
Miskolci Jogtudó  Tucsek Blanka: 

2018/1. szám 45–55.  A nem vagyoni sérelem megjelenése … 

 
 

45 
 

 

A NEM VAGYONI SÉRELEM MEGJELENÉSE AZ 

EGÉSZSÉGÜGYBEN 

IMMATERIAL DAMAGE IN HEALTH CARE 

Tucsek Blanka 

„    AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-2 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG 

PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT” 

„   SUPPORTED BY THE ÚNKP-17-2 NEW NATIONAL EXCELLENCE PROGRAM OF THE MINISTRY OF 

HUMAN CAPACITIES” 

 

Kulcsszavak: sérelemdíj, egészségügyi szolgáltató felelőssége, személyiségi jogsértés, bagatell 

igények 

Keywords: grievance award, liability of health service provider, breach of personal rights, petty claims 

 

Abstract 

This study examines dogmatical and practical questions of the new legal category created by the new 

Civil Code, which is the grievance award in connection and in complexity with the provision of 

healthcare service. The rules of grievance award are constantly changing the judgment and this is 

particularly sensitive to the field of being investigated, as there are more specific rules of 

responsibility, and the area outside jurisdictions – ethics - also puts its sign into the perception of 

behavior. The guideline question of the study is whether the grievance award is appropriate to 

compensate for the immaterial harm resulting from personality breaches in connection with the 

provision of healthcare services and whether is appropriate to separate the serious harms and petty 

claims. 

 

1. Bevezető gondolatok 

Minden embert születésétől kezdődően megilletik a személyiségi jogok. A személyiségi 

jog általánosan az alany életminőségét hivatott védeni. Az új Ptk. az Alaptörvény 
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rendelkezéséből, az emberi méltóság sérthetetlenségéből1 eredezteti az általános személyiségi 

jogokat, hiszen olyan minimális elismertséghez való jogról van szó, mely biztosítja, hogy az r 

emberi mivoltától senkit se lehessen megfosztani.2 A személyiségi jogok körében 

találkozhatunk – a Ptk.-ban is megtalálható – nevesített és nem nevesített személyiségi 

jogokkal, melyek védelme elengedhetetlen a magánjog területén. Erre tekintettel az új Ptk. 

különválasztotta az objektív, felróhatóságtól független, és a szubjektív szankciók körét, mely 

utóbbi körben találkozhatunk a sérelemdíj jogintézményével, amely a nem vagyoni kártérítés 

utódjaként született. A jogalkotó az új jogintézmény bevezetésével úgy gondolta, hogy 

megoldotta a nem vagyoni kártérítés dogmatikai és gyakorlati problémáit, azonban az új 

szabályozás körében is felmerülnek olyan vitás kérdések, melyekre mind a joggyakorlatnak, 

mind a jogtudománynak reagálnia kell.  

Tanulmányom célja az volt, hogy a Ptk. által életre hívott új jogintézményt, a sérelemdíjat, 

egy specifikus környezetben, az egészségügyi szolgáltatásnyújtás körében felmerülő nem 

vagyoni sérelmek kapcsán vizsgáljam. Rendkívül érdekes, ahogyan az új,  sérelemdíjra 

vonatkozó szabályok alakítják az ítélkezést egy olyan szakterületen, ahol már eleve több 

speciális szakági felelősségi szabály érvényesül és a jogtudományon kívül eső terület, az etika 

is leteszi névjegyét a magatartások megítélésében. Vajon a sérelemdíj szabályai alkalmasak 

arra, hogy az egészségügyi szolgáltatásnyújtással összefüggésben gyakran tapasztalható testi, 

lelki sérelmeket kompenzálja? A bagatell igények kiszűrésének kérdése generális kérdésként 

merül fel a sérelemdíjjal összefüggésben, de a vizsgált szakterülen ez még jelentősebb 

probléma, hiszen itt hangsúlyosabban jelennek meg olyan személyiségi jogok (pl. emberi 

méltóság), amelyek a személyiséghez olyképpen tapadnak, hogy annak megsértése esetén 

a kompenzáció szükségességét és annak mértékét megállapítani objektíve nem lehet, 

legalábbis rendkívül nehéz. Továbbra is kérdés, hogy hol húzza meg azt a határt a bírói 

gyakorlat, amely alatt még nem minősül olyan szintű jogsértésnek az elszenvedett sérelem, 

amely kompenzációt igényel, s a contrario kialakít e egy olyan felső határt, vagy „megítélhető 

összegre vonatkozó mezőt“, amelynek keretei között szubjektív elemekkel vegyített objektív 

kritériumok segítségével eldönti, hogy a jogosan előterjesztett igény milyen mértékű 

(összegű) kompenzációt igényel.   

                                                           
1 Alaptörvény II. cikk: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 

méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” 
2 BARZÓ Tímea: A személyiségi jogok általános védelme, In: Új magyar polgári jogi tankönyv (I-VIII.), I kötet, 

Általános tanok és személyek joga, Révész Katalin – Sápi Edit szerkesztésében, Novotni Alapítvány, 2013. 238. 

o.  
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2. Sérelemdíj hatályos szabályozása 

A személyiségi jogokban keletkezett immateriális károk kompenzációjaként a sérelemdíj, 

mint szubjektív szankció van jelen, melyet az objektív eszközök mellett is lehet érvényesíteni. 

A jogintézmény funkcióját tekintve kettősség jellemzi, melyre a Ptk. indoklásából is 

következtethetünk, miszerint „a sérelemdíj a személyiségi jogok megsértésének vagyoni 

elégtétellel történő közvetett kompenzációja és egyben magánjogi büntetése.” Elsődlegesen a 

jogsérelmet megelőző állapot helyreállítását célozza meg azáltal, hogy a sérelmet szenvedő 

felet vagyoni juttatásban részesíti. A jogsértőre kiszabott sérelemdíj összegének olyan 

mértékűnek kell lenni, hogy az visszatartó erőként szolgáljon, mind a jogsértőnek (speciális 

prevenció), mind a társadalom egészének (általános prevenció), hogy tartózkodjanak a 

jövőben a hasonló jogsértő cselekményektől.3 Másodlagosan elégtételi funkcióval is 

rendelkezik, vagyis a jogsértő félre nézve represszív hatást kell gyakorolnia. Ez azonban 

inkább büntetőjogias felfogás, mintsem magánjogi, így nem teljesen fér össze a magánjogias 

szankcionálás alaptéziseivel, éppen ezért ez csupán kiegészítő funkcióként szolgálhat.4  

 „Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni 

sérelemért.”5 

A Ptk. rendelkezéséből egyértelműen kitűnik a sérelemdíj előterjesztésének két feltétele, 

egyrészt a személyiségi jogi jogsértés, másrészt a nem vagyoni sérelem bekövetkezése. A 

törvényhely második bekezdése kimondja, hogy a sérelemdíjra kötelezés feltételeire a 

kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, kiemelve különösen a sérelemdíjra köteles 

személy meghatározásának és a kimentés módjának körét. Így a megállapításhoz szükséges, 

hogy a személyiséget sértő magatartás jogellenes legyen – ne álljon fenn kizáró ok –, a 

sérelem megléte, ok-okozati összefüggés a magatartás és a sérelem között, továbbá 

nélkülözhetetlen a jogsértő személy felróható magatartása. A Ptk. alapvető újítását a 2:52. § 

(2) bekezdése tartalmazza, miszerint a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén 

kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.6 Ebből következik, hogy 

csupán a személyiségi jogsértés megtörténtét kell bizonyítani, az okozott hátrányt, sérelmet 

                                                           
3 FUGLINSZKY Ádám: Kártérítési jog, Új magánjog sorozat 7., HVG – ORAC Lap és Könyvkiadó, Budapest, 

2015, [FUGLINSZKY] 833-834. o. 
4 VÉKÁS Lajos: Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. Törvényjavaslatához (a zárószavazás előtt), Magyar 

Jog, 2013/1, 4. o. 
5 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:52§ (1) bek. [Ptk.] 
6 Ptk. 2:52§ (2) bek.  
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már nem. A törvény szabályozása egyfajta megdönthetetlen vélelmet állít fel a 

hátrányokozásra nézve, hiszen a jogsértés ténye önmagában is szankcionálható, bizonyított 

hátrány nélkül is.7  Felmerülhet a kérdés, hogy a bíróságoknak minden apró lelki sérelem 

okozására, ami összefüggésbe hozható a személyiségi jog megsértésével, meg kellene 

állapítania a sérelemdíj megfizetését? Vagy „hozható-e olyan ítélet, amely a személyiségi jog 

megsértése esetén elutasítja a sérelemdíj iránti keresetet azon az alapon, hogy a jogsértett felet 

nem érte nem vagyoni sérelem?”8 Erre a kérdésre nehéz megfelelő választ adni, azonban már 

az 1900–as évek elején Dezső Gyula is foglalkozott azzal, hogy hol van az a határ, ameddig 

az erkölcsi károk jóvátételében, megtérítésében elmehetünk, hiszen bizonyos fokig minden 

jogsértés okoz valamilyen lelki bántalmat is.9 Ezzel szemben nem elhanyagolható, hogy a Ptk. 

változásának nem célja, hogy a sérelemdíj jelentéktelen személyi sérelmeket szankcionáljon. 

Ennek megoldása a bíróságok feladata marad, mégpedig a törvényszöveg célszerinti 

értelmezésével. A Ptk. idevágó rendelkezésének helyes értelmezése szerint, a sérelemdíj 

akkor kerülhet alkalmazásra, ha az képes betölteni funkciójának kettősségét, vagyis a 

közvetett kompenzációt és a magánjogi büntetést. Így a bíróságoknak azt a jogalkalmazást 

kell követniük, amely nem marasztal olyan bagatell összegű sérelemdíj megfizetésére, amely 

nem képes a sérelem közvetett kompenzálására, sem a jogsértéstől visszatartó preventív hatás 

kifejtésére sem.10   

2.2. A sérelemdíj mértéke 

A sérelemdíj megállapítását követően a bíróságra hárul az a nem könnyű feladat, hogy 

annak mértékét megfelelően állapítsa meg. De vajon mennyit ér az emberi érték, a 

személyiség? 

A Ptk. 2:52. § (3) bekezdése tartalmaz iránymutatást e körben. Eszerint „A sérelemdíj 

mértékét a bíróság az eset körülményeire - különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, 

a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására - 

tekintettel, egy összegben határozza meg.”11 Az összegszerűség meghatározásakor rendkívül 

nagy jelentősége van a bírák meggyőződésének, az adott helyzet megítélésének, a bírói 

mérlegelési jogkörnek. A szabályozás segítséget nyújt abban, hogy az adott eset körülményein 

belül mi az, amit a bíróságnak különösen figyelembe kell vennie a sérelemdíj mértékének 

                                                           
7 LÁBADY Tamás: Sérelemdíj versus nem vagyoni kártérítés, In: Állam és Jogtudomány, 2016/1, 42. o. 
8 LÁBADY 2016/1. 42. o. 
9 BARZÓ-SÁPI 68. o. 
10 LÁBADY 2016/1. 43. o. 
11 Ptk. 2:52§ (3). bek. 
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meghatározásakor. Egyrészt a jogsértés súlyosságát, vagyis, hogy a sérelmet szenvedett félnek 

mely személyiségi joga és milyen mértékben sérült. Ennek bizonyítása csupán a sérelemdíj 

mértékének meghatározásánál releváns. Továbbá értékelni kell e körben, hogy a jogsértő 

magatartást szándékosan követték-e el és a jogsértőnek mi volt ezzel a célja.12 A következő 

szempont, amit vizsgálni kell, hogy a jogsértés ismétlődő jellegű volt-e, hiszen a sérelemdíj 

célja, hogy visszatartó erőként hasson a hasonló jogsértésekkel szemben. A bíróságnak 

vizsgálnia kell a felróhatóság mértékét, valamint, a jogsértés hatását a sértettre és 

környezetére. Ez utóbbi körülménynél azt kell figyelembe venni, hogy a jogsértés mennyiben 

változtatta meg a sérelmet szenvedett fél életvitelét, hiszen adott esetben a munkahely vagy 

munkaképesség teljes vagy részleges elvesztése is járhat pszichés sérelemmel.13 A törvényi 

szabályozás nem kimerítően sorolja fel a bíróság által vizsgálandó körülményeket, így további 

vizsgálati szempont lehet a sérelmet szenvedett fél és a jogsértő viszonya, mindkettőjük 

anyagi és társadalmi pozíciója. 

A sérelemdíj mértékének meghatározásánál fontos, hogy érvényesüljön a jogintézmény 

kettős funkciója, valamint, hogy a kiszabott mérték ne legyen túlzó, igazodjon az adott eset 

körülményeihez. Ehhez azonban szükségszerű annak a vizsgálata, hogy mi tekinthető 

sérelemnek. Hogyan fejezhető ki összegszerűen, azaz erkölcsi kár, ami mások számára 

megfoghatatlan, nehezen átérezhető? A Ptk. szabálya és példálózó felsorolása mankóként 

szolgál a bíróság részére, mégis nehéz feladat hárul rájuk. 

3. A nem vagyoni sérelem leggyakoribb módozatai az egészségügyi kártérítési perekben 

Az egészségügyi szolgáltatásnyújtással összefüggésben a beteg mind vagyoni, mind nem 

vagyoni sérelmeket is elszenvedhet, melyek kapcsán kárigényt érvényesíthet az egészségügyi 

szolgáltatóval/orvossal szemben. Elsődlegesen a beteg egészségkárosodását említeném, ami 

megalapozza a nem vagyoni kártérítés megítélését, hiszen az egészségügyi szolgáltató által 

foglalkoztatott orvos sok esetben felróható magatartásával okozza az egészségkárosodást.14 

Sajnos gyakran előfordul, hogy az orvos felróható magatartásával összefüggésben, nem csak 

meghosszabbodik a gyógyulási idő, illetve megnövekedik az ápolási költség, de a beteg olyan 

súlyos egészségkárosodást szenved el, mint egy végtag elvesztése vagy szerv/végtag 

működésének tartós romlása. Ez olyan fokú lelki és fizikai szenvedést ró a betegre, hogy a 

                                                           
12 MOLNÁR Ambrus: A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései, Kúriai Döntések, 2013/7.  747. o 
13 FUGLINSZKY 835. o 
14 BARZÓ Tímea: A sérelemdíj alkalmazásának új dimenziói az egészségügyi kártérítési perekben, In: 

Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXV (2017), [BARZÓ] 210. o.  



Miskolci Jogtudó  Tucsek Blanka: 

2018/1. szám 45–55.  A nem vagyoni sérelem megjelenése … 

 
 

50 
 

jogalkotónak mindenféleképpen reagálnia kell rá, s olyan szabályokat kell alkotnia, amelyek 

alkalmazásával kompenzálható az elszenvedett sérelem. Habár véleményem szerint nincs az a 

pénz, ami pótolni tudna egy egészséges kezet vagy lábat, éppen ezért fokozott figyelmet kell 

fordítani az ilyen esetekre és alaposan meg kell vizsgálni a felelősség kérdését.  

Ezzel összefüggésben szükséges még említeni továbbá a hozzátartozók elvesztéséből eredő 

hozzátartozói igényeket, melyek származhatnak a szülő, gyermek, házastárs vagy közeli 

hozzátartozó halálával. Ez a kérdéskör a bírói gyakorlat számára már régóta problematikus 

terület, hiszen itt azt kell megvizsgálni, hogy a hozzátartozó elvesztéséből eredő gyásznak, 

fájdalomnak milyen hatása van, illetve, hogy a megmaradt család, hozzátartozó életét, 

személyiségi jogát (pl. teljes családban nevelkedés) hogyan érinti, miként befolyásolja. Ide 

tartozik az az esetkör, amikor a hozzátartozó nem hal meg, „csupán” súlyos 

egészségkárosodást szenved és az ebből eredő nem vagyoni sérelmek miatt a hozzátartozók 

igényt érvényesítenek. Itt alapvetően azt kell vizsgálni, hogy az egészségkárosodott 

hozzátartozó sérelme mennyiben hat ki az igényérvényesítő félre, hiszen ő csak közvetett 

alanya lehet a sérelmes helyzetnek. Ezen felül gyakran előforduló esetkör a gyógyulási esély 

elvesztése, amikor a betegnél túl későn diagnosztizálnak egy betegséget, vagy esetlegesen 

félrekezelik, aminek következtében a valódi betegségének a gyógyulási esélye csökken vagy 

elvész. A legfontosabb kérdés, hogy az esély elvesztését lehet e értelmezni nem vagyoni 

kárként? Az egészségügyben felmerült esetek kapcsán a bíróság többször is megállapította, 

hogy vizsgálni kell azt, hogy a felróható magatartás milyen arányban befolyásolta a 

gyógyulási esélyt. Tanulmányomban a hozzátartozói igényeket emelném ki, hogy mennyiben 

változott a nem vagyoni sérelmek megítélése, illetve, hogy a sérelemdíj bevezetése milyen 

hatással lehet ezekre. 

 3.1.Hozzátartozó elvesztéséből, súlyos egészségkárosodásából eredő hozzátartozói 

igények 

A nem vagyoni sérelem, mint személyiségi jogokat ért sérelem, általában a károsult 

személyére van kihatással. Főszabály szerint a személyhez fűződő jogok személyhez 

tapadnak, így kizárólag a sérelmet szenvedett fél érvényesíthet igényt a jogsértővel szemben, 

vannak azonban kivételes esetek, amikor közvetetten ugyan, de a jogellenes magatartás 

következtében más személyek joga is sérül.15 Ebbe a kategóriába sorolhatjuk a hozzátartozó 

elvesztéséből eredő hozzátartozói igényeket. Az ilyen igények tekintetében fontos vizsgálni az 

                                                           
15 FÉZER Tamás: A kártérítési jog magyarázata, Wolters Kluwer, Budapest, 2010. 234. o. 
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ok – okozati összefüggés kérdését, hiszen olyan hivatkozási alapot kell találni, amely alapján 

megállapítható az ok – okozati kapcsolat a jogsértő más ellen irányuló magatartása és az e 

szempontból kívülálló nem vagyoni sérelme között.16 Az előbbiekben említett hozzátartozók, 

alapvetően két síkon válhatnak jogosulttá a sérelemdíj iránti igény előterjesztésére, amelyek 

végső soron összefonódnak. A sérelmet szenvedett fél saját jogon érvényesíthet igényt a 

jogsértővel szemben az őt ért sérelemért, amely közvetetten abból a jogsértő magatartásból 

érte, amely a sérelmet szenvedett fél szenvedett el. E mellett megállapítható e a sérelemdíj 

azon jogsértésért, amelynek elszenvedője elsődlegesen ő maga volt, de közvetetten 

visszavezethető a hozzátartozó által elszenvedett sérelmekre.   

A magyar bírói gyakorlat ezen a téren is számos változáson ment át és a Ptk. által 

bevezetett sérelemdíj jogintézménye talán további változásokat eredményezhet az 

igényérvényesítésre nézve. Az 1959-es Ptk. hatálya alatt szabályozandó nem vagyoni 

kártérítést sokáig nem alapozta meg a közeli hozzátartozó halálának a ténye, az ennek 

következtében fellépő gyász és fájdalom, valamint, hogy e tragédia következtében a korábbi 

helyzet hátrányosan megváltozott. Az 1977-es törvénymódosítás után született az az ítélet, 

miszerint az életét vesztett személy hozzátartozójának kárpótlása indokolt lehet, ha ennek 

következtében a társadalmi életbe való részvétele tartósan vagy súlyosan megnehezül, így a 

változott körülményekre tekintettel, a nem vagyoni sérelmek csökkentése érdekében lehet 

megítélni.17 Ez a felfogás igazodott az akkoriban hatályos nem vagyoni kártérítés 

tényállásához. A bírói gyakorlat alakulását a 16. számú irányelv határozta meg, amely alapján 

a hozzátartozói igényérvényesítés elfogadásához többlettényállás bizonyítása volt szükséges, 

amely valamilyen orvosilag megállapítható, pszichikai betegség kialakulása volt. Így 

találkozhatunk olyan bírósági döntéssel, amely megállapította annak a felperesnek a nem 

vagyoni kártérítést, akinek gyermeke életét vesztette és ennek következtében nála 

gyomorfekély alakult ki, alkohol problémákkal küzdött és megromlott a viszonya az 

élettársával.18 Ezzel szemben a 21. számú irányelv csupán azt követelte meg, hogy a közeli 

hozzátartozó elvesztése valamilyen negatív társadalmi hatást váltson ki. Ilyen negatív 

hatásként értékelte a bíróság, amikor egy öt éves kisgyermek egyszerre mind a két szülőjét 

elvesztette. A nem vagyoni kártérítés megítélésekor azt vizsgálta, hogy ez milyen hatással van 

a kisgyermekre. Megállapította, hogy egy ilyen korú kisgyermek esetében mindkét szülő 

egyidejű elvesztése pótolhatatlan hátrányt jelent, és nem tekinthető olyan egyszerű múló 

                                                           
16 DÓSA Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó, 2010. [DÓSA] 234. o. 
17 BH1980.243. 
18 DÓSA 148. o 
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fájdalomnak, amely idővel halványodni fog, valamint, hogy ez megfosztotta őt attól az 

alapvető emberi jogtól, hogy családi környezetben nőjön fel. A körülmények gondos 

mérlegelése után a bíróság 1.300.000,- forint összegű nem vagyoni kártérítést ítélt meg, ami 

akkoriban meglehetősen nagy összegnek minősült.19 Látható, hogy a személyiségi jogok és a 

bírói gyakorlat együttes fejlődése azt eredményezte, hogy a Ptk. – ban külön nevesített 

személyiségi jogokon kívül kezdtek kialakulni egyéb sajátos jogok, úgy, mint a teljes 

családban élés joga, amire sok esetben hivatkoztak a bíróság előtt. Ez az álláspont 

szükségszerűen több teret engedett a hozzátartozók által érvényesített igényeknek, azonban 

sok esetben ezek a keresetek elutasításra kerültek. Az irányelv hatályon kívül helyezését 

követően elviekben a többlettényállás bizonyítása nem volt szükségszerű, a nem vagyoni 

sérelem megítélésében a tartós vagy súlyos élet elnehezülés mértékét mérlegelte a bíróság. Itt 

azt a két esetet emelném ki, melyek egészségügyi műtét körében keletkező sérelemhez 

kapcsolódnak, azonban a kialakult bírói gyakorlat nem volt egyértelmű.  Az első esetben a 

beteg az elvégzett műtét következtében súlyos egészségkárosodást szenvedett és ápolásra 

szorult. Az ápolást két gyermeke végezte, akik azonban erre hivatkozva keresetet nyújtottak 

be az iránt, hogy életük nagymértékben elnehezült édesanyjuk betegsége, ápolása miatt. A 

bíróság mérlegelése alapján a beteg egészségében bekövetkezett változás az ő esetükben nem 

eredményezett személyiségi jogi jogsértést.20A másik esetben szakmai szabályoknak nem 

megfelelő technika miatt a műtét következtében a betegnél széklet és szelek tartásának 

nehezítettsége alakult ki és ennek körében értékelte a bíróság a házastárs körében jelentkező 

élet elnehezülést is, mivel házastársa részéről folyamatos ápolást, figyelmet igényelt. Ennek 

következtében társasági életben való részvételük is nagyban korlátozódott, a szabadidő 

eltöltését nagymértékben befolyásolta, valamint a betegnél gyakran jelentkeztek 

idegfeszültség jelei, ami a házaspár együttélését megnehezítette. A körülmények mérlegelését 

követően a bíróság 300.000,- forint nem vagyoni kárt ítélt a házastárs részére, mivel a nem 

vagyoni sérelem a családban élést alapvetően nem változtatta meg, csupán elnehezítette. Ez 

utóbbi két eset arra is jó példaként szolgál, hogy a bírói gyakorlat idővel kibővítette a nem 

vagyoni kártérítés határait abban a tekintetben, hogy megfelelő jogalap esetén megítélhető a 

közeli hozzátartozó egészségkárosodása esetén is. Annak ellenére, hogy a kialakult 

gyakorlatban több, határokat feszegető ítélettel találkozhatunk, még mindig jóval 

egyszerűbben ítéltek meg olyan esetben nem vagyoni kárt a hozzátartozó javára, ha 

                                                           
19 BH1992.318. 
20 BH1995.344. 
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valamilyen külvilágban is érzékelhető hátrány volt igazolható, főleg ha az veszélyeztette az 

egészséghez való emberi alapjogot is. Jól példázza ezt, amikor a bíróság megállapította a nem 

vagyoni kár megtérítését abban az esetben, mikor a férj halálának következményeként 

felesége súlyos egészségkárosodást szenvedett, betegállományba került és folyamatos 

ideggondozói kezelésre szorult. Megállapították, hogy olyan depresszióban szenved, ami 

alvászavarral, nyomottsággal jár, ami jelentősen gátolja őt a mindennapi 

élettevékenységében.21 

Látható, hogy a kialakult gyakorlatban pusztán a személyiségi jogsértés ténye nem 

alapozta meg a hozzátartozói igényeket, hiszen maga a gyász és a fájdalom nem váltotta ki 

szükségképpen ennek megtérítését. Kellett valamilyen hátrány, amire nézve a bíróság meg 

tudta ítélni a pénzbeli kompenzációt.  

A hatályos Ptk. szabályai alapján nem hoztak még ítéletet e körben, azonban érdekes 

fordulatot hozhatnak a hozzátartozói igények. Vajon a sérelemdíjat - jogsértés esetén - 

szükségszerű megítélni, vagy csak lehetséges? Mivel a sérelemdíj érvényesíthetőségének 

feltétele a jogsértés ténye és további hátrány bizonyítása nem szükséges, így a bíróságok előtt 

megjelenhetnek olyan bagatell ügyek, amelyeknek jogalapja a mindenki számára elviselhető 

lelki fájdalom. Azért, hogy az ítélkezés ne váljon parttalanná, a bíróságnak figyelembe kell 

vennie a sérelemdíj két funkcióját, a kompenzációt és a magánjogi büntetést. A hozzátartozói 

igények tekintetében azt kell vizsgálnia a bíróságnak, hogy a közvetett fél sérelme elérte e azt 

a határt, amely megfelel a sérelemdíj elsődleges, kompenzációs jellegének, így alapot adhat e 

annak megítélésére. Emellett mérlegelnie az eset összes körülményét, főképp a jogsértés 

súlyát, annak ismétlődő jellegét, a sérelmet szenvedett fél személyét, a sérelem környezetre 

gyakorolt hatását A bíróságnak ezek értékelése után kell eldöntenie, hogy a sérelmet 

szenvedett fél jogosult e sérelemdíjra, és ha igen milyen összegben. A Ptk. hatálybalépése óta 

eddig kevés ügyben született sérelemdíj megállapítására vagy elutasítására vonatkozó ítélet, 

azonban e kevés számú, más körben született ítélet alapján le lehet vonni általános 

következtetéseket. 

4. A bírói gyakorlat állásfoglalásai 

Annak ellenére, hogy a Ptk. és ezáltal a sérelemdíj szabályai már három éve hatályba 

léptek, még mindig új jogintézményként tekinthetünk rá, főleg az egészségügyi 

szolgáltatásnyújtással összefüggő perek tekintetében. Éppen ezért érdemes megvizsgálni 
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azokat a bírói gyakorlatokat, amelyek más körben ugyan, de a hatályos jogszabály alapján 

bírálták el a sérelemdíjjal kapcsolatos pereket. Így ezek alapján következtetéseket tudunk 

levonni és azokat párhuzamba állítani az egészségügyi szolgáltatásnyújtás körében felmerő 

sérelmekkel.  

Az egyik eseti döntésében rávilágított a bíróság arra, hogy a rövid ideig fennálló és a 

csekély súlyú lelki fájdalom nem megfelelő indok, és a körülmények bírói mérlegelése azt is 

eredményezheti, hogy a jogsértő nem kötelezhető sérelemdíj megfizetésére. Az ún. bagatell 

igények esetén nem indokolt a sérelemdíjban való marasztalás, hiszen a sérelemdíjra okot adó 

nem vagyoni hátránynak olyan fokúnak lennie, amely kompenzációt és magánjogi büntetést 

igényel. 

A Pécsi ítélőtábla polgári kollégiumának álláspontja alapján a köztudomású doktrína 

gyakorlati és törvényi szintű alkalmazása azért indokolt, mert a személyiségi jogban 

bekövetkező immateriális hátrány bizonyítása sok esetben lehetetlen. Így a köztudomású 

doktrína alkalmazásával bizonyítás nélkül is elfogadottá válhatnak.22 

A Debreceni ítélőtábla megfogalmazása szerint a bíróságnak kell eldönteni, hogy a fél által 

megjelölt nem vagyoni sérelem bekövetkezése köztudomású tényként elfogadható e, mert ha 

nem, úgy erre vonatkozóan a bizonyítási eljárást le kell folytatni. E nélkül a személyiségi 

jogsértés megállapításra kerülhet, viszont a sérelemdíj megítélése elmarad.23 

A Kúria álláspontja szerint a személyiségi jogi jogsértés megállapításának nem 

automatikus következménye a sérelemdíj megítélése, ha nincs olyan mértékű nem vagyoni 

hátrány, melynek kompenzálására a sérelemdíj kiszabása alkalmas.24 

5. Záró gondolatok 

Az egészségügyi kártérítési perekben mind a vagyoni kár és nem vagyoni sérelmek 

igényérvényesítése folyamatosan fejlődik, szabályozása kikristályosodik. A sérelemdíj 

bevezetését követően - a bagatell igényekkel összefüggésben - a gyakorlati aggályokra 

reagálva megállapítható, hogy a sérelemdíj nem hozta magával a bagatell jellegű igények 

százainak érvényesítését. Érkeztek ugyan a bíróságokhoz olyan kereseti kérelmek, 

amelyekben a megjelölt személyiségi jogsértésből eredő sérelem olyan csekély jelentőségű 

                                                           
22 BARZÓ Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi 

tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 

[BARZÓ] 48. o 
23 Barzó 49. o 
24 Barzó 49. o 
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volt, hogy az nem igényelt kompenzációt, azonban a sérelemdíj rendelkezéseinek a 

gyakorlatban történő rugalmas értelmezése és a bírói jogértelmezési jogkör szabad 

szárnyalásának köszönhetően kialakult egy követendő bírói gyakorlat az ilyen jellegű igények 

kiszűrésére is. Ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem fognak bagatell igények iránti 

kérelmek beérkezni, azonban a kérdésben kialakult egységes bírói gyakorlat egyfajta 

előszűrést biztosíthat a bíróságok számára. A sérelemdíj egészségügyben való megjelenésére 

elmondható, hogy a kialakult bírói gyakorlat az egészségügyben megjelenő személyiségi 

jogsértések miatt keletkezett sérelmek bagatell jellegének megítélésére is alkalmas lesz. 

A következő szenzitív kérdés az egészségügyben felmerülő sérelmek sérelemdíjjal való 

kompenzációjában, a sérelemdíj mértékének, összegének megállapításában érzékelhető. A 

sérelemdíj mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni különösen a jogsértés súlyát, 

ami a személyiségi jogban manifesztálódik. Az egészségügyben leggyakrabban előforduló 

jogsértések az élet, testi épség, egészséghez fűződő jogot, a teljes, egész és egészséges 

családban éléshez fűződő jogot, az anya önrendelkezési jogát és a családtervezéshez való 

jogot érintik. Ezek a jogsértések általában olyan súlyúak, hogy alapot adhatnak az eddigi nem 

vagyoni kártérítés körében kialakult bírói gyakorlatban megítélt összeghez képest a sérelemdíj 

mértékének növekedésére. 

Mindezekre tekintettel a bíróságoknak mindig esetről esetre kell megítélnie a felmerült 

jogvitát, s kétséges egyáltalán az is, hogy kialakulhat egy olyan egységes bírói gyakorlat, 

amely feltétlen érvényesülésre lesz alkalmas, vagy a sérelemdíj szabályainak változatlansága 

esetén csak egyedi mérlegelés során lesz orvosolható egy-egy jogvita. Végezetül csak 

ismételni tudom Lábady Tamás szavait: „… a bíróra hárul annak becslése, ami 

becsülhetetlen, s annak jóvátétele, ami helyrehozhatatlan.”25 

 

                                                           
25 LÁBADY Tamás: A nem vagyoni kártérítés újabb bírói gyakorlata, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, 

1992. 5. o. 


