az esetekben az okozza, hogy teljesen mások a szerződéskötést meghatározó 

szempontok, mint a kereskedelmi viszonyokban, ahol természetes az, hogy a felek tárgyalásokat folytatnak 

egymással. Ezzel szemben, a családon belüli viszonyokban, az esetek nagy részében nem egyértelmű 

kijelentések vezetik a másik felet arra, hogy a helyzetét – akár radikálisan is – megváltoztassa. Megtörtént eset a 

következő: A nagyapa az unokájának azt a kijelentést tette, hogy „kitaláltam valamit, ami lehetővé teszi, hogy ne 

kelljen többet dolgoznod”. Az unoka azonnal felmondott a munkahelyén, de a nagyapa életében már nem tudta 

beváltani ígéretét. Halála után pedig az örökösei megtagadták az unoka azon követelését, amelyet az ígéret 

alapján támasztott. A bíróság az ügyben arra jutott, hogy nagyfokú méltánytalanságot eredményezne, ha az 

unoka számára az örökösök nem térítenék meg az ígéret alapján tanúsított helyzetváltoztatásából eredő 

károsodását. Ricketts v Scothorn 57 Neb 51, 77 NW 365. (1898) 
61

 A kifejezést először S. Williston használta 1920-ban. 
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A promissory estoppelt először 1932-ben szabályozták normatív alapon 

a Restatement Actben: „Egy ígérettevő, abban az esetben, ha az 

észszerűség alapján számítania kellett arra, hogy az ígéret címzettje az 

ígéret alapján helyzetét jelentősen megváltoztatja, azáltal hogy eljár, 

vagy olyan magatartás tanúsításától tartózkodik, amelyet egyébként 

megtett volna, és ez bekövetkezik, akkor az ígérete alapján kötelezetté 

válik, hacsak a méltánytalanság másképp nem orvosolható”.62 A második 

Restatement Act 1981-ben két ponton változtatott a korábbi 

szabályozáson. Egyrészt törölte azt a követelményt, hogy az ígéret 

címzettjének jelentős helyzetváltoztatást kell tanúsítania. Másrészt a 

károsodás érheti harmadik személyt is. Az előbbi változtatás mögött az a 

gyakorlati tapasztalat állt, amely alapján a bíróságok csak akkor ítélték 

meg a károsodás megtérítését – mégpedig egészében –, ha a 

helyzetváltoztatás jelentős volt, máskülönben nem. Tehát nem ismertek 

köztes megoldást a promissory estoppel alkalmazása során. Ezen a 

gyakorlaton a második Restatement Act aszerint változtatott, hogy a 

bíróságok által megítélt kártérítés mértékét egyrészt az ígéret 

címzettjének helyzetváltoztatásától, másrészt a károsodás mértékétől 

tették függővé. Ezáltal lehetővé vált, hogy a bíróságok mérlegeljék azt, 

mennyiben látják indokoltnak a kártérítés mértékének megítélését.63 Az 

iménti szabály alól egy kivételt ismer a második Restatement Act: a 

jótékonysági célú felajánlás. Ebben az esetben ugyanis nincsen szükség 

arra, hogy a másik fél az ígéret nyomán helyzetét megváltoztassa és ezért 

az ő viszonyaiban, az ígéret nyomán, nem is következik be változás.64  

A második Restatement Act alapján a promissory estoppel 

alkalmazásának területe is körülhatároltabbá vált. A promissory estoppelt 

ugyanis nem lehet alkalmazni akkor, amikor a felek a szerződéskötési 

tárgyalások során tesznek egymásnak ígéretet, mert azokat a helyzeteket 

a második Restatement Act eltérően szabályozza. Ha ugyanis a felek a 

tárgyalások során tesznek ígéretet egymásnak, akkor azt az ún. option 

contractként lehet kikényszeríteni.65 Knapp szerint ezekben az esetekben 

                                    
62

 „A promise which the promisor should reasonably expect to induce action or forbearance of a definite and 

substantial character on the part of the promisee and which does induce such action or forbearance is binding if 

injustice can be avoided only by enforcement of the promise.” Restatement of Contracts § 90 (1932).  
63

 A fenti változás mögött az a törekvés húzódik meg, amely szakítani akart azzal a klasszikus 

megközelítéssel, amely az ún. „expectation interest” védelmét helyezi előtérbe. Ezáltal pedig az ún. „reliance 

interest” védelmére helyeződött a hangsúlyt. (Utóbbi alapján a kár megtérítésének mértéke a bizalom 

mértékéhez igazodik.) 
64

 A kodifikátorok azért tették ilyen egyszerűvé a jótékonysági célú felajánlások kötelező erejének 

elismerését, mert az amerikai társadalomban ennek a fajta forrásszerzésnek komoly hagyománya van az 

alapítványok és egyéb társadalmi szervezetek körében. 
65

 Ahhoz, hogy az ígéret ilyen módon nyerjen kötelező erőt a következő feltételek valamelyikének kellett 

teljesülni: (i) az ígéretet az ajánlatot tevő aláírja és lepecsételi, és úgy tűnik számára, hogy a consideration 

teljesül; vagy (ii) az ajánlatot törvény visszavonhatatlannak nyilvánítja. [Restatement (Second) Act § 87(1) 
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a kötelező erőt egyrészt a formai követelmények, másrészt a bizalom 

alapozza meg, mert vagy a formai követelmények teszik 

visszavonhatatlanná az ajánlatot, vagy a bizalom eredményezi az ajánlat 

kikényszeríthetőségét.66 

Az Amerikai Jogi Intézet Kommentárja szerint a promissory estoppel 

esetén a bizalom azon alapul, hogy az egyik fél olyan képzetébresztő 

magatartást tanúsított, amely alapján a másik fél eljárt.67 A védelmet az 

indokolja, hogy ennek következtében hátrány68 (detriment) érte azt, aki 

az ígéretben bízva eljárt.  

A promissory estoppel alkalmazásának az alábbi feltételeit követeli meg 

az amerikai jog69: a) az ígéretet70; amely b) az ígéretet tanúsító félben 

annak az elvárását alapozza meg, hogy az ígéret nyomán a címzett vagy 

harmadik személy a helyzetét megváltoztatja71; c) ez bekövetkezik 

(bizalom)72; és végül d) a kialakult helyzet méltánytalan73. Ha feltételek 

                                                                                                             
(1981)] (iii) „Egy ajánlattevő, abban az esetben, ha az ésszerűség alapján számítania kellett arra, hogy az 

ajánlat címzettje, még az ajánlat elfogadása előtt, az ajánlat alapján helyzetét jelentősen megváltoztatja, azáltal 

hogy eljár, vagy olyan magatartás tanúsításától tartózkodik, amelyet egyébként megtett volna, akkor az ajánlat, 

mint option contract kötelező erejű addig, amíg a méltánytalanságot kiküszöböli.” [Restatement (Second) Act § 

87(2) (1981)] 
66

 Knapp 1981. 63.  
67

 Knapp szerint a promissory estoppelben foglalt elv – egy ígéretben bízó fél védelme – a Restatement Act 

más rendelkezéseiben is megjelenik: a) nem elfogadott ajánlatban való bizakodás (option contract) [§ 87]; b) 

alaki hiba miatt létre nem jött szerződésben való bizakodás (enforcement by virtue of action in reliance) [§ 139]; 

c) a szerződésmódosítás hibája miatt létre nem jött módosításban való bizakodás [§§ 89 és 150]. 
68

 Ezért gyakran utalnak úgy az amerikai jogirodalomban a promissory estoppelre, mint hátránnyal járó 

bizalomra (detrimental reliance). 
69

 Metzger – Phillips 1983. 511. 
70

 Az ígéret az azt tanúsító fél szándékát hordozza, amely megjelenhet a külvilágban minden olyan formában, 

amely alkalmas arra, hogy a tartalmát a másik fél megismerhesse. Ez tehát lehet szóbeli vagy írásbeli 

cselekmény és ráutaló magatartás is. De például érzelmi állapot (harag, öröm) vagy egy vélemény nem 

minősülhetnek ígéretnek, mert azok nem lehetnek alapjai az észszerű bizakodásnak. Az ígéretnek világosnak, 

határozottnak és egyértelműnek kell lennie. A szándék irányulhat vagy valamely magatartás tanúsítására vagy 

valamitől való tartózkodásra. Az ígéretet tanúsító számára tudatosulnia kell annak, hogy a másik fél az ígéretét 

megértette. 
71

 Az ígérettevőnek számítania kell arra, hogy a másik fél a helyzetét megváltoztatja. Ezt az előrelátását 

befolyásolhatja az ígéret címzettjének személyisége (pl. hiszékenysége), ami nem zárja ki egyértelműen azt, 

hogy az ígéretét a bíróság kötelező erővel ruházza föl, de mindenképpen gondos mérlegelést követel a bíróság 

részéről annak megállapítása, hogy az ígéretet tevő fél számára mennyiben voltak egyértelműek ezek a 

személyiségi jegyek. A bíróság objektív mércét alkalmaz, amely eredményezheti azt is, hogy az ígéret címzettje 

annak ellenére, hogy nem számított a másik fél helyzetváltoztatására, mégis felelősséggel tartozik majd az 

ígéretéért azon az alapon, hogy nem a megfelelő gondosságot tanúsította. Ezen kívül szintén mérlegelni kell azt, 

hogy az ígéret milyen formában jelent meg a külvilágban, és ezáltal megvizsgálni azt, hogy a konkrét 

körülményekben mennyire volt egyértelmű, ösztönző, és ezek alapján eldönteni azt, hogy egyáltalán alkalmas 

volt-e arra, hogy a címzett magatartását valóban befolyásolja. 
72

 Az a tény, hogy az ígéret címzettje helyzetét megváltoztatja, mutatja az ő bizakodását a másik fél ígérete 

iránt. A helyzetváltoztatásnak „konkrétnak” (specific) és „bizonyosnak” (ascertainable) kell lennie. A konkrétság 

azt jelenti, hogy az ígéretre adott válasz, míg a bizonyosság, hogy az ígéret címzettje viszonyainak valóságos 

megváltoztatását eredményezte. A promissory estoppelhez az első Restatement Act alapján szükség volt arra, 

hogy az ígéret címzettje a helyzetét jelentős mértékben változtassa meg, de ezt a mai szabályozás már nem 

tartalmazza. Ennek ellenére a gyakorlatban továbbra is jelentősége van annak a kérdésnek, hogy az ígéret alapján 

a címzett mennyiben változtatott a helyzetén. Abban az esetben, ha az ígéret egy harmadik személy javára szól 

(pl. harmadik személy részére történő kifizetés) belátható, hogy ez az ő bizakodását is kiváltja. Ebben az esetben 
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megvalósulnak, akkor a promissory estoppel segítségével olyan 

mértékben kell orvosolni a helyzetet, amit a méltányosság megkövetel. 

A fentiek alapján látható, hogy a promissory estoppel tanának 

középpontjában a bizalom74 áll. A második Restatement Act rendelkezése 

pedig lehetővé teszi a promissory estoppel széleskörű alkalmazását. Ezzel 

együtt azonban felerősödött az arra vonatkozó diskurzus is az amerikai 

jogirodalomban, hogy valójában miért kell védeni a bizalmat.  

Gilmore szerint a XX. század társadalmában „mindannyian egy gépezet 

apró alkatrészei vagyunk, mindannyian függünk a másiktól”.75 A mai 

társadalomban ezáltal olyan összetett viszonyrendszerek jöttek létre, 

amelyben csak úgy lehet élni, ha szükségszerűen megbízunk a másikban. 

Fokozottan érvényesül ez az elv a gazdasági viszonyokban, ahol sokszor a 

merev, tradicionális jogi szabályozás gátolja annak hatékonyságát.76 

Metzger és Phillips szerint a promissory estoppel szabályozása iránti 

igényt az alábbi, egymással összefüggő tényezők kényszerítették ki77: (i) 

az első Restatement Act idejében a klasszikus liberális gazdasági 

liberalizmus – amely az individualizmust hangsúlyozta – háttérbe szorult; 

(ii) a gazdaságban megjelentek a nagyvállalatok, amelynek kettős hatása 

volt: egyrészt a vállalaton belüli viszonyokban a munkavállaló 

kiszolgáltatottságát eredményezte, másrészt a vállalaton kívüli 

viszonyokban azáltal, hogy a tárgyalási pozíciókat kibillentette 

egyensúlyából, aláásta a consideration tant. Ezek a társadalmi-gazdasági 

jelenségek alapozták meg azt az igényt, amely a bizalom védelmét 

kikényszerítették.  

Farber és Matheson pár évvel a második Restatement Actet követően 

megvizsgálták a bírói gyakorlatot annak érdekében, hogy a promissory 

estoppel gyakorlati érvényesülését bemutassák. Ennek során arra a 

megállapításra jutottak, hogy a bíróságok a második Restatement Actben 

foglalt elvektől eltérő módon alkalmazzák a jogintézményt, és ennek 

következtében annak szabályait tulajdonképpen újraalkotják. Szerintük 

                                                                                                             
őt ugyanazok a jogok illetik meg az ígéret kikényszerítése esetén, mint az ígéret címzettjét. 
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 A méltánytalanság kérdését alapvetően a bizakodás észszerűsége határozza meg, és természetesen az, hogy 
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ugyanis a bíróságok számára nem a bizalom a döntő tényező a promissory 

estoppel megítélése során, ezáltal pedig olyan gyakorlatot támogatnak, 

amely elsősorban a gazdaság szereplői között elhangzott ígéretek 

könnyebb kikényszeríthetőségét teszi lehetővé.78 Ennek hátterében 

össztársadalmi érdek áll: a gazdasági kapcsolat könnyebb és hatékonyabb 

felépítésének lehetősége.79 Szerintük ez a bírói gyakorlat elvezet majd 

ahhoz, hogy a gazdasági szereplők egy „láthatatlan kézfogás”80 keretében 

kapcsolódnak össze. Ezzel ellentétben Hillmann – aki egy évtizeddel 

később szintén a bírósági gyakorlatot vizsgálta – arra a következtetésre 

jutott, hogy a fenti elmélet helyessége nem igazolható a bírói döntések 

alapján. Tehát szerinte a bírói gyakorlatban nem hagyják figyelmen kívül a 

bizalom vizsgálatát, sőt a döntések döntő tényezője.81  

Chung szerint a promissory estoppel alkalmazása kapcsán a 

legnehezebb kérdés, hogy meddig kell védeni a bizalmat.82 Ennek a 

kérdésnek a megválaszolása érdekében kutatta a bírósági döntésekben az 

ún. optimális bizalom szintet (optimal level of trust). Szerinte ennek 

határát a következő eseteken keresztül lehet kijelölni. A optimális szint 

egyik határát azok az esetek jelentik, amelyekben a bizalmat maximálisan 

védeni kell. Ennek oka lehet az, hogy az egyik fél a konkrét helyzetben 

nem tehet mást, mint hogy bizakodik, mert gyengébb pozíciója által nincs 

ráhatása az ügylet kimenetelére.83 Másrészt előfordulhat, hogy a felek 

között régről tartó, huzamos kapcsolat áll fenn, és az ennek során 

kialakult szokások megszegése okoz károsodást.84 Az optimális szint 

másik végpontját pedig azok az esetek jelentik, amelyekben a bizalmat 

egyáltalán nem kell védeni. Ezekben az esetekben a károsodott fél 

számára nem volt szükségszerű, hogy az ügyletet megkösse, vagy annak 

során volt választási lehetősége arra vonatkozóan, hogy a bekövetkezett 

kárát – kisebb áldozat árán – elhárítsa, de ezt nem tette meg.85 Chung 

szerint ebbe a körbe tartozik az amerikai jogirodalom egyik legtöbbet 

idézett döntése: a Hoffman v Red Owl-ügy.86 Ebben az ügyben Joseph 

Hoffman franchise szerződést akart kötni a Red Owl élelmiszer 

üzletlánccal. Red Owl biztosította Hoffmant, hogy a szerződést megkötik, 
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ha tapasztalatot szerez az üzletvitelben és befektet 18.000 dollárt. Ennek 

érdekében Hoffman eladta a pékséget, amit korábban üzemeltett, és egy 

közeli kisvárosban vett egy kisebb élelmiszerboltot, annak érdekében, 

hogy tapasztalatot szerezzen. Ezt követően Red Owl kétszer is 

módosította az eredeti feltételeket: a 18.000 dollárt először 24.100 

dollárra, majd végül 34.000 dollárra emelte fel. Hoffman képtelen volt 

előteremteni ezt az összeget, így a franchise szerződést nem kötötték 

meg. Hoffman a promissory estoppel alapján kérte a bíróságtól kárának 

megtérítését. Követelését a bíróság elfogadta. Chung szerint azonban az 

ügyben ellentétes döntést kellett volna hoznia a bíróságnak. Ennek okát 

pedig abban látja, hogy a tényállás pontosabb felfedése alapján 

magyarázatot nyer az a tény, hogy a Red Owl miért emelte a megkövetelt 

tőke nagyságát. Red Owl az eredetileg feltételül szabott 18.000 dollárt 

ugyanis tisztán saját tőkeként követelte, míg Hoffman ezt kölcsönből 

tudta csak előteremteni. Red Owl pedig azért emelte a tőke összegét, 

mert ezáltal kívánta biztosítani a pénz értékállóságát – az előzetes 

tárgyalások két évig tartottak – másrészt ezzel kívánta kompenzálni azt, 

hogy Hoffman kölcsönből biztosítja az összeget. Másrészt Chung szerint 

Hoffman bizakodása a szerződés létrejöttében nem volt észszerű. Red Owl 

soha nem tett kifejezett ígéretet arra, hogy a szerződést mindenképpen 

megkötik, az ígéret ugyanis úgy szólt, hogy ahhoz teljesítenie kell a 

feltételeket. Hoffman pedig egyik feltételt sem teljesítette, mert sem a 

tőkét nem tudta előteremteni, sem a szükséges tapasztalatot nem tudta 

felmutatni. Mindezek miatt teszi fel Chung azt a kérdést, vajon a jognak 

védenie kell-e az ilyen helyzetben Hoffmant? Az ő válasza pedig az, hogy 

nem. 

 

Összegzés 

 

A Ptk. normaszöveg-javaslatához fűzött indokolás szerint az új 

szabályozás abból indul ki, hogy „az új Polgári Törvénykönyvben egy 

szociális elemekkel átszőtt, alkotmányosan védett piacgazdaság 

magánjogi feltételeit kell megteremteni”, és ezért ennek érdekében 

szabályozza a magánjogi jogviszonyokat. A fenti célkitűzés a 

magánautonómia védelme mentén jelenik meg a szabályozásban. Ennek 

egyik legfontosabb következménye pedig a szerződési szabadság, amelyet 

„csak ott és annyiban indokolt korlátozni, ahol és amennyiben ez a 

szociális igazságosság követelménye érdekében elengedhetetlenül 

szükséges, és a piaci verseny szabadságának feltételei között pedig még 

lehetséges”.  
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A hatályos szabályozás másrészt a monista elven épül föl: „átfogja az 

üzleti világ, a kereskedelem, vagyis a vagyoni forgalom professzionális 

szereplőinek és a magánszemélyeknek magánjogi viszonyait egyaránt”. 

Ennek keretében pedig a kereskedelmi viszonyokra mintázza a 

szabályokat.87 Ebben a szabályozási környezetben jelenik meg az utaló 

magatartás is.  

Láthattuk az utaló magatartások szabályozástörténetének 

magyarországi bemutatása során, hogy a szabályozásban mindig 

megjelent annak kettős kötöttsége. A kötöttség oka, hogy egyrészt jelenti 

egy etikai norma megjelenítését a magánjogban, másrészt pedig segíti a 

kereskedelmi forgalom hatékonyságának növelését. Természetesen az 

esetek jelentős részében ez a két jellemző együtt érvényesül, de sohasem 

azonos súllyal. A régi Ptk. kodifikátorai az előbbit hangsúlyozták: a 

társadalmi együttélésből fakadó erkölcsi követelmények tették 

szükségessé az utaló magatartásokért való helytállás általánosítását (régi 

Ptk. 6. §). Ennek ellenére az elmúlt évtizedekben is jelen volt – még a 

korlátozott kereskedelmi viszonyok ellenére is – a forgalom biztonságát 

célzó hatása a gazdálkodó szervezetek viszonyaiban. A rendszerváltozás a 

régi Ptk. 6. §-t eredeti funkciójától megfosztotta, azáltal, hogy teljesen új 

társadalmi-gazdasági helyzetet teremtett. A társadalmi-gazdasági 

viszonyok – mai napig tartó – átalakulása pedig jelentős szerepet játszott 

abban, hogy a bírói gyakorlat következetlenné vált a régi Ptk. 6. §-ra 

alapított igényekkel kapcsolatban.  

A hatályos Ptk. szerint a magánautonómiát csak annyiban lehet 

korlátozni, amennyiben az feltétlen szükséges a társadalmi együttélés 

érdekében. Ezáltal az utaló magatartás etikai színezete háttérbe szorul, 

hiszen így már nem lehet az a rendeltetésének elsődleges oka, hogy általa 

„szociális igazságot” szolgáltasson a bíróság. A hatályos szabályozás 

társadalomképe ugyanakkor felerősíti az utaló magatartás természetének 

másik oldalát, a forgalmi viszonyok segítését. 

Felmerülhet azonban a kérdés, miért van egyáltalán szükség arra, hogy 

a polgári jog általános helytállási normát határozzon meg az utaló 

magatartás esetén.  

Láthattuk a külföldi példákból, hogy a gazdasági szereplők között a 

legfontosabb összekötő kapocs a bizalom, ha ez hiányzik, a gazdasági 

viszonyok ellehetetlenülnek. Olyan piac, ahol a gyanakvás és az 

elkülönülés a meghatározó, nem működhet jól. Ahol viszont a bizalom 
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megvan, ott a gazdasági szereplők költséget, időt és fáradságot 

spórolhatnak. Nincs szükség a másik fél ellenőrzésére, nem kell saját 

költségen információkat szerezni, és elkerülhetők az évekig tartó peres 

eljárások. A külföldi tapasztalatok alapján ezért nem az a valódi kérdés, 

hogy szükség van-e olyan bírói jogvédelemre, amely segíti ezeket a 

kereskedelmi viszonyokat, hanem hogy ezek milyen formában alakulnak ki 

a meglévő szabályozás értelmezési lehetőségeire nyitott, és annak 

alkalmazásában következetes bírói gyakorlat által, vagy a gazdaság 

kikényszerítő ereje révén.88 Álláspontunk szerint a hazai szabályozás 

keretei között az előbbi az egyszerűbb út, mert a Ptk. rendszerében az 

utaló magatartás szabályai ehhez megfelelő normatív alapot biztosítanak. 
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*** 

The Essential Features and Application Possibilities of Implicit 

Conduct  

Summary 

 

This study intends to examine the application possibilities of implicit 

conduct (the Hungarian way and interpretation of estoppel) in the 

framework of legislation in force. The essential features and application 

possibilities of this legal instrument are outlined in three main parts of this 

study. The first part relating to the history of estoppel’s regulation 

overviews the main aspects established the need for this legal 

instrument’s regulation. The second part explores the essential features of 

estoppel (subsidiarity, exceptionality) through the analysis of judicial 

practice. Finally – with an international outlook - the potential applicability 

of this legal instrument is analysed on the basis of the current Civil Code. 

 


