
A felperes megsértette az ıt terhelı kárenyhítési kötelezettséget, mert elvárható,  
gazdaságilag ésszerő és indokolt döntés az lett volna, ha  mihamarabb a balesetet 
szenvedett személygépkocsi pótlásáról gondoskodik.  
  
Alkalmazott jogszabályok: Ptk.340.§. (1)  

 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.294/2007/4.szám 
 
 
A felperes és ügyvezetıje között 2003. december 12-én kelt megbízási szerzıdésben 
Sz. Z., a felperesi gazdasági társaság képviseletét és az ügyvezetıi munkakörrel 
kapcsolatos feladatok ellátását vállalta. A szerzıdés értelmében a felperes a megbízási 
idıtartamára Sz. Z. ügyvezetınek a társaság által lízingelt BMW gyártmányú 528 I. 
típusú HLX-528 forgalmi rendszámú személygépkocsi használatát biztosította azzal, 
ha a gépjármő üzemképtelenné válna és legfeljebb 30 napon belül a javítása nem 
lehetséges, az ügyvezetınek egy hasonló felsı középkategóriájú gépjármővet bocsát a 
rendelkezésére. A Sz. Z. által vezetett BMW gépjármő az alperesnél kötelezı 
felelısségbiztosítással rendelkezı személy hibájából 2004. február 9-én közúti 
balesetet szenvedett és totálkáros lett.  
Az alperes a kár rendezésétıl elzárkózott, vitatta biztosítottjának kárfelelısségét, ezért 
a felperes a Gyıri Városi Bírósághoz benyújtott keresetében a gépjármő 
üzembentartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 171/2000.(X.13.) Kormány 
rendelet alapján az alperes kötelezését kérte a keletkezett kár (a BMW gépjármő 
értéke) megfizetésére. A városi bíróság jogerıre emelkedett ítéletében az alperest 
2.713.000,- forint és késedelmi kamatának megfizetésére kötelezte. A megítélt 
összeget a felperes inkasszó útján 2006. május 29-én kapta meg.  
 
A felperes 2004. április 30-án bérbe vette Sz.Z-tól. az általa lízingelt IMD-821 
forgalmi rendszámú Jaguár XC 8 típusú gépjármővet havi 300.000,- forint bérleti 
díjért és a bérbevett jármő használatát biztosította Sz. Z.-nak. A szerzıdés szerint a 
felperes bérleti díj címén 2004. április 30-án egy összegben 750.000,- forintot, 
havonkénti banki átutalásokkal 2004. november 26-áig 2.110.000,- forintot, majd a 
bérleti szerzıdés 2004. december 1-jei módosítására figyelemmel 2004. december 1. 
napjától 2005. december 15.napjáig terjedı idıszakra egy összegben 3.150.000,- 
forintot, összesen 6.010.000,- forintot fizetett meg a bérbeadónak.  
 
A felperes végleges kereseti kérelmében – az alperes által a bérautó igénybevételére 
kifizetett 161.500,- forint beszámításával – kártérítés jogcímén a bérleti díjra kifizetett 
5.848.500,- forint és ennek késedelmi kamatai megfizetésére kérte kötelezni az 
alperest. Azzal érvelt, hogy az által lízingelt, majd megvásárolt BMW gépjármő az 
alperesi biztosított hibájából totálkáros lett, a megbízási szerzıdés alapján pedig 
kötelessége volt ügyvezetıjének egy felsı középkategóriás gépjármővet szolgáltatni. 
Az alperes a kárrendezéstıl elzárkózott, a kártérítési összeget csak hosszabb 
pereskedés útján kapta meg, pénz hiányában pedig új gépjármővet vásárolni nem 
tudott. Kárenyhítési kötelezettségének eleget tett, mert gépjármő kölcsönzéssel 
foglalkozó vállalkozások árajánlata alapján alakította ki a Sz. Z.-nal kötött bérleti 



szerzıdésben a bérleti díj havi összegét. Az alperes által betudni kért gurulási költség 
jogalapját vitatta.  
 
Az alperes ellenkérelmében a gépjármő bérletére a felperesnek már kifizetett 161.500,- 
forinton túl a kereset elutasítását kérte. A bérleti díj havi összegét nem, annak 
idıtartamát és a bérleti díjra kifizetett összeget eltúlzottnak tartotta. Álláspontja szerint 
nem róható a terhére, hogy a balesetet követıen önként nem, csak a peres eljárás után 
fizette meg a felperes kárát, okozati összefüggés pedig biztosítottja magatartása és a 
kárként érvényesített bérleti díj között nem áll fenn. Véleménye szerint a felperes 
kárenyhítési kötelezettségének akkor tett volna eleget, ha a bérletre kifizetett díj 
helyett egy másik gépjármővet vásárol. Kérte ún. guruló önköltség elszámolását is, és 
ennek összegét a bérleti díj 15 %-ában jelölte meg.  
 
Az elsıfokú bíróság ítéletében kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 
15 napon belül 5.848.500,- forintot, továbbá ezen összegbıl 588.500,- forint után 
2004. május 1. napjától, 2.110.000,- forint után 2004. augusztus 1. napjától és 
3.150.000,- forint után 2007. december 17. napjától a késedelemmel érintett naptári 
félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7. %-kal növelt mértékő 
késedelmi kamatát és 250.000,- forint perköltséget. Határozata indokolásában 
kifejtette, hogy a károkozó gépjármő kötelezı felelısség biztosítója az alperes volt, így 
a Ptk.339.§-a, illetıleg a baleset idıpontjában hatályban volt 171/2000. (X.13.) 
Kormány rendelet alapján az alperes – utalva  a Ptk.355.§. (1) bekezdésére – a felperes 
teljes vagyoni és nem vagyoni kárát köteles megtéríteni. Véleménye szerint a felperes 
kárenyhítési kötelezettségének eleget tett, mert igazolta, hogy a Sz. Z.-nal kötött 
megbízási szerzıdés alapján kötelessége volt az ügyvezetınek egy felsı 
középkategóriájú gépjármővet biztosítani. A keresetet a teljes bérleti idıre alaposnak 
ítélte, mert ez az idıszak a baleset illetve a Gyıri Városi Bíróság elıtt a totálkáros 
BMW gépjármő árának megtérítése iránt folyamatban volt per közé esett. A felperest 
mulasztás nem terheli, hogy új gépkocsi vásárlása helyett bérautót vett igénybe, mert a 
tulajdonos anyagi helyzetétıl függıen határozhat egy új gépkocsi vásárlásról, vagy 
annak más módon történı biztosításáról. Alaptalannak ítélte az elsıfokú bíróság a 15 
%-os mértékő amortizációs (guruló) költség beszámítását is, mert a polgári jogi 
jogszabályok ilyen jellegő költségelszámolást nem tesznek lehetıvé. A saját gépkocsi 
használatánál pedig a káron szerzésre való hivatkozás kizárt, mert Sz. Z. felé a felperes 
bérleti díj fizetésével a kötelezettségének eleget tett, míg a gépjármő mőködésével 
kapcsolatos költségeket Sz. Z. bérbeadó maga viselte.  
 
Ez ellen az ítélet ellen az alperes élt fellebbezéssel, amelyben az elsıfokú ítélet 
megváltoztatását és a felperes keresetének az elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy 
felelısségbiztosítás terhére csak azt a kárt köteles megtéríteni, amelyért a károkozó a 
Ptk.359.§-ának közvetítésével a Ptk.339.§-a szerint felelıssé tehetı. A konkrét ügyben 
nem róható a terhére, hogy bizonyítatlanság miatt a felperes kárát nem térítette meg és 
a felperesnek kárigényét bírósági eljárás keretében kellett érvényesíteni. Nem ad 
alapot a Ptk.339.§-ának alkalmazására az sem, hogy csak a jogerıs bírói ítélet alapján 
teljesített. A felperes kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget, mert a felperesnek 
lehetısége lett volna az ügyvezetıjével kötött megbízási szerzıdés módosítását kérni, 



és ennek során olyan megállapodást kötni, hogy az átmeneti idıszakra az ügyvezetı a 
költségeinek megtérítése mellett a saját gépkocsiját használja. A perben érvényesített 
összegért a felperes egy új, középkategóriás gépjármővet vásárolhatott volna, akár 
hitel, akár lízing útján is. A kialakult helyzetben pedig nem volt feltétlenül indokolt az 
ügyvezetınek egy felsıkategóriás autót biztosítani. Ha a másodfokú bíróság érvelését 
nem osztaná, az amortizációs, ún. „guruló önköltség” elszámolását kérte, ennek 
összegét a bérleti díj 15 %-ában jelölte meg.  
 
A felperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.  
 
Azt elismerte, hogy a balesetben totálkárossá vált BMW gépjármőre havi 70.000,- 
forint lízingdíjat fizetett, ennek ellenére egy autó vásárlására – akár lízing útján is – 
lehetısége nem volt, mert nem rendelkezett az induló lízingdíj befizetéséhez szükséges 
pénzzel. A megbízási szerzıdésben egy felsı középkategóriás gépjármő biztosítását 
vállalta, egy kisebb kategóriás autó szolgáltatása esetén ügyvezetıjével szemben 
szerzıdésszegést követett volna el. Az alperes részérıl beszámítani kért amortizációs 
„guruló” költség jogalapját vitatta, összegszerőségét elismerte.  
 
Az elsıfokú bíróság által megállapított tényállást a felek elıadása alapján azzal 
egészíti ki, hogy a perbeli Jaguár személygépkocsi futásteljesítménye 2004. 
áprilisában kb. 150000 km volt, ez a bérlet ideje alatt kb. 80000 – 100000 km-rel 
emelkedett. A felperesi társaságnak az ügyvezetın kívül még 1 vagy 2 alkalmazottja 
volt. A társaság tulajdonában (használatában) a perbeli BMW-n kívül más gépkocsi 
nem volt. A balesetet megelızıen a felperesi társaság éves árbevétele kb. 10 millió 
forint volt.  
 
Az így kiegészített tényállás alapján a fellebbezés részben, az alábbiak szerint alapos.  
 
A Gyıri Ítélıtábla egyetértett az elsıfokú bíróság álláspontjával abban, hogy a baleset 
idıpontjában (2004. február 9-én) hatályos és a gépjármő üzembentartójának kötelezı 
felelısségbiztosításáról szóló 171/2000.(X.13.) Kormány rendelet és a Ptk.346.§. (1) 
bekezdése alapján az alperes köteles helytállni azért a kárért, amely a felperest az 
alperesi biztosított által okozott közúti balesetre visszavezethetı ok miatt érte. A 
Ptk.355.§. (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy kártérítés címén a károkozó 
körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést és az elmaradt 
vagyoni elınyt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget kell megtéríteni, amely a 
károsultat ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez 
szükséges. A Ptk.340.§. (1) bekezdése azonban elıírja, hogy a károsult a kár 
elhárítása, illetve csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogyan az az adott 
helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely 
abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. Azt a kérdést 
pedig, hogy adott esetben a károsult kármegelızı – kárenyhítı kötelezettségének 
eleget tett-e, mindig konkrétan, az adott helyzet összes feltételeinek ismeretében lehet 
megállapítani.  
 



Jelen peres eljárásban a felperes a 2004. február 10-étıl – 2005.december 16-áig 
terjedı idıszakra a bérautó igénybevételével kapcsolatos költségét mint kárának 
megtérítését kérte, így azt kellett bizonyítania, hogy az alperes helytállási 
kötelezettsége mellett bekövetkezett balesettel okozati összefüggésben bérautó 
igénybevételére kényszerült.  
 
A felperes által lízingelt gépjármő a baleset következtében totálkáros lett. A felperes 
egyoldalúan az ügyvezetıjével kötött megbízási szerzıdését nem módosíthatta, 
alacsonyabb kategóriájú gépjármő-szolgáltatással pedig szerzıdést szegett volna, így 
helyénvaló volt hogy a felperes a megbízási szerzıdésben foglalt kötelezettségének 
teljesítése érdekében a használhatatlanná vált gépjármő azonnali sürgıs pótlására 
bérautót vett igénybe. Ezzel együtt a felperestıl elvárható, célszerő, gazdaságilag 
ésszerő és indokolt döntés az lett volna, ha mihamarabb a balesetet szenvedett 
személygépkocsi pótlásáról gondoskodik. A felperes nem így járt el, ezért megsértette 
az ıt terhelı kárenyhítési kötelezettséget.  
 
A perbeli bérautó havi díja 300.000,- forint volt, szemben a BMW gépjármő mintegy 
70.000,- forintos havi lízingdíjával. A lízingszerzıdés további elınye, hogy a futamidı 
végén a lízingbevevı a lízingelt gépjármő tulajdonát megszerzi. A felperesnek a 
megbízási szerzıdés teljesítése érdekében egy felsı középkategóriás gépjármővet 
kellett szolgáltatni, de nyilvánvalóan nem jobb mőszaki állapotút, mint amilyen a 
BMW gépjármő a baleset idején volt. A BMW személygépkocsi balesetkori értéke K. 
B. szakértı véleménye alapján 3.150.000,- forint volt és 180.000 km-t futott. Elvárható 
lett volna a felperestıl, hogy kárenyhítési kötelezettsége körében a totálkárossá vált 
BMW gépjármővel hozzávetıleg megegyezı havi díjú (lízing, bérlet vagy tulajdon) és 
mőszaki állapotú személygépkocsi beszerzésérıl gondoskodjon, mert ez lényegesen 
költségtakarékosabb és gazdaságilag ésszerőbb megoldás lett volna. A felperes – 
elıadása szerint – a bérbeadónak egy összegben 2004. április 30-án 750.000,- forint, 
2005. december 16-án pedig 3.100.000,- forint bérleti díjat kifizetett. Így egy – új vagy 
használt – gépkocsi vásárlásához, illetıleg lízingeléséhez szükséges kezdırészlet 
elıteremtése nem jelentett volna a felperesnek anyagi, gazdasági helyzetével arányban 
nem álló terhet. Az ítélıtábla megítélése szerint a balesetet szenvedett gépkocsi pótlása 
(kiválasztása és a vétel lebonyolítása) a baleset idejétıl számított 4 hónap alatt 
megoldható lett volna. A fennmaradó idıszak költsége a felperes helytelen gazdasági 
döntésével hozható okozati összefüggésbe, ezért az alperes helytállási kötelezettsége 
nem állapítható meg.  
 
Így a felperes jogszerően csak erre az idıre (4 hónap) tarthat igényt a bérautó 
igénybevételével felmerült költsége (kára) megtérítésére.  
 
Az elsıfokú bíróság álláspontjával ellentétben egységes a bírói gyakorlat (Legfelsıbb 
Bíróság Pfv.VIII.21.853/1997/3., Pfv.VIII.23.551/1997/2.számú eseti döntései) a 
guruló költségek tekintetében. Bérautó igénybevétele során a károsult több olyan 
kiadás alól mentesült, amely saját gépjármő használata esetén is felmerült volna. Ide 
sorolható a gépjármő súlyadó, a kötelezı biztosítás, üzemeltetési költség pl.: olajszőrı, 



hőtıvíz, gyertya, szerviz-költség stb. Ezeket a megtakarításokat az alperesre 
áthárítható bérleti díjból le kell vonni. 
A felperes – a fellebbezési eljárásban tett nyilatkozata szerint – a guruló költség 
felszámításának csak jogalapját vitatta, de annak összegszerőséget nem, ezért a bíróság 
az alperes által kért összeget számolta el. A 15 %-os guruló költség levonásával a 
felperesnek 4 hónapra járó bérautó igénybevételével kapcsolatban felmerült kárát 
1.020.000,- forintban állapította meg. (1.200.000.Ft-180.000.Ft)  
 
Ezért az elsıfokú bíróság által megállapított és az alperest terhelı marasztalási 
összeget – a perköltségre is kiterjedıen – a Pp.253.§. (3) bekezdése alapján 
megváltoztatta és leszállította.  
 


