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Beköszöntő
Csatlakozva több laptársunkhoz mi is úgy döntöttünk, hogy nyáron, a pihenés, a szabadságok
idején nem terheljük olvasóinkat szakmai kérdésekkel, ehelyett 3-4. számunk dupla szám, ami
elsősorban abban nyilvánul meg, hogy ítéleteket az elmúlt félévre visszamenőleg közlünk. Az
itt közölt tanulmányok közül külön felhívjuk olvasóink figyelmét ifjú kollégánk Pázmándi Patrik
cikkére, amely a szerződésszegéssel összefüggő kárfelelősség kérdését vizsgálja a COVID 19
kontextusában; érdekes értelmezési lehetőségeket bemutatva, de nagy gyakorlati
jelentőséggel bíró dilemmákat vetnek fel a „Máshol nem publikált ítéletek” rovatunkban
ismertetett jogesetek is, mint például a magyar károsultnak külföldön ismeretlen gépjárművel
okozott kár megtérítése vagy tűzbiztosítás esetén a kármegelőzési kötelezettség, illetve a
súlyos gondatlanság kérdése.
Optimizmusunk mit sem csökkent, ezért változatlanul érdeklődéssel várjuk a kollégák elméleti
megfontolásokon vagy gyakorlati tapasztalatokon, saját jogeseteken nyugvó felvetéseit,
amelyeknek szerkesztés után szívesen adunk teret „Fórum”-rovatunkban.
Jó olvasást kívánunk
a Szerkesztőbizottság

Tanulmányok
Tőkey Balázs (habil. egyetemi docens) ∗:
Az egészségügyi ellátás során okozott károk kompenzálásának alternatív lehetőségei
– különös tekintettel az új-zélandi és a francia kompenzációs rendszerre
1. Bevezetés
[1] Hazánkban az egészségügyi ellátás során okozott károk megtérítésével kapcsolatos
jogviták a többi polgári jogi konfliktushoz hasonló módon zajlanak le, nincsenek igazán
lényeges eltérések – esetleg a bizonyítási teherre vonatkozó bíró gyakorlatot lehet
megemlíteni –, még az alternatív vitarendezési megoldásoknak sincs egyelőre túl nagy
szerepe. Pl. ezekben az ügyekben a mediáció igénybe vételének esélyét csökkenti még az a
körülmény is, hogy az egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítóinak gyakran nem áll
érdekében, hogy jóváhagyják a károsult és az egészségügyi szolgáltató között mediáció
segítségével létrejött megállapodást, sőt számos esetben az egészségügyi felelősségbiztosítási
szerződések olyan kikötést tartalmaznak, amely kizárja a biztosító szolgáltatását arra az esetre,
ha az érintettek mediációt vennének igénybe.1
egyetemi doncens, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék és SZTE ÁJTK Civilisztikai Intézet
A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00008 azonosítójú, EU társfinanszírozású projekt támogatta.
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[2] Éppen ezért hasznos lehet egy rövid kitekintést tenni, hogy a világ más országaiban
mennyire terjedtek el ezen a területen az alternatív megoldások, vannak-e esetleg olyan
módszerek, amelyeket érdemes lenne átvenni azért, hogy az ilyen jellegű károk kompenzálása
minél hatékonyabb és méltányosabb legyen. Ehhez azokat az országjelentéseket és
tanulmányokat hívjuk segítségül, amelyek az International Academy of Comparative Law 20.
Nemzetközi Kongresszusa keretében születtek e témában. Ezek alapján elsősorban nem a
klasszikus kártérítési felelősség mellett működő alternatív vitarendezési eszközökre, hanem
azokra a megoldásokra koncentrálunk, amelyek a klasszikus kártérítési felelősségtől
eltávolodva kínálnak alternatívát. Így kiemelt figyelmet szentelünk az új-zélandi és a francia
kompenzációs rendszernek.
2. Az egészségügyi ellátás során okozott károk kompenzálása Új-Zélandon
[3] Új-Zélandon az egészségügyi ellátás során okozott károk kompenzálása egy ún. no-fault
(azaz nem a károkozó vétkességén alapuló) rendszer keretében működik. Ezt a kompenzációs
rendszert azért vezették be, mert a klasszikus kártérítési jogot (tort law) nem találták
alkalmasnak arra, hogy kezelje azoknak az áldozatoknak a helyzetét, akik valamilyen sérülés
miatt olyan helyzetbe kerülnek, hogy ideiglenesen vagy tartósan munkaképtelenné válnak, és
ezért pénzügyi támogatásra van szükségük. Ebben a rendszerben a hangsúly a károsultak
megsegítésére esik a károkozók felelősségre vonása helyett.2
2.1. A kompenzációs rendszer alapjai
[4] A kompenzációs rendszer jogszabályi alapja a 2001-es „Accident Compensation Act”
(baleseti kompenzációs törvény). A törvény nemcsak az orvosi kezelések okozta sérülésekre
vonatkozik, hanem többek között pl. a foglalkozási megbetegedések által okozott személyi
sérülésekre is. A jogszabály által használt kulcsfogalom a „személyi sérülés” (personal injury),
mely a halált, a testi sérüléseket és a mentális sérülés bizonyos eseteit jelenti. Sőt még a
munkavégzéssel összefüggő agyi érkatasztrófa (stroke) és szívinfarktus is személyi sérülésnek
minősül.3
[5] Ahogyan arra már fent is utaltunk, a kompenzációs rendszer kiterjed az egészségügyi
ellátás során elszenvedett sérülésekre (treatment injury, azaz kezelési sérülés). A kezelési
sérülés fogalma a jogszabályi definíció alapján igen tág, abba minden olyan, az orvosi ellátás
által okozott személyi sérülés beletartozik, amely nem a kezelés szükséges része vagy szokásos
következménye, 4 és amelyet nem teljesen vagy lényegében az adott személy egészségi
állapota és a kezelés idején meglévő klinikai ismeretek részét képező körülmények okoztak.
Így magában foglalja az összes nemkívánatos orvosi eseményt, függetlenül attól, hogy az
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/4_2007/az_egeszsegugyi_szolgaltatok_kotelezo_szakmai_felelos
segbiztositasanak_aktualis_keerdeseirol/
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Azonban az orvosi kezelésből származó ismert szövődményeket nem feltétlenül zárják ki. Pl. a fertőzések, az
allergiás reakciók és hasonlók ismert kockázati tényezők, de nem tekinthetők olyannak, amelyekkel minden
esetben számolni kell, és ebben a vonatkozásban ezek a szövődmények nem „szokásosak”, lásd Stephen Todd
(2021) 310.

megelőzhető volt-e vagy sem, feltéve, hogy azt nem szándékosan okozták, és hogy a kezelés
várható és valószínű következményeinek tartományán kívül esik. 5
[6] A törvény 2005-ös módosítása óta már nem szükséges annak bizonyítása, hogy az ellátás
során valamilyen hibát követtek el (vagy másként fogalmazva, a kezelő eljárása gondatlan
volt). Ugyanakkor önmagában a kívánt eredmény elmaradása nem jelent kezelési sérülést.
Nagyon röviden annak az igazolása szükséges, hogy a kezelés során hibás döntést hoztak a
diagnózis felállítása, a kezelés kiválasztása vagy annak kivitelezése során a vonatkozó szakmai
előírásokra tekintettel. 6
2.2. A kompenzációs rendszer által nyújtott juttatások
[7] Ha valaki az egészségügyi ellátásával kapcsolatos károk megtérítése iránt kíván igényt
érvényesíteni, azt lényegében csak a kompenzációs rendszer keretében teheti meg: a sérülést
követő 12 hónapon belül fordulhat az illetékes szervezethez (Accident Compensation
Corporation). A károsultak a kompenzációs rendszer keretében a szükséges és megfelelő
orvosi kezelés és rehabilitáció költségeinek megtérítésére, az elmaradt jövedelem pótlására
(ez a károsult heti keresetének 80%-a), a maradandó sérülések egyösszegű kompenzációjára
(ennek maximuma 100.000,- új-zélandi dollár), valamint haláleseti juttatásokra jogosultak. A
kompenzációs rendszert különböző illetékekből finanszírozzák, ezek fizetésére azok kötelesek,
akik olyan tevékenységet végeznek, amelyek balesetet okoznak. Értelemszerűen a kezelési
balesetekből álló károk kompenzálására elkülönített alapot hoztak létre, az ezzel kapcsolatos
kiadásokat az egészségügyi szolgáltatók befizetései képezik. 7
2.3. A kompenzációs rendszer értékelése
[8] A kompenzációs rendszer értékelése keretében ki kell térni egyrészt a működési
költségekre. A kezelési balestekre vonatkozó alap bevételei és kiadásai az utóbbi években
jelentősen ingadoztak, a folyamatos hiányban szerepet játszanak az alacsony kamatok és a
Covid-19-járvány. A költségek vonatkozásában a rendszer nagy előnye, hogy a felelősség
bizonyításának szükségességéhez kapcsolódó nagyon jelentős költségek elkerülhetőek, ezért
az igényeket gyorsan és hatékonyan lehet feldolgozni. Az adminisztrációs költségek viszonylag
alacsonyak, a működési költségek a fizetett károk 11–12%-át teszik ki (ezzel szemben az
Egyesült Királyságban a kifizetett kártérítések 45%-a megy el az adminisztrációs költségekre).8
Az értékelés kapcsán az is fontos szempont, hogy hogyan hat a kompenzációs rendszer az
ellátás biztonságára, és hogy mennyire ad lehetőséget a visszaélésekre. A meglévő adatok
alapján azonban nem lehet eldönteni, hogy a kártérítési felelősséghez képest e rendszer
csökkentené vagy növelné a betegbiztonságot. Hasonlóan azzal kapcsolatban sincsenek
bizonyítékok, hogy milyen mértékben fordulnak elő visszaélések a kompenzációs rendszer
keretében. Biztosan előfordulnak, mindenesetre az illetékes szerv több lépést is tesz annak
ellenőrzése érdekében, hogy az igények megfelelően vannak-e benyújtva, és ezzel
megakadályozza a csalásokat. 9
Stephen Todd (2021) 307-308.
Stephen Todd (2021) 311-314.
7
Stephen Todd (2021) 326-328.
8
Stephen Todd (2021) 329-330.
9
Stephen Todd (2021) 329-330.
5
6

[9] Arra is érdemes kitérni, hogy a kompenzációs rendszer mennyiben segíti a károkozások
megelőzését, hiszen a klasszikus deliktuális kártérítés egyik fontos funkciója a prevenció. A
kompenzációs rendszer keretében a legfontosabb preventív eszköz az illetékes szervezet
jelentési kötelezettsége. Ez azt jelenti, hogy ha a hozzá beérkezett igények alapján
rendelkezésre álló információból az derül ki, hogy valamelyik intézmény működése a betegek
számára valamilyen kockázatot jelent, akkor erről értesítenie kell az illetékes hatóságokat,
amelyek megteszik a szükséges lépéseket. Emellett nem elhanyagolható a szerepe annak,
hogy közvetlenül a betegek is jogosultak bejelentést tenni az egészség- és fogyatékosságügyi
ombudsmannak (Health and Disability Commissioner), ha az ellátásuk során az Egészségügyi
és fogyatékosságügyi szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói jogok kódexének (Code of Health
and Disability Services Consumers’Rights) megsértését tapasztalják. Bejelentés esetén az
ombudsman kivizsgálja az ügyet, és annak eredményeként ajánlásokat tehet. Szintén a
károkozások megelőzését segíti elő az Egészségügyi Fegyelmi Bíróság (Health Practitioners
Disciplinary Tribunal) tevékenysége, amely az egészségügyi dolgozókkal szembeni fegyelmi
eljárásokat folytatja le. Ha megállapítja a fegyelmi vétséget, akkor akár fel is függesztheti az
érintett személyt, sőt akár az orvosi nyilvántartásból is töröltetheti. Csak utalunk rá, hogy az
eddig említett eszközök mellett az orvosok büntetőjogi felelőssége is érvényesül, amelynek
preventív hatásához nem nagyon férhet kétség. 10
[10] Általánosságban az új-zélandi kompenzációs rendszer mellett az alábbi érveket lehet
felhozni:
- a kompenzáció észszerű keretek közötti, de nagyvonalú;
- kompenzációs igények érvényesítése a lehető legkevesebb formasággal jár;
- a kompenzálható esetek körének meghatározása jól védhető: a kezelés szokásos
következményein kívül eső és nem a beteg már meglévő állapotának tulajdonítható sérülések
(károsodások);
- a rendszer meglehetősen hatékonyan működik, így a rendelkezésre álló erőforrásokat
nagyrészt az igények kielégítésére használják fel, nem pedig adminisztratív kiadásokra;
- a rendszer működési költsége hasonló, mint az alternatív megoldásoké (pl.
felelősségbiztosítás);
- nincsenek érdemi bizonyítékok arra, hogy a kompenzációs rendszer mellett csökkenne a
betegbiztonság;
- a károkozások megelőzését így is számos eszköz biztosítja (különböző panaszeljárások,
fegyelmi és büntető felelősség stb.). 11
3. Az egészségügyi ellátás során okozott károk kompenzálása Franciaországban
[11] Ahogyan számos jogrendszerben, Franciaországban is az alábbi problémákkal
szembesültek az egészségügyi ellátás során okozott károk kártérítési felelősség keretében
történő rendezésével kapcsolatban: információs aszimmetria a felek között; az elvárható
ellátási színvonal mint viszonyítási alap meghatározásának nehézsége, a bírósági tárgyalás
hosszú időtartama és kiszámíthatatlansága, valamint az ahhoz kapcsolódó magas költségek
(ezalatt nemcsak az anyagi, hanem a pszichés és egyéb megterhelést is értve). Ezekre a
működési anomáliákra adott válaszként született meg a 2002-es betegjogi törvény, amely egy
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új rendszert vezetett be az egészségügyi ellátás során okozott károk kompenzálására a
klasszikus kártérítési felelősség alternatívájaként Franciaországban. Emellett egy francia
sajátosságból fakadó problémát is orvosolni próbált: nevezetesen azt, hogy az állami
kórházakkal szemben érvényesített igényekre a Conseil d’État esetjoga és közjogi szabályok, a
magánszolgáltatókkal szemben érvényesítettekre viszont a Cour de Cassation esetjoga és
magánjogi szabályok voltak irányadóak. A 2002-es betegjogi törvény által bevezetett
Közegészségügyi kódex (Code de la santé publique) azonban lényegében egységesítette a
közjogi és magánjogi felelősségi szabályokat. 12
3.1. A francia kompenzációs rendszer működése
[12] Az új-zélandi megoldással szemben a francia kompenzációs rendszer igénybevétele nem
kötelező, azaz a betegek továbbra is dönthetnek úgy, hogy pert indítanak az egészségügyi
szolgáltató ellen, ha az ellátásuk során őket valamilyen kár éri. Ha viszont a kompenzációs
rendszer mellett döntenek, akkor az igényeket a 25 regionális bizottság (commissions
régionales de conciliation et de compensation) egyikénél kell bejelenteniük. Ezek a bizottságok
21 tagból állnak (az elnök egy bíró, a tagok pedig az egészségügyi dolgozókat, az egészségügyi
szolgáltatókat, a betegeket és a biztosítókat képviselik). 13
[13] A bizottságoknak 6 hónap alatt kell elbírálniuk a hozzájuk beérkezett igényeket. Azokat
elutasítják, ha a sérülés nem az orvosi ellátáshoz következménye, vagy ha nem elég súlyos. Ha
az elutasítás feltételei nem állnak fenn, akkor orvosi műhiba esetén az egészségügyi
szolgáltató felelősségbiztosítójának, terápiás szövődmény esetén pedig a kompenzációs
hivatalnak (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections
Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, ONIAM) küldenek egy szakvéleményt. Ez alapján a
biztosítónak, illetve a kompenzációs hivatalnak egy olyan ajánlatot kell tennie a beteg részére,
amely számára négy hónapon belül teljes kompenzációt nyújt. Ha ezt a beteg elfogadja, akkor
az ügy lezárul, ha nem, akkor pedig bírósághoz fordulhat. Abban az esetben, ha a
szakvélemény ellenére a biztosító elmulasztja az ajánlat megtételét, akkor ezt a kompenzációs
hivatalnak kell pótolnia. 14
[14] A kompenzációs rendszer működése kapcsán lényegi kérdés, hogy mi minősül kellő súlyú
sérülésnek. Ez azt jelenti, hogy bizonyítani kell a tartós vagy átmeneti fogyatékosság minimális
szintjét. Ezt a küszöbértéket 24%-ban rögzítették, ami körülbelül egy szem elvesztésének felel
meg. 15
[15] A francia kompenzációs rendszer keretében kifizetett kompenzáció forrása attól függ,
hogy milyen döntést hoz a regionális bizottság. Ha orvosi műhibát állapítanak meg, akkor az
egészségügyi szolgáltató felelősségbiztosítója köteles a kompenzáció biztosítására, így annak
fedezeteként végeredményben a szolgáltatók által fizetett biztosítási díjak szolgálnak. Ha
pedig terápiás szövődmény miatt az ONIAM köteles a kompenzáció nyújtására, azt a
társadalombiztosítási rendszer egészségbiztosítási ága finanszírozza (az ONIAM egyébként
Jonas Knetsch: The French Medical Accident Compensation Scheme. A Critical Assessment of the Patients’
Rights Act of 4 March 2002. In Dobrochna Bach-Golecka (2021) 179-180 és 186-187.
13
Jonas Knetsch (2021) 182.
14
Jonas Knetsch (2021) 182-183.
15
Jonas Knetsch (2021) 185.
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éves támogatást kap az államtól a kötelező oltás miatti balesetek kompenzálása érdekében).
Ha pedig az ONIAM azért fizet kompenzációt a betegnek, mert azt a biztosító elmulasztotta,
akkor az ONIAM-ot megtérítési igény illeti meg a biztosítóval szemben. 16
3.2. A francia kompenzációs rendszer értékelése
[16] A kompenzációs rendszer előnye a bírósági igényérvényesítéssel szemben elsősorban
annak rövidebb időtartamában és egyszerűségében rejlik. Az igény bejelenthető egy honlapon
keresztül, ahol az érintettek megtalálhatják az ehhez szükséges információkat és
formanyomtatványokat is (lényegében egyablakos ügyintézést biztosítva). Így nincs szükség se
ügyvédek igénybevételére, se költséges vizsgálatokra. Emellett a vonatkozó törvény a
regionális bizottság előtti eljárásban átfogó részvételi jogokat biztosít a betegek számára (így
többek között feljogosítja őket arra, hogy meghallgatást kérjenek), ezzel egyféle köztes
szakaszt teremt, amivel meg lehet találni az egyensúlyt a hatékony eljárás és az áldozatok
megfelelő meghallgatása között. Továbbá a kompenzációs rendszer lehetőséget nyújt egyfajta
csoportos igényérvényesítésre, különösen a kórházi fertőzések vagy a hibás gyógyszerek
áldozatai számára, ami jelentősen csökkenti a bíróságok terhelését. A rendszer további pozitív
mellékhatása lehet az orvos-beteg kapcsolat fejlődése azzal, hogy a bírósági jogviták
mellőzésével elkerülhető a beteg és az egészségügyi szolgáltató között direkt konfrontáció. 17
[17] A kompenzációs rendszerrel szemben azonban több kritikát is megfogalmaztak már. Ezek
az alábbiak:
- a kellő súlyú sérülésre vonatkozó 24%-os fogyatékossági küszöbérték túlságosan szigorú,
mert ez az egészségügyi ellátás során fellépő sérülések 97%-át kizárja a kompenzációs
rendszerből (egy 2018-as éves jelentés alapján a regionális bizottságok előtt érvényesített
igények 8,7%-át utasították el amiatt, mert nem teljesítették a kellő súlyú sérülésre vonatkozó
feltételt);
- a szabályozási keret továbbra is bonyolult maradt (pl. különös szabályok vonatkoznak a hibás
gyógyszerek, a fertőzött vérkészítmények, a kórházi fertőzések stb. áldozataira), és nagy a
veszélye annak, hogy különböző jogértelmezések alakulnak ki az egyes regionális bizottságok
gyakorlatában (pl. az okozati összefüggés vagy a terápiás szövődmény értelmezése kapcsán),
mivel döntéseik ellen nem lehet fellebbezni;
- a regionális bizottságoknak az igények elbírálása mellett békéltető szerepük is lenne, de ez
utóbbit a betegek nem igazán veszik igénybe (az ONIAM 2018-as éves jelentése szerint
mindössze 24 ilyen jellegű ügy zárult le eredményesen);
- a kompenzációs rendszer keretében megállapított összegek jellemzően alacsonyabbak, mint
amilyeneket egy hasonló ügyben egy bíróság ítélne meg (ez különösen igaz a nem vagyoni
sérelmek kompenzálására);
- az ONIAM működése nem kielégítő (túl sok, különböző jellegű hatáskör és feladat, az igények
nem megfelelő kezelése, hanyag gazdálkodás stb.);
- végül csökkenthette a kompenzációs rendszer iránti bizalmat az ONIAM-nak az az
állásfoglalása, hogy a regionális bizottságok által elfogadott véleményeknek nincs semmiféle
kötelező erejük, és a bizottság véleményével ellentétben megtagadható a kompenzáció. 18

Jonas Knetsch (2021) 183.
Jonas Knetsch (2021) 183-185.
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Jonas Knetsch (2021) 185-191.
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4. A kompenzációs rendszerek megjelenése további jogrendszerekben
[18] A fent említett kutatási projektben az alábbi jogrendszerek megoldásait dolgozták fel:
Anglia (Egyesült Királyság), Belgium, Brazília, Ciprus, Dél-Afrika, Észtország, Franciaország,
Hollandia, Japán, Magyarország, Németország, Olaszország, Québec (Kanada), Szingapúr,
Szlovénia, Tajvan és Új-Zéland. Azaz azok a skandináv országok, amelyek az új-zélandihoz
hasonló kompenzációs rendszert vezettek be, kimaradtak a projektből.
[19] A projektben részt vevő jogrendszerek közül Franciaország és Új-Zéland mellett még
Belgiumban 19 hoztak létre valamennyi egészségügyi ellátás során okozott kárra kiterjedő, a
klasszikus kártérítési felelősségtől elválasztott kompenzációs rendszert. 20 Vannak olyan
országok azonban, ahol egyes különös károkozásokra bevezettek egy no-fault kompenzációs
rendszert (pl. Tajvanon az oltásokkal, a gyógyszerekkel és a szülésekkel kapcsolatos
károkozásokra, 21 és hasonló megoldással találkozhatunk Japánban 22 is), valamint más
országokban az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó kártérítési felelősség reformjával
kapcsolatban jelent meg javaslatként egy általános no-fault kompenzációs rendszer
bevezetése (pl. Québec, 23 Dél-Afrika 24 vagy az Egyesült Királyság 25).
5. Összegzés
[20] Annak ellenére, hogy a „no-fault”-jellegű kompenzációs rendszerekkel szemben számos
kritika megfogalmazható, az országjelentésekből az olvasható ki, hogy további elterjedésük
várható, tekintettel azokra a pozitív tapasztalatokra, amelyekre – a negatívak mellett – szintén
kitértünk az új-zélandi és a francia kompenzációs rendszer bemutatása során. Hazánkban
azonban egyelőre nem látszik annak a jele, hogy ezen a téren jelentős változással kellene
számolnunk. Ennek oka vélhetően az, hogy az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos
súlyos anomáliák (itt elsősorban az egészségügyi dolgozók hiányából fakadó ellátási
hiányosságokra utalnánk) mellett az ellátások során fellépő műhibákkal kapcsolatos
problémák nem kapnak kellő figyelmet.
[21] Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lenne teendő ezen a területen. Mivel jelenleg csak
kisebb változtatásoknak van realitása, ezért egy általános „no-fault”-jellegű kompenzációs
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bizottságokat, amelyek – a bírói út igénybevétele nélkül – kötelező döntéseket hozhatnak a kompenzáció
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rendszer bevezetése helyett azt lenne érdemes megfontolni,26 hogy milyen különös
területeken lehetne még bevezetni az állami kártalanítást. Ezzel kapcsolatban elsősorban a
szülésekkel kapcsolatos károkozásokra utalnánk.

Bárdos Péter (ügyvéd):
Elutasított sérelemdíjigények II. Az élet, testi épség, egészség sérelme.

[1] A bíróság a sérelemdíjigényeket is annak alapján ítéli meg, hogy megvalósulnak-e a
kárfelelősség általános, konjunktív feltételei, a kár (hátrány), a jogellenesség, az okozati
összefüggés és a kimentés hiánya, illetve az igényérvényesítés eljárási jellegű feltételei
(felperesi és alperesi auktorátus, elévülés kizártsága stb.) és az igény elutasítását minden
esetben e feltételek valamelyikének nem teljesülésére alapozza. A következőkben azt
vizsgálom, hogyan manifesztálódnak egyes jogi feltételek az élet, testi épség, egészség
sérelmére alapított, jogerősen elutasított sérelemdíj-követeléseknél. A vizsgált anyag a 2016–
2020 közötti évek bíróság.hu-n publikált bírósági gyakorlata.
Az élet elvesztése folytán sérült személyiségi jogok; magán- és családi élethez való jog, testilelki egészséghez való jog
[2] Az ember halálával megszűnik jogalanyisága, amelynek keretében személyiségi jogai
értelmezhetők lennének. Az élet elvesztéséhez kötődően tehát értelemszerűen nem az ő,
hanem hátramaradottainak személyiségi jogaihoz, konkrétan a magán- és családi élethez
fűződő személyiségi jognak (a teljes, harmonikus családban élés joga), illetve a testi-lelki
egészséghez fűződő személyiségi jognak (ld. a gyász kiváltotta testi-lelki szenvedést) a
sérelméről beszélünk. A helyzet mindkét esetcsoportban sajátos annyiban, hogy az említett
konjunktív feltételek megvalósulását mind az okozó és a néhai közötti viszonyban (pl. hogy a
bekövetkezett halálesetért terheli-e felelősség az orvost), mind az okozó és a hátramaradottak
közötti viszonyban (pl. hogy valóban bekövetkezett-e a hátramadottaknál az állított hátrány,
illetve milyen annak a mértéke) vizsgálni kell.
[3] Az első esetcsoportban az elutasítási okok ugyanúgy működnek, mint a direkt igények
esetén (ld. alább). Egy konkrét ítéletet mégis érdemes kiemelnünk, amelyben a Kúria azt
fejtette ki, hogy a ritka, veleszületett betegség késői felismerése következtében meghalt
gyermek szüleinek azért nem jár sérelemdíj, mert az idejében történt felismerés esetén sem
lett volna biztos a gyógyulás! (Kúria Pfv.III.22.684/2017.) 27
[4] A vizsgált ítéletanyagban ugyan nem volt a második csoportba tartozó ítélet, de fontos
megjegyezni, hogy a bírói gyakorlat a közvetlen rokonságot illetve az elhunyt és a

Ha erre mégis sor kerülne, akkor valószínűbbnek tartanánk egy francia típusú megoldás bevezetését, mert az
kevésbé radikális (nem kötelező az igénybevétele, megmarad a felelősségbiztosítási rendszer stb.).
27
Ez lehetséges, de vajon miért a hátrányt szenvedett fél terhére kell feloldani a dilemmát?
26

hátramaradottak közötti szoros személyes kapcsolat bizonyítását kívánja meg a felperestől a
sérelemdíj megítéléséhez. 28
A testi épség, egészség sérelme
[5] A cikk az elutasító ítélettel lezárt ügyeket ügytípus és az előfordulás gyakorisága szerint
csoportosítva az alábbi sorrendben tárgyalja:
- az orvosi jogviszonyból eredő kötelezettség megszegésére alapozott követelések (az ún.
műhibaügyek és a tájékoztatási kötelezettség megsértése)
- a bv. intézetben elszenvedett jogsértések (nem megfelelő börtönviszonyok, a bv. intézet
tisztességtelen eljárása)
- általános deliktuális kárfelelősségi tényállások
- bírósági, hatósági jogkörben okozott kár
- munkáltatói felelősség
- kontraktuális kárfelelősségi esetek
- szomszédjogi igények
Orvosi jogviszonyból eredő kötelezettség megszegése
[6] Az „orvosi műhiba” ügyekben kialakult bírói gyakorlat eléggé egységesnek és
következetesnek mondható, ami azonban nem jelenti azt, hogy a jogi megítélés mentes lenne
minden problémától és ellentmondástól. Ezeknek nem jogi jellegű gyökerét abban jelölhetjük
meg, hogy a megítélés tárgyát döntően biológiai folyamatok képezik, amelyekben az oksági
összefüggések nem a polgári jogban preferált teljes bizonyossági, hanem valószínűségi alapon
nyugszanak, mint pl. abban az ügyben, amelyben a bíróság azt fejtette ki, hogy noha
kétségtelenül történtek orvosi hibák, ezek azonban irrelevánsak, mert a beteg nagy
valószínűséggel akkor is belehalt volna betegségébe, ha ezek a hibák nem történnek meg
(Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.429/2016).
[7] A kérdés másként fogalmazva úgy merül fel, hogy elegendő-e a sérelemdíjigény
elutasításához, ha az orvosszakértő azt állapítja meg, hogy a bizonyított orvosi mulasztás
„valószínűleg” vagy „nagy valószínűséggel” nincs okozati összefüggésben a bekövetkezett
hátránnyal vagy pedig ilyen esetben a bíróságnak abból kellene kiindulnia, hogy mivel az
orvosszakértő nem tudja teljes bizonyossággal kizárni az orvosi mulasztás és a hátrány közötti
okozati összefüggést, a keresetnek helyt kell adnia.
[8] A dilemmát a bíróság úgy oldja fel – a beteg terhére – , hogy feladja a teljes bizonyosság
követelményét (aminek jelenleg jogszabályi alapja nincs, bár meg kell jegyezni, hogy erre az
opportunus megoldásra más területen is vannak példák, pl. az elmaradt haszon mint kár
megítélésénél), azaz tisztában van ugyan a szakértői megállapítások valószínűségi jellegével,
A bírói gyakorlat egységes abban, hogy a szülő, a gyermek, a házastárs elvesztése minden további nélkül
megalapozza a sérelemdíjigényt. Más a helyzet az elvált házastárs vagy az élettárs (FIT 6.Pf.20.551/2005) esetén
és különösen, ha az elhunyt önálló háztartásban élő nagykorú testvér, mert ilyenkor a bíróságnak mérlegelnie
kell a kapcsolat szorosságát. A Legfelsőbb Bíróság már 2005-ben deklarálta, hogy általában az önálló háztartásban
élés a kapcsolat lazaságára, tehát a haláleset okozta trauma hiányára vagy csekély fokára utalhat
(Pfv.III.22.155/2006). Az együttélés fontos indikátor az anyós esetén is (FIT 7.Pf.20.337/2017). Az ezen személyi
körön kívül esők esetében a bíróság az elutasításra hajlik, de ez természetesen nem menti fel a körülmények
alapos vizsgálatának kötelessége alól.
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különösen, ha a szekértő olyan kifejezéseket használ, mint „nagy valószínűséggel” vagy „a
bizonyossághoz közelálló valószínűséggel”, de ezzel megelégszik.
[9] A második, immár tisztán jogi, pontosabban eljárásjogi probléma abban foglalható össze,
hogy az ilyen perekben a bíróság teljes egészében a szakértő „foglya”. Kivételesen előfordul
ugyan, hogy ellentmondó szakvélemények esetén mérlegelés alapján fogadja el az egyiket
vagy a másikat, de az esetek többségében a szakvélemény eldönti a követelés sorsát, mivel a
bíróság nem rendelkezik kellő szakmai felkészültséggel a szakértői megállapítások
felülbírálásához. Ily módon a szakértő lényegében átveszi a bíró szerepét anélkül, hogy
meglenne iránta az a társadalmi bizalom, amely – bár csökkenő mértékben –, de a bíróság
iránt még megvan.
Ezeknek a gondolatoknak az előrebocsájtásával érdemes a műhiba ügyekben hozott ítéleteket
olvasnunk.
[10] A kárfelelősségi feltételek logikáját követve; a hátrány hiányára alapozta a Kúria az
elutasítást, amikor Pfv.III.21.146/2015 sz. ítéletében azt állapította meg, hogy egy
pacecemaker-cserét követő, utóbb felszívódó mellkasi vérömleny nem tekinthető
elegendőnek hátrány megállapítására. 29 Egy ügyben a hibás ortopéd cipő miatti lassabb
gyógyulásnál a bíróság az elutasítást az egészségkárosodás mint hátrány hiányával indokolta
(Szegedi Ítélőtábla Pf.I.21.415/2016).
[11] A kárfelelősségi feltételekhez kapcsolódó, a károsultra háruló bizonyítási teher szabályból
kiindulva számos, a bizonyítottság hiányára alapozott elutasító ítélet született. Véleményem
szerint valamennyi terhes a fent említett, orvosszakértői dominancia, illetve a bizonyítási
teher elosztása miatti dilemmákkal.
[12] A pszichiátriai betegség inadekvát kezelésre alapított sérelemdíjigényt a Győri Ítélőtábla
azért utasította el, mert nem találta az inadekvát kezelést bizonyítottnak (Pf.III.20.030/2016).
A Fővárosi Ítélőtábla is azzal indokolta a sérelemdíj-követelés elutasítását, hogy a felperes a
műhibát nem tudta bizonyítani (7.Pf.20.121/2017). Elutasító ítélet született abban az ügyben
is, ahol a bíróság megállapítása szerint a felperes nem tudta bizonyítani, hogy a
terhesgondozás, illetve szüléslevezetés során az alperes műhibát követett volna el (Fővárosi
Ítélőtábla 18.Pf.21.309/2016). A bizonyítatlanságra alapult az elutasító ítélet, ahol az újszülött
agykárosodást szenvedett, de a bíróság az orvosi hibát nem találta bizonyítottnak (Kúria
Pfv.III.22.008/2015). Nem tekintette a bíróság bizonyítottnak az inadekvát kezelést, amelynek
eredményeképpen a felperes állítása szerint pszichiátriai megbetegedése súlyosbodott (Győri
Ítélőtábla Pf.III.20.030/2016) és a Fővárosi Ítélőtábla sem egy egészségkárosodással végződő
műtéti beavatkozás esetén (7.Pf.20.121/2017), vagy amikor vélt orvosi szakmai hiba miatt vált
a térdprotézis szükségessé (7.Pf.21.375/2017).
[13] A Kúria egyik ítéletében az elutasítás azon alapult, hogy a kozmetikai beavatkozás után
kialakult ugyan szövődmény, de a felperes nem tudta bizonyítani, hogy a kozmetikus alperes

E tanulmány összeállításánál az volt a kiinduló hipotézis, hogy az elutasítások túlnyomórészt azzal függhetnek
össze, hogy a sérelem nem éri el azt a mértéket, ami a sérelemdíj alkalmazását indokolná. Ám kiderült, hogy az
ilyen esetek ritkák. Közülük az egyik a fent hivatkozott.
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milyen anyagot és módszert alkalmazott, így sem a szakmai szabályok megszegése, sem az
okozati összefüggés nem volt bizonyítottnak tekintendő (Pfv.III.20.629/2015). 30
[14] Nem látott a Kúria okozati összefüggést a késői diagnózis és a csípőprotézis beültetésének
szükségessége között (Pfv.III.22.460/2017), miként a Fővárosi Ítélőtábla sem abban az ügyben,
ahol a felperesi állítás szerint a téves diagnózis miatt szenvedett az újszülött maradandó
kézsérülést (7.Pf.20.038/2020).
[15] Külön csoportot képeznek azok az esetek, ahol az elutasítás a felróhatóság hiányán
alapult, mert itt a bizonyítás terhe az alperesen van (kimentő bizonyítás), azaz nem a
felperesnek kell bizonyítania az alperes szakmai szabályszegését, hanem az alperesnek, hogy
a szakma szabályai szerint járt el. (Ennek tükrében különösen érdekes a Fővárosi Ítélőtábla
fent említett ítélete (7.Pf.20.121/2017). Az eljárás persze mindkét esetben ugyanaz; a kérdést
a szakértő dönti el, a bíróság pedig a bizonyítási teher szabály alapján levonja a jogi
konzekvenciát.
[16] A Kúria a felróhatóság hiányát állapította meg abban az ügyben, ahol a genetikai hiba fel
nem ismerése megfosztotta az anyát a terhességmegszakítás lehetőségétől, mert bíróság
álláspontja szerint a genetikai hiba felismerése az orvostól nem volt elvárható
(Pfv.III.20.727/2015). Kimentettnek találta a Kúria a felróhatóságot csípőprotézis beültetését
követő lábrövidülés esetén (Pfv.III.21.767/2015), és egy olyan ügyben is, ahol a gyermek egy
ritka veleszületett betegség késői felismerése miatt vesztette életét (Pfv.III.22.684/2017),
illetve a Fővárosi Ítélőtábla allergiás megbetegedés kezelése folytán kialakult maradandó
károsodás (7.Pf.21.509/2015), a kezelést követően a gyermek kezének maradandó károsodása
(7.Pf.21.103/2019), a terhesgondozás során el nem végzett vizsgálat kapcsán bekövetkezett
károsodás (7.Pf.20.495/2017), sőt a tumor késői felismerése miatti (7.Pf.20.023/2016),
szívbetegség nem adekvát kezelése folytán (7.Pf.21.053/2019), illetve a rosszul diagnosztizált,
halálos kimenetelű fülgyulladás miatt bekövetkezetti halál esetén is (7.Pf.20.417/2017),
miként a Pécsi Ítélőtábla daganat miatti veseeltávolítást követően bekövetkezett
veseelhalásnál (Pf.III.20.074/2015), illetve a helyes diagnózis késedelme miatti vállsérülés
súlyosbodásánál (Pf.VI.20.092/2015), a Szegedi Ítélőtábla szülésvezetés során bekövetkezett
magzati károsodás (Pf.I.21.059/2015), a Debreceni Ítélőtábla pedig urológiai beavatkozással
összefüggő egészségkárosodás (Pf.I.20.748/2017) illetve a későn felismert anyagcserebetegség okozta halál esetén (Pf.I.20.606/2017).
[17] Az ítéletekben gyakran együtt jár az okozati összefüggés és a felróhatóság hiányának
megállapítása. Látnunk kell, hogy ha az okozati összefüggés hiányzik, a felróhatóság kérdése
már irreleváns. A bíróság mégis nemegyszer szükségesnek tartja leszögezni, hogy ha terhelné
is az orvost felróhatóság, ennek az okozati összefüggés hiánya miatt nincs jelentősége. Példa
erre az agykárosodással született gyermek (Kúria Pfv.III.21.651/2015), vagy a
tüdőgyulladásban elhunyt beteg esetében hozott ítélet, amikor konstatált ugyan a bíróság
orvosi mulasztásokat, de ezeket az okozati összefüggés hiánya miatt irrelevánsnak minősítette
(Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.429/2016).

Az viszont nem merült fel, mennyire életszerű a pácienstől az alkalmazott anyagra vagy eljárásra vonatkozó
bizonyítékot követelni. Más kérdés az, nem volt-e a pácienstől mint szerződő féltől elvárható, hogy ragaszkodjon
ezeknek a dolgoknak a szerződésben való feltüntetéséhez.
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[18] Összességében elmondható, hogy feltűnő a felróhatóság hiányán alapuló elutasítások
nagy száma továbbá, hogy ezek a kivétel nélkül igazságügyi szakértői véleményen alapuló
ítéletek gyakran nem felelnek meg a laikus közvélekedésnek. Mivel a felelősség
megállapításának elég szilárd, a jogbiztonság követelményét kielégítő dogmatikai alapja van,
a bíróság hozzáállása érthető, viszont felveti valamilyen nem felelősségi alapú (pl. biztosítási)
konstrukció kialakításának szükségességét a károsultak érdekében.
[19] Kevés ítélet található a vizsgált anyagban, ahol az elutasított sérelemdíj-követelés az
orvost terhelő tájékoztatási kötelezettség elmulasztásán alapult. Azért érdemes mégis
megemlíteni ezt az esetkört, mert itt a felelősség a szokásostól eltérő módon működik. Ha
ugyanis a bíróság megállapítja azt, hogy az orvos tájékoztatási kötelezettségének nem vagy
nem megfelelően tett eleget és ezzel a beteget megfosztotta a döntési lehetőségtől (pl. hogy
alávesse-e magát a műtétnek, az altatásnak stb. vagy sem), ez önmagában, az okozati
összefüggés vizsgálata nélkül megalapozza a felelősséget. Többnyire az elutasítások sem e
felelősségi elemek hiányán, hanem a tájékoztatási kötelezettség megszegése tényének
igazolatlanságán alapulnak, ahol a bizonyítás terhe az orvoson van. Ebben a körben a bíróság
vizsgálja a tájékoztatási kötelezettség pontos terjedelmét, a tájékoztatás módját és
körülményeit is, de ezek elemzése szétfeszítené e cikk kereteit. Csupán annyit jegyzek meg,
hogy nemigen találtam nyomát annak, hogy a bíróság a tájékoztatási kötelezettség teljesítése
körülményeinek vizsgálatánál figyelembe vette volna a beteg kiszolgáltatott helyzetét.
Börtönviszonyok
[20] Közismert tény, hogy a magyarországi börtönviszonyok sok tekintetben nincsenek
összhangban bizonyos nemzetközi standardokkal. Nem meglepő ezért, hogy nagy a száma a
börtönviszonyokra alapított követeléseknek, viszont figyelemre méltó, hogy milyen sok az
elutasító ítélet. Ezeket tanulmányozva azt találjuk, hogy túlnyomó többségük a következő
három esetkör valamelyikébe sorolható:
- a rossz börtönkörülmények
- az egészségügyi ellátás hiányosságai
- a bv.-intézet tisztességtelen eljárása.
Fontos hangsúlyozni, hogy a bv. intézet felelőssége valamennyi esetkörben felróhatósági
alapú és az elutasítások többsége a felróhatóság hiányára épül (de természetesen
előfordulnak a jogellenesség vagy az okozati összefüggés hiányára épülő elutasítások is).
[21] Azok a keresetek, amelyek az általános börtönállapotokon alapulnak és többnyire az
emberi méltóság, néha az egészség, testi épség sérelmét kifogásolják, jórészt eleve kudarcra
vannak ítélve, hiszen általában a bv. intézet által nem befolyásolható tényezőkről van szó, mint
a túlzsúfoltság, a pénz- és személyzethiány stb., következésképpen a bv. intézet felróhatósága
fel sem merülhet. Az az ítélet mégis szembeötlő, amely arra hivatkozással utasította el a nem
megfelelő börtönviszonyok miatti egészségkárosodáson alapuló sérelemdíjigényt, hogy a nem
megfelelő börtönviszonyok nincsenek bizonyítva (Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.423/2018) és így
járt el a Kúria is, amikor azt állapította meg, hogy a dohányzó cellában való elhelyezés a bv.
intézetnek nem volt felróható (Pfv.III.22.023/2016). 31
Érdekes viszont az állam közvetlen felelősségének kérdése. Közelebbről az, hivatkozhatna-e az állam egy ellene
indított perben arra, hogy a börtönök megfelelő színvonalának biztosítására nincs elegendő forrása. És
egyáltalán, miért a börtönt perlik az elítéltek, miért nem az államot?
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[22] Egy másik ügyben az orvosszakértői véleményre támaszkodva a bíróság azt állapította
meg, hogy a felperes rossz pszichés állapota és a nem megfelelő börtönviszonyok között nincs
okozati összefüggés (Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.21.156/2015), miként az okozati összefüggést
hiányolta a Fővárosi Ítélőtábla abban az esetben is, amikor a börtöncella mennyezetének egy
darabja a felperes fejére esett és sérülést okozott (9.Pf.20.911/2019). A börtönmunka rossz
körülményei okozta magas vérnyomás betegségre alapított kereset esetében Fővárosi
Ítélőtábla sem a hátrányt, sem az okozati összefüggést, sem pedig a felróhatóságot nem találta
megállapíthatónak (Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.21.112/2019).
[23] A bíróság úgy találta, hogy nem nyert bizonyítást az epilepsziás roham abban az ügyben,
amelyben a felperes azt állította, hogy emiatt zuhant le a felső ágyról és szenvedett sérülést
(Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.136/2020). Nem találta a bíróság bizonyítottnak egy másik ügyben
az elítélt lázas állapotát, illetve a kezelés elmulasztását és egyébként is arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a felperes valójában nem szenvedett egészségkárosodást (Fővárosi
Ítélőtábla 5.Pf.21.255/2016). Egyebek mellett a sérelem bizonyítatlansága volt az elutasítási
ok abban az esetben, amikor a felperes a cellatársak dohányzását jelölte meg, mint
egészségsérelmi okot (Kúria Pfv.III.22.023/2016). Egészségkárosodását az egészségtelen
börtönviszonyok számlájára írta egy ügyben a felperes, ám a bíróság ezt nem találta
bizonyítottnak (Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.423/2018).
[24] Itt jegyzem meg, hogy amikor a jogsértés, a jogellenesség vagy az okozati összefüggés
bizonyítatlanságról beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a börtönbeli bizonyítás sajátos
körülményeit, elsősorban azt, hogy a speciális szociológiai viszonyok miatt a bíróság nehéz
helyzetben van, amikor a fegyőrök és a rabok szavahihetőségét kell mérlegelnie.
[25] A jogellenesség hiányára hivatkozott az elutasítás indokolásában a bíróság, amikor az
elítélt az ágylétra hiánya miatt leesett a fölső ágyról és balesetet szenvedett. A figyelemre
méltó okfejtés szerint a rendszeres zárkaszemle egyszer sem konstatálta az ágylétra hiányát,
így az nyilván nem volt jogellenes!! ( a bíroság.hu hiányos adatközlése miatt a Fővárosi
Ítélőtábla ítéletének száma nem volt megállapítható).
[26] Az okozati összefüggés hiányára alapította az elutasítást a Fővárosi ítélőtábla, amikor
megállapította, hogy az elitélt pszichés károsodása és a börtönviszonyok közötti összefüggés
nem bizonyított (9.Pf.21.156/2015). Ugyancsak az okozati összefüggést hiányolta egy ügyben,
ahol a felperes azt állította, hogy a börtönruházathoz tartozó cipő alkalmatlansága miatt
szenvedett egészségsérelmet (5.Pf.20.093/2017). Az okozati összefüggést hiányoló ítéletek
között megemlíthető még a Fővárosi Ítélőtábla két további elutasító ítélete is. Az egyikben a
felperes azt állította, hogy a bv. intézet nem engedélyezte kellő időben a visszérműtét
elvégzését és emiatt feleslegesen kellett szenvednie (1.Pf.21.073/2019), a másikban a felperes
arra hivatkozott, hogy magas vérnyomás betegségét a börtönben való munkavégzés rossz
körülményei okozták (17.Pf.21.112/2019).
[27] Vannak olyan ítéletek, amelyek olvastán az elemzőben kétely támad; vajon az ismert
objektív okokon túl nincs-e felróhatósági elem is a bv. intézet magatartásában. Abban az
ügyben, amelyben a felperes egészségének romlását az elhelyezésnek és a zárkaállapotoknak
tulajdonította, a bíróság a keresetet a bv. intézet felróható kötelességszegésének hiánya miatt

utasította el (Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.21.138/2017). Epilepsziás roham miatt zuhant le a felső
ágyról és sérült meg az a felperes, akinek követelését a bíróság egyebek mellett azért
utasította el, mert a bv. intézet magatartását (különös tekintettel a baleset lehetséges
megelőzésére!) nem találta felróhatónak (Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.136/2020). Érdekes az az
ítélet is, amelynek indokolásában a bíróság arra hivatkozott, hogy a dohányzó cellában való
elhelyezés miatti egészségsérelem nem függ össze a bv. intézet felróható magatartásával
(Kúria Pfv.III.22.023/2016). Furcsának tűnik az elutasítás a felróhatóság hiányára való
hivatkozással abban az esetben, amikor a felperes a séta elmaradása által okozott
egészségsérelmet kifogásolta, a bíróság viszont arra hivatkozott, nem bizonyított, hogy a séta
a börtönszemélyzet mulasztása miatt maradt el (Győri Ítélőtábla Pfv.V.20.109/2016).
[28] Az ún. „poloskacsípéses” ügyekben a keresetek kisebb része az emberi méltóság
sérelmén, nagyobb hányada a börtönben uralkodó elfogadhatatlan egészségügyi
körülményeken alapul, de a végeredmény ugyanaz; a bíróság az elutasítást ezekben az
esetekben többnyire a felróhatóság hiányára alapozza (Pécsi Ítélőtábla Pf.VI.20.059/2016,
Fővárosi
Ítélőtábla
5.Pf.21.205/2016),
5.Pf.20.521/2018,
Debreceni
Ítélőtábla
Pf.I.21.039/2016, Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.595/2016). Az indokolás lényegében azonos: mivel
a bv. intézet elvégezte az előírt számú rovarirtást, úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben
általában elvárható, tehát nem felel. Ez az okfejtés azonban csak akkor helytálló, ha
feltételezzük, hogy a börtönben a rovarfertőzés objektív adottság, elkerülhetetlen, nem pedig
higiéniai hiányosságokra vezethető vissza. Különösen épületes a Debreceni Ítélőtábla ítélete,
amelyben a bíróság a követelést azon az alapon utasította el, hogy egy poloskacsípés nem éri
el a kellemetlenségnek azt a mértékét, ami sérelemdíj megállapítását indokolná (Debreceni
Ítélőtábla Pf.I.21.039/2016) és jól illik ehhez a Fővárosi Ítélőtábla ítélete, mellyel annak az
elítéltnek a sérelemdíjigényét utasította el, akinek a poloska a fülébe mászott és súlyos
fülgyulladást okozott. Az indokolás szerint az előírt számú poloskairtást elvégezték,
egyebekben pedig a fülbemászás elháríthatatlan! volt (5.Pf.21.205/2016).
[29] A börtönbeli rossz egészségügyi ellátás az alapja számos sérelemdíj-követelésnek. Ha ezek
orvosi műhibával függnek össze, az elutasítás indokai azonosak a 10-16. pontban
bemutatottakkal (Kúria Pfv.II.20.650/2019, Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.21.472/2015,
5.Pf.20.093/2017, 5.Pf. 21.255/2016, 5.Pf.20.047/2019, 1.Pf.21.073/2019), Győri Ítélőtábla
Pfv.III.20.232/2015.
[30] A bv. intézet tisztességtelen eljárása mint sérelemdíjindok általában akkor merül fel, ha
az intézet cselekménye vagy mulasztása sérelmes ugyan, de nem okoz egészségi hátrányt. Erre
az esetre különösen érvényes a Kúria korábban már említett – nézetem szerint – téves
felfogása, amely szerint a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos jog, nem személyhez
fűződő alapjog, így sérelemdíj alapja nem lehet. Ha a konkrét követelés valamilyen okból
mégis átjut ezen a szűrőn, a bíróság jellemzően az intézeti protokollok betartását vizsgálja és
ha azt állapítja meg, hogy az intézet tartotta magát a protokoll előírásaihoz, a sérelemdíjkövetelést a felróhatóság hiányára hivatkozással utasítja el.
Általános deliktuális kárfelelősségi tényállások
[31] A jogellenesség hiánya miatt utasította el a sérelemdíjigényt a Fővárosi Ítélőtábla abban
az ügyben, amelyben a felperes a neki válóper indításával okozott pszichikai trauma miatt

perelt (Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.21.226/2015). Megemlíthető a lovaskocsiról leesett sérült
esete, akinek a sérelemdíj-követelését a lovaskocsi nem veszélyes üzemi jellegére tekintettel
a felróhatóság hiánya miatt utasította el a bíróság (Szegedi Ítélőtábla Pf.I.21.271/2015), a
családon belüli bántalmazás miatti, a bántalmazás bizonyítatlansága miatt elutasított kereset
(Kúria Pfv.IV.21.293/2016), a közútkezelő vadkármegelőző tevékenységét megfelelőnek
minősítő (a közútkezelő kihelyezte a vadveszélyre figyelmeztető táblát), így a keresetet
elutasító ítélet ((Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.120/2017, miként annak a felperesnek az esete is,
aki gépkocsija meghibásodását merényletnek tulajdonította és az emiatti pszichikai sérelemre
alapított sérelemdíj-követelést (Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.003/2017).
Bírósági, hatósági jogkörben okozott kár
[32] Ismeretes, hogy a bírósági/hatósági jogkörben okozott kár (hátrány) speciális feltételek
teljesülése esetén alapoz meg felelősséget (pl. az okfejtés kirívó oktalansága). Az itt
hivatkozott ügyekben a követelések a bírósági, hatósági eljárások vélt jogi hibáival vagy
tisztességtelenségével (a két minősítés gyakran keveredik) függnek össze, az elutasítások
pedig többnyire a felróhatóság hiányán vagy eljárási ellenvetéseken (pl. hogy az alapperben
hozott ítélet a kártérítési perben nem támadható) alapulnak.
[33] Büntető ügyekben ilyen pl. az a kereset, amely a háziőrizet megszüntetése iránti kérelem
elutasításával okozott mentális egészségromlásra hivatkozott és amelyben a bíróság sem a
jogellenességet, sem a felróhatóságot nem találta megállapíthatónak (Debrecen Ítélőtábla
Pf.I.20.142/218).
[34] Ami az ügyészséget illeti, különösen annak vádemeléssel kapcsolatos gyakorlata áll a
kritikák kereszttüzében, amelyek lényegében abban a kérdésben foglalhatók össze, hogy a
vádlott utólagos felmentése megalapozza-e az ügyészség felelősségét a vagyoni és nem
vagyoni károkért. (Fővárosi Ítélőtábla 22.Pf.20.570/2015, 1.Pf.20.418/2018 5.P.20.337/2020).
Úgy tűnik, hogy az ilyen ügyekben a bíróság nagyobb jelentőséget tulajdonít a bűnüldözéshez
fűződő társadalmi érdeknek, mint a személyiségi jogok védelmének. Jól példázza ezt az az ügy,
amelyben a bíróság nem találta megállapíthatónak az ügyészség felelősségét, noha a
vádemelés alaptalansága, a releváns bizonyítékok teljes hiánya már a vádemelés előtt is
nyilvánvaló volt.
[35] Az indokolást, amelynek magva abban foglalható össze, hogy tévedni emberi dolog a
Fővárosi Ítélőtábla még egy figyelemre méltó eszmefuttatással egészítette ki. Ennek az a
lényege, hogy egyfelől a polgári bíróság nem jogosult a büntetőperre tartozó érdemi
kérdésben (pl. a vád megalapozottsága) állást foglalni (ehhez képest az Ítélőtábla az ítélet
indokolásában hosszasan elemzi a büntetőeljárásban tanúsított ügyészi magatartást),
másrészről pedig, hogy „a vád törvényessége szempontjából …… annak ténybeli
megalapozottsága, bizonyítékokkal való kellő alátámasztottsága közömbös” (FIT
17.Pf.20.157/2019). A perbeli esetben az ügyészség egyetlen használható bizonyítékkal sem
tudta alátámasztani a vádat és mégis vádat emelt, azt fenntartotta és az elsőfokú felmentő
ítélet ellen fellebbezett is, ami a felperes megítélése szerint megalapozta az ügyészség
felelősségét, különös tekintettel arra, hogy a vádemelés nagyon érzékenyen érinti a vádlott
személyiségi jogait.

[36] A rendőrséggel szemben gyakran a túlkapás a kifogás és a bíróság az ilyen igényekre
többnyire „vevő”. Elutasítással azon ritka esetekben találkozunk, amikor a bíróság úgy ítéli
meg, hogy a rendőri (kényszer)intézkedés indokolt és arányos volt (Fővárosi Ítélőtábla
32.Pf.21.281/2016, 5.Pf.20.826/2019).
[37] Polgári és igazgatási ügyekben is felmerül a bíróság és más hatóságok felelőssége. A
bíróság eljárása volt pl. az ok abban az esetben, amikor a felperes arra hivatkozott, hogy a
perújítás elmaradása miatt a felperes férjének börtönbe kellett vonulnia, aki ebbe belehalt,
maga a felperes pedig súlyos egészségkárosodást szenvedett. Itt eltekintve az elévüléstől a
bíróság azzal az ismert indokolással utasította el a sérelemdíj-követelést, hogy az alapperben
hozott határozat kártérítési perben nem támadható (Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.605/2019).
[38] Az alaptalan végrehajtási eljárással okozott egészségsérelem miatti sérelemdíj-követelést
a bíróság azzal utasította el, hogy a végrehajtás jogerős bírósági ítéleten alapult, tehát nem
lehetett jogellenes és a végrehajtás módja sem volt jogsértő (Szegedi Ítélőtábla
Pf.I.21.411/2016).
[39] Téves okirat-kiállítás miatti közjegyzői felelősségre alapította sérelemdíj-követelését az a
felperes, akinek igényét a bíróság arra való hivatkozással utasította el, hogy maga az okirat
nem volt jogsértő, tartalma nincs okozati összefüggésben személyiségi jogsérelemmel, de nem
is lehet (Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.929/2017), lévén a bírói gyakorlat egyelőre egységes abban,
hogy a sérelemdíj megítéléséhez a személyiségi jog megsértésének explicit célzata is
szükséges.
[40] Egy másik ügyben a jogszerűtlen földhivatali eljárás lehetett az oka a felperes
egészségromlásának, ám a bíróság úgy találta, hogy a földhivatali eljárás nem volt jogszerűtlen
(Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.065/2017). A gyámhatóság ellen lépett fel egy ügyben a felperes,
aki azt állította, hogy a gyermekelhelyezési eljárás indokolatlan elhúzódása miatt pszichés
sérüléseket szenvedett. Az elutasítás ebben az ügyben a felróhatóság hiányán alapult
(Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.485/2018). A birtokvédelmi eljárás tisztességtelensége miatti
pszichikai hátrányt jelölte meg követelése alapjául a felperes egy ügyben, ám a bíróság a
követelést az eljárási hiba és az okozati összefüggés hiányára hivatkozással elutasította és
ebből az alkalomból is kifejtette, hogy a tisztességtelen eljárás (eljárási hiba) nem alapoz meg
személyiségi jogi igényt (Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.084/2020). Az ügygondnok eljárása volt a
per tárgya egy másik esetben, mivel elmulasztotta az elmeorvoshoz való fordulást és emiatt a
felperes (gondnokolt) állapota jelentősen romlott. Az ügyben az elutasítás a kár (hátrány)
hiányán alapult (Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.20.885/2019).
[41] Itt említhető bizonyos „quasi-hatóságok” ténykedése is. Az áram kikapcsolásával okozott
kényelmetlenségek miatt érvényesített sérelemdíj-követelést az a felperes, akinek
követelését a bíróság a kikapcsolás jogszerűségére hivatkozással utasította el (Kúria
Pfv.IV.21.498/2015). Az egészségügyi adatok kiadásának megtagadásával okozott az
egészségügyi intézmény egészségromlást, a bíróság viszont az eljárást jogszerűnek találta és a
sérelemdíj-követelést elutasította (Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.937/2019).
Munkáltatói felelősség

[42] A balesettel vagy szándékos károkozással összefüggő ügyekben a jogellenesség, illetve az
okozati összefüggés ritkábban vitatott, de ha mégis, a perek az általános kártérítési eljárások
logikája szerint zajlanak, személyiségi jogi sajátosságaik nem igen vannak. Ha azt mondjuk,
hogy a munkahelyi balesetek, illetve foglalkozási megbetegedések említése ennek ellenére
indokolt, ez az ilyen igények viszonylag nagy számával és a munkáltatói felelősség általánostól
eltérő jellegével magyarázható. Az okozati összefüggés hiányára vagy a baleset
megtörténtének bizonyítatlanságára alapított elutasítások külön kommentárt nem igényelnek
(Kúria Mfv.X.10.271/2019, Mfv.X.10.017/2020, Mfv.I.10.596/2016, Mfv.10.003/2020,
Mfv.X.10.025/2020).
[43] Mivel a munkáltatói kárfelelősség objektív felelősség, kimentésre lényegében csak az
elháríthatatlanság ad alapot. Az elháríthatatlanság értelmezése körül azonban vannak
bizonytalanságok és időnként születnek „érdekes” ítéletek, mint pl. az az ügy, amelyben a
Kúria azért utasította el a keresetet, mert álláspontja szerint a munkáltató nem volt köteles a
munkavállalónak baleset-megelőzési célból munkavédelmi cipőt biztosítani, azt pedig nem
tudta befolyásolni, hogy a munkavállaló milyen cipőt hord munkavégzés közben (Kúria
Mfv.I.10.220/ 2019). Idevágóan ld. még Kúria 10.522/2015!.
[44] Más logika szerint működnek azok az esetek, ahol a sérelmes magatartás a munkaadó
„nem tisztességes” eljárása. Figyelemre méltó a Fővárosi Ítélőtábla ítélete, amely az alaptalan
fegyelmi eljárással okozott egészségsérelem miatt benyújtott keresetet azon az alapon
utasította el, hogy a fegyelmi eljárás a munkáltató szabad véleménynyilvánítási jogán alapult,
tehát hiányzott a felróhatóság (Fővárosi Ítélőtábla Pf. 20.405/2017).
Kontraktuális kárfelelősség
[45] A Ptk. 6:142 §-a új alapokra helyezte a szerződésszegéssel okozott kárért a
szerződésszegőt terhelő felelősséget azzal, hogy a kimentési lehetőségeket „objektivizálta”.
Akkor nem felel ugyanis a sérelmet okozó, ha bizonyítja, hogy az ok ellenőrzési körén kívüli, a
szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény volt és nem volt tőle elvárható,
hogy e körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Mindez természetesen vonatkozik a
felelősség szempontjából kárként viselkedő sérelemdíjra is. A sajátos kimentési okok
értelmezésének kérdésére a vizsgált ítéletanyagban nem találtam példát, ami feltehetően
azzal magyarázható, hogy a szigorú kimentési feltételek miatt a kimentés ritkán sikerül.
[46] Maradnak hát az egyéb okok. Pl. a tisztességtelen devizahitel-szerződésre alapított
sérelemdíjigény elutasításánál ismét felbukkan a személyiségi jogsértés hiányára való
hivatkozás (Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.440/2018), mint ahogy a hibás teljesítéssel okozott
pszichikai hátrányra alapított igény esetében is (Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.21.535/2015). Az
ügyvéd által elkövetett szerződésszegésre alapította sérelemdíj-követelését az az ügyfél, aki
azt állította, hogy az ügyvéd jogi hibája miatt vesztette el ingatlanát és ez neki súlyos pszichés
károsodást okozott. A bíróság a keresetet arra hivatkozással utasította el, hogy sem az
egészségkárosodás ténye, sem az okozati összefüggés nem bizonyított (Fővárosi Ítélőtábla
Pf.21.362/2017).
Szomszédjogi sérelmek

[47] Ezekben az ügyekben a felek közötti kapcsolat nem szerződésen, de egy olyan viszonyon,
alapul, amely – a deliktuális felelősségi esetektől eltérően – nem a károsító esemény által jön
létre, hanem már azt megelőzően a szomszédság ténye folytán létezik. A felelősség ennek
megfelelően sajátos és alapvetően a Ptk. 5:23 § rendelkezésének megsértéséből ered. Ez a
jogszabályhely csupán a szomszéd zavarásától való tartózkodás kötelezettségét deklarálja, de
szankciót e kötelezettség megsértése esetére maga nem tartalmaz, következésképpen az
általános – felróhatóságon alapuló – felelősség szabályait kell ilyen esetben alkalmazni. Az
ismert dilemmát elsősorban az okozza, hogy a sérelmet okozó magatartás önmagában
gyakran nem jogellenes (pl. a sérelmet okozó szomszédnak van hatósági engedélye a sérelmes
tevékenység folytatására).
[48] Jogi szempontból különösen azok az ügyek izgalmasak, ahol az alperesi védekezés az,
hogy a hatósági engedély nem csak a jogellenességet, de a felróhatóságot is kizárja. Erre épülő
elutasítást ugyan a vizsgált anyagban nem találtam, de a teljesség kedvéért mégis érdemes
megjegyezni, hogy ez a védekezés – legalábbis a felróhatóságot illetően – nem áll erős
lábakon, különösen olyan esetekben, amikor pl. az építő az építési tevékenységet hatósági
engedély birtokában ugyan, de szükségtelen kíméletlenséggel folytatja vagy amikor az
építkezéssel a szomszédnak okozott vagyoni vagy nem vagyoni hátrányt a károkozó a projekt
másféle megvalósításával elkerülhette volna, esetleg más megoldás híján a szomszédnak
kártalanítást ajánlhatott volna fel.
[49] A vizsgált anyagban is van olyan ügy, ahol az elutasítás nem a felróhatóság, hanem a
hátrány hiányán alapul (Győri Ítélőtábla Pfv.20.208/2015) és hasonló a helyzet abban az
ítéletben is, amelyben a Kúria azt állapította meg, hogy az ingatlanon végzett ipari
tevékenységgel a szomszéd nem okozott elviselhetetlen zajt, tehát sérelemdíj fizetésére nem
kötelezhető (Kúria Pfv.IV.21.532/2016). Hasonló a jogi szerkezete a Szegedi Ítélőtábla
ítéletének, amelyben a bíróság a közút építése miatt megnövekedett zaj- és környezetterhelés
okozta egészségkárosodás miatti sérelemdíjigényt a „szükségesség-arányosság” mérce
alkalmazásával jogellenesség és felróhatóság hiányára hivatkozással utasította el
(Pf.I.20.746/2016).
Összefoglalás
[50] A bemutatott bírói gyakorlat fő jellemzője, hogy még az extrémnek tűnő esetekben is a
mindennapokban sűrűn előforduló, és ezért a jogkereső közönség – laikusok és szakemberek
– érdeklődésére számot tartó jogi helyzetek figyelhetők meg. Egyes esetköröknek már most is
számottevő irodalma van (pl. az orvosi tényállások), mások még alaposabb, mélyebb
elemzésre várnak, amire e figyelemfelhívó célú írás keretei között természetesen nem
vállalkozhattam. Ha lesz olyan olvasó, akinek a leírtak miatt kedve támad egy-egy felhívott
ítélet részletes elemzésére, írásom elérte célját.
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1. Bevezető
[1] A modern kapitalista gazdasági élet legjelentősebb jogintézménye a szerződés, mely a jogi
formát jelenti az egyes jogi és természetes személyek egymás közötti tranzakcióiban. A
szerződések legnagyobb hányada zavartalanul teljesedésbe megy, azaz a felek
szerződésszerűen teljesítik őket, azonban bizonyos esetekben valamely kötelezettség
szerződésszerű teljesítése elmarad, amely – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:137. § definíciója alapján – a szerződés megszegését jelenti.
A Ptk. az előbbi definíció mellett tartalmaz bizonyos nevesített szerződésszegéseket is,
mégpedig a kötelezett késedelmét, a jogosult átvételi késedelmét, a hibás teljesítést, a
teljesítés lehetetlenné válását, a teljesítés megtagadását és a szerződésben vállalt
jognyilatkozat tételének elmulasztását. Fontos megjegyezni, hogy ez utóbbi felsorolás nem
egy taxatív felsorolás a szerződésszegést megvalósító tényállásokról, hanem annak
leggyakoribb eseteit nevesíti, a fentebb említett 6:137. § értelmében pedig bármilyen további,
nem nevesített magatartás – így tevés vagy mulasztás egyaránt – szerződésszegésnek
minősülhet.33
[2] Ahogy azonban valamennyi jogterület, úgy a kötelmi jog is szankcionálja a jogkövető
magatartástól (azaz a szerződésszerű teljesítéstől) való eltérést, melynek eszköztára egyaránt
tartalmaz objektív és szubjektív szankciókat. Objektív szankciónak minősül például a
természetbeni teljesítés követelésének joga, a saját szolgáltatás visszatartásának joga, az
elállási, illetve felmondási jog, míg szubjektív szankció a kártérítési igény. Ha a felelősséget
tágan értelmezzük, akkor valamennyi szankció alkalmazása esetén a fél felelősségének
megállapítására kerül sor, azonban amennyiben a felelősséget szűkebben, polgári jogi
szemszögből vizsgáljuk, akkor az csak a szubjektív szankció esetében merül fel, míg az objektív
szankcióknál helytállásról beszélhetünk. 34
[3] Tanulmányomban a szubjektív szankció alóli kimentés, azaz a Ptk. 6:142. § által nevesített
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség alóli mentesülés konjunktív
feltételrendszerének e tanulmány megírásakor aktuális, ugyanakkor mind ez idáig egyedülálló
esetkörét, a COVID-19-járványt, továbbá a szintén kivételesnek tekintendő, azonban a
világgazdaságban időről időre megjelenő gazdasági szankciókat szeretném a középpontba
állítani.
Jelen tanulmány alapja a XXXV. OTDK-n a Magyar Jogász Egylet különdíját elnyerő „A kontraktuális kártérítési
felelősség alóli mentesülés, különös tekintettel a COVID-19-járványra, valamint a gazdasági szankciókra” című
dolgozat. A dolgozat konzulensei dr. Tőkey Balázs és dr. Szabados Tamás docens urak voltak, akiknek ezúton is
köszönöm segítségüket. Jelen tanulmány fókuszában kizárólag a Ptk. 6:142. §-ához kapcsolódó anyagi jogi
kérdések állnak, ugyanakkor a dolgozat részét képezte a teljesítés lehetetlenné válása, valamint a bírósági
szerződésmódosítás kérdésköre, továbbá a gazdasági szankciókhoz kapcsolódó nemzetközi magánjogi
kérdésfelvetések is.
33
Szerkesztőbizottsági javaslat az új Ptk.-hoz. In Polgári Jogi Kodifikáció, 2007/4. sz. 3. o.
34
Vékás Lajos: Szerződési jog. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016. 228-229. o.
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[4] Témaválasztásom oka abban áll, hogy meglátásom szerint az alábbiakban vizsgálandó két
témakör – azaz a COVID-19-járvány, valamint a gazdasági szankciók – társadalmi-gazdasági
jelentőségüket és gyakorlati előfordulásokat tekintve kiemelkednek a Ptk. 6:142. § által
nevesített ellenőrzési körön kívüli körülmény klasszikus szakirodalmi példái közül.
Mindazonáltal e körülmények az említett kiemelkedő jelentőségük ellenére a hazai polgári
jogban még nem kerültek hasonló szemszögből történő átfogó elemzésre (mely átfogó
elemzés hiánya különösen a COVID-19-járvány vonatkozásában érthető), így témaválasztásom
lehetőséget nyújt számos olyan eredeti és újszerű megállapítás tételére, amelyeken keresztül
a Ptk. említett konstrukciójának e körülményekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
kérdésfelvetései egyaránt kellő mélységben elemzésre kerülhetnek. Elöljáróban
megállapítható, hogy a COVID-19-járvány és a gazdasági szankciók polgári jogi szempontból
számos aspektusban összekapcsolódnak, így különösen azon szempontból, hogy mindkét
esetben egyaránt bizonyos állami intézkedések minősülnek ellenőrzési körön kívüli
körülménynek elsődlegesen. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy e körülmények
különbségei élesen elválnak egymástól, így például az ellenőrzési körön kívüli körülmény
megítélésének konkrét szempontjai.
[5] Témaválasztásom motivációja – az aktualitás és az újszerűség mellett –, hogy
feltérképezzem, hogyan lehet egy újonnan vagy kivételes jelleggel felmerülő, potenciálisan
kontraktuális kártérítési felelősség alóli mentesülést biztosító körülményt polgári jogi
szempontból megfelelően kezelni a Ptk. kontraktuális kártérítési felelősségi konstrukciója
alapján.
2. A kimentés egy lehetséges esete: a COVID-19-járvány
2.1. A COVID-19-járvány rövid ismertetése
[6] 2019 végén Kína közölte az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), hogy egy új típusú,
tüdőgyulladás-szerű tüneteket okozó járvány ütötte fel a fejét a kínai Vuhan tartományban.
Ezt követően 2020 elején jelent meg a hír a világsajtóban az új típusú megbetegedésekről,
amely a COVID-19 nevet kapta.35 A vírus 2020 januárjának végén elérte Európát, majd egy
hónappal később jelentős mértékben növekedésnek indult a koronavírussal diagnosztizált
betegek száma, előbb Olaszországban, majd 2020 márciusában Európa több országában és az
Egyesült Államokban is. Magyarországon 2020. március 4-én jelentették be, hogy
diagnosztizálták az első (két) koronavírusos megbetegedést.36
[7] A koronavírus terjedésének lassítására az európai országok többsége 2020. február végétől
2020 márciusának első felével bezárólag rendkívüli intézkedéseket hozott, többek között
beutazási tilalmakat, a határellenőrzések visszaállítását, tömegrendezvények betiltását,
valamint különböző behozatali és – legfőképp – kiviteli tilalmakat. Az alábbiakban igyekszem
A médiában gyakran ,,koronavírus” néven szerepel a COVID-19 vírus. A koronavírusok a vírusok egy családját
alkotják, ezen belül a jelenleg terjedő vírus pontos neve COVID-19 (https://www.niaid.nih.gov/diseasesconditions/coronaviruses (2020. december 6.). Jelen tanulmányban az egyszerűség végett a továbbiakban a
koronavírus kifejezést a COVID-19 szinonimájaként szolgál.
36
A kronológiai leírás alapjául szolgáló források: WHO Timeline – COVID-19 (https://www.who.int/newsroom/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19 (2020. december 6.); A koronavírus magyarországi
kronológiája (https://magyarnemzet.hu/belfold/a-koronavirus-magyarorszagi-kronologiaja-7913795/ (2020.
december 6.)
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áttekinteni, hogy a koronavírus-járvány és az azzal szembeni védekezés érdekében hozott
rendkívüli állami intézkedések miatti szerződésszegések esetében a Ptk. alapján mely
esetekben mentesülhetnek a szerződésszegésükkel kárt okozó kötelezettek, és melyekben
nem.
2.2. A felelősség alóli mentesülés konjunktív feltételrendszerének való megfelelés vizsgálata
2.2.1. A fél ellenőrzési körén kívüli körülmény
[8] A kontraktuális kártérítési felelősség alóli mentesülés konjunktív feltételrendszerének első
eleme, hogy a szerződésszegést a fél ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta. A Ptk.
javaslatának miniszteri indokolása (a továbbiakban: Indokolás) ilyen körülménynek tekinti a
természeti katasztrófákat, amelynek körében példaként említi a járványokat, továbbá külön
csoportként nevesíti az állami intézkedések körét, például a behozatali-kiviteli tilalmakat.
[9] E feltétel megítélése abból a szempontból egyszerűnek tűnhet, hogy 2020 tavaszán
kétségtelenül járványhelyzetről beszélhettünk. Meglátásom szerint annak kapcsán
merülhetnek fel jogértelmezési kérdések, hogy mikortól és mely esetekben hivatkozhat a
szerződésszegő kötelezett a koronavírusra és az arra reagálva meghozott állami
intézkedésekre ellenőrzési körén kívüli körülményként. A vírus ugyan 2019 végén jelent meg
Kínában, azonban ebben az évben a világ legnagyobb hányada még egyáltalán nem hallott
róla. A világsajtó 2020 januárjának első felében közölte az új vírus hírét, majd a hónap második
felében jelentek meg az első hírek arról, hogy a vírus elérte Európát, ezt követően pedig
február végén Olaszország vált az első, Kínán kívüli gócponttá a világban, majd márciustól
egész Európában, végül pedig az Egyesül Államokban is rendkívül gyors ütemben kezdett el
terjedni a vírus. A koronavírus-járványt a WHO 2020. március 12-én nyilvánította
világjárvánnyá. 37
[10] Az ellenőrzési körön kívül felmerülő körülményre hivatkozás azonban álláspontom szerint
végső soron nem a járvány terjedésének sebessége alapján, hanem az arra reagálva
meghozott állami intézkedések léptékén keresztül objektivizálható leginkább. Ennek oka
véleményem szerint az, hogy a legtöbb esetben nem maga a koronavírus, hanem az állami
intézkedések akadályozzák a különböző szerződések kötelezettjeit abban, hogy
szerződésszerűen teljesítsék kötelezettségeiket. Az állami intézkedések vonatkozásában
elmondható, hogy Európában és Magyarország területén a különböző kiviteli tilalmak,
továbbá a schengeni övezeten belüli határellenőrzés visszaállítása és az Európai Gazdasági
Térségbe (EGT) harmadik országból érkező, valamint az EGT tagállamai közötti
személyforgalomban megjelenő különböző beutazási tilalmak jelentettek (és jelentenek)
akadályt. Ezek kapcsán elmondható, hogy a már felmerült, illetve jövőben felmerülő jogviták
közül valamennyi csak esetről esetre dönthető el értelemszerűen. Az eseti mérlegelésnél
hangsúlyosan figyelembe kell venni, hogy az egyes országok által bevezetett korlátozások
időpontjában és mértékében is jelentős eltérések mutatkoznak.
[11] Példákon keresztül érzékeltetve: ,,A” olasz festőművész és ,,B Galéria” Kft.
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság 2019 decemberében vállalkozási szerződést
COVID-19 — a timeline of the coronavirus outbreak. https://www.devex.com/news/covid-19-a-timeline-ofthe-coronavirus-outbreak-96396 (2020. december 6.)
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kötnek, a szerződésszegésre a Ptk. vonatkozó szakaszait alkalmazva. A szerződésben ,,A”
festőművész vállalja, hogy vállalkozói díj fejében 2020. március 14-i határnapra elkészít egy
festményt ,,B Galéria” Kft. részére. A felek megállapodnak, hogy a festmény épsége érdekében
,,A” festőművész személyesen hozza Magyarországra az elkészült festményt az átadás
határnapjára. A festmény szállítását ,,A” festőművész március 11-re időzíti, azonban az indulás
előtti napon Ausztria bejelenti, hogy megtiltja az olasz állampolgárok beutazását, egész
pontosan csak orvosi igazolást bemutatva léphetne be az ország területére, majd a 41/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet március 12-től beutazási tilalmat rendel el Magyarország területére,
többek között az olasz állampolgárokra vonatkozóan. 38 Az állami intézkedések nyomán ,,A”
festőművész nem tudja személyesen eljuttatni a festményt Magyarországra, az áruként
történő feladást követően pedig – a kialakult helyzet nyomán – 4 napot késik a műve, azaz
szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni március 14-ig, így – a személyes
átadás elmulasztása mellett – a Ptk. 6.153. § szerinti kötelezetti késedelembe esik. ,,B Galéria”
Kft.-nek a késedelem kárt okoz, ebből következően pedig kártérítés megfizetését követeli a
szerződésszegő kötelezettől. Az előbbiekben felvázolt esetben ,,A” festőművész véleményem
szerint alappal hivatkozhat a kontraktuális kártérítési felelősség alóli mentesülés konjunktív
feltételrendszerének első tényállási elemeként a beutazási tilalomra mint ellenőrzési körén
kívüli állami intézkedésre. 39
[12] Az intézkedések idején és mértékén alapuló különbségtétel igazolására – az előbbi
példával párhuzamba állítva – a következő eset szolgálhat: ,,C” Kft. és ,,D” Kft. 2019
decemberében szintén vállalkozási szerződést köt, a szerződésszegésre szintén a Ptk.
vonatkozó szabályait alkalmazva. A szerződésben ,,C” Kft. vállalja, hogy április 10-re egy olyan
ipari gépet szerel össze ,,D” Kft. részére, amelynek egyik elemét Európában kizárólag
Lengyelországban gyártják. A szükséges alkatrész beszerzését, az összeszerelés
bonyolultságára tekintettel ,,C” Kft. március 11-re időzíti, azonban a társaság azt szállító
gépjárműve szervezési-szállítási problémákból adódóan csak március 15-én érkezik meg
Magyarországra. Ebből fakadóan - ,,A” festőművészhez hasonlóan - ,,C” Kft. sem tudja az előírt
napon teljesíteni kötelezettségét, így kötelezetti késedelembe esik. A késedelem kárt okoz ,,D”
Kft.-nek, aki ennek nyomán kártérítés megfizetését követeli ,,C” Kft.-től. ,,C” Kft. a jogvitában
arra hivatkozik, hogy a Ptk. 6:142. § alapján mentesül a kontraktuális felelősség alól. A
kimentés konjunktív feltételrendszerének első elemére nézve előadja, hogy Európában
számos olyan állami intézkedés született, amely jelentős mértékben nehezítette és lassította
a különböző áruszállítási folyamatokat, a késedelmük pedig ennek az ellenőrzési körükön kívül
eső eseménynek az eredménye. A döntésnél fontos szempontként kell figyelembe venni, hogy
ebben az időszakban Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon sem volt érvényben
olyan állami intézkedés, amely számottevő mértékben lassította volna a behozatalt vagy
kivitelt a három ország vonatkozásában (ide nem értve az említett államok más szomszédos
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https://hvg.hu/vilag/20200310_Ausztria_megtiltja_a_beutazast_Olaszorszagbol_es_bezarja_az_egyetemeket
(2020. december 6.), továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020 (III. 11.)
Korm. rendelet.
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Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a szerződésszegő fél automatikusan mentesül a kártérítési felelősség
alól, ugyanis ehhez a két további feltétel (a szerződéskötés idején előre nem látható körülmény megléte, valamint
az elvárhatósági kritérium) megvalósulásának bizonyítása egyaránt szükséges.
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államaik irányában meghozott intézkedéseit). 40 Álláspontom – az Új Ptk. Tanácsadó
Testületének véleményével és a bírói gyakorlattal összhangban – az, hogy ebben az esetben
,,C” Kft. érvelése nem helytálló, ugyanis itt egy olyan szervezési-beszerzési nehézségről
beszélhetünk, amely független az állami intézkedésektől, így a fél ellenőrzési körén belül
esőnek minősül, még abban az esetben is, ha olyan körülményről beszélünk, amely a
kötelezett által nem volt befolyásolható, és gondos ellenőrzéssel sem volt elhárítható. 41
[13] Ugyan az állami intézkedéseken keresztül valóban könnyebben objektivizálható az
ellenőrzési körön kívül eső körülmény megjelölése, azonban magára a COVID-19-járványra
történő hivatkozás is alapos lehet. E körben két fő indokot tartok reális lehetőségnek: az első,
hogy valamely természetes vagy jogi személy a járvány miatti fokozott elővigyázatosságból
nem teljesíti szerződésszerűen a kötelezettségét; a második, hogy a kötelezett koronavírusos
megbetegedés – vagy nagyobb üzemek esetében tömeges megbetegedés – eredményeként
nem tud eleget tenni kötelezettségének.
[14] A fentieket túl egy további lehetséges hivatkozási alap is felmerülhet, mégpedig a kereslet
visszaesése mint az Indokolásban is nevesített, szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő
radikális piaci változás. E körben olyan szerződésszegésekről beszélhetünk például, amikor a
kötelezett a kereslet kiemelkedő mértékű visszaesése miatti üzembezárás nyomán nem képes
szerződésszerűen teljesíteni kötelezettségét, kárt okozva ezzel a jogosultnak. Álláspontom
szerint ebben az esetkörben a gazdaság egyes szektoraiban eltérő mércét kell alkalmazni, így
például a szolgáltatói szektorban az e körülményre történő hivatkozás alapvetően
alaposabbnak tekinthető, mint a kereskedelmi szektorban egy szórakoztató elektronikai
eszközöket előállító kötelezetté, tekintettel arra, hogy míg előbbi szektor esetében valóban
radikális keresletcsökkenésről beszélhetünk, addig utóbbi esetében csak kismértékű keresletvisszaesésről, amely esetben így valószínűtlen, hogy alappal lehetne hivatkozni e körülményre.
A radikális piaci változások kapcsán megjegyzendő, hogy egyes szerzők (így például Fuglinszky
Ádám) álláspontja szerint vitatható, hogy azok az Indokolásban példaként említésre kerülnek.
Ez ugyanis akként értékelhető, mintha a jogalkotó elfogadná a gazdasági lehetetlenülés
létjogosultságát, amely végső soron a pacta sunt servanda elvének fellazításához vezethet
olyan esetekben is, amikor az ilyen helyzetek kezelésére hivatott eszközök (így például a
bírósági szerződésmódosítás) nem alkalmazhatók. E körben szükséges értékelni, hogy
mennyire igazságos és méltányos, továbbá mennyire felel meg a kontraktuális felelősség által
megvalósítani kívánt kockázatelosztási modellnek, ha a gazdasági környezetből eredő
kockázatokat a jogosultra lehetne hárítani a felelősség alóli mentesülés útján. 42 Fuglinszky
Member States’ notifications of the temporary reintroduction of border control at internal borders
pursuant to Article 25 and 28 et seq. of the Schengen Borders Code.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-andvisas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control.pdf
(2020. december 6.)
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Új Ptk. Tanácsadó Testület: A Ptk. 6:142. § alkalmazásában hogyan kell értelmezni az „ellenőrzési körön kívül
eső” mentesülési okot? Lehet-e ellenőrzési körön belüli az olyan objektív körülmény, amely a szerződésszegő
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Ezen indokolás megjelenik a bírói gyakorlatban is, például: Gyulai Törvényszék P. 20.198/2017/15., továbbá
Debreceni Ítélőtábla Gf. 30.314/2018/6. ítéleteiben.
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Fuglinszky Ádám: A Ptk. 6:142. §-ához fűzött kommentár. In Petrik Ferenc – Bartal Géza (szerk.): Polgári jog:
kommentár a gyakorlat számára: a 2013. évi V.törvény, az új Ptk. kommentárja. Budapest, 2018. 329. o.
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álláspontját legitimálja a Bécsi Vételi Egyezményhez kapcsolódó szakirodalom és bírói
gyakorlat, amelyek szintén hasonlóan restriktív álláspontot képviselnek e tekintetben.43
[15] Az e pontban leírtak röviden összefoglalhatók az Indokolás vonatkozó részének utolsó
mondatával, amely szerint a bíróságnak a konkrét eset összes körülményeit mérlegelve kell
állást foglalnia abban a kérdésben, hogy a fél ellenőrzési körén kívül eső körülményként
merült-e fel a szerződésszerű teljesítés akadálya. Így például az állami intézkedések körében
figyelembe kell venni a konkrét intézkedések időpontját és mértékét, míg magára a járványra
hivatkozás esetén például az elővigyázatosság megalapozottságát.
2.2.2. Az előreláthatóság
[16] A kontraktuális kártérítési felelősség alóli mentesülés második feltétele, hogy a
szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívüli körülmény a szerződéskötés idején ne legyen
előrelátható. Megjegyzendő, hogy itt – az Indokolás és a szakirodalom 44 alapján – objektív
előreláthatóságról beszélünk, azaz arról, hogy a kötelezett helyében lévő személynek az adott
körülmények közötti viszonyokban mit kellett reálisan előre látnia. A koronavírus
vonatkozásában ez azt jelenti, hogy akkor mentesülhet a kontraktuális kártérítési felelősség
alól a fél, ha a járvány vagy az annak alapján meghozott állami intézkedések a szerződéskötés
időpontjában objektíve nem voltak előreláthatók. E mentesülési feltétel megítélése
meglátásom szerint bizonyos mértékig (legalábbis szektoriális jelleggel mindenképp)
egységesíthető az egyes jogvitákat illetően. Az alábbiakban a szemléltetés végett előbb
általános, szektoriális eltéréseket figyelmen kívül hagyó szemszögből vizsgálva a koronavírus
és az állami intézkedések kronológiájának négy időpontját emelem ki, mindegyik esetben
bemutatva, hogy álláspontom szerint miért, illetve miért nem mentesülhetnek az
előreláthatósági klauzula alapján a hazai gazdasági szereplők, ezt követően pedig speciális
jelleggel igyekszem rávilágítani az egyes piaci szegmensek és gazdasági szereplők közötti
eltérésekre.
[17] Az első időpont a koronavírus megjelenéséről és első áldozatairól szóló hírek közlésének
időpontja, mely 2020 januárjának közepére esik. 45 Azon felek számára, akik ebben az
időpontban kötötték meg szerződésüket, álláspontom szerint egyáltalán nem volt
előrelátható, hogy egy Kínából induló, gyakorlatilag teljes mértékben ismeretlen vírus
mennyiben fogja befolyásolni szerződéses kötelezettségeik teljesítését.
[18] A második időpont a vírus kínai Vuhan tartományban történő járványszerű elterjedése,
és a világ számos pontján történő megjelenése, mely január végére - február elejére esik.46
Úgy gondolom, hogy általánosságban véve elmondható, hogy a vírus jelen mértékben történő
elterjedése és a későbbiekben alkalmazott állami korlátozások mértéke még ebben az
Fuglinszky (2018) i.m. 329-330. o., továbbá Csöndes Mónika: A Covid-19-járvány és a szerződésszegésért való
felelősség alóli mentesülés egyes kérdései. In Kártérítési és Biztosítási Jog Folyóirat. 2020/3. szám. 31. pont
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Vékás Lajos: A Ptk. 6:142. §-ához fűzött kommentár. In Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez. Wolters Kluwer, Budapest, 2018. 1656. o.
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időpontban sem volt előrelátható a szerződéskötő felek többségének számára. Fontos
azonban megjegyezni, hogy bizonyos gazdasági szereplőknek (lásd a következő pontban), vagy
például egy magyar és egy kínai illetőségű személy szerződéses jogviszonyában – tekintettel
arra, hogy Kínában a megbetegedések száma ekkorra már meghaladta a 10 ezret, a helyi
korlátozások pedig kimondottan szigorúak voltak – a kínai illetőségű személynek objektíve
előre kellett látnia, hogy a járvány olyan mértékben hatással lehet a világgazdaságra, hogy az
kötelezettségének szerződésszerű teljesítését akadályozni fogja.
[19] Harmadik időpontnak február utolsó és március első napjait emelném ki, ugyanis ekkortól
mondhatjuk, hogy a koronavírus Kínán kívül is elkezdett rendkívül gyorsan terjedni, gondolok
itt különösen Európára.47 Álláspontom szerint ekkortól beszélhetünk arról, hogy az ebben az
időpontban szerződést kötő feleknek előre kellett látniuk, hogy a COVID-19-járvány és a
kilátásba helyezett (ugyanakkor még nem meghozott) állami intézkedések gátolni fogják őket
kötelezettségeik teljesítésében. Másként megfogalmazva: ettől az időponttól kezdve nem áll
meg az előreláthatóság hiánya melletti érvelés a jogvitákban.
[20] Ugyan véleményem szerint már a fenti időpontban előrelátható volt a járvány és a szigorú
állami korlátozások, azonban egy negyedik időpontot is szeretnék feltüntetni, amely a március
10. és március 15. közötti időszak. Ebben az időintervallumban hozták meg Európa országainak
többségeiben azon korlátozó intézkedéseket, amelyek akadályozták a szerződéses feleket
kötelezettségeik teljesítésében (adott esetben lehetetlenné tették azokat, mint erre a
későbbiekben kitérek). Ezen időszakban a szerződéskötő feleknek már minden kétséget
kizáróan objektíve előre kellett látniuk, hogy a járvány és az állami intézkedések nehézkessé
tehetik a teljesítést, és ennek alapján kellett vállalniuk a szerződéses kockázatokat.
[21] Fontosnak tartom megjegyezni ugyanakkor, hogy (különösen a második és a harmadik
időpont vonatkozásában) bizonyos eltéréseket mindenképp figyelembe kell venni. Gondolok
itt például a gazdaság egyes szektorainak különbségeire, illetve az egyes szerződéses felek
figyelembe vehető nemzetközi gazdasági kapcsolataira. Másként kell értékelni ugyanis az
objektív előreláthatóságot egy Kínából alkatrészt importáló gazdasági társaság esetében, mint
egy belföldi mezőgazdasági őstermelőnél: utóbbihoz viszonyítva előbbinek minden bizonnyal
korábban kellett előre látnia, hogy kötelezettségeit potenciálisan nem lesz képes
szerződésszerűen teljesíteni.
[22] Az előbbiekben bemutatásra került általános előreláthatósági időpontokat követően az
alábbiakban ismertetésre kerülnek bizonyos olyan, meghatározott profilú gazdasági
szereplőkre vonatkozó konkrét („speciális”) időpontok is, amelyeken keresztül megfigyelhető
az egyes, a COVID-19-járvány által leginkább érintett piaci szegmensek közötti eltérés,
lehetővé téve, hogy szemléltessem korábbi állításomat, mely szerint az előreláthatósági
feltétel megítélésénél valóban fokozott figyelmet kell fordítani a szektoriális eltérésekre.
[23] Az áttekinthetőség végett az alábbiakban táblázatos formában kerülnek ismertetésre az
említett gazdasági szereplők, az általuk kötött, feltételezhetően érintett különböző szerződési
tartalmak (amelyekhez kapcsolódó kötelezettségeiket a COVID-19-járvány nyomán nem
teljesítették), a COVID-19-járvány kapcsán felmerülő, a szerződésszerű teljesítést akadályozó
COVID-19 — a timeline of the coronavirus outbreak. https://www.devex.com/news/covid-19-a-timeline-ofthe-coronavirus-outbreak-96396 (2020. december 6.)
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körülmények, továbbá azon időpont, amikor a szerződéskötő félnek vagy feleknek objektíve
előre kellett látnia, hogy a koronavírus-járvány adott esetben akadályozhatja majd őket
szerződéses kötelezettségeik teljesítésében.
Gazdasági
szereplő*
A távol-keleti piacon légijáratokat
üzemeltető
légitársaság
Főként európai járatokat üzemeltető
légitársaság
Utazási iroda

COVID-19
nyomán
Szerződés tartalma
felmerülő
körülmény
Légi személy- és
poggyászfuvarozás
Utazási
(távol-keleti
úti
korlátozások
célok vonatkozásában)
Légi személy- és
poggyászfuvarozás Utazási
(európai úti célok korlátozások
vonatkozásában)
Külföldi
szerződés

utazási Utazási
korlátozások

Jelentős
Személyvagy
darabszámú
tehergépjárműgépjárműgyártó gazdasági
megrendelés
társaság
teljesítése
Fertőtlenítőszereke Fertőtlenítőszert gyártó gazdasági megrendelések
társaság
teljesítése

Előreláthatóság
feltételezett időpontja

2020. január 24-31.

2020 február 20-29.
2020. január 24 február 29. (úti céltól
függően)

Alapanyag(alkatrész)hiány

2020. február 1-10.

Alapanyaghiány

2020. február 18-25.

Nyitvatartási
2020. március 3-6.
korlátozások
Utazási
korlátozások,
valamint
(Külföldi
és
Előadás teljesítése fertőzöttként
belföldi)
2020. március 3-6.
eseti jelleggel
vagy
előadóművészek
kontaktként
hatósági házi
karantén
* A terjedelmi korlátokra tekintettel általánosságban a hazai gazdasági szereplők viszonyában
vizsgálom az előreláthatóság feltételezett időpontját, kivételt képeznek ezalól azon gazdasági
szereplők, amelyek kapcsán ezzel ellentétes információ kerül rögzítésre a táblázatban.
Színház

Színházi bérlet

[24] A fentiekhez kapcsolódóan rövid magyarázatként elmondható, az előreláthatóság
feltételezett időpontjának megállapítására a COVID-19-járvány kronológiájára, a médiában
megjelenő információkra, valamint az adott szektor és szerződéses tartalom sajátosságaira
tekintettel került sor. Így például a távol-keleti piacon légijáratokat üzemeltető gazdasági
társaságnak (a korábbi, Ázsiából induló járványok tapasztalatai alapján) már a járvány

szélesebb körben történő terjedésének kezdetekor, azaz 2020 januárjának végén előre kellett
látnia a piacot érintő potenciális korlátozásokat, míg egy európai légitársaság esetében
ugyanezen időpont február utolsó harmadára esik; ugyanezek igazak a belföldi utazási
irodákra, attól függően, hogy milyen úti céllal szerveztek utazásokat ügyfeleik számára. A
gépjárműgyártó gazdasági társaságoknak a Kínából érkező alkatrészek korlátozott
mennyiségét (széles nemzetközi gazdasági kapcsolataikra tekintettel) feltehetően már 2020
februárjának első harmadában előre kellett látniuk, míg a fertőtlenítőszerek gyártóinak a
drasztikusan megnövekedett kereslet miatti alapanyaghiányt ugyanezen hónap utolsó
harmada táján, tekintettel arra, hogy az ilyen mértékű keresletnövekedés álláspontom szerint
nem volt objektíve előrelátható ezen időpontot megelőzően. Az előreláthatóság feltételezett
időpontja a színházak és az előadóművészek esetében esik a legkésőbbre, ugyanis az ő piaci
szegmensüket érintő korlátozások 2020. március 3-6. körül (azaz mindössze az európai
járványhelyzet súlyosbodásakor) váltak előreláthatóvá.
[25] Megjegyzendő ugyanakkor, hogy még egy ilyen, szektor- és szerződésspecifikus
időpontmeghatározás során sem alkotható meg egy olyan, végletekig pontos elemzés, amely
az eset összes körülményére kiterjed, tekintettel arra, hogy az adott jogvitára irányadó
konkrét előreláthatósági időpont (a fenti tényezők figyelembevétele mellett) az egyes
szerződések további sajátosságainak (például: a teljesítés helye, az adott szerződéses felek
nemzetközi gazdasági kapcsolatai, stb.) értékelésével állapítható meg.
[26] Magyarországot (és egész Európát) 2020 szeptemberétől kezdődően súlyosan érintette,
a COVID-19-járvány úgynevezett ,,második hulláma”, mely újabb kérdéseket vetett fel a
kontraktuális felelősség vonatkozásában, különösen az előreláthatóság kérdésköre kapcsán.
[27] A második hullám kapcsán meglátásom szerint két fontos kérdés merül fel. Egyrészt, hogy
maga a második hullám ténye és annak időpontja mely időponttól kezdődően volt
előrelátható, másrészt pedig, hogy a 2020 novemberében bevezetett nagy horderejű állami
intézkedések mértéke mikortól volt előrelátható.
[28] Álláspontom szerint a második hullám ténye és annak időpontja egyaránt körülbelül 2020
májusától kezdődően voltak előreláthatóak. Ennek oka, hogy a sajtóban, valamint a
kormányzati tájékoztatásokban ezen időponttól kezdődően jelentek meg azok az információk,
amelyek alapján valószínűsíteni lehetett, hogy az év őszére Európát és hazánkat is eléri a
második hullám, 48 amely információk alapján így az őszi járványt a szerződéses
kötelezetteknek objektíve előre kellett látnia.
[29] Vitathatóbb kérdésnek tartom ugyanakkor, hogy a második hullám nyomán bevezetett
állami intézkedések 2020 novemberében hatályos mértékét mikortól és mennyiben kellett
előrelátnia a szerződéskötő feleknek. Álláspontom szerint a korlátozások jelenleg ismert
mértékének előreláthatósága körülbelül szeptember végére tehető, ugyanis a feleknek
nagyjából ezen időponttól kezdődően kellett előrelátnia, hogy a fertőzöttek számának
nagymértékű növekedése nyomán ismételten reális esélye volt a jelentős korlátozásokat

Lásd például: ,,Merkely: ősszel jöhet a koronavírus második hulláma, előtte két nyugodt nyári hónappal”
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/merkely-osszel-johet-a-koronavirus-masodik-hullama-elotteket-nyugodt-nyari-honappal-430322. (2020. december 6.)
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elrendelő állami intézkedéseknek. 49 Ugyan a kormányzati tájékoztatások még október első
harmadában is azt közölték, hogy a tavaszihoz hasonlóan szigorú korlátozások egyelőre nem
várhatók, 50 azonban mindezek ellenére úgy vélem, hogy egy kellő körültekintéssel eljáró
személynek (különös tekintettel az Európai Unió más tagállamainak ekkortájt meghozott
intézkedéseire, valamint az exponenciálisan növekvő hazai esetszámokra és járvány ,,első
hulláma” során tapasztaltakra) már szeptember végén objektíve előre kellett látnia, hogy a
járvány nyomán adott esetben olyan állami intézkedések léphetnek hatályba, amelyek
gátolhatják őt a szerződéses kötelezettségei teljesítésében.
[30] Az első és a második hullám előreláthatósági szempontból történő összevetése során egy
jelentős különbségre kívánom felhívni a figyelmet: meglátásom szerint a második hullámhoz
(és az esetleges „további hullámokhoz”) kapcsolódó előreláthatósági időpontok megítélése
során az első hullámhoz képest nagyobb szerep jut az ,,általános”, és kisebb a ,,speciális”
szempontból meghatározható előreláthatósági időpont(ok)nak, mely eltérés abból adódik,
hogy valamennyi gazdasági szereplőtől egységesen elvárható volt, hogy a tavaszi globális
járványhelyzet nyomán az őszi hullámot (valamint a további hullámokat) és az abból fakadó
korlátozásokat az előbb meghatározott időpontokban egységesen előre lássa, függetlenül a
saját nemzetközi gazdasági kapcsolataitól vagy az érintett gazdasági szektortól.
2.2.3. Az elvárhatóság
[31] A mentesülés konjunktív feltételrendszerének utolsó eleme, hogy nem volt elvárható a
szerződésszegő féltől, hogy az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre
nem látható körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa; e feltétel a szerződésszegés
időpontjában vizsgálandó.
[32] A körülmény elkerülésére a fentebb ismertetetett esetekben meglehetősen korlátozott
lehetőségei vannak a kötelezetteknek. Amennyiben ellenőrzési körön kívüli körülményként az
állami intézkedésekre hivatkozik a szerződésszegő fél, abban az esetben nincs mozgástere az
elkerülés érdekében megtehető intézkedéseinek tekintetében: magát az állami intézkedést
mint körülményt ugyanis nem lehet elkerülni, arra a félnek nincs ráhatása. Másfelől, ha
ellenőrzési körén kívül eső körülménynek a járványt nevezi meg az adott fél, abban az esetben
felmerülhetnek bizonyos elvárhatósági kérdések, így például az, hogy egy tömeges
koronavírus-megbetegedés által sújtott munkáltató megteremtette-e a higiéniai szempontból
megfelelő munkafeltételeket a munkavállalói számára, ezzel is mindent megtéve a COVID-19fertőzések elkerülése érdekében. Amennyiben pedig ellenőrzési körön kívüli körülményként
elfogadjuk a (koronavírus-járvány miatti) kereslet-visszaesést, mint szerződésszerű teljesítést
lehetetlenné tevő radikális piaci változást, abban az esetben a körülmény elkerülésére minden
valószínűség szerint nincs lehetősége a kötelezettnek, tekintettel arra, hogy általában
egyetlen gazdasági szereplő sem képes önmagában befolyásolni a piac keresleti-kínálati
viszonyait.

Az esetszámok növekedésére vonatkozó statisztikák forrása: Tájékoztató oldal a koronavírusról.
https://koronavirus.gov.hu (2020. december 6.)
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[33] A kár elhárításának körében már szélesebb a lehetséges magatartások köre. Ebben az
esetben meglátásom szerint az adott eset minden körülményét figyelembe véve kell
eldönteni, hogy a kötelezett magatartása megfelelt-e a fenti kritériumoknak, így például a
kereslet visszaesése miatti üzembezárásból fakadó kontraktuális károkozás esetén
vizsgálandó, hogy a kötelezett minden lehetséges, gazdaságilag észszerű döntést meghozotte az üzembezárás elkerülése végett, többek között racionalizálta-e költségvetését, igyekezette minimálisra csökkenteni a kiadásait, megvizsgálta-e egy, az üzemet megmentő
kölcsönszerződés megkötésének lehetőségét, stb.
[34] Ez utóbbi esetnél meglátásom szerint gyakrabban merül majd fel a jogvitákban a személyés áruszállítást korlátozó állami intézkedésekre mint ellenőrzési körön kívül eső
körülményekre hivatkozás. Ilyen esetekben – például külföldre szállítás vagy külföldről történő
beszerzés esetén – vizsgálni kell, hogy a kötelezett ellenőrzött-e alternatív útvonalakat vagy
szállítási módokat, esetleg felkeresett-e másik potenciális (külföldi vagy belföldi) beszállítót.
,,A” olasz festőművész és ,,B Galéria” Kft. korábbi példáján keresztül szemléltetve ez a
következőként értendő: az ismertetésre került tényállásban vizsgálni kell, hogy ,,A”
festőművész megkísérelte-e önmaga és/vagy a műve határnapra történő Magyarországra
juttatását az Ausztrián keresztül vezető útvonal mellett egy más országon keresztül vezető
alternatív útvonalon, vagy a festmény Magyarországra juttatását a szárazföldi szállítás helyett
más, racionálisan elérhető szállítási módon, így például légi vagy vízi úton.
3. A kimentés egy másik esetköre: a gazdasági szankciók
3.1. A gazdasági szankciókról általában
[35] Napjaink globalizálódó világában fontos szerepet töltenek be a gazdasági szankciók,
melyek révén egy állam vagy államok közössége (például az Európai Unió) gazdasági erejét
kihasználva juttathatja érvényre politikai törekvéseit. A gazdasági szankciókat az Európai Unió
Tanácsának honlapja a szankciók körén belül a következőként definiálja: egyes gazdasági
ágazatokat sújtó gazdasági korlátozások, a bizonyos árukra elrendelt behozatali vagy kiviteli
tilalmat, a beruházási tilalmat és a bizonyos szolgáltatások nyújtásának tilalmát is beleértve.51
[36] A gazdasági szankciókat – érthető módon – a legtöbb esetben politikatudományi és
nemzetközi jogi aspektusból vizsgálják. 52 Az alábbiakban azonban magánjogi szempontból, a
kontraktuális kártérítési felelősség alóli mentesülés vonatkozásában vizsgálom a gazdasági
szankciókat mint ellenőrzési körön kívüli körülményeket.
3.2. A gazdasági szankciók megítélése a Ptk. alapján
[37] A Ptk. szerződésszegésre vonatkozó szabályainak vizsgálata merülhet fel például, ha két,
belföldi illetőségű fél köt szerződést, melynek kölcsönös teljesítése során az egyik felet egy
adott gazdasági szankció megakadályozza abban, hogy szerződésszerűen teljesítse
kötelezettségeit. Példán keresztül szemléltetve: két gazdasági társaság egy olyan dologra
A
szankciók
típusai,
az
Európai
Unió
Tanácsának
honlapja.
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/sanctions/different-types/ (2020. december 6.)
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sz. 117–131. o.
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vonatkozóan köt adásvételi szerződést, amelyet az eladó egy olyan külföldi országból szerez
be, amely ország és a gazdaság vonatkozó szektora, sőt, adott esetben kifejezetten a
szerződésben meghatározott áru vonatkozásában a szerződéskötést követően behozatali
tilalmat rendel el az Európai Unió. Ennek eredményeként az eladó szerződésben vállalt
kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik, és szerződésszegésével kárt okoz a vevőnek.
A kontraktuális kártérítési felelősség alóli mentesülés konjunktív feltételrendszerében egy
ilyen vagy ehhez hasonló esetet a következőképpen kell értékelni:
[38] Az ellenőrzési körön kívüli körülmény kritériuma ilyenkor meglátásom szerint
kétségtelenül fennáll. Az Indokolás (valamint annak nyomán a szakirodalom) konkrét
példaként nevesíti az állami intézkedések körén belül a behozatali (és kiviteli) tilalmakat, azaz
helytálló a behozatali tilalomra mint ellenőrzési körön kívül eső károkozó körülményre
hivatkozás.53 Természetesen itt sem szabad figyelmen kívül hagyni az időtényezőt, azonban ez
(szemben például a fentebb ismertetett koronavírus-járvánnyal) meglátásom szerint
lényegesen egyszerűbb: a behozatali tilalomra az azt elrendelő jogforrás hatálybalépésének
napjától lehet hivatkozni. Tekintettel kell lenni továbbá a szektoriális eltérésekre, például egy
mezőgazdasági cikkekre vonatkozó behozatali tilalom esetén az agrár- és élelmiszeripar,
esetleg az ezekhez szorosan kapcsolódó gazdasági szektorok szereplői hivatkozhatnak alappal.
E feltétel megítélését könnyítheti, hogy a gazdasági szankciók gyakran pontosan
meghatározzák a hatályuk alá tartozó jogviszonyok körét, 54 sőt, adott esetben konkrétan
nevesítik a szankció által sújtott természetes vagy jogi személyeket. 55
[39] Az előreláthatóság kapcsán meglehetősen nehéz egy általános mércét megfogalmazni.
Tekintettel arra, hogy a gazdasági szankciók esetében bizonyos államközi konfliktusokról
beszélhetünk, az előreláthatóság időpontjának meghatározásakor álláspontom szerint
mérlegelni kell többek között, hogy a szerződéskötés időpontjában (és azt megelőzően) az
adott konfliktus mekkora médianyilvánosságot kapott, azzal egy objektíve körültekintően
eljáró személynek mennyire kellett tisztában lennie, továbbá mennyire volt reális az adott
gazdasági szankció meghozatala. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy (hasonlóan a COVID-19járványnál leírtakhoz) a gazdasági szankciók esetében is tekintettel kell lenni az egyes
szektoriális eltérésekre, valamint a jogvita megítélése során kiemelten figyelmet kell fordítani
a különböző szerződéses felek nemzetközi gazdasági kapcsolataira. Ennek értelmében például
a 2014-ben Oroszország által az Európai Unióval szemben bevezetett behozatali tilalom
esetében egy orosz entitásokkal folyamatos és rendszeres gazdasági kapcsolatot fenntartó
gazdasági társaság esetében a tilalom nyomán felmerülő kontraktuális kártérítési
felelősségének megítélése vonatkozásában szigorúbban kell értelmezni az előreláthatóságot
(és így az előreláthatóság időpontját korábbra kell tenni), mint egy olyan gazdasági társaság
esetében, amely alapvetően belföldi vagy EU-tagállami jogalanyokkal folytatott kereskedelmi
ügyleteket, és csak kivételes jelleggel kötött olyan szerződést, amelyet az említett szankció
érintett. Az előbbiek alapján elmondható, hogy fokozottan igaz, hogy az előreláthatósági
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feltétel megléte csak esetről esetre dönthető el, a szerződéskötés (és a szerződéses felek)
valamennyi körülményének figyelembevételével.
[40] A harmadik feltétel, hogy nem volt elvárható, hogy a szerződésszegő fél a körülményt
elkerülje, vagy annak kárkövetkezményeit elhárítsa. Az állami intézkedések, így az e körbe
sorolható gazdasági szankciók (például az említett behozatali tilalom) kapcsán elmondható,
hogy a körülmény elkerülése a féltől nem elvárható: a félnek nincs ráhatása arra, hogy az állam
(vagy az Európai Unió) milyen, gyakran politikai megfontolású intézkedéseket hoz. Ezzel
szemben a kárkövetkezmények vonatkozásában már vizsgálható, hogy a szerződésszegő fél
minden, az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsított-e annak érdekében,
hogy a károkat elhárítsa. Ez utóbbi magatartásnak (a COVID-19-járvány megítéléséhez
hasonlóan) olyan cselekmények tehetnek eleget, mint például, hogy a kötelezett ellenőrzötte alternatív szállítási módokat és útvonalakat, vagy felkeresett-e másik potenciális (külföldi
vagy belföldi) beszállítót. Tekintettel arra, hogy a gazdasági szankciók általában egy hosszabb
időtartamú nemzetközi konfliktus eredményei, a kárkövetkezmények elhárításának vizsgálata
során felmerülhet annak lehetősége, hogy egy ilyen gazdasági szankció jogalkotó általi
megalkotásának reális lehetősége esetén az adott szerződéses félnek minden, az adott
helyzetben általában elvárható cselekményt meg kell tennie annak érdekében, hogy teljesítse
szerződéses kötelezettségeit az adott szankció megalkotása vagy hatálybalépése előtt.
4. A kár- és kockázattelepítés kérdésköre
[41] A kár- és kockázattelepítés kérdéskörének rövid ismertetéséhez elengedhetetlen a
kockázat és a kár fogalmának elhatárolása. Kockázat alatt a vagyonban bekövetkező negatív
változás lehetőségét, míg kár alatt – a fenti definíciónak megfelelően – azt az esetet értjük, ha
a vagyon ténylegesen csökken is, illetve, ha a negatív hatások nyomán a vagyon várt
növekedése elmarad.56 A (kockázat-) és kártelepítés lényegében azt határozza meg, hogy kire
telepítse a polgári jog a vagyoni forgalomban felmerülő károkat. Szerződéses viszonyban
történő károkozás esetén arról beszélünk, hogy a kártelepítés módja a kártérítés, amelyet a
károkozónak (vagy a jogszabály által kijelölt más személynek) kell megfizetnie. 57 Egyes szerzők
rögzítik, hogy a kontraktuális kártérítési felelősség a klasszikusnak nevezhető felelősségi jogi
felfogás helyett inkább kockázattelepítési funkciót tölt be a hazai polgári jogban.58
[42] Általánosságban véve elmondható, hogy a kár- és kockázattelepítés témakörén belül
elméleti síkon három fő esetcsoportról beszélhetünk: a károsulti oldal kárviseléséről, a
károkozói oldal kárviseléséről és az egész társadalom kárviseléséről. 59 A kontraktuális
kártérítési felelősség és jelen tanulmány témája kapcsán a három fő esetcsoportból előbbi
kettő jelenik meg, azaz a károsulti oldal kárviselése és a károkozói oldal kárviselése.
[43] A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség viszonylatában elmondható, hogy
(a felelősség megállapítása esetén) a károkozói oldal kárviselésének azon alesetéről beszélünk,
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amikor a tényleges károkozó viseli a kárt. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a felelősség alóli
kimentés esetében a károsulti oldal kárviselésének körén belül a tényleges károsulti oldal
kárviselése valósul meg. 60
[44] A fentiekből látható, hogy a jogalkotó a kontraktuális kártérítési felelősség kimentési
feltételrendszerének meghatározásával egyben egy, a szerződésszegéssel okozott károkra
vonatkozó kár- és kockázattelepítési rendszert is meghatározott. Az említett (konjunktív)
feltételrendszer – álláspontom szerint helyesen – meglehetősen szigorúnak tekintendő,
amennyiben az lényegében a vis maior esetkörén kívül a szerződésszegő félre telepíti a
kockázatot.
[45] Az előbb leírtak arra tekintettel képezik jelen tanulmány részét, hogy egy olyan átfogó
szemléletmódot biztosítson a fentiekben kifejtésre került kutatások mellé, amely szerint a
jogalkotó és a bíróság a COVID-19-járvány és a gazdasági szankciók kontraktuális kártérítési
felelősségi szempontból történő megítélésekor nem kizárólag elhelyezi e körülményeket a Ptk.
6:142. § rendszerében, hanem egyben dönt az ilyen és ehhez hasonló helyzetek
kockázattelepítési rendszeréről, amely döntés így végső soron hatással van a jövőben
megkötendő szerződések szerződéskötési tárgyalásainak menetére és e szerződések
tartalmára is. Így például, ha a gépjárműalkatrész-beszállítói láncolatok COVID-19-járvány
következtében történő összeomlása nyomán a szerződéses kötelezettségét megszegő, és
ezzel kárt okozó személygépjármű-gyártók felelősségét nagy számban megállapítja a bíróság
(mert például úgy ítéli meg, hogy a megkötött szerződések időpontjában előrelátható volt a
pandémia és az alkatrészhiány kialakulása), abban az esetben az minden bizonnyal a
személygépjárművek vételárának bizonyos mértékű emelkedéséhez vezetne, tekintettel arra,
hogy a gyártók a rájuk terhelt kockázatot igyekeznének továbbhárítani a láncolat alsóbb
szintjére, így végső soron a fogyasztókra. Ellenben ilyen tartalmú döntés(ek) hiányában
hasonló áremelkedésről (vagy legalábbis ezen okból történő áremelkedésről) nem
beszélhetnénk.
5. Záró gondolatok
[46] Mint azt a bevezetőben említettem, a témaválasztásom, valamint kutatásaim motivációja
– az aktualitás mellett – az volt, hogy feltérképezzem, hogyan lehet egy újonnan vagy
kivételesen felmerülő, potenciálisan kontraktuális kártérítési felelősség alóli mentesülést
biztosító körülményt polgári jogi szempontból megfelelően kezelni a Ptk. alapján. A tanulmány
elkészítése során a vonatkozó szakirodalom és bírói gyakorlat részletes megismerését
követően számos kérdés merült fel bennem, melyeket igyekeztem feltenni és megválaszolni a
tanulmányban.
[47] Célom az volt, hogy elemezzem, a kontraktuális kártérítési felelősség alóli mentesülés
feltételrendszere alapján mennyiben lehetséges a kimentés a COVID-19-járvány, valamint a
gazdasági szankciók eredményeként. Következtetéseimet összefoglalva elmondható, hogy
valamennyi kimentési feltételnél az eseti mérlegelésre kell fektetni a hangsúlyt, azonban
bizonyos általános szabályok megfogalmazhatók e körben. Így a fél ellenőrzési körén eső
körülmény vonatkozásában figyelembe kell venni az idő- és mértékbeli különbségeket, azaz,
hogy az adott szerződéses kötelezettség teljesítését mely időponttól kezdődően és milyen
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mértékben gátolta a vírus, az annak nyomán meghozott állami intézkedés(ek), vagy az adott
jogviszonyra vonatkozó gazdasági szankció. Az előreláthatóság vonatkozásában a COVID-19járvány kapcsán ugyan beszélhetünk bizonyos fokú egységességről arra vonatkozóan, hogy
mikortól kellett a szerződéskötő kötelezetteknek objektíve előre látnia, hogy a járvány vagy az
annak nyomán kilátásba helyezett vagy meghozott szankciók potenciálisan gátolhatják őket
kötelezettségeik teljesítésében, azonban kiemelkedő figyelmet kell fordítani a szektoriális
eltérésekre és az egyes gazdasági szereplők ismérveire is; utóbbi tényezők különösen nagy
figyelmet kapnak az előreláthatósági feltétel gazdasági szankciókra vonatkozó megítélésekor.
A körülmény és a károk elhárításának elvárhatósága kapcsán megállapítható, hogy különösen
nagy szerepet kap az eset összes körülményének figyelembevétele alapján való döntés,
azonban itt is beszélhetünk bizonyos ,,uniformizált” magatartásokról, amennyiben mind a
COVID-19-járvány, mind a gazdasági szankciók eredményeként kontraktuális kártérítési
felelősségük alól mentesülni kívánó kötelezettek vonatkozásában kijelenthető, hogy a
körülmények elhárítása igen korlátozott mértékben várható csak el tőlük, ezzel szemben a
kárelhárítás körében meg kell tenniük a szükséges lépéseket azon irányba, hogy
kötelezettségeiket alternatív módon, alternatív eszközökkel vagy alternatív útvonalon
teljesítsék.
[48] Elsősorban arra törekedtem, hogy a COVID-19-járványon, valamint a gazdasági
szankciókon mint különös kockázatokon keresztül értelmezzem a Ptk.-nak a kontraktuális
felelősség alóli kimentéshez kapcsolódó szabályait . Szeretném kiemelni mindazonáltal, hogy
e körülmények nyomán felmerülő kérdések teljes körű ismertetése és hatályos
jogszabályoknak történő mindenre kiterjedő megfeleltetése ilyen terjedelmű munka keretei
között lehetetlen lenne.

Szemelvények az ítélkezési gyakorlatból
Máshol nem publikált határozatok
A Máshol nem publikált határozatok rovat a megelőző időszakban keletkezett – a lapszám
megjelenésekor máshol szerkesztetten még nem közölt – figyelemre méltó jogerős
döntésekből válogat. Az egyes döntések ismertetése a tényállás és az eljáró bíróságok
ítéleteinek alapjául szolgáló jogi érvelés minél teljesebb körű bemutatásával, valamint a
hivatkozott jogszabályhelyek felsorolásával és kulcsszavak hozzárendelésével történik.
2021/III-IV/1
életbiztosítási szerződés, bank, kedvezményezett, közlési kötelezettség, kockázat szűkítése,
érvénytelen szerződés, csoportos biztosítás, egyoldalú kógencia
I. A csoportos biztosítás biztosítotti körének szűkítése a régi Ptk. 567. § (1) bekezdésébe nem
ütközik; a rPtk. biztosításra vonatkozó szabályai között nincs olyan rendelkezés, ami

meghatározná, hogy a biztosító mely biztosítottak vonatkozásában köteles kockázatot
vállalni.
A rPtk. 200. § (1) bekezdésében és az 536. § (1) bek.-ből foglaltakból következik, hogy a
szerződő felek szabadon határozhatták meg azt a biztosítotti kört, amelyre nézve a biztosító
kockázatot vállal. A kockázat szűkítése nem tartozik a régi Ptk. 567. § (1) bekezdésében
szabályozott körbe.
II. A biztosítási esemény (a biztosított halála) időpontjának nem a kedvezményezetti
jogállás, hanem a biztosító szolgáltatási kötelezettségének beállta és a biztosítási összeg
mértéke szempontjából van jelentősége.
A kedvezményezett személyének, az őt esetlegesen megillető szolgáltatásnak csak akkor
van jelentősége, ha egyáltalán felmerül a szolgáltatásra kötelezés.
Érvénytelen szerződés esetén nincs relevanciája, ki tekinthető a biztosítási szerződés
kedvezményezettjének, mert a biztosítónak nincs olyan szolgáltatási kötelezettsége, ami a
kedvezményezettet megilletné.
rPtk. 210. § (1) bek., 235. §., 236. § (3) bek., 237. §, 536. § (1) bek., 540. § (1) és (3) bek., 560.
§ (1) bek., 567. § (1) bek.
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felperesek édesapja (a továbbiakban: biztosított) 2008. június 2. napján jelzálog
kölcsönszerződést kötött a Zrt.-vel (a továbbiakban: bank) 27.346,69 CHF (4.000.000 forint)
összegben, amelyhez kapcsolódóan biztosítotti nyilatkozat kitöltésével az alperes, a bank és a
biztosított között Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítási szerződés jött létre. Ez utóbbi
ügyfél-tájékoztatója szerint a kedvezményezett a bank. Amennyiben a szolgáltatás
meghaladná a bank követelését, úgy a banki követelést meghaladó összegre
kedvezményezettként a biztosított, halála esetén pedig az örököse jogosult. A biztosított az a
banki ügyfél lehet (mások mellett), akinek a részére rokkantsági nyugdíjat, baleseti járadékot
vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat nem állapítottak meg, illetőleg akinek munkaképességcsökkenés megállapítására irányuló kérelme nincs folyamatban. A biztosított a biztosítás
megkötésekor a biztosítotti nyilatkozat, valamint – felmerülő igény esetén – az egészségi
nyilatkozat valóságnak megfelelő kitöltésével és aláírásával, illetőleg a biztosító egyéb
kérdéseire adott valósághű válaszával eleget tesz közlési kötelezettségének. A közlési
kötelezettség megsértése esetén a biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, kivéve, ha
a bekövetkezett biztosítási esemény nincs okozati összefüggésben az elhallgatott
körülménnyel, vagy – életbiztosítási kockázat esetén – ha a biztosítottra vonatkozó
kockázatviselés óta öt év már eltelt.
A Hitelfedezeti Védelem csoportos biztosítás feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) I.1.3.b) pontja
szerint biztosított az a természetes személy lehet, aki a nyilatkozat aláírásakor, illetve azt
megelőzően nem rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos vagy baleseti rokkantsági
nyugdíjas; nincs megállapított munkaképesség-csökkenése; nem nyújtott be a
munkaképesség-csökkenés megállapítására irányuló kérelmet a társadalombiztosítás
valamely szervéhez. Az I.5.18. pont szerint a biztosítottat közlési kötelezettség terheli,

amelynek értelmében a szerződésbe történő belépésekor köteles a biztosítás elvállalása
szempontjából lényeges minden olyan – így különösen az egészségi állapotával kapcsolatos –
körülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. A biztosított a
nyilatkozat egészségi állapotra vonatkozó részének valósággal megegyezőként történő
elfogadásával, illetve a nyilatkozaton az egészségi állapotára, feltett egyéb kérdésekre adott
válaszával, és – szükség esetén – az egészségi nyilatkozat valósághű kitöltésével, valamint a
biztosító által feltett egyéb kérdésekre adott valósághű válaszával és mindezeknek az
aláírásával történő megerősítésével a közlési kötelezettségének eleget tesz. A II.19.a) pont
szerint biztosítási esemény – egyebek között – a biztosított bármely okú halála. A II.21. pont
szerint az egyösszegű kölcsön-visszafizetés esetén a biztosító a banknak a biztosítási esemény
bekövetkezése időpontjában aktuális – devizában nyilvántartott – tőketartozás forintra
átszámított összegét fizeti ki, valamint késedelmi és ügyleti kamatot, kezelési költséget. A
IV.50. pont alapján a közlési kötelezettség megsértése esetén a biztosító mentesül a
szolgáltatás alól, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülmény
nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében, illetőleg – életbiztosítási
szolgáltatás esetében – ha a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől öt év már
eltelt. A VI.57. pont értelmében a szolgáltatást a biztosító a kedvezményezett banknak
teljesíti.
A biztosított a biztosítotti nyilatkozat egészségi nyilatkozat III. pontjában kijelentette, hogy
legjobb tudomása szerint jó egészségi állapotban van, nem szenved semmilyen betegségben
vagy testi rendellenességben, nem áll semmilyen orvosi kezelés vagy gyógyszerelés alatt. Így
többek között nem rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos, nincs megállapított
munkaképesség-csökkenése, és ilyen irányú kérelmet nem terjesztett elő. Kijelentette, hogy
nem volt és aktuálisan sem alkohol- vagy kábítószer-élvező. Az általános nyilatkozatok,
hozzájárulások keretében az V.2. pont szerint tudomásul vette, hogy az egészségi
nyilatkozatban foglalt közlési kötelezettség megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem
áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító
a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hathatott közre a biztosítási esemény
bekövetkeztében.
A biztosított 1986-ban alkoholelvonó kezelésen vett részt 1991. július 4. és augusztus 2. napja
között pedig a egy kórház pszichiátriai osztályán kezelték idült alkoholizmussal. A
társadalombiztosítási szervei 1992-ben 40%-os, 1999-ben 50%-os, 2003-ban pedig 40%-os
munkaképesség-csökkenést állapítottak meg a biztosítottnál. 2009. január 8-án a egy kórház
gasztroenterológiai osztálya megállapította, hogy a biztosítottnál az eltelt egy hónapban
nyelési nehézség alakult ki, darabosat nyelni nem tud. Az egyetemi sebészeti klinikán 2009.
május 14. és július 6. napja között előkészítést követően nyelőcső kiirtást végeztek. 2009
szeptemberében az ORSZI elsőfokú bizottság a nyelőcső rosszindulatú daganata, táplálkozási
hiányállapot miatt 82 % össz-szervezeti egészségügyi károsodást, II. csoportú rokkantságot
állapított meg. A daganatos elváltozás kezdetben ugyan visszafejlődött, de a
nyirokcsomóáttétek 2012-ben ismételten megjelentek, az újabb kemo- és sugárterápia
ellenére a folyamat előrehaladt, és a biztosított 2012. július 28-án elhunyt.

Az alperes a biztosítási szolgáltatás teljesítésétől peren kívül elzárkózott arra hivatkozva, hogy
a biztosított munkaképesség-csökkenésének tényét és mértékét az egészségi nyilatkozat
kitöltésekor elhallgatta. Teljesítés hiányában a bank felmondta a kölcsönszerződést. A
hitelfedezetül lekötött üllői ingatlanra végrehajtás indult. A per tartama alatt a felperesek saját
erőből törlesztették a még fennálló hiteltartozást.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
A felperesek módosított keresetükben elsődlegesen kártérítés címén 7.700.406 forint, ennek
2015. december 13. napjától a kifizetésig számított késedelmi kamatai, másodlagosan
biztosítási szolgáltatás címén 5.441.492 forint, ennek 2012. július 28. napjától a kifizetésig
számított késedelmi kamatai megfizetésére kérték kötelezni az alperest. A perbeli
legitimációjukat illetően előadták, hogy ők a biztosított örökösei, kedvezményezetti
pozícióban pedig a hitelező pénzintézet volt. Az alperes ügyfél tájékoztatója félreérthetetlenül
rögzíti, hogy a biztosított halála esetére az örökösök, mint jogutódok jogosultak az
igényérvényesítésre. A bank részére 14.500.000 forintot teljesítettek, a bank követelése ezzel
kiegyenlítést nyert, megszűnt. Álláspontjuk szerint az alperes szerződésszegő magatartása
miatt 7.700.406 forint kár érte őket. A másodlagos kérelmük körében nem vitatták, hogy a
biztosítottnál az egészségi nyilatkozat kitöltését megelőzően munkaképesség-csökkenést
állapítottak meg, de a bekövetkezett biztosítási esemény ezzel, illetőleg okaival nem volt
összefüggésben. A biztosított betegsége utolsó időszakában már régóta absztinens, jó
egészségi állapotú volt. A biztosított jóhiszeműen úgy ítélte meg, hogy miután dolgozik,
aktuálisan nincs munkaképesség-csökkenése. Nem téveszthette meg az alperest;
tudatállapota azt fogta át, hogy napi nyolcórás munkát végez, társadalombiztosítási ellátásra
nem jogosult, orvosi felülvizsgálatot pedig részére nem is írtak elő. A tévedés miatti
megtámadásra előadták, hogy erre a körülményre speciális szabály, a régi Ptk. 540. § (3)
bekezdése vonatkozik. Az alperes helytállási kötelezettségének alapjaként az ÁSZF 2.19., 21.
pontját hívták fel.
Az alperes a kereset elutasítását kérte. Elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a felpereseket nem
illeti meg a vele szembeni igényérvényesítési jogosultság. A biztosítás kedvezményezettje a
bank volt, ezért a kereshetőségi jog hiányában kérte az elutasítást. Nem vitatta, hogy a
biztosított a csoportos biztosításba belépett. Előadta, hogy a szolgáltatást a kedvezményezett
banknak kell teljesítenie. A biztosítási szolgáltatást az esetben is a banknak fizeti ki, ha a
biztosított egyéb életbiztosításban is a bankot jelölte meg kedvezményezettnek. Az adott
esetben nincs olyan, a bank követelését meghaladó szolgáltatási összeg, amelyre a biztosított
és a saját jogukon a felperesek mint örökösök igényt tarthatnának. Mivel a bank követelése
megszűnt, nincs az ÁSZF I.5.21 és 24. pontjai szerinti egyösszegű kölcsön-visszafizetés, amely
alapján biztosítási szolgáltatás teljesítésére kötelezhető lenne. A biztosított nyilatkozatában
kijelentette, hogy legjobb tudomása szerint jó egészségi állapotban van, nem szenved
semmilyen betegségben, nincs megállapított munkaképesség-csökkenése, jelenleg és
korábban sem volt alkoholélvező. Nyilatkozott arról is, hogy az általa közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul vette, hogy a közlési kötelezettség megsértése esetén a
biztosító kötelezettsége nem áll be. Az alperes szerint a biztosított az ÁSZF I.5.18. pontja

szerinti közlési kötelezettségét súlyosan megszegte, őt tévedésbe ejtette, erre alapozva a
szerződést kifogás útján megtámadta [régi Ptk. 210. § (1) bekezdés, 235. §., 236. § (3)
bekezdés]. Hangsúlyozta, a valóságnak megfelelő nyilatkozat birtokában nem fogadta volna el
a szerződésbe történő belépést, hiszen ilyen esetben a szerződési feltételek a
kockázatvállalást egyértelműen kizárják. Nem tudott arról, hogy a biztosított a biztosítási
szerződésbe történt belépéskor kifejezetten rossz egészségi állapotban volt, betegségei,
kockázati tényezőt hordozó káros szenvedélye, 40%-os össz-szervezeti munkaképességcsökkenése volt. A biztosított nem lehetett volna e minőségben a szerződés részese, az alperes
nem vállalhatott volna kockázatot olyan személyért, aki megállapított munkaképességcsökkenéssel rendelkezik. A biztosított szerződésszegése súlyos és felróható. Végül
hivatkozott a régi Ptk. 540. § (1) és (3) bekezdése szerinti mentesülésre, mert a biztosított
megsértette az őt terhelő közlési kötelezettséget.
Az első- és másodfokú ítélet
Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felpereseknek
5.441.492 forintot, kamatait és a perköltséget. Idézte a rPtk. 536. § (1), 540. § (1), (3), 560. §
(1) bekezdését. Megállapította, hogy a banknak mint a szerződésben megjelölt
kedvezményezettnek az igényét a felperesek egyenlítették ki. A felperesek mint a biztosított
örökösei a régi Ptk. 560. § (1) bekezdés c) pontja alapján kedvezményezetti pozícióba kerültek.
A biztosítási összeg felvételére való jogosultság a felperesek részére beállt azáltal, hogy a
biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges szerződési feltételek bekövetkeztek. Azt az
elsőfokú bíróság tényszerűnek minősítette, hogy a biztosított esetében az ORSZI 1992-ben
40%-os, 1999-ben 50%-os, 2003-ban pedig 40%-os munkaképesség-csökkenést állapított meg.
1992-ben a biztosítottnál hangulati nyomottsággal együtt járó ideggyengeséget, a háti-, ágyéki
gerincszakasz kis ízületi elkeményedését, idült alkoholizmust, toxikus májbántalmat, toxikus
sokideg-elfajulást állapítottak meg. A biztosított 1992 óta absztinens volt, májenzimértékei
rendeződtek, májműködése kompenzált állapotú lett. Az 1992-ben észlelt betegségek,
kórállapotok és a biztosított későbbi daganatos betegségeinek kialakulása között okozati
összefüggés nem állapítható meg. Az Orvosszakértői Intézet 1999. május 13. napján kiadott
szakvéleménye szerint a biztosítottnál gyomornyálkahártya- és nyombélnyálkahártya-hurut,
májmegnagyobbodás és toxikus eredetű – nyugalomban lévő – májbántalom volt, bal csuklóés bal lábszártörés utáni állapot állt fenn.
A perben kirendelt orvosszakértő véleménye szerint ezeknek kórállapotoknak egyike sem
hozható összefüggésbe a biztosított későbbiekben kialakult daganatos betegségével. A
nyelőcső rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek konkrét oka természettudományos
megalapozottsággal nem határozható meg. Meghallgatásakor előadta, hogy az egyéb
rizikófaktorok (pl. genetikai problémák, májgyulladás, stb.) kizárása esetén a korábbi
alkoholfogyasztás, dohányzás csupán valószínűségi összefüggésbe hozhatók a konkrét
nyelőcsőrák kialakulásával.
E tények egybevetéséből az elsőfokú bíróság azt a következtetést vonta le, hogy a biztosított
az írásban közölt kérdésekre a valóságnak megfelelő válaszokat adott, közlési kötelezettségét

nem sértette meg. A be nem jelentett munkaképesség-csökkenés a biztosítási esemény
bekövetkezésében nem hatott közre. Az elsőfokú bíróság nem tartotta megalapozottnak a
7.700.406 forint kártérítés megfizetésére irányuló módosított elsődleges kereseti kérelmet. A
felperesek bizonyítási terhe volt, hogy az alperesnek a régi Ptk. 318. §-án keresztül
érvényesülő régi Ptk. 339. §-a szerinti kártérítési felelőssége fennáll-e a konjunktív feltételek
megvalósulása okán. A jogvita eldöntése szempontjából nem tulajdonított jelentőséget annak,
hogy a felperesek milyen okból, milyen tartalmú egyezségi megállapodást kötöttek a bankkal
a még fennálló követelés kiegyenlítésére. A banki követelés kielégítése a kárenyhítési
kötelezettség körén kívül esik, az ÁSZF I.5.21. és 24. pontjai értelmében a banknak egyébként
a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában aktuális tőketartozás forintra átszámított
összegét kell kifizetnie. A biztosított örökösei és az alperes között az életbiztosítási elemet
tartalmazó atipikus biztosítási jogviszony állt fenn, a felperesek tehát nem kártérítési, hanem
biztosítási szolgáltatás iránti igényt érvényesíthetnek. A biztosítási szolgáltatás teljesítése
szempontjából közömbös, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése után milyen mértékű
tartozása keletkezett a felpereseknek a bankkal szemben a kamatokkal, egyéb költségekkel
együtt. A felperesek nem jelölték meg, hogy az alperes szolgáltatásának hiányában milyen
káruk keletkezett, az alperes eljárásának melyik mozzanata volt jogellenes, felróható. Az
okozati összefüggés levezetése is hiányzott.
A másodfokú bíróság a keresetet elutasította. A megállapított tényállást a másodfokú bíróság
annyiban egészítette ki, hogy a per megindításakor a felpereseknek, mint a biztosított
örököseinek a kölcsönszerződésből még tartozása állt fenn a bankkal szemben. A másodfokú
bíróság elsőként azt vizsgálta, hogy mi a következménye a közlési kötelezettség biztosított
általi megsértésének. Megállapította, a biztosított a nyilatkozat kitöltése során megszegte a
közlési kötelezettségét, amikor a munkaképesség-csökkenését megállapító eljárásokról,
illetve a munkaképesség-csökkenés tényéről, korábbi alkoholizálásáról valótlan adatokat
közölt az alperessel. Az ÁSZF IV.50. pontjának szövege megfelel a régi Ptk. 540. § (3)
bekezdésében foglaltaknak. A felperesek bizonyíthatták azt, hogy a közlési kötelezettséget a
biztosított ugyan megsértette, de az nem hatott közre a biztosítási esemény, a biztosított
halálának bekövetkezésében.
A kirendelt igazságügyi orvosszakértő a 44. sorszámú véleményében megállapította, hogy
azok a betegségek, amelyek alapján a néhai munkaképesség-csökkenését megállapították, a
halálában nem hatottak közre. Dr. V.T. alperesi megbízás alapján készített magánszakértői
véleménye szerint az alkoholizmus és a dohányzás elősegítette a halálhoz vezető daganatos
betegség kialakulását. Az elsőfokú bíróság szakértőként hallgatta meg dr. V.T-t, holott nem
rendelte ki; ezért csak mint szakértő tanút lehetett volna őt meghallgatni, szóbeli nyilatkozata
mint az alperes szakmai álláspontja volt értékelhető. Az egyidejűleg meghallgatott dr. F.I.
szakértő az alkoholfogyasztást és a dohányzást, mint a nyelőcsőrák rizikófaktorát jelölte meg.
Az elsőfokú bíróság okszerű következtetést vont le arra, hogy az elhallgatott munkaképességcsökkenés és a korábbi alkoholfüggőség, valamint a biztosított halála közti közvetlen és
egyértelmű okozatosság hiánya miatt az alperes nem mentesülhet a szerződésszerű teljesítés
alól.

A másodfokú bíróság azt is vizsgálta, hogy a néhai lehetett-e biztosított a szerződésben. E
körben az alperes az ÁSZF II.3.b) pontját hívta fel, miszerint akinek a nyilatkozat aláírásakor
megállapított munkaképesség-csökkenése volt, nem lehet biztosított. Az alperes szabadon
határozhatja meg azt a biztosítotti kört, amelyre nézve kockázatot vállal. A munkaképességcsökkenéssel rendelkezők kizárása ebből a körből megengedett kockázatszűkítésnek
tekinthető. Az nem jelenti a régi Ptk. 567. § (1) bekezdés első fordulatának sérelmét. A
biztosítónak lehetősége van arra, hogy ne egyes betegségeket, állapotokat jelöljön meg
olyanként, mint amelyekre nem vállal kockázatot. Annak, hogy a munkaképesség-csökkenés
minek a következtében állt be, nincs jelentősége, így a biztosított nem hivatkozhat
megalapozottan arra, hogy az elhallgatott tény nem érinti az alperes kockázatviselését, azt
nem teszi terhesebbé. Annak sincs jelentősége, hogy a betegség, amely miatt a
munkaképesség-csökkenést megállapították, közrehatott-e a biztosítási esemény, a jelen
esetben a biztosított halálának bekövetkeztében.
Az alperes megalapozottan hivatkozott a régi Ptk. 210. § (1) bekezdésére. A biztosítottnak a
nyilatkozat aláírásakor megállapított munkaképesség-csökkenése volt, így e tekintetben az
alperest megtévesztette. Az alperes a szerződés alapján vele szemben támasztott követelés
kapcsán az egyéves megtámadási határidő letelte után is hivatkozhatott a megtévesztésre a
régi Ptk. 236. § (3) bekezdése szerinti kifogásként. Az eljárás keretében a régi Ptk. 237. §-ának
alkalmazása nem merült fel. A szerződés nem a felperesek és az alperes között, hanem a bank
és alperes között állt fenn, így az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása a jelen per
résztvevői között fogalmilag kizárt, míg a perben nem álló bank vonatkozásában szintén nem
lehetséges. A felperesek a megjelölt csoportos hitelfedezeti biztosításra alapítottan nem
érvényesíthetnek igényt az alperessel szemben. Tény, hogy a szerződésben a felek a bankot
jelölték meg kedvezményezettként, a felperesek édesapja pedig biztosítottként vett részt
abban. Az alperes megalapozottan hivatkozott az ÁSZF I.5. pontjára. Mindez megfelel a régi
Ptk. 560. § (1) bekezdés a) pontjának. A kedvezményezett személyét a szerződő határozza
meg. A szerződő az ÁSZF I.1.2. pontja szerint a bank volt, így ő határozta meg az I.1.5 pontban,
hogy ő legyen a kedvezményezett. A bank tehát két szerződéses funkciót töltött be egyszerre,
ami nem kizárt.
Az elsőfokú bíróságnak a régi Ptk. 560. § (1) bekezdés c) pontján alapuló álláspontját a
másodfokú bíróság tévesnek minősítette. A régi Ptk. ezen rendelkezése csak akkor válik az
életbiztosítási szerződés részévé, amennyiben nem jelöltek meg a szerződésben
kedvezményezettet és bemutatóra szóló kötvényt sem állítottak ki. A szerződésben azonban
egyértelműen megjelölték a kedvezményezettet, így a felperesek a saját jogukon, a saját
javukra nem érvényesíthették az igényt. Az aktív perbeli legitimáció hiánya a kereset
elutasítását eredményezi.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
A felperesek felülvizsgálati kérelmükben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és tartalma
szerint az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérték. Az elsőfokú bíróság helytállóan
helyezkedett arra az álláspontra, hogy a régi Ptk. 560. § (1) bekezdés c) pontja alapján a
felperesek, mint a biztosított örökösei amiatt, hogy a bank követelését kiegyenlítették,

kedvezményezettek lettek. Ez áll összhangban az ügyfél-tájékoztatóval, ami akként szólt, hogy
„a kedvezményezett a bank. Amennyiben a szolgáltatás meghaladná a bank követelését, úgy
a banki követelést meghaladó összegre kedvezményezettként a biztosított, halála esetén
pedig örököse jogosult.” Ez nem áll ellentétben a szerződéses feltételek II.21. pontjával, hiszen
nem tiltja, hogy a biztosított örökösei a bank követelését kifizessék. A követelés 0 forintra
csökkenésével az alperesi szolgáltatás kedvezményezettjei a felperesek lettek. Abban a nem
várt esetben, ha mégis érvénytelen lenne a szerződés, akkor a régi Ptk. 237. §-a alkalmazandó,
és az eredeti állapot helyreállítása során a felperesek lennének a jogosultak.
A biztosítotti kör „szűkítésére” vonatkozó másodfokú ítéleti indokolás sem helytálló. A régi
Ptk. 567. § (1) bekezdésének első fordulata alkalmazható és mérvadó, mert a „szűkítés” nem
rendkívüli körülmények miatt következett be, hanem önkényesen. Jogsértő, hogy azokat,
akiknél valaha – akár évtizedekkel korábban – munkaképesség-csökkenést állapítottak meg,
kiveszi a potenciális biztosítotti körből anélkül, hogy vizsgálná, a korábbi betegsége egyáltalán
fennáll-e, az milyen mértékű, illetve okozati összefüggés megállapítható-e a korábbi betegség
és a halál között. Nem helytálló az az indokolás sem, hogy a hitelfedezeti biztosítás csak a bank
és az alperes között jött létre, ahhoz a biztosítottnak és jogutódainak nincs köze. A banki hitelt
és a hitelfedezeti biztosítást együtt kötötték meg, quasi egy csomagként. Az ügyfél-tájékoztató
is mindkét cég nevét és logóját tartalmazza, a banki törlesztőrészletnek részét képezte a
biztosítási díj, a biztosított pedig nyilatkozatot írt alá. Háromoldalú jogviszony jött létre, mert
a biztosított a banktól vett fel kölcsönt, és azért fizetett biztosítási díjat, hogy halála esetén az
alperes helyette a tartozás akkori összegével helytálljon a bank felé. Ez volt a banki
konstrukció, ezért téves a jogerős ítélet, amely szerint a biztosított ennek nem volt a részese.
A másodfokú bíróság helytelenül állapította meg felperesek perbeli legitimációjának a hiányát.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte. A
biztosított a 2008 májusában kiállított „Biztosítotti nyilatkozat, Hitelfedezeti Védelem
csoportos biztosításhoz” elnevezésű okiratban a munkaképesség-csökkenésével, illetve az
alkoholélvezettel kapcsolatosan adott válaszát illetően teljességgel tudatában volt annak,
hogy amennyiben a saját nyilatkozatai nem felelnek meg a valóságnak, akkor nem áll be a
biztosító helytállási kötelezettsége. A perben rendelkezésre álló okiratok szerint a
biztosítottnál a nyilatkozata aláírását megelőzően (az 1992-2003. évek között) többszörösen
megállapították a jelentős mértékű (40-50%-os) munkaképesség-csökkenést. Az ÁSZF I.3.b)
pontja értelmében a biztosított kizárt volt a biztosítotti személyi körből. A biztosított e
tényeket közlési kötelezettségét súlyosan megszegve eltitkolta az alperes elől a valótlan
tartalmú nyilatkozatával. A másodfokú bíróság helyes álláspontra jutott, amikor ítéletében
kifejtette, az alperes abban a helyzetben van, hogy szabadon határozhatja meg azokat a
kockázatokat, így a biztosítotti magánszemélyek körét is, amire/akire nézve a kockázatot
elvállalja vagy kizárja. Az alperes a biztosítási szerződésben – amelynek részét képezi az ÁSZF
– kizárta a kockázatvállalást azon személyek esetében, akinél már megállapított
munkaképesség-csökkenés áll fenn. E körben szabad a szerződő felek akarata anélkül, hogy az
jogszabályt, jelen esetben a régi Ptk. 567. §-át sértené. Nem volt relevanciája, hogy a
megállapított munkaképesség-csökkenés minek volt a következménye. De tény, hogy azt a
biztosított elhallgatta. Nem lehet arra megalapozottan hivatkozni, hogy ez az elhallgatott tény

egyáltalán nem érinti az alperes kockázatviselését, illetve nem teszi azt terhesebbé. Nincs
annak sem jelentősége, hogy közrehatott-e a biztosítási esemény bekövetkezésében.
Amennyiben a biztosított valós tartalmú nyilatkozatot tett volna, az alperes nyilvánvalóan
visszautasította volna a biztosítási szerződésbe történő belépést.
A biztosított az alperest tévedésbe ejtette, amit azzal idézett elő, hogy valótlan tartalmú
nyilatkozatot tett. Emiatt a biztosítási szerződésből eredő követeléssel szemben a régi Ptk.
210. § (1) bekezdésében foglalt, a másik fél által okozott tévedésre alapított megtámadási
jogát akkor is érvényesíthette, ha – az egyéves – megtámadási határidő az ő tekintetében már
eltelt. Ennek eredményeképpen a bank és az alperes között, de a biztosított tekintetében
létrejött biztosítási szerződés érvénytelen, úgy kell tekinteni, mintha a felperesek jogelődje
vonatkozásában – a biztosítotti körből kizárt személyre – az létre sem jött volna. Mindezekre
tekintettel a régi Ptk. 237. § (1) bekezdése nem alkalmazható. A felperesek a biztosítási
szerződésre alapítva igényt nem érvényesíthetnek. Az alperes és a bank mint szerződő akként
rendelkeztek, hogy a biztosítási szerződés szerződője és a kedvezményezettje is a bank. Mivel
a szerződés megjelölte a kedvezményezett személyét, a régi Ptk. 560. § (1) bekezdés c) pontja
nem alkalmazható. Sem az ÁSZF, sem a vonatkozó jogszabályok nem rendelkeztek arról, hogy
a felperesek kedvezményezettjei lennének a biztosítási szerződésnek, ezért bármilyen
formában is megilletné őket a biztosítási szolgáltatás, így az igényérvényesítés joga. Annak a
körülménynek sincs jelentősége, hogy a bank követelését a felperesek kiegyenlítették. Az,
hogy a bank, mint kedvezményezett követelése megszűnt, nem jelenti, hogy a megszűnt
követelésre mások, akár a felperesek mint a biztosított örökösei, akár a kölcsöntartozást
kiegyenlítő más személyek kedvezményezettként felléphetnének egy olyan szerződésben,
ahol már nincs biztosítási szolgáltatás érvényesítésére lehetőség.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felülvizsgálati kérelem megsértett jogszabályi rendelkezésként a régi Ptk. 560. § (1) bekezdés
c) pontját és 567. § (1) bekezdését jelölte meg. A régi Ptk. 567. § (1) bekezdése a biztosítási
szerződésekre általános szabályként mondja ki, hogy a XLV. fejezet rendelkezéseitől a
biztosítási szabályzat és a felek szerződése a biztosított, illetőleg a kedvezményezett
hátrányára a törvény kifejezett engedélye nélkül nem térhet el. A szabályzat azonban
kimondhatja, hogy ha a biztosítási esemény meghatározott rendkívüli körülményekkel
kapcsolatosan következik be, a biztosító nem köteles teljesíteni. E törvényi rendelkezés
sérelmét a felperesek abban látták, hogy a szerződés részét képező ÁSZF a biztosítotti körben
egyfajta szűkítést alkalmazott, amikor meghatározott egészségi állapottal (az adott esetben
megállapított vagy megállapítás alatt álló munkaképesség-csökkenéssel) rendelkezőket kizárt
azok közül, akik biztosítottak lehetnek. Nem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy az adott
biztosítási szerződési konstrukcióban a csoportos biztosítási szerződés az alperesi biztosító és
a bank között jött létre, és a szerződés – a biztosított mellett – a bank biztosítási érdekeit is
szolgálja, vagyis azt, hogy a vele kölcsönszerződést kötők esetleges biztosítási eseményt
jelentő helyzetében, állapotában a kölcsönszerződésből eredő követeléséhez hozzájusson. A
biztosítottnak e körülmény tudatában kellett a szerződésbe belépnie. A biztosítási esemény
ugyanis jelen esetben a biztosított halála, amire figyelemmel az életbiztosítás szabályait kellett
alkalmazni. A perben adat van arra, hogy a biztosított a szerződéskötéshez a régi Ptk. 561. §
(1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozatot megtette, majd a szerződésbe belépett [régi

Ptk. 562. § (1) bekezdés]. A biztosított eszerint a biztosítási szerződés alanyává vált. Jelen
perben az vitatott, hogy a csoportos biztosítás feltételeinek I.1.3.b.) pontja jogszerűen
alkalmaz-e kizárási okot vagy a biztosítotti kör szűkítése a régi Ptk. 567. § (1) bekezdésébe
ütközik. Az e jogszabályi rendelkezésben rögzített egyoldalú kógencia a biztosított, illetve a
kedvezményezett törvény által védeni kívánt érdekeit sértő, hátrányos szerződési kikötéseket
hivatott megakadályozni. A régi Ptk. biztosításra vonatkozó szabályai között viszont nincs
olyan rendelkezés, ami meghatározná, hogy a biztosító mely biztosítottak vonatkozásában
köteles kockázatot vállalni. A felülvizsgálati kérelem sem tartalmaz levezetést arra, hogy az
ÁSZF-nek, illetve a felek szerződésének ez a rendelkezése a törvény mely konkrét
rendelkezésétől való eltérést takar. A régi Ptk. 200. § (1) bekezdésében és az 536. § (1)
bekezdésében foglaltakból pedig az következik, hogy a szerződő felek szabadon határozhatták
meg azt a biztosítotti kört, amelyre nézve a biztosító kockázatot vállal. A kockázat szűkítése
nem tartozik a régi Ptk. 567. § (1) bekezdésében szabályozott körbe, vagyis a vitatott
szerződési kikötés nem ütközik e törvényi rendelkezésbe.
A régi Ptk. 560. § (1) bekezdése életbiztosítás esetén a kedvezményezettek körére vonatkozó
előírást tartalmaz. Nevezetesen kedvezményezett lehet a) a szerződésben megnevezett
személy; b) a bemutatóra szóló kötvény birtokosa; c) a biztosított örököse, ha a
kedvezményezettet a szerződésben nem jelölték meg, és bemutatóra szóló kötvényt sem
állítottak ki. Az adott esetben a szerződés tartalmazott kedvezményezett nevezést, ez a bank
volt. Tartalmazta azt a kikötést is, hogy amennyiben a szolgáltatás meghaladná a bank
követelését, úgy a banki követelést meghaladó összegre kedvezményezettként a biztosított,
halála esetén pedig az örököse jogosult. A szerződés e kikötésének az értelmezése során abból
kell kiindulni, hogy az alperes érvényes életbiztosítási szerződés alapján, a biztosított halála
esetén köteles a biztosítási összeget teljesíteni, hiszen a biztosítási esemény mindenképpen
bekövetkezik. Ehhez képest az életbiztosítási szerződésnek minden esetben kell, hogy
kedvezményezettje legyen, akinek a javára a biztosítási szolgáltatás teljesíthető. Adott
esetben a banki kölcsönkövetelés a biztosított halálát követően, a biztosítási szerződés
keretein kívül egészében kielégítésre került, emiatt az egyébként mindenképpen teljesítendő
biztosítási szolgáltatás – ami a biztosítási esemény bekövetkeztekor aktuális banki tartozás
összegével azonos függetlenül attól, hogy ez teljesítésre kerül-e utóbb vagy sem –
nyilvánvalóan meghaladja a teljesítéssel időközben megszűnt banki kölcsönkövetelést. Mivel
a bank mint nevezett kedvezményezett biztosítási érdeke (a követelése) megszűnt, a biztosító
szolgáltatási kötelezettsége viszont fennmaradt [régi Ptk. 536. § (1) bekezdés], hiszen a
biztosított szerződési érdeke a haláláig fennállt: a biztosítási szolgáltatásra a biztosított halála
esetén az örökösök jogosultak, mert a kedvezményezett kijelölése hatályát vesztette. A
biztosítási összeg felvételére jogosult szempontjából a helyzet úgy alakul, mintha
kedvezményezettet nem neveztek volna meg [régi Ptk. 560. § (1) bekezdés c) pont]. A
biztosítási esemény (a biztosított halála) időpontjának tehát nem a kedvezményezetti jogállás,
hanem az alperes szolgáltatási kötelezettségének beállta és a biztosítási összeg mértéke
szempontjából van jelentősége.
A jogerős ítélet másodlagos indokolásként kitért arra, hogy a felperesek oldalán a
kereshetőségi jog is hiányzik, és az aktív perbeli legitimáció hiánya a kereset elutasítását vonja

maga után. A felperesek azonban mint a biztosított örökösei kedvezményezettek; megillette
őket a jog, hogy a biztosítási szerződés alapján e pozíciójukból eredően – a régi Ptk. 560. § (1)
bekezdés c) pontjára figyelemmel – igényt érvényesítsenek. A kedvezményezett személyének,
az őt esetlegesen megillető szolgáltatásnak azonban csak akkor van jelentősége, ha egyáltalán
felmerül a szolgáltatásra kötelezés. A perbeli esetben a jogerős ítélet azon a megállapításon
alapul, miszerint a biztosított a hozzájáruló nyilatkozatában az egészségi állapotára, a
munkaképesség-csökkenésére vonatkozóan valótlan adatot közölt, ezzel az alperest
megtévesztette, aki ez okból a vele szemben támasztott követeléssel összefüggésben
megtámadási kifogást terjesztett elő. Ezt a másodfokú bíróság a régi Ptk. 210. § (1) bekezdése
és 236. § (3) bekezdése alapján megalapozottnak tartotta. Megállapította a biztosított
vonatkozásában a csoportos biztosítási szerződés érvénytelenségét, ezért a felperesek
csoportos hitelfedezeti biztosításra alapított igényt alappal nem érvényesíthetnek.
A felülvizsgálati kérelem a jogerős ítélet ezen érvelését nem támadta, megsértett jogszabályi
rendelkezésként a felhívott érvénytelenségi szabályokat nem jelölte meg, így a Kúria a jogerős
ítélet ezen részét nem érinthette, nem vizsgálhatta felül. Ebből pedig következik, hogy egy
érvénytelen szerződés esetén nincs relevanciája, ki tekinthető a biztosítási szerződés
kedvezményezettjének, mert az alperesnek nincs olyan szolgáltatási kötelezettsége, ami a
kedvezményezettet megilletné.
Kúria Pfv.V.20.020/2020/8. számú precedensképes határozata
Feldolgozta: Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd
2021/III-IV/2
Kulcsszavak
biztosított, tűzbiztosítás, személyi kör, a biztosító mentesülése, kármegelőzési és
kárelhárítási kötelezettség, súlyos gondatlanság
I. A biztosító mentesüléséhez a rPtk. 556. § (1)-(2) bekezdése alapján az szükséges, hogy az
abban meghatározott személyek okozzák jogellenesen a kárt. A rPtk. 556. § (1) és (2)
bekezdése együttes értelmezéséből nem az következik, hogy csak a biztosító szabályzatában
meghatározott vezető vagy meghatározott munkaköröket betöltő személyek tartoznak az
556. § (1) bekezdés c), d) pontjában körülírt személyek sorába. A (2) bekezdés a biztosítási
szabályzatokban meghatározható személyi kört korlátozza. A törvényben
meghatározotthoz képest tágabban nem állapíthatja meg a biztosító azt a személyi kört,
amelybe tartozók magatartása okot adhat a mentesülésére. A törvényből magából is
következik, hogy a vezetők vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésével megbízottak
magatartása a biztosító mentesülését eredményezheti.
II. A rPtk. 555. § (1) bekezdése közvetlenül és egyértelműen meghatározza a kármegelőzési
és kárelhárítási kötelezettség kötelezettjét. Ha a biztosított e kötelezettségének nem tesz
eleget, a jogellenes és szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén a biztosító –
olyan arányban, amilyen arányban a biztosított közrehatása a kár bekövetkezésében
megállapítható – mentesül a fizetési kötelezettsége alól.

III. A bírói gyakorlat súlyosan gondatlannak minősíti a magatartást, ha a gondosság
elhanyagolása feltűnő mértékű, illetőleg a magatartást a felelőtlenség, az esetleges
hátrányos
következmények
iránti
nagyfokú
közömbösség
jellemzi
(Kúria
Pfv.V.21.994/2018/4; Pfv.V.20.760/2019/4; Pfv.V.20.966/2020/6). Azt kellett tehát
vizsgálni, hogy a gondossági kötelezettségét a felperes olyan kirívóan elhanyagolta-e, hogy
ennek tudatában előre kellett látnia a megvalósult negatív következményeket. Ha
számolnia kellett a tűzeset bekövetkezésének kockázatával, ennek ellenére tanúsított
kirívóan felelőtlen magatartást, a súlyos gondatlanság megállapítható.
IV. A felperes kármegelőzési kötelezettségének megszegése ok-okozati összefüggésben áll a
tűz keletkezésével és terjedésével. A raklaptárolás módja (az épület fala mellett magasan
felrakva) és kifejezett tiltás ellenére a tűzveszélyes anyagok közelében eltűrt dohányzás
közrehatott a kár bekövetkezésében. A felperes mindkettő vonatkozásában kirívóan
felelőtlen magatartást tanúsított, amely súlyos gondatlanságnak minősül. Helytállóan
állapította ezért meg a másodfokú bíróság, hogy az alperes mentesül a fizetési
kötelezettsége alól.
rPtk. 4. § (1), (4) bek., 200. § (1) és (2) bek., 209. § (1) és (4) bek., 536. § (1) és (2) bek., 556.
§ (1) bek. a), c), d) pont, (2), (3) bek., 567. § (1) bek.
Bit. 166. § (2) és (6) bek.
rPp. 164. § (1) bek., 183. § (2) bek., 206. § (1) bek., 220. § (1) bek. d) pont, 221. § (1) bek.
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A felek 2014. január 1-jei hatállyal vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötöttek. A
szerződéssel az alperesnek helytállási kötelezettsége keletkezett a felperes húsfeldolgozó
üzemében bekövetkezett tűzkárok után. A biztosítási szerződés részévé vált – egyebek mellett
– a Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2009) és a Tűz- és elemi károk
biztosításának feltétele (2009).
A Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele 13.4. és 13.5. pontjai szerint az alperes
mentesül a helytállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen
- a biztosított, illetőleg a szerződő fél,
- a biztosítottnak a szabályzataiban megállapított munkakört betöltő alkalmazottai, illetve
megbízottai;
- a biztosított jogi személynek a szabályzatban meghatározott tagjai vagy szervei
szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
Súlyosan gondatlan károkozásnak minősül többek között, ha az említett személy
- a tevékenységét jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek
hiányában végezte,
- a kárt a kármegelőzési, kárenyhítési előírások, foglalkozási szabályok súlyos vagy ismétlődő,
illetve folyamatos megsértésével okozta.
A Tűz- és elemi károk biztosításának feltétele 2. pont Kizárások címszó e) pontja úgy
rendelkezik, hogy a biztosítási védelem a Vállalkozói vagyonbiztosítások általános
feltételeiben felsorolt kizárásokon túlmenően, tekintet nélkül a keletkezés okára, nem terjed
ki azokra a károkra, amelyek az épületek/építmények, gépek, berendezések avultságával, azok
karbantartásának elmulasztásával vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával

okozati összefüggésben keletkeztek, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a kár ezekkel a
hiányosságokkal nem volt összefüggésben.
A felperes a húsfeldolgozó üzemet 2010-ben bővítette, a bővítést követően a technológia
részeként fenntartott átmeneti raklap- és ládatárolót az épület délkeleti sarkához, közvetlenül
a fal mellé helyezte. A raklaptároló környezetében az árukiadónál két piktogramot és feliratot
is elhelyezett, amelyek a dohányzási tilalomra figyelmeztettek. Ennek ellenére a dolgozók
közvetlenül a raklaptároló mellett dohányoztak és a hamuzót is ott helyezték el.
2014. május 21-én az épületben és berendezési tárgyaiban tűz okozta károsodás keletkezett.
Az összefoglaló tűzvizsgálati jelentésben foglaltak szerint a tűzkeletkezés pontos helyét, okát,
a gyújtóforrást, valamint a tűz keletkezéséhez vezető folyamatot minden kétséget kizáróan
bizonyítani, megnevezni nem lehetett, ezért ismeretlen.
A katasztrófavédelmi kirendeltség határozatával a raklaptároló tűztávolságon belüli
elhelyezéséért a felperest tűzvédelmi bírsággal sújtotta. A határozat felülvizsgálata iránti
keresetet a bíróság elutasította. A felperes a káreseményt követően felszólította az alperest a
kárért való helytállásra. Az alperes a helytállást a biztosítási feltételekre való hivatkozással
elutasította. A felperes keresetében gép, berendezés pótlási és javítási költség megfizetésére
kérte kötelezni az alperest. Magánszakértő vélemény alapján azzal érvelt, hogy az alperes
helytállási kötelezettsége fennáll, mert a tűz keletkezési oka ismeretlen, a vélelmezett ok
elektromos energia.
Az alperes ellenkérelmében jogalap hiányában kérte a kereset elutasítását. Azzal védekezett,
hogy nem köteles a károkért helyt állni, mert a tűz egy másik magánszakértői vélemény
alapján a tűzvédelmi távolságon belül tárolt raklapoknál folytatott szabálytalan dohányzás
miatt keletkezett, ezért két mentesülési ok is fennáll: egyrészt a Vállalkozói vagyonbiztosítások
általános feltételeiben foglalt súlyosan gondatlan károkozás, másrészt a Tűz- és elemi károk
biztosításának feltételeiben foglalt üzemeltetési szabályok betartásának elmulasztása. Ha a
felperes a közvetlenül az épület mellett tárolt raklapokat, műanyag ládákat szabályosan
tárolta volna, és gondoskodott volna arról, hogy ne lehessen dohányozni az épület sarkánál,
akkor nem keletkezett volna tűz.
Az első- és másodfokú ítélet
Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. Ítélete indokolásában felhívta a rPtk.
536. § (1), (2) bek., 556. § (1) bek. a), c), d) pontjában, 556. § (2), (3) bek.-ben foglaltakat. A
magánszakértők és a kirendelt szakértő meghallgatása, a rendelkezésre álló videoanyag
megtekintése eredményeként úgy ítélte, hogy a perbeli szakvélemény nem
ellentmondásmentes, a felperes által megbízott magánszakértő véleményére tekintettel
aggályos, ezért helyt adott az alperes további szakértői bizonyítás iránti indítványának. A
másodikként kirendelt igazságügyi szakértő véleménye a mérlegelése szerint megerősítette az
elsőként kirendelt szakértő módosított véleményében foglalt következtetést. A rendelkezésre
álló bizonyítékok alapján tényként volt megállapítható, hogy a tűzeset a raklaptároló melletti
dohányzás következtében keletkezett, a dohányzó dolgozó által a raklaptároló és a fal között
tárolt hamutartóban vagy az amellett elhelyezett cigaretta parazsától. A dohányzóhelyről az
utolsó dolgozó 13:50-kor távozott, a helyszínen az első tűzre utaló jelenség 13:51-kor jelent
meg. A raklaptárolónál keletkezett tűz az épület fémlemez-burkolatán lévő réseken átjutva

meggyújtotta a tetőszerkezet fa anyagát és a talpszelemenek közötti réseken közvetlenül a
szendvicspanelhez jutott. A szendvicspanel belső rétegén keresztül ezután szétterjedt az
épületben. Az elsőfokú bíróság azzal együtt, hogy szabályzat nem határozta meg, mely vezető,
illetve vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő személyek magatartásához
fűz a biztosító mentesülést, egyetértett az alperessel abban, hogy a rPtk. 556. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt mentesülési okra is figyelemmel a felperes törvényes képviselőinek
(vezető tisztségviselőinek) súlyosan gondatlan magatartása az alperes mentesüléséhez vezet.
A másodfokú bíróság ítéletével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Az indokolás szerint az
elsőfokú bíróság helyesen állapította meg a tényállást, azt a másodfokú eljárásban lefolytatott
szakértői bizonyítás eredményeként sem volt szükséges módosítani. Rámutatott arra, hogy a
Vállalkozói vagyonbiztosítások feltétele 13.4. és 13.5. pontja szerinti mentesülési okok a r.Ptk.
556. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában írt mentesülési okokkal egyeznek meg. A mentesülést
kizárólag a biztosítási jogviszony szempontjából releváns személy jogellenes magatartása
eredményezheti, és a mentesüléshez az is szükséges, hogy a szabályzatban meghatározott
személyek károkozó magatartása szándékos vagy súlyosan gondatlan legyen. A rPtk. 556. § (1)
bekezdésének a) és b) pontja – megfogalmazásából egyértelműen – természetes személyekre
vonatkozik, a c) és d) pontja alkalmazható arra az esetre, ha a biztosított jogi személy. Az
utóbbi esetben a rPtk. szabályzatban rendeli meghatározni azt a személyi kört, akiknek a
szándékos vagy súlyosan gondatlan, jogellenes magatartásához a biztosító a mentesülését
fűzheti. A perbeli esetben a biztosító mentesülését eredményező személyi kör meghatározása
a biztosítási szabályzatban elmaradt, ezért a mentesülés első konjunktív feltétele hiányában
az alperes – az elsőfokú ítéletben foglaltakkal ellentétben – nem mentesülhetett a helytállási
kötelezettsége alól.
A régi Ptk. 536. § (1), (2) bek. és 200. § (1) bek. felhívásával a másodfokú bíróság kiemelte: a
törvény szerint nincs akadálya annak, hogy a biztosítási szerződésben a felek maguk
határozzák meg, mi minősül biztosítási eseménynek, illetve milyen események nem tartoznak
a biztosítási kockázatok körébe. A felperes alaptalanul hivatkozott arra, hogy a Tűz- és elemi
károk biztosításának feltétele 2. pont Kizárások címszó e) pontjában rögzített kizárási feltétel
érvénytelen, illetőleg nem vált az általános szerződési feltételek részévé. A perben az alperest
terhelte annak bizonyítása, hogy a felperes a vállalt kockázati körön kívül eső károk
tekintetében igényli a szolgáltatását. Álláspontjával ellentétben az „építési és üzemeltetési
szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben” megfogalmazás nem konjunktív
feltételt, hanem felsorolást jelent, ezért az alperes védekezésének megalapozottságához
elegendő volt az üzemeltetési szabályok be nem tartásának és az azzal okozati összefüggésben
keletkezett kárnak a bizonyítása. Az alperes az üzemeltetési szabályok megszegését – a
raklaptároló tűztávolságon belüli elhelyezését és a munkahelyen dohányzás számára kijelölt
helytől eltérő helyen dohányzást – jogerős bírósági ítélettel és a biztonsági
kamerafelvételekkel bizonyította.
A másodfokú bíróság a fellebbezésben foglaltakra tekintettel elrendelte a szakvélemény
ismételt kiegészítését, majd a kiegészítő szakvéleményre tett felperesi észrevételekre
tekintettel a kirendelt szakértő, továbbá a szakértő tanúk együttes meghallgatását. A
kiegészítő szakértői véleményében és személyes meghallgatása során a szakértő a felperes
felvetéseire reagálva fenntartotta a tűz keletkezési helyére és okára vonatkozó alap- és
kiegészítő szakértői véleményét. Hangsúlyozta, hogy a tűz keletkezésének idején még

munkaidő volt, ennek ellenére a munkahelye elhagyása előtt egyik tanú sem észlelt
tűzjelenséget. Ha a raklaptüzet a tetőről lecsöpögő, lehulló anyagok okozták, akkor az
épületben jóval a munkaidő vége előtt huzamosabb ideje tartó égési jelenségnek kellett volna
lennie, amelyet füst- és/vagy lángjelenség kísér. Ha csak a tetőhéjazat és a szendvicspanel
közötti térben lett volna tűz vagy füst, a kialakuló túlnyomás miatt a füstnek meg kellett volna
jelennie már a munkaidőben a tető résein, nyílásain. Ilyen jelenségről a tanúk nem számoltak
be. Önmagában egy falszakasz az épületben födém nélkül nem tűzgátló fal. A
negyedmarhahűtő fali és mennyezeti paneljei meggyulladtak. A szendvicspanel fémoldalával
a forró égéstermékek közvetlenül érintkeztek az épület középső helyiségei felett lévő
szendvicspaneleknél a purhab szigetelésével is. A negyedmarhahűtő fali és mennyezeti
paneljei azért nem károsodtak olyan mértékben, mint az épület középső részén, mert a
helyiségen tovaterjedő tűz után visszafelé már nem tudott terjedni a tűz. A magánszakértők
által legvalószínűbbnek vélt tűz keletkezési és terjedési folyamat nem történhetett meg. A
kamerafelvételek azt bizonyítják, hogy a tűz a ládatárolóról terjedt át a tetőszerkezetre, emiatt
semmisült meg az egyik kamera is akkor, amikor az egyre nagyobb lángok elérték. Semmilyen
tény nem merült fel arra nézve, hogy elektromos tűz keletkezett. A tanúk egyike sem számolt
be elektromos hibáról vagy a tűzeset idején áramkimaradásról.
A másodfokú bíróság a szakértőnek a magánszakértői vélemény felvetéseire és a felperes
észrevételeire adott válaszait az alap- és korábbi kiegészítő szakértői véleményben
foglaltakkal összhangban állónak, logikusnak, konzekvensnek, meggyőzőnek és
aggálytalannak ítélte. Rámutatott arra, hogy a szakértő a felperes észrevételeire válaszolt, a
megfelelő magyarázatot megadta, a szakvélemény a per adataival – köztük a kamerák
felvételeivel – összhangban áll, ezért a további szakértői bizonyításra vonatkozó felperesi
indítvány teljesítése szükségtelen volt. Szükségtelen volt a negyedmarhahűtő
szendvicspaneljei és tetőszerkezeti elemei bontás utáni állapotára vonatkozó tanúbizonyítás
is. Az elsőfokú bíróság a tűz keletkezésének helyét, okát a perben beszerzett, a szakértő által
adott szakvélemény és a perben csatolt egyéb bizonyítékok helyes és okszerű mérlegelésével
állapította meg, ezért az ítélete ebből az okból nem megalapozatlan. A szakértő a tűznek más
helyen vagy más okból keletkezését kizárta, így az alperes a perben sikerrel bizonyította azt is,
hogy a felperesek olyan, az üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben
keletkezett károk tekintetében igénylik a biztosító teljesítését, amelyekért való helytállást az
a szerződésben kizárta.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
A felperes felülvizsgálati kérelmében kifejtett álláspontja szerint a másodfokú bíróság tévesen
állapította meg, hogy a kizárásban konjunktív feltételekről van szó. Az „és” kötőszó nem
vagylagosságot, felsorolást jelent, hanem a két feltételt összekapcsolja, egymáshoz köti. A
kizárás ezért csak arra az esetre vonatkozik, ha a kárt az építési és üzemeltetési szabályok
együttes megsértése okozza. A jogerős ítélet ebben a vonatkozásban sérti a polgári
perrendtartásról szóló a rPp. 206. § (1) bek., 220. § (1) bek. d) pontjában, 221. § (1) bek. és a
régi Ptk. 536. § (1) bek.-ben foglaltakat. Abban az esetben, ha a kár a kizárási feltétel
bekövetkezésével, fennállásával áll közvetlen vagy elkülöníthető okozati összefüggésben, a
biztosítónak nem kell helytállnia. Ha a kár oka maga a biztosítási esemény, jelen esetben a tűz,
az építési és üzemeltetési szabályok megsértése legfeljebb a biztosítotti közrehatás keretében
értékelhető. A tűztávolságon belül elhelyezett raklapok égése következtében keletkezett

többletépületkár – a raklaptároló melletti fal károsodása, a tűz feletti tetőszerkezet szélének
csekély mértékű kára – az, amely vonatkozásában a biztosító a kockázat viselését kizárta. Az
üzemeltetési szabályszegés ezt meghaladó hatását a kármegelőzési kötelezettség
vonatkozásában kell értékelni. Az adott esetben a kár – csekély többletkáron kívül – a
biztosítási esemény, a tűz közvetlen következménye. A másodfokú bíróság tévesen, a kizárási
feltételek valós joghatásától és értelmétől eltérően állapította meg, hogy az alperesnek ezek
bekövetkezte folytán nem kell teljesítenie. A jogerős ítélet ezért sérti a rPtk. 536. § (1)
bekezdését.
A dolgozói dohányzást és a raklaptároló tűztávolságon belüli üzemeltetését a rPtk. 556. § (3)
bekezdésére figyelemmel az 556. § (1) bekezdés d) pontja és 556. § (2) bekezdése alapul
vételével kellett a perben vizsgálni. A biztosítónak a szabályzatában meg kellett volna
határoznia a jogi személy biztosított vonatkozásában azt a személyi kört, akinek a
kármegelőzési kötelezettségszegése, mulasztása figyelembe vehető. A biztosító azonban ilyen
tartalmú szabályzatot nem készített, ezért a kármegelőzési kötelezettség megszegése és
annak kihatása az adott esetben nem vizsgálható. A biztosító mentesülése tehát a
kármegelőzés kapcsán is kizárt, ezért a jogerős ítélet sérti a rPtk. 556. § (1) bekezdés d) pontját,
(2) és (3) bekezdését. A kizárási feltételek vitatott szövegrésze a felperes érvelése szerint nem
tisztességes, nem jóhiszemű, indokolatlanul hátrányos, és a szabályozás nem világos, a jó
erkölcsbe is ütközik. A feltételek definiálatlanok, nem határozzák meg azt, hogy mi tekintendő
üzemeltetési és építési szabályszegésnek. A jogerős ítélet ezért a rPtk. 4. § (1) és (4)
bekezdésébe, 200. § (2) bekezdésébe, 209. § (1) és (4) bekezdése, 567. § (1) bekezdésébe és
a 2003. évi LX. törvény (Bit.) 166. § (2) és (6) bekezdésébe ütközik.
A rendelkezésre álló peradatok alapján megállapítható: az alperes nem bizonyította, hogy a
tüzet a raklaptárolónál dohányzás okozta, és a tűz innen terjedt át az üzem épületére. A
másodfokú bíróság a bizonyítékokat iratellenesen, logikátlanul, kirívóan okszerűtlenül
értékelte, egy részüket – főként a fényképfelvételeket – pedig elmulasztotta értékelni. A
jogerős ítélet indokolása ebben a vonatkozásban általános, elnagyolt, hiányos, ekként
törvénysértő. A másodfokú bíróság mellőzte a képi bizonyítékoknak a kirendelt szakértő
véleményével való egybevetését. Az ellentmondások feloldása nélkül fogadta el Ny.Cs.
szakvéleményét. A szakkérdés vonatkozásában nem tisztázta a tényállást. A szakértői testület
kirendelését törvénysértően, a felajánlott tanúbizonyítást indokolatlanul mellőzte. A tűz
keletkezési-terjedési folyamatot illetően a felperesi érveket nem cáfolta, azokra ki sem tért. A
jogerős ítélet ezért sérti a rPp. 164. § (1) bekezdését, 183. § (2) bekezdését, 221. § (1)
bekezdését, 206. § (1) bekezdését. A felperes érvelése szerint fotókkal, azok helytálló
elemzésével, magánszakvéleményekkel cáfolta Ny.-féle szakértő véleményét, az elsőfokú
bíróságnak a tűz keletkezésével kapcsolatos álláspontját. Bemutatta a tűz keletkezésének és
terjedésének reális alternatíváját, amely szerint a tűz az épület gerince közelében, a
szendvicspanel fölötti térben keletkezett. A nagy térből egy ideig észlelhetően nem áramlott
ki a füst. A tűz meggyújtotta az oromfal deszkázatát és a száraz faanyagon eljutott a
raklaptárolóhoz, ahol a lehulló zsarátnokok és más műanyagból, tetőfóliából származó
égéstermékek meggyújtották a raklapokat. Ezzel párhuzamosan a tűz a gerinc körül is
továbbterjedt az épület tetőszerkezetén, a szendvicspanelekben. A tűzoltók a raklaptüzet
eloltották, így nem keletkezett tűz az alacsony pályás hűtőhelyiségben és tetőszerkezetében.
A 130 cm magas tűzfal az épület többi részéből az alacsony pályás hűtő felé meggátolta
mindkét irányból a tűz átterjedését. A peranyag részét képező fényképeken jól látható, hogy

az oromdeszkázat a gerinctől jobbra elégett, károsodása a gerinc közelében teljes, a
raklaptároló felé haladva kisebb mértékű. E helyiség szellőzőnyílásának környezetében nem
látható a purhabot jellemző fekete koromnyom, tehát itt a purhab nem égett. Ha a raklapoktól
indult volna a tűz, a száraz deszkázat jobb oldalon teljesen elégett volna. Mindezekből az
következik, hogy az épület tüzet nem a raklaptároló tüze okozta, az másodlagos,
következményi tűz volt. Ezt az okfolyamatot sem Ny. szakértő, sem a bíróság nem tudta
megcáfolni világos, logikus módon, tényekkel, érvekkel megfelelő szakértői módszerekkel.
A másodfokú bíróság lényeges eljárási szabályt szegett, amikor a bizonyítási indítványa
ellenére a szakértői testület kirendelését mellőzte. Teljesítenie kellett volna a tanúbizonyítási
indítványt is. A szakértői testület választ adhat arra: reálisan keletkezhetett-e néhány
másodperc alatt raklaptűz cigarettacsikktől figyelemmel az égési jelenségekre (lehulló
anyagok); a visszamaradt állapot, a tetőszerkezet integritása, a belső tér épsége, a tetőhéjazat
tűzvédelmi teljesítménye, a légterek nagyságrendi különbsége, az égésfizikai
törvényszerűségek alapján terjedhetett-e az alacsony pályás hűtő teréből a tűz tovább. A
másodfokú bíróság a felperesi bizonyítási indítványok mellőzésével megsértette a rPp. 182. §
(3) bekezdésében és 183. § (2) bekezdésében foglaltakat, amely folytán a tényállás
felderítetlen maradt és megalapozatlan ítélet született.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felperes a felülvizsgálati kérelmét megalapozó jogsértést abban határozta meg, hogy a
másodfokú bíróság annak ellenére utasította el a biztosítási szolgáltatás teljesítésére irányuló
keresetet, hogy a biztosító által hivatkozott kizárási ok nem vehető figyelembe, illetve az
alperes a mentesülését sem tudta bizonyítani. A kizárás vonatkozásában a Kúria abban
egyetért a jogerős ítéletben foglaltakkal, hogy a biztosítási szerződést kötő felek szabadon
megállapíthatják azt az eseményt, amelynek bekövetkezése esetére a biztosító a
szerződésben meghatározott biztosítási összeg megfizetését vállalja, azaz a biztosítási fedezet
terjedelmét a biztosító korlátozhatja. Az adott esetben a Tűz- és elemi károk biztosításának
feltétele 2. pont Kizárások e) pont második fordulatának alkalmazása merült fel. Eszerint
tekintet nélkül a keletkezés okára, az épületekre/építményekre, gépekre, berendezésekre
vonatkozó építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben
keletkezett károkra nem terjed ki a biztosítási védelem, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy
a kár nem volt okozati összefüggésben ezekkel a hiányosságokkal. A szerződési kikötés
szövegének helyes értelmezése szerint az épületek/építmények esetén az építési szabályok,
míg a gépek, berendezések esetén ezek üzemeltetési szabályának be nem tartásával
összefüggésben keletkezett károkra nem terjed ki a biztosítási védelem. A felperes által
elkövetett tűzvédelmi szabályszegés viszont nem minősül gépek, berendezések
üzemeltetésével összefüggő szabály megszegésének, ezért nem vonható a perben felmerült
kizárási ok körébe. Az alperes az ellenkérelmében a kizárási ok mellett a mentesülésére is
hivatkozott. Az elsőfokú bíróság a mentesülését a rPtk. 556. § (1) bekezdés a) pontja szerint
látta megállapíthatónak. A másodfokú bíróság e jogszabályi rendelkezést a biztosító
szabályzatának hiányára tekintettel alkalmazhatatlannak tartotta.
A Kúria rámutat arra, hogy a biztosító mentesüléséhez az szükséges a rPtk. 556. § (1)-(2)
bekezdése alapján, hogy az abban meghatározott személyek okozzák jogellenesen a kárt. A
Kúria a Pfv.V.20.966/2020/6. számú határozatában a jelen ügyre is irányadóan kifejtette, hogy

a rPtk. 556. § (1) és (2) bekezdése együttes értelmezéséből nem az következik, hogy csak a
biztosító szabályzatában meghatározott vezető vagy meghatározott munkaköröket betöltő
személyek tartoznak az 556. § (1) bekezdés c), d) pontjában körülírt személyek sorába. A (2)
bekezdés a biztosítási szabályzatokban meghatározható személyi kört korlátozza. Arról van
szó, hogy a törvényben meghatározotthoz képest tágabban nem állapíthatja meg a biztosító
azt a személyi kört, amelybe tartozók magatartása okot adhat a mentesülésére. A törvényből
magából is következik, hogy a vezetők vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésével
megbízottak magatartása a biztosító mentesülését eredményezheti. Az adott esetben az a
jogellenes magatartás, amelyre az alperes a mentesülését alapította, nem kiváltója volt a
tűznek. A perben ugyanakkor mindkét fél részéről felvetődött, hogy az adott tényállás mellett
a raklaptárolás módja és a dolgozók dohányzási gyakorlata közrehatott a kár
bekövetkezésében. Az alperes védekezésének megfelelő tények a rPtk. 556. § (3)
bekezdésének alkalmazását alapozhatják meg. Ebben az esetben azonban a rPtk. 556. § (1)
bekezdésében foglalt feltételek szintén vizsgálandók azzal, hogy a rPtk. 555. § (1) bekezdése
közvetlenül és egyértelműen meghatározza a kármegelőzési és kárelhárítási kötelezettség
kötelezettjét. Ha a biztosított e kötelezettségének nem tesz eleget, a jogellenes és szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén a biztosító – olyan arányban, amilyen arányban
a biztosított közrehatása a kár bekövetkezésében megállapítható – mentesül a fizetési
kötelezettsége alól.
A felperes azzal, hogy a tevékenysége során az éghető anyagból készült göngyölegek
(raklapok, műanyag ládák) tárolása kapcsán nem tartotta meg a tűztávolságot, jogsértést
követett el. A tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megsértése miatt a hatóság tűzvédelmi
bírsággal sújtotta. A tűzvédelmi ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt
indult perben pedig a bíróság a keresetét elutasította. A felülvizsgálati eljárásban már az a –
kamerafelvételekkel is bizonyított – tény sem volt vitás, hogy a dolgozók a tiltás ellenére a
raklaptároló közelében dohányoztak, amely szintén a kármegelőzést érintő, a jogi személy
felperesnek betudható jogellenes magatartásnak minősül. Az alperes mentesülése
szempontjából annak volt jelentősége, hogy a felperesnek betudható jogellenes magatartások
egyben a konkrét káreseménnyel okozati összefüggésben közrehatottak-e a kár
bekövetkezésében, és ha igen, a felperesi magatartás legalább súlyosan gondatlannak
minősíthető-e. A bírói gyakorlat súlyosan gondatlannak minősíti a magatartást, ha a
gondosság elhanyagolása feltűnő mértékű, illetőleg a magatartást a felelőtlenség, az esetleges
hátrányos következmények iránti nagyfokú közömbösség jellemzi (Kúria Pfv.V.21.994/2018/4;
Pfv.V.20.760/2019/4; Pfv.V.20.966/2020/6.). Azt kellett tehát vizsgálni, hogy a gondossági
kötelezettségét a felperes olyan kirívóan elhanyagolta-e, hogy ennek tudatában előre kellett
látnia a megvalósult negatív következményeket. Ha számolnia kellett a tűzeset
bekövetkezésének kockázatával, ennek ellenére tanúsított kirívóan felelőtlen magatartást, a
súlyos gondatlanság megállapítható.
A fizetési kötelezettség alóli mentesülés törvényi feltételeinek fennállását az adott tényállás
mellett kellett értékelni. A felperes a felülvizsgálati kérelmében a rPp. 206. § (1) bekezdésének
felhívásával a bizonyítás eredményének mérlegelését támadta. Vitatta a tűz keletkezése és
terjedése vonatkozásában a jogerős ítéletben megállapított tényállást. Az állításával
ellentétben az eljárt bíróságok e körben több bizonyítékot értékeltek. Megtörtént a
videofelvételek megtekintése, fényképek, okiratok, magánszakértői vélemények figyelembe
vétele. A felperes által csatolt magánszakértői vélemény az elsőfokú bíróság által kirendelt dr.

G.K. igazságügyi szakértő szakvéleményét, illetve módosított szakvéleményét aggályossá
tudta tenni. Ezt követően Ny.Cs. igazságügyi szakértő kirendelésére került sor, aki a perben
kiegészítő szakvéleményt is adott, míg a felperesek egyesített magánszakértői véleményt,
illetve azt kiegészítő szakvéleményt terjesztettek elő. A másodfokú bíróság a Pf.40. sorszámú
tárgyalási jegyzőkönyvben rögzítettek szerint meghallgatta a kirendelt szakértőt és a
magánszakértőket. A kirendelt szakértő a meghallgatása során minden kérdésre választ adott.
A felperes által a felülvizsgálati kérelemben is vitatott szakvéleménye a tűz keletkezési helye,
terjedése vonatkozásában egyértelmű, azzal dr. G.K. kirendelt igazságügyi szakértő is
egyetértett. A szakértői testület kirendelésére erre tekintettel nem volt eljárásjogi lehetőség
és az szükségtelen is.
Ny.Cs. igazságügyi szakértő több esetben írásban, majd a másodfokú tárgyaláson előadta,
miért az az álláspontja, hogy a tűz a raklaptárolónál keletkezett, onnan érték el a lángok a
tetőszerkezet eresz részét, és a tűz onnan terjedt tovább az épület irányába. Részletesen
elmagyarázta, miért nem lehet tűzgátló falként figyelembe venni a raklaptároló melletti
helyiség falát, illetve azt is, hogy e helyiség tetőszerkezetének állékonysága azért maradt meg,
mert ott nem volt sokáig tűzhatás: a raklaptüzet viszonylag hamar eloltották, belülről pedig
nem volt tűz. A szendvicspanelekben ugyanakkor a purhab égésére utalt a füst és az, hogy a
purhab az oromfal felé eső részeken elégett, a hő hatására a mennyezeti lámpa műanyag
részei megolvadtak. A keletkezett hő, égéstermékek a fal és a tetőhéjazat között tovább tudtak
terjedni, majd amikor a tetőhéjazat felületfolytonossága megszűnt, a szabadba távoztak. A
szakértő kizárta, hogy a tüzet más (pl. elektromos áram) okozta, nem volt ugyanis semmilyen
arra utaló körülmény, hogy elektromos berendezés hibásodott meg, és az épületben dolgozók
nem vettek észre tüzet vagy füstöt. A szakértő a szakvéleményét fényképfelvételekkel
támasztotta alá és utalt a tanúk vallomására, valamint az összefoglaló tűzvizsgálati jelentésre
is. A 7. számú kamera felvételeit értékelve állapította meg, hogy a cigarettacsikk elhelyezését
(13:48:39) követően az első tűzre utaló jelenség (a raklap- és a ládatároló felől hullott le valami
a raklapra) 13:51:22-kor volt. A kamera – azt megelőzően, hogy a levegőből fekete
égésmaradvány szállt alá – 13:55:24-kor a raklap- és ládatároló felől rögzített fény- és
füstjelenséget, valamint kifúvást. A felülvizsgálati kérelemben foglaltaktól eltérően ebből nem
a tető sarkánál, hanem a raklap- és ládatárolónál zajló égési folyamatra lehetett következtetni.
A cigarettacsikk elhelyezése és az első tűzre utaló jelenség között több telt el 103
másodpercnél. A szakvélemény mindezekre tekintettel nem volt iratellenes vagy logikátlan. A
kamera felvételén a fal mellől már 14:08.54-kor lángok csaptak ki. A raklaptároló eszerint már
azt megelőzően lángolt, hogy a raklapok feletti 6. számú kamera felülvizsgálati kérelemben
hivatkozott felvételén valamilyen műanyag lógott, csepegett le a tetőről. B.K. tanú 14:16:28kor a raklapok magasságáig érő apró lángokat látott. Ezek hatására 14:17:42-kor
megsemmisült 6. számú kamera. A raklaptűzhöz elsőként érkező tanúnak az a vallomása,
amely szerint a lángok átterjedtek a tetőre, egyezett az objektív képi információval. Mielőtt
B.K. újra látta a tüzet, a tetőt már elkezdték locsolni. A tető alól a füst egy ideig nem tudott a
szabadba távozni, a füstöt a dolgozóknak az épületen belül kellett volna észlelniük, ha a tűz az
épületgerinc közelében keletkezett volna. A felperes álláspontjával ellentétben a Ny.-féle
szakvéleményből nem az következik, hogy az épülettűz oka nem a raklaptároló tüze volt. A
szakértő a másodfokú tárgyaláson hangsúlyozta, hogy nem a tetőszerkezet faanyagain
keresztül terjedt a tűz, hanem a szendvicspanel belsejében. Az eresz meggyulladását követően
a láng és az égéstermékek elérték a vízszintesen elhelyezett szendvicspanel fémlemezét és a
két fémlemez közötti purhabhoz is eljutottak. A bontás után láthatóvá vált purhab az

oromfaltól távolabb eső részeken maradt csak épen. A szakértő fényképfelvételekkel is
alátámasztotta, hogy a raklaptároló melletti helyiségben nem volt vízszintes füstcsík, amely
azt mutatta, hogy nem a helyiségben volt égés, hanem a szendvicspanel belsejében. Az
oromdeszkázat raklaptároló felőli részét oltották, az ezért nem égett el teljesen. A tényállás
alapjául elfogadott szakvélemény mindezekre tekintettel a felperes hivatkozásával
ellentétben nem volt ellentmondásos.
A magánszakértők a tűz keletkezésére, terjedésére nem adtak olyan reális alternatívát, amely
a többi bizonyítékkal összhangban állt volna. Robbanásszerű jelenségre utaló peradat nem
volt. A magánszakértők nem tudtak meghatározni olyan tényleges gyújtóforrást, amely az
épület gerince közelében a szendvicspanel fölötti térben vezethetett volna a tűz
keletkezéséhez. Amennyiben ebben a térben a fal meggátolta volna a tűz terjedését, úgy az
nem juthatott volna el a raklaptárolóhoz és az oromdeszkázatot sem gyújthatta volna meg. A
gerinc közelében nagyobb mértékben károsodott oromdeszkázat bal oldala kevésbé égett el,
mint a jobb. A fából pedig nem kerülhetett a raklapokra égve csöpögő anyag. A
magánszakértői véleményeket a raklaptűz következményi tűz jellegét illetően a Ny.-féle
szakvélemény megfelelően cáfolta. A szakvélemény szerint az alacsony pályás hűtőben a tűz
a szendvicspanelen belül terjedt, a panelek nem égtek el. Tanúbizonyítást az utóbbira
szükségtelen volt lefolytatni.
A rPp. 206. § (1) bekezdése körében a kialakult bírói gyakorlat következetes: a felülvizsgálati
eljárásban – annak rendkívüli perorvoslati jellege miatt – általában nincs lehetőség a
bizonyítás adatainak újabb egybevetésére és értékelésére. A Kúria csak azt vizsgálhatja, hogy
az eljárt bíróság a mérlegelés körébe vont adatok és bizonyítékok megállapítása és azok
egybevetése során jutott-e nyilvánvalóan helytelen és okszerűtlen következtetésre (BH1996.
505). Az minősül nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésnek, ha a bizonyítékokból csak
egyfajta, a felülvizsgálattal támadott ítélettől eltérő következtetésre lehet jutni (BH2013. 119).
Az adott esetben a Kúria azt állapította meg, hogy a tűz keletkezését és terjedését illetően
valamennyi bizonyíték egy irányba mutatott, mégpedig a Ny.-féle szakvéleménynek
megfelelően. A bizonyítás eredményének felülmérlegelésére nem volt ok.
A jogerős ítéletben megállapított tényállásból az következik, hogy a felperes kármegelőzési
kötelezettségének megszegése ok-okozati összefüggésben áll a tűz keletkezésével és
terjedésével. A raklaptárolás módja (az épület fala mellett magasan felrakva) és kifejezett tiltás
ellenére a tűzveszélyes anyagok közelében eltűrt dohányzás közrehatott a kár
bekövetkezésében. A felperes mindkettő vonatkozásában kirívóan felelőtlen magatartást
tanúsított, amely súlyos gondatlanságnak minősül. Helytállóan állapította ezért meg a
másodfokú bíróság, hogy az alperes mentesül a fizetési kötelezettsége alól.
A Kúria a tényállást irányadónak elfogadva, a jogi indokolást módosítva a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta.
Kúria Pfv.20313/2020/6. számú precedensképes határozata
Feldolgozta: Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd
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Kulcsszavak:
ismeretlen gépjármű, garanciaalap, joghatóság közlekedési balesetben, a baleset
bekövetkezésének helye
Magyar károsultnak tagállam területén ismeretlen gépjárművel okozott kár miatt indított
perben a magyar bíróságnak az e tagállamban a garanciaalapot kezelő, biztosítónak nem
minősülő egyesülettel szemben nincs joghatósága.
rPp.130. § (1) bekezdés a) pont, 157/A. § (1) bek. b) pont, Nmjtvr. 56/A. § (1) bek.,
44/2001/EK rendelet 5. cikk 3. pont, 1215/2012/EU rendelet 5. cikk (1) bek., 7. cikk 2. pont,
11. cikk (1) bek. b) pont, (2) bek., 12. cikk, 2009/103/EK irányelv 1. cikk 6. pont., 73/239/EGK
irányelv 6. cikk, 23. cikk (2) bek.
Az elsőfokú bíróság a pert megszüntette. Az elsőfokú bíróság végzésében az alperes által
csatolt iratok – alapszabály, egyesületi nyilvántartás kivonat – továbbá az alperes nyilatkozata
alapján azt állapította meg, hogy az alperes egyesület és nem biztosító, amelyre tekintettel a
felperes és alperes közötti jogviszony nem tekinthető biztosító és károsult közötti
jogviszonynak, így az 1215/2012/EU rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pontjában, illetve (2)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a magyar bíróság joghatósága nem állapítható meg.
Ezzel összefüggésben kifejtette, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján, figyelemmel a
felperes személyes nyilatkozatára is, az volt megállapítható, hogy a baleset, a káresemény
Ausztriában következett be. A balesettel összefüggésben a kórházi ellátásra, kezelésre
Ausztriában került sor. Utalt az elsőfokú bíróság arra az ítélkezési gyakorlatra, amely szerint a
káresemény bekövetkezése magában foglalja azt a helyet, ahol a kár, valamint azt a helyet is,
ahol a károkozó esemény bekövetkezett. Ezekből pedig az következik, hogy az Ausztriában
bekövetkezett károkozással, az azt követő ausztriai kórházi kezeléssel a káresemény
bekövetkezett. Azt követően a magyarországi kórházi kezelés olyan szövődményre vonatkozik,
amely nem hozható összefüggésbe a perbeli balesettel. Mindezek alapján az elsőfokú bíróság
álláspontja szerint a felperes lakóhelye nem tekinthető sem a kár, sem a kárt okozó esemény
bekövetkezése helyének. A károsodás bekövetkezésének helye, mint a felperes lakóhelye
szerinti joghatósági ok nem áll fenn. Rámutatott arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés
288. cikkelye értelmében az EK rendelet kötelező és valamennyi tagállamban közvetlenül
alkalmazandó, az megelőzi a nemzeti szabályokat, így a Nmjtvr. rendelkezéseit is, így a tvr.-re
alapítottan a joghatóság nem vizsgálható. Mindezekre tekintettel az elsőfokú bíróság
joghatóságának hiányát állapította meg és az eljárást a rPp. 157/A. § (1) bekezdés b) pontja
alapján megszüntette.
A végzés ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést. Indoklásul előadta, tévedett az elsőfokú
bíróság, amikor úgy foglalt állást, hogy az 1215/2012/EU rendelet 11. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján nem állapítható meg az elsőfokú bíróság joghatósága. Kifejtette, hogy az
alpereshez hasonló szervezetek – azonosan a magyar jogszabályok szerinti kártalanítási
számlához – gyakorlatilag a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tekintetében ugyanazon
tevékenységet fejtik ki, mint a felelősségbiztosítást alkalmazó biztosítótársaságok. Ezt
támasztja alá az alperes által hivatkozott osztrák közlekedési balesetek károsultjainak

védelméről szóló törvény 4. § (1) bekezdése, amely szerint az alperes kötelessége kártalanítani
azokat a károsultakat, akiknek a kárát ismeretlen gépjárművel okozták. Az alperes – és a többi
állam kártalanítási számlája – tehát pontosan ugyanazt teszi az ismeretlen gépjármű által
okozott károk tekintetében, mint a biztosító az általa biztosított gépjárművel okozott károk
tekintetében. Az alperes a károkat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással foglalkozó
biztosítók által létrehozott és a díjbevételük arányában abba befizetett összegekkel
finanszírozott, úgynevezett kártalanítási számla felhasználásával rendezi, vagyis végső soron a
biztosítók pénzét használja erre a célra. Ebben a helyzetben indokolatlan megszorítás az
alperest nem biztosítónak minősíteni. A speciális joghatósági szabály indoka az, hogy a
„gyengébb fél”, vagyis jelen esetben a károsult jogérvényesítési lehetőségét megkönnyítse
azáltal, hogy saját hazája bírósága előtt indíthat keresetet. Semmiféle jogpolitikai indoka nincs
annak, hogy a károsult ettől a kedvezménytől elessen pusztán azon teljesen véletlenszerű tény
miatt, hogy kárát ismeretlen vagy felelősségbiztosítással nem rendelkező üzembentartó
okozta. Ezen túlmenően hivatkozott a 1215/2012/EU rendelet 12. cikkére, amely szerint
felelősség- vagy ingatlanbiztosítás tekintetében a biztosító perelhető továbbá a káresemény
bekövetkeztének helye bírósága előtt is. Ugyancsak alkalmazandó a rendelet 7. cikk 2. pontja,
amely szerint valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező személy más tagállamban az
alábbiak szerint perelhető: jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá
eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben annak a
helynek a bírósága előtt, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet. Hivatkozott a
Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.539/2017/5. számú ítéletében foglaltakra is, amelyben az Ítélőtábla
elvi éllel kifejtette, hogy a kár bekövetkezésének a helye az az ok, amely megalapozza a magyar
bíróság joghatóságát. Ebben a körben hivatkozott még a Nmjtvr. 56/A. § (1) bekezdésében
foglaltakra is. Álláspontja szerint a törvényi rendelkezésben vagylagosan megjelölt joghatósági
okok közül az egyik vitathatatlanul fennáll, hiszen a felperes megkezdett kórházi kezelése
Magyarországon fejeződött be, így a vagyoni és nem vagyoni kárait előidéző
egészségkárosodása belföldön következett be. A Nmjtvr. hivatkozott rendelkezése
összhangban áll az uniós jogszabályokkal is, hiszen a 44/2001/EK rendelet 5. cikkének 3. pontja
szerint, jogellenes károkozással kapcsolatos ügyekben valamely tagállamban lakóhellyel
rendelkező személy annak a helynek a bírósága előtt is perelhető, ahol a káresemény
bekövetkezett vagy bekövetkezhet. Az EK rendeletben használt fogalom meghatározás szerint
a „káresemény” a jogellenes károkozó magatartást jelenti. A káresemény jelentése a
magánjogi törvényben „károsító eredményként” meghatározott fogalommal mutat
azonosságot, az pedig egyértelmű, a káresemény kifejezés a jogellenes magatartással
megvalósított károkozó cselekményre nem használható. Minderre tekintettel álláspontja
szerint az Ítélőtábla hivatkozott ítélete irányadó jelen ügyre is, hiszen Magyarországon él, a
perbeli balesettel kapcsolatos egészségkárosodás Magyarországon érte és éri folyamatosan,
amiből okszerűen következik, hogy a kár Magyarország területén következett be.
Az alperes rámutatott arra, hogy az alperes nem üzleti biztosító, nem felelősségbiztosítási
szerződés alapján a károkozó biztosított helyett, annak polgári jogi felelősségére tekintettel
kártérítést nyújtó részvénytársaság, hanem – a felelős károkozó hiányában – külön törvény
alapján kártalanítást nyújtó egyesület. Emellett a közösségi normák a biztosító fogalmát
egyértelműen meghatározzák, így a 2009/103/EK irányelv 1. cikk 6. pontja szerint a biztosító
olyan vállalkozás, amely hivatalos engedélyét a 73/239/EGK irányelv 6. cikkének vagy 23. cikke
(2) bekezdésének megfelelően kapta. Erre tekintettel a biztosító fogalmába biztosítási
tevékenységet nem folytató, ilyen tevékenység folytatására értelemszerűen engedéllyel sem

rendelkező jogi személy nem tartozik. Az Európai Unió Tanácsának a joghatósági rendelethez
kapcsolódó indokolásából kitűnik, hogy a joghatósági szabályoknak nagy mértékben előre
láthatónak kell lenniük és alapvetően az alperes lakóhelyéhez kell igazodniuk. Az ettől
különváló, különleges joghatósági szabályokat a rendelet az egyes kimerítően felsorolt
esetektől eltérően tartalmazza. Emellett a különleges joghatósági szabályokat az állandó bírói
gyakorlat szerint szigorúan kell értelmezni. Kifejtette, hogy a 1215/2012/EU rendelet 4. cikk
(1) bekezdése alapján az alperes székhelyére tekintettel ausztriai bíróság előtt perelhető, míg
a rendelet 7. cikk 5. pontja szerint magyarországi bíróság előtt akkor lenne perelhető az
alperes, ha fiókteleppel, képviselettel vagy más telephellyel rendelkezne. A felperes által
megjelölt 7. cikk 2. pontjának alkalmazásakor figyelemmel kell lenni a rendeletet megelőzően
hatályban volt, azzal tartalmilag azonos 44/2001/EK rendelet EU Bírósági gyakorlatát is. Ebben
a körben hivatkozott a C-364/93. szám alatti EU Bírósági ítélet 14. és 15. pontjában
kifejtettekre. A felperes által megjelölt bírósági ítélettel kapcsolatosan utalt arra, hogy az ott
elbírált tényállás alapján egy 2005-ben, Görögországban történt, a kötelező biztosítás és a
zöldkártya megállapodás hatálya alá eső gépjárműbaleset szolgált, amelynek károsultjával
szemben a magyarországi kórház társ-károkozóként felelt. Emellett kifejtette arra vonatkozó
álláspontját, hogy az egyik tagállamban történt baleset kapcsán a közvetett károsultat a
lakóhelye szerinti tagállamban ért károk esetében melyik tagállam joga alkalmazható.
A másodfokú bíróság szerint az elsőfokú bíróság az irányadó 1215/2015/EU rendelet, az azt,
továbbá a korábbi, 44/2001/EK rendelet, valamint az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény
ugyanazon jogi fogalmait értelmező, az Európai Bíróság által hozott ítéletekben kifejtett
jogértelmezés megfelelő alkalmazásával állapította meg joghatóságának hiányát és a
keresetlevél benyújtásakor hatályos polgári perrendtartásról szóló rPp. 157/A.§ (1) bek. b.)
pontja szerint helyesen rendelkezett a per megszüntetéséről. A fellebbezésben előadottakra
figyelemmel elsődlegesen az alábbiakra mutat rá: Az Európai Unió állampolgárait érintő,
külföldi elemet tartalmazó jogvitákban elsődlegesen az uniós jog határozza meg a
joghatóságot. Amennyiben sem az uniós jog, sem a Magyarországot kötő több- vagy kétoldalú
egyezmények nem alkalmazhatóak, úgy a nemzetközi magánjogról szóló – a perindításkor
hatályban volt – Nmjtvr. szabályait kell figyelembe venni. Jelen perrel érintett baleset az
Európai Unió területén következett be, így fentiekre tekintettel elsődlegesen az uniós normák
mentén kell a bíróság joghatóságát vizsgálni. Az uniós jog teljes körűen szabályozza azt, hogy
a károsult a biztosítóval, illetve az egyéb károkozóval szemben mely ország bírósága előtt
indíthat peres eljárást, így a további egyezmények, valamint a Nmjtvr. alkalmazásának
lehetősége nem merül fel.
A joghatóság megállapításához elengedhetetlen az alperes személyének vizsgálata, mivel az
uniós jog eltérően rendelkezik a biztosítókkal és az egyéb helytállásra kötelezhető
személyekkel szembeni perindítás helyéről. Az elsőfokú bíróság, figyelemmel a csatolt
alapszabályban és az egyesületi nyilvántartásban megtalálható adatokra, helytállóan
állapította meg, hogy az alperes nem tekinthető biztosítónak. A felperes által alperesként
megjelölt egyesület nem azonos a tényleges perbeli legitimációval rendelkező köztestülettel.
E köztestület az, amelynek a közlekedési balesetek áldozatainak nyújtott kártérítésről szóló
osztrák szövetségi törvény (VOEG) 4.§ (1) bekezdése alapján kártérítést kell nyújtania,
amennyiben a polgári jog szerint felelős személyt nem lehet megállapítani. Az alperes
tényleges perbeli legitimációja azonban nem képezte jelen eljárás tárgyát, és ennek vizsgálatát
a joghatóság kérdése megelőzi. A biztosító fogalmát, ahogy arra az elsőfokú bíróság is

helytállóan hivatkozott, a 2009/103/EK irányelv 1. cikk 6. pontja határozza meg, amely szerint
a „biztosító”: olyan vállalkozás, amely hivatalos engedélyét a 73/239/EGK irányelv 6. cikkének
vagy 23. cikke (2) bekezdésének megfelelően kapta, amelynek az alperes nem feleltethető
meg. Erre figyelemmel az 1215/2015/ EU rendeletnek a biztosítókkal szemben indítható peres
eljárásoknál biztosított privilegizált joghatósági rendelkezései jelen perben nem
alkalmazhatóak. A hivatkozott 1215/2012/EU rendelet 7. § 2. pontja szerint valamely
tagállamban lakóhellyel rendelkező személy más tagállamban az alábbiak szerint is perelhető:
jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen
cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben annak a helynek a bírósága előtt, ahol
a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet.
A fenti joghatósági szabály alkalmazhatóságához szükséges tisztázni a káresemény
bekövetkezésének helyét. Ezzel összefüggésben a jelen perbeli releváns tények: a baleset
Ausztriában következett be, majd a felperes az elsődleges orvosi ellátást is itt kapta, ezt
követően azonban Magyarországon további gyógykezelést vett igénybe, illetve egy időszakban
Németországban élt és dolgozott. Ahogy arra az alperes ellenkérelmében helytállóan
hivatkozott, az Európai Unió Bírósága – az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény rendelkezéseit
értelmezve – a Marinari kontra Lloyd’s Bank ügyében C-364/93. számon hozott ítéletében
értelmezte „a káresemény bekövetkezése helyé”-nek fogalmát. Ebben kimondta, hogy „ahol
a káresemény bekövetkezett” fogalma nem értelmezhető olyan mértékben kiterjesztő
módon, hogy bármilyen olyan helyet magában foglaljon, ahol megjelenhetnek az olyan
cselekmények hátrányos következményei, amelyeket egy másik helyen már ténylegesen
bekövetkezett kárt okozott. Ezt az értelmezést erősítette meg az EUB a C-168/02. számú
ítéletében is, ahol annak 14. pontjában rámutatott arra, hogy a különös joghatósági
szabályokat megszorítóan kell értelmezni, hiszen nem teszik lehetővé az egyezményben
kifejezetten előírt eseteken túlterjeszkedő értelmezést. Nem lehet a joghatósággal rendelkező
bíróság meghatározását bizonytalan/változó körülményektől függővé tenni – jelen esetben az,
hogy a felperes az évekkel későbbi perindításkor éppen melyik országban tartózkodik: a
peradatok szerint a balesetet követően tartós munkavállaló volt Németországban, majd
Magyarországra költözött vissza, és az sem prognosztizálható, hogy a tartózkodási helyét nem
változtatja meg. Azt a kívánalmat is szem előtt kell tartani, hogy az alpereshez hasonló
egyesületek észszerűen előre láthassák, hogy hol perelhetők.
Az egyezmények egyik célkitűzése az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező személyek jogi
védelmének megerősítése, de ehhez az is szorosan kapcsolódik, amit a 1215/2012/EU. számú
rendelet preambulumának (15) bekezdése rögzít: a joghatósági szabályoknak nagymértékben
kiszámíthatóknak kell lenniük, és azt az elvet kell képviselniük, hogy a joghatóságot általában
az alperes lakóhelye határozza meg. A rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerint valamely
tagállamban lakóhellyel rendelkező személy más tagállam bíróságai előtt kizárólag e fejezet
2–7. szakaszában megállapított rendelkezések alapján perelhető. Jelen ügyben ezért a
káresemény helye (a C-364/93 ügy fogalomkörét érintve: „initial damage”) Ausztria, és nem
csak a gépjárműben esett kár tekintetében állapítható ez meg, hanem az alperes személyi
sérülései is itt következtek be és ezt követően nagyobb részben ott is gyógykezelték, így a
1215/2012/EU számú rendelet 7. cikk 2. pontjára alapítottan a magyar bíróság joghatósága
nem állapítható meg. Ezt az értelmezést erősíti továbbá jelen ügyben az is, hogy a felperes a
bekövetkezett káreseménnyel összefüggő olyan kárát érvényesíti, amelyek a tényleges
elszenvedett sérüléseivel összefüggő, másodlagos, további következmények: életminősége

romlása, az elszenvedett fájdalom okán igényelt nem vagyoni kár, amely azonban nem válhat
el a káresemény bekövetkezésének helyétől, hiszen a joghatósági szabályok alkalmazását
tenné bizonytalanná, ha az egyes kártípusokra eltérő joghatósági szabályokat lehetne
alkalmazni. A felperes által hivatkozott ítélet alapjául szolgáló tényállás jelentősen eltért jelen
ügy tényállásától, mivel a hivatkozott ügyben a további kezelést végző magyar kórház
felelősségének megállapítására is sor került, amely a rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerint
megalapíthatja magyar bíróság joghatóságát, továbbá jelen eljárásban kizárólag az uniós jog
mentén határozható meg a joghatóság. Figyelemmel arra, hogy magyar bíróság joghatósága
nem volt megállapítható, a rPp. 157/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint, figyelemmel a rPp.
130.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra is, az eljárás megszüntetésének volt helye.
Budapest Környéki Törvényszék 10.Pkf.52.278/2020/5.
Feldolgozta: Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd

2021/III-IV/4
Tárgyszavak
bűncselekménnyel okozott kár, független biztosításközvetítő, mentesülés, kizárás, szakmai
felelősségbiztosítás
A biztosító szakmai felelősségbiztosítási szerződés alapján bűncselekménnyel okozott kárért
fennálló helytállási kötelezettségének kizárása.
A rPtk. 559. § (3) bek. mentesülési szabálya, ill. valamely oknak a biztosítási szerződésből
történő kizárása.
A felelősségbiztosítóval szembeni megállapítási kereset feltételei.
rPp. 123. §, 206. § (1) bek., rPtk. 348. § (1) bek., 350. § (1) bek., 200. § (1)-(2) bek., 536. § (1)(2) bek., 559. §, rBit. 33. § (1), 51. § (1) bek., 3/2001. (I. 17.) Korm. rend., 319/2004. (XII. 1.)
Korm. rend. 1., 2. § (1), (5) bek., 3., 7. §, 2002/92/EK irányelv 4. cikk (3) bek.
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
A volt I. rendű alperes független biztosításközvetítőként működött, 2004. december 20.
napján kötött független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítást
a II. rendű alperesnél 2005. január 1. napjától kezdődő kockázatviseléssel. A szerződés részét
képező általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Ászf.) szerint a II. rendű alperes a
biztosítási díj megfizetése ellenében kötelezettséget vállalt arra, hogy a biztosított helyett
megtéríti az Ászf. szerint biztosítási eseménynek minősülő káreseménnyel okozott vagyoni
károkat (I.1. pont). A károkozást a biztosított tartozott a II. rendű alperesnek bejelenteni
(VI.16. pont). A VIII.23. pont értelmében a biztosítási esemény olyan jövőbeni esemény,
amelynek bekövetkezése bizonytalan, és bekövetkezte esetén a II. rendű alperes az Ászf.
szerinti biztosítási szolgáltatás nyújtására köteles. Biztosítási eseménynek minősül, ha a

biztosított a független biztosításközvetítői tevékenysége során, e minőségében eljárva a
tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat megszegi, és ezzel a kötelezettségszegéssel
ügyfele vagyonában kárt okoz, amely kárért a tevékenységére irányadó jogszabály szerint
kártérítési felelősséggel tartozik, és a kár nem minősül a biztosítással nem fedezett, illetve
kizárt kockázatnak. Biztosítási esemény, ha mindezt a biztosított alkalmazottja vagy
megbízottja valósítja meg. A II. rendű alperes helytállási kötelezettsége nem terjed ki – mások
között – a bűncselekménnyel okozott kárra (IX.25.6. pont). A biztosítási esemény
megtörténtét a szerződő fél, illetve a biztosított köteles írásban a II. rendű alperesnek
bejelenteni a tudomásra jutástól számított öt napon belül. A II. rendű alperes a károsult
igénybejelentése alapján nem rendezheti a kárt és nem teljesíthet kifizetést (XV.55. pont). A
II. rendű alperes kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított nem teljesíti az Ászf.-ben
meghatározott bejelentési, tájékoztatási, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségét, illetve
nem teszi lehetővé a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését, és emiatt
lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak (XV.60. pont.). Az Ászf. XXI. 91. pontja
tartalmazta a korábbi (2004. december 1-je előtti) szerződési gyakorlattól való eltérést, és
ezek között sorolta fel, hogy a biztosítási fedezet nem terjed ki a bűncselekménnyel okozott
kárra.
S. J. Cs. mint a volt I. rendű alperes biztosítási alkusza, ügyvezetője (a továbbiakban: alkusz)
2008. június 30-án találkozott a felperessel, és tájékoztatta az Életút program II. életbiztosítási
szerződéséről. A felperes ilyen szerződést kívánt kötni, aláírta a biztosítási ajánlatot, és
egyidejűleg készpénzben átadott az alkusznak 4.000.000 forintot azzal, hogy azt továbbítsa a
biztosítónak. Az alkusz a 4.000.000 forintot a volt I. rendű alperes nevében vette át, és az
összegről nyugtát adott, azonban sem a megkapott összeget, sem a biztosítási ajánlatot nem
továbbította a biztosítónak.
A felperes 2009. június 15-én tett bejelentésére a II. rendű alperes közölte, hogy a volt I. rendű
alperes biztosítási alkuszként az ügyfelek és nem a biztosító képviseletében járt el, ezért az
általa okozott kárért nem felel. A volt I. rendű alperes a perbeli esettel kapcsolatban kártérítési
igényt nem jelentett be a II. rendű alperesnél. 2010. január 20. napján kelt iratában a felperes
felszólította a II. rendű alperest, hogy mint a volt I. rendű alperes felelősségbiztosítója, térítse
meg a kárát.
Az alperesek közötti felelősségbiztosítási szerződés 2010. február 16. napján megszűnt. A
büntető bíróság ítéletében megállapította, hogy az alkusz csalás bűntettét valósította meg a
felperes sérelmére, és kötelezte őt, hogy fizessen meg a felperesnek 4.000.000 forintot és
ennek törvényes kamatát. Az elsőfokú ítéletet másodfokú bíróság helybenhagyta. A volt I.
rendű alperes felszámolását elrendelték, a felszámolás kezdő időpontja 2010. november 17.
napja volt. A felszámolója, a Kft. e perben úgy nyilatkozott, hogy a felperes hitelezői
igénybejelentést a felszámolási eljárásban nem tett. A volt I. rendű alperest 2013. január 14-i
hatállyal törölték a cégnyilvántartásból.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése

A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy a II. rendű alperes a 2004. december
20-án létrejött szakmai felelősségbiztosítási szerződés alapján a volt I. rendű alperes által
okozott kárért köteles helytállni. Előadta, hogy a II. rendű alperessel szemben marasztalási
keresetet nem terjeszthet elő, de a bíróság megállapíthatja, hogy a biztosító közvetlenül is
helytállni tartozik a biztosított által neki okozott kárért. Alperesi védekezésre előadta, hogy
több esetben bejelentette az igényét a II. rendű alperesnek 2010 májusában,
szeptemberében. Elvesztené értelmét a felelősségbiztosítás, amennyiben a kárrendezést
kizárólag közvetlenül a biztosított bejelentésétől tennék függővé. Ha a biztosított maga nem
jelentette be a kárigényt, az a károsult terhére nem eshet. A bűncselekménnyel okozott kár
kizárása körében előadta, hogy a bűncselekményt az ügyvezető követte el, a biztosított jelen
esetben ugyanakkor maga a cég. Hivatkozott a 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R.) 2., 3. és 7. §-ára, amely utal a 92/2002 EK irányelvre is. A II. rendű alperes
által alkalmazott Ászf. ezekkel ellentétes, a kizárás jogszabályba ütközik, ezért semmis. A volt
I. rendű alperes ügyvezetője ezt a tisztséget csak megbízás vagy munkaviszony alapján láthatta
el. Az ügyvezető biztosításközvetítői minőségben vette át tőle az el nem számolt összeget.
A II. rendű alperesi védekezésre előadta, hogy szabályszerű ajánlatot tett, a pénzösszeget
azért adta át, hogy szerződést kössön a biztosítóval. Bízott abban, hogy a szerződés létrejön.
Előadta, hogy a hitelezői igényét bejelentette, de a felszámoló tájékoztatta, nem lesz fedezet
a követelésre, ezért a regisztrációs díjat nem fizette be. Ezzel további károsodástól óvta meg
magát. A II. rendű alperes a kereset elutasítását kérte. Álláspontja szerint a megállapítási
kereset előterjesztésének feltételei hiányoznak, hiszen nincs olyan helyzet vagy jogviszony,
amelynek keretében a felperes jogai vele szemben megóvásra szorulnának. Közöttük a volt I.
rendű alperessel megkötött felelősségbiztosítási szerződés semmilyen jogviszonyt nem hozott
létre. A rPtk. 559. § (2) bekezdése alapján a felperes mint károsult vele szemben közvetlenül
nem érvényesíthet igényt. Alaptalan, illetve idő előtti a felperes igénye. Őt mint biztosítót
kizárólag a biztosítási szerződésben foglaltak szerint terheli helytállási kötelezettség a volt I.
rendű alperes által okozott esetleges károkért. Előadta, hogy az Ászf. 12. pontja szerint a
biztosítás a kockázatviselés tartama alatt okozott, bekövetkezett, legkésőbb a biztosítási
szerződés megszűnésének napjától számított harminc napon belül a biztosítónak bejelentett
biztosítási eseménynek minősülő károkra terjedt ki. A volt I. rendű alperes a perbeli eset
kapcsán nem tett kárbejelentést az Ászf. XV. 55. pontja ellenére. Hivatkozott az Ászf. 60.
pontjára, amely szerint a biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított nem teljesíti a
bejelentési kötelezettségét, illetve nem teszi lehetővé a bejelentés és a felvilágosítás
tartalmának ellenőrzését, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
A volt I. rendű alperes, illetve ügyvezetője bűncselekményt valósított meg. Az Ászf. 91. pont 5
francia bekezdése szerint a biztosítási fedezet nem terjedhet ki a bűncselekménnyel okozott
kárra, ezért nem tartozik helytállással a káreseményért. Tévesnek minősítette a R. 3. §-ára
történő hivatkozást. Nem jogszabályellenes, hogy kizárta a helytállási kötelezettségét a
bűncselekménnyel okozott károkra. Nem várható el a biztosítási fedezet nyújtójától, hogy egy
bűncselekménnyel szerződésen kívül harmadik személynek okozott kárért a bűnelkövető
helyett helytálljon.

Hivatkozott még régi Bit. 33. § (1), 51. § (1) bekezdésére. Az alkusz nem biztosításközvetítői és
nem biztosítási szaktanácsadói tevékenységet végzett, hanem ügyvezetői tisztségét
felhasználva eleve sikkasztási, csalási szándékkal vette át a felperestől a pénzt. A kár nem
biztosításközvetítői tevékenység során keletkezett, mert ilyen tevékenység nem folyt, annak
csupán látszatát keltette az alkusz a bűncselekménye elkövetésekor. A szakmai tevékenység
végzésével okozott károkra vállalt helytállási kötelezettséget, és nem a bűnelkövető által
bűncselekménnyel okozott kárért. A felszámolási eljárás során a hitelezői igény bejelentése és
a regisztrációs díj megfizetése együtt jár. Amennyiben a felperes a regisztrációs díjat nem
fizette meg, az azt jelenti, hogy a felperes nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a
kára megtérüljön.
Az első- és másodfokú ítélet
Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította, nem vitatott tényként rögzítette, hogy
a kereset alapjául szolgáló esemény időpontjában a volt I. rendű alperes és a II. rendű alperes
között szakmai felelősségbiztosítási jogviszony állt fenn. Ezzel összefüggésben idézte a r.Ptk.
559. § (1), (2), (3) és (4) bekezdését. Álláspontja szerint a r.Pp. 123. §-a szerinti megállapítási
kereset előterjesztésének feltételei fennálltak.
A II. rendű alperes helytállási kötelezettségével összefüggésben jelentőséget tulajdonított
annak, hogy a büntetőügyben a bíróság kimondta, az alkusz bűncselekményt követett el. Ebből
azonban – jogerős bírói marasztalás hiányában – nem következik a volt I. rendű alperes
felelőssége. A biztosított alkuszcéget a per tartama alatt felszámolási eljárás eredményeként
törölték a cégnyilvántartásból. Felelőssége – jogutód nélküli megszűnése okán – nem volt
vizsgálható. A felperes javára marasztaló jogerős bírósági határozat nem keletkezett. Nem
állapítható meg az sem, hogy a volt I. rendű alperes és a felperes között egyezség jött volna
létre a kártérítésről vagy a cég a felelősségét elismerte volna.
Az elsőfokú bíróság szerint a felperes ellentmondásos nyilatkozatot tett arról, hogy a
felszámolási eljárásban az igényét bejelentette-e. Ennek megtörténtét bírói felhívás ellenére
nem igazolta. A biztosított cég felelősségét megállapító jogerős bírói határozat vagy a felperesi
igény felszámolási eljárásban történő bejelentése hiányában nem állapítható meg a II. rendű
alperes helytállási kötelezettsége. A felelősségbiztosító kötelezettsége ugyanis az, hogy a
károsultnak maga fizesse ki a biztosítottat terhelő kártérítést, a biztosítottnak azonban nem
állapítható meg olyan fizetési kötelezettsége, amiért a II. rendű alperesnek helyt kellene állnia.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és megállapította, hogy a volt
I. rendű alperes és a II. rendű alperes között létrejött független biztosításközvetítői szerződés
alapján a II. rendű alperes helytállni tartozik a volt I. rendű alperes által a felperesnek okozott
károkért. Rögzítette, hogy az elsőfokú bíróság a helyesen megállapított tényállásból téves jogi
következtetést vont le. Azzal egyetértett, hogy a megállapítási kereset feltételei fennállnak. A
jogerős ítélet szerint azonban tévedett az elsőfokú bíróság, amikor úgy döntött, hogy a volt I.
rendű alperesnek nem állapítható meg olyan fizetési kötelezettsége, amiért a II. rendű
alperesnek helyt kellene állnia.

A volt I. rendű alperes ügyvezetőjét jogerős büntető ítélet bűnösnek mondta ki többrendbeli
folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében, amelyet bűnsegédként követett el. Kötelezte
őt mint II. rendű vádlottat a felperes mint magánfél javára 4.000.000 forint és kamatai
megfizetésére. A felperes helyesen hivatkozott a perben alkalmazandó R. 1. §-ára és a 2. § (1)
bekezdésére. A felelősségbiztosítási szerződés hatálya a biztosított alkalmazottja, illetőleg
megbízottja által okozott kárra is kiterjed, feltéve, hogy a kár az 1. §-ban foglalt tevékenység
eredményeképpen keletkezik, és a biztosított az alkalmazott, illetve a megbízott
károkozásáért jogszabály szerint felelősséggel tartozik. A R. szerinti feltételek fennálltak. A
büntető bíróság jogerős ítélete megállapította, hogy a csalás bűntettével a volt I. rendű
alperessel megbízási jogviszonyban álló ügyvezető a felperesnek összesen 4.000.000 forint
kárt okozott a R. 1. §-a szerinti tevékenységi körében. E tevékenység eredményeképpen
keletkezett kárért a volt I. rendű alperes a régi Ptk. 348. § (1), illetve 350. § (1) bekezdése
alapján felelősséggel tartozik. Nem volt jelentősége annak, hogy a korábbi I. rendű alperessel
szemben nem hoztak jogerős bírósági marasztaló határozatot. A R. értelmében a korábbi I.
rendű alperes jogszabály alapján tartozik felelősséggel az ügyvezetője által a felperesnek
okozott károkért. Annak sem volt jelentősége, hogy az Ászf. 91. pontja értelmében a biztosítási
fedezet nem terjedt ki a bűncselekménnyel okozott kárra. Ez a szerződéses rendelkezés a R.
3. § (1) és 7. § (3) bekezdésébe ütközik. A szerződési rendelkezés a régi Ptk. 200. § (2)
bekezdésének első fordulata alapján semmis, arra a II. rendű alperes a helytállási
kötelezettség alóli mentesülését nem alapíthatja.
A jogerős ítélet értelmében annak sincs jelentősége, hogy a felperes a volt I. rendű alperessel
szemben indult felszámolási eljárásban nem érvényesített igényt. A jogosult maga dönthet
arról, hogy kíván-e igényt érvényesíteni, és ha igen, kivel szemben és milyen módon. A
felszámolási eljárásban történő igényérvényesítés bármely okból történő elmaradása nem
zárja ki a felperes részéről a II. rendű alperessel szembeni megállapítási kereset
előterjesztését. Végül annak sem tulajdonított a másodfokú bíróság jelentőséget, hogy a volt
I. rendű alperes mint biztosított nem jelentette be a biztosítási eseményt a II. rendű
alperesnek. E mulasztása miatt a felperest nem érheti hátrány, különös tekintettel arra, hogy
a felperes bejelentette a II. rendű alperesnek a kártérítési igényét. Annak teljesítésére
felszólította, de a II. rendű alperes attól elzárkózott. A régi Ptk. 559. § (3) bekezdése
értelmében a II. rendű alperest a károsulttal szemben a biztosított szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartása sem mentesíti. A másodfokú bíróság tehát megállapította a II. rendű
alperes helytállási kötelezettségét a volt I. rendű alperes ügyvezetője által a R. 1. §-a szerinti
tevékenységi körébe tartozóan bűncselekménnyel okozott kár megtérítéséért.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
A II. rendű alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az
elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyásával a kereset elutasítását kérte. A II. rendű alperes
szerint az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg és helyes jogi következtetésre
jutott. A másodfokú bíróság ezzel szemben a régi Pp. 206. § (1) bekezdését megsértve a
bizonyítékokat és az irányadó anyagi jogi rendelkezéseket helytelenül értékelte,
megalapozatlan és jogszabálysértő következtetéseket vont le. A másodfokú bíróság annak
kimondásával, hogy az Ászf. 91. pontja a R. 3. § (1) és 7. § (3) bekezdésébe ütközik és a régi
Ptk. 200. § (2) bekezdésének első fordulata alapján semmis, gyakorlatilag megállapította a

biztosítási esemény bekövetkezését, és erre figyelemmel a II. rendű alperes helytállási
kötelezettségét az alkusz által bűncselekménnyel okozott kár miatt. A másodfokú bíróság
azonban tévesen értelmezte a R.-ben foglaltakat. Az Ászf. (másodfokú bíróság szerint 91., de
a valóságban 25.6. pontja) kizárja a bűncselekménnyel okozott károkat a biztosítási fedezet
köréből, és ez nem ellentétes a R.-ben foglaltakkal. Nincs olyan jogszabályi előírás, ami tiltaná
a bűncselekménnyel okozott károk tekintetében alkalmazott kizárást. A R. 2. §-a korlátozást
tartalmaz, ami az alkalmazotti vagy megbízotti károkozás kizárására vonatkozik, de nem a
bűncselekménnyel okozott kár kizárására. Az Ászf. 25.6. pontjában meghatározott,
bűncselekménnyel okozott kár kizárása nem a R. 2. §-a és 3. § (1) bekezdése alatt szabályozott
tiltott kitétel. Nem a károkozó alanya kapcsán alkalmazott kizárást, hanem a biztosítással
fedezett károk tekintetében, amivel kapcsolatban a R. nem tartalmaz tiltást. A 2002/92/EK
irányelv sem tartalmaz semmilyen ilyen tartalmú tiltást, sőt a 4. cikk (3) bekezdése kizárólag a
szakmai hanyagságból eredő károkért való felelősséget említi kötelező elemként. A R.
mindössze egy – a perbeli esetben nem releváns – kizárást tilt a 2. § (5) bekezdésében. A
másodfokú bíróság az irányadó anyagi jogi szabályokat tévesen és jogszabálysértően
alkalmazva állapította meg a helytállási kötelezettségét a biztosított ügyvezetője által
bűncselekmény elkövetésével okozott kár miatt.
A másodfokú bíróság tévesen alkalmazta a régi Ptk. 559. § (3) bekezdését is, mert ő a maga
részéről nem mentesülésre, hanem kizárásra hivatkozott. A biztosítási esemény bekövetkezte
nem igazolt. Az Ászf. 23. pontja szerint az a káresemény minősül biztosítási eseménynek, ahol
a keletkezett kár nem minősül biztosítással nem fedezett kárnak, illetve kizárt kockázatnak,
valamint ahol a biztosított kártérítő felelősséggel tartozik. A biztosítási események köréből
kivette azokat a káreseményeket, ahol bűncselekménnyel okozott károk keletkeztek, így a
jelen per tárgyát képező káresemény nem minősíthető biztosítási eseménynek.Hivatkozott
arra, hogy a volt I. rendű alperes felelősségét bíróság nem állapította meg. A volt I. rendű
alperes önálló jogi személy, amely elkülönül a társaság alapítóinak, illetve az ügyvezetőjének
a személyétől. Azt, hogy a volt I. rendű alperes kárfelelősséggel tartozik-e az ügyvezetője
(alkalmazottja vagy megbízottja) károkozásáért, akár jelen perben vagy külön perben, de
mindenképpen vizsgálni kellett volna. Erre azonban a felperes nem hivatkozott, a volt I. rendű
alperes kárfelelősségének megállapítását nem kérte, bizonyítást nem ajánlott fel. Tévesnek
minősítette a jogerős ítélet azon kitételét, miszerint mindegy, hogy az ügyvezető
alkalmazottként vagy megbízottként jár el, a károkozásáért a volt I. rendű alperes a régi Ptk.
348. § (1), illetve 350. § (1) bekezdése alapján mindenképpen felelősséggel tartozik. Teljesen
más ugyanis a kárfelelősségi szabályozás. A volt I. rendű alperes kárfelelősségének
megállapítása azért lett volna előfeltétel, mert ott lehetett volna tisztázni, hogy a
bűncselekmény elkövetéséért felelős alkusz alkalmazotti vagy megbízotti minőségben járt-e
el, és ha megbízotti minőségben, akkor a mentesülési szabályokat is figyelembe véve
megállapítható-e a volt I. rendű alperes felelőssége vagy sem. Az erre nézve le nem folytatott
bizonyítás alapján a másodfokú bíróság jogellenesen állapította meg a volt I. rendű alperesi
alkuszcég kárfelelősségét.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében előadta, mindkét bíróság megállapította, hogy az
alkusz a bűncselekmény elkövetésekor a volt I. rendű alperes biztosítási alkusza, ügyvezetője
volt, és ezen időpontban az alperesek között szakmai felelősségbiztosítási jogviszony állt fenn.

Nincs jelentősége annak, hogy az alkusz adott időszakban munkaviszony vagy megbízási
jogviszony keretében végezte-e a tevékenységét, hiszen a volt I. rendű alperes mindkét
esetben felelősséggel tartozik az ügyvezető jogellenes és kárt okozó tevékenységéért. A II.
rendű alperes korábban nem hivatkozott arra, hogy jelentősége lenne annak, hogy megbízási
vagy munkaviszonyban történt-e az ügyvezetői tisztség betöltése. A régi Ptk. 350. § (1)
bekezdése szerinti mentesülés tárgyában nem volt bizonyítási indítvány. Az alkuszon kívül a
társaságnak nem volt más ügyvezetője, a társaságot harmadik személyekkel szemben
önállóan képviselte. Így a volt I. rendű alperes ügyvezetőjének kellett volna megválasztani,
utasításokkal ellátni és felügyelni saját magát. Ez a felperes szerint megvalósult. A régi Ptk.
350. § (2) bekezdése szerint állandó jellegű megbízási viszony esetében, továbbá ha a megbízó
és megbízott egyaránt gazdálkodó szervezet, a bíróság a károsult és a megbízó viszonyában az
alkalmazottak károkozásáért való felelősség szabályait is alkalmazhatja.
A II. rendű alperes kockázatviselési kötelezettsége a R. 1. § (1) bekezdése szerint fennállt. A
bűncselekménnyel okozott kár kizárása semmis, és így a szerződés részévé nem válhatott. A
biztosításnak ki kell terjednie a biztosításközvetítői tevékenység végzése során, e minőségben
az ügyfélnek okozott kárra, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik. A biztosító a
szolgáltatását az alkalmazott és megbízott tekintetében nem korlátozhatja. Valójában
felmerül a kérdés, hogy amennyiben a bűncselekménnyel okozott kárt a biztosítási események
közül kizárják, mire terjed ki a biztosítás. Ha ezt kizárják a biztosítási események közül, úgy a
biztosítás tartalom nélkülivé válik, tényleges védelmet a biztosítottnak nem jelent. A II. rendű
alperes a jogszabálysértést abban jelölte meg, hogy a jogerős ítélet tévesen helytállásra
kötelezte őt, megállapítva a biztosítási esemény bekövetkezését. Megsértett jogszabályi
rendelkezésként hívta fel a régi Pp. 206. § (1) bekezdését, ami a bizonyítás eredményének
mérlegelésére, a tényállás megállapítására vonatkozó szabály. A jogerős ítélet szerinti
tényállást azonban a II. rendű alperes nem vitatta, a felülvizsgálati kérelem nem is tartalmaz
érvelést arra, mit sérelmez a tényállás megállapítása körében.
A Kúria döntése és jogi indokai
A felülvizsgálati kérelem tartalmából levezethetően valójában a megállapított tényállásból
levont jogi következtetést sérelmezte a II. rendű alperes. Tévesnek tartotta a biztosítási
esemény bekövetkezésének megállapítását, mert a volt I. rendű alperes felelősségét a bíróság
nem mondta ki, miként azt sem, hogy az alkusz milyen minőségben járt el. Mindezek mellett
hivatkozott még a biztosítási fedezetből való kizárásra.
A régi Ptk. 559. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felelősségbiztosítási szerződés alapján a
biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse
őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. E § (2) bekezdése értelmében
a biztosító a megállapított kártérítési összeget csak a károsultnak fizetheti; a károsult azonban
igényét közvetlenül a biztosító ellen nem érvényesítheti. A biztosított csak annyiban
követelheti, hogy a biztosító az ő kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését ő
egyenlítette ki. Az idézett rendelkezések értelmében a felelősségbiztosítás alapján a biztosító
a megállapított kártérítési összeget a szerződésben megállapított mértékben tartozik

megfizetni, vagyis a megtérítendő kárnak igazoltnak kell lennie. A biztosított alkuszcég
kárfelelősségének tehát fenn kell állnia ahhoz, hogy a II. rendű alperes helytállási
kötelezettsége beálljon. A felelősségbiztosítási szerződés ugyanis hárompólusú jogviszonyt
keletkeztet, amelyben a biztosító, a biztosított és a károsult játszik szerepet. A károsultnak a
károkozóval (a szerződés szerinti biztosítottal) szemben van kárigénye, de ha a konkrét
kártérítési követelésért a károkozó jogszabálynál fogva felelőssé tehető, akkor a biztosító
helytállási kötelezettsége a károkozó biztosítottal kötött felelősségbiztosítási szerződés
alapján beáll.
A felperes kárát – a nem vitatott tényállás szerint – a független biztosításközvetítő cég okozta,
akinek a nevében annak ügyvezetője mint törvényes képviselő járt el. Az ő tevékenysége –
függetlenül attól, hogy ügyvezetői megbízatása milyen jellegű jogviszony alapján állt fenn – a
gazdasági társaság tevékenységének minősült. Az alkusz ugyanis mint a volt I. rendű alperes
vezető tisztségviselője a régi Ptk. 219. §-a szerint képviselte a biztosítottat, e § (2) bekezdése
alapján cselekménye által a képviselt vált jogosulttá és kötelezetté. Az alkusz büntetőjogi
elmarasztalása csalás bűntettében – amelynek törvényi tényállási eleme a kár okozása – és a
felperes mint magánfél javára kártérítés megfizetésére kötelezése ezért megalapozza és
igazolja a volt I. rendű alperes kárfelelősségét. Annak, hogy az ügyvezető milyen jogviszony
keretében látta el ezen tevékenységét, a jogvita eldöntése szempontjából nem volt
jelentősége. A II. rendű alperes egyébként a felülvizsgálati kérelmében hivatkozott először
ennek fontosságára, de az első- és másodfokú eljárásnak ez nem volt a tárgya. Az eljárás
korábbi szakaszában ezzel összefüggő érvelése nem volt, így ezzel kapcsolatban a
bíróságoknak nem kellett állást foglalniuk.
A II. rendű alperes felülvizsgálati kérelmében arra helyesen utalt, hogy a régi Ptk. 559. § (3)
bekezdése (ami a biztosító részére mentesülési okot határoz meg) nem vethető össze egy
kizárási okkal, mivel más-más jogintézményről van szó. A régi Ptk. 559. § (3) bekezdése
kimondja, hogy a biztosítót a károsulttal szemben a biztosított szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartása sem mentesíti. A szándékos károkozás, továbbá a súlyos gondatlanság
szerződésben megállapított eseteiben azonban követelheti a biztosítottól a kifizetett
biztosítási összeg megtérítését, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás
nem volt jogellenes. A régi Ptk. 559. § (3) bekezdése mentesülési szabály. Mentesülés esetén
a biztosítási esemény megvalósul, de valamely, a szerződésben meghatározott ok miatt a
biztosítót mégsem terheli a megtérítés kötelezettsége, fizetési kötelezettsége nem áll be. Ha
viszont valamely okot a biztosítási szerződés kizár a fedezetből, nem következik be biztosítási
esemény, az adott körülmény megvalósulása esetére a biztosító nem vállal kockázatot.
Az Ászf. 25.6. pontja szerint a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a
bűncselekménnyel okozott kárra. A felperes szerint a 25.6. pont mint kizárás jogszabályba
ütközött. A régi Ptk. 200. § (1) bekezdése és 536. § (1), (2) bekezdése értelmében a biztosító
és a biztosított szabadon állapodhattak meg a biztosítási szerződés tartalmában, így abban is,
hogy a biztosító, jelen esetben a II. rendű alperes milyen jellegű károkra vállal kockázatot, azaz
a régi Ptk. 559. § (1) bekezdése szerint milyen mértékben vállalja a biztosított mentesítését.
Általában megengedett bizonyos kizárások alkalmazásával a biztosítási események körének

behatárolása, mert a biztosító az általa kalkulálható kockázatokat vállalja át. Azt, hogy a II.
rendű alperes jogszerűen zárta-e ki a bűncselekménnyel okozott kárt a biztosítási fedezetből,
annak alapján kell megítélni, van-e erre nézve tiltó jogszabályi rendelkezés. Az adott esetben
az is jelentős, hogy egy speciális szakmai felelősségbiztosítási szerződés jött létre 2004.
december 20. napján (a kockázatviselés kezdete volt 2005. január 1. napja). A szerződési
kikötés érvényességét/érvénytelenségét pedig a szerződés megkötése napjára vetítve kell
vizsgálni. Az ekkor hatályos régi Bit. 2004. május 1. napjával lépett hatályba [227. § (1)
bekezdés], ennek 234. § d) pontja szerinti felhatalmazás alapján alkotta meg a kormány a
felperes által felhívott R.-et, ami 2005. január 1. napján lépett hatályba. A per alapjául szolgáló
felelősségbiztosítási szerződés megkötésekor (2004. december 20.) tehát még nem volt
hatályban a R., ebben az időben a biztosítási alkuszi, a többes biztosítási ügynöki és a
biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről
szóló 3/2001. (I. 17.) Korm. rendelet volt hatályban 2004. december 31-ig, amit utóbb az R.
helyezett hatályon kívül. Mindebből az következik, hogy az I. és II. rendű alperes
felelősségbiztosítási szerződésére, annak érvényességére a R. nem alkalmazható, e jogszabály
a felperes kereseti követelését nem alapozza meg. A 2004. december 20-án létrejött szerződés
ugyanis a 2005. január 1-től hatályos R.-be nem ütközhetett. A jogerős ítélet azonban a
szerződéskötéskor hatályos jogszabályt, a 3/2001. (I. 17.) Korm. rendeletet nem alkalmazta, a
felek ennek megsértésére nem hivatkoztak. E megjelölt jogszabálysértés hiányában a Kúria az
általa észlelt jogszabály alkalmazási kérdésben a továbbiakban nem foglalhatott állást. A régi
Pp. 272. § (2) bekezdése szerint megjelölt jogszabálysértés és jogszabályhely szabja meg a
felülvizsgálat kereteit, és a Kúria ezen kereteken nem terjeszkedhet túl [régi Pp. 275. § (2)
bekezdés].
A bűncselekménnyel okozott kárra vonatkozó kizárás nem volt vizsgálható a R. alapján. Mivel
nem volt olyan jogszabályi hivatkozás, ami alapján ilyen kizárás tiltott volt, annak jogszabályba
ütközése nem állapítható meg. A jogerős ítélet e kikötéssel szemben döntött a II. rendű alperes
helytállási kötelezettségéről. Ez a döntés a R. téves alkalmazása folytán ellentétes az alapul
szolgáló biztosítási szerződéssel.
A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és az érdemben helyes elsőfokú ítéletet
helybenhagyta.
Kúria Pfv.20009/2020/6. számú precedensképes határozata
Feldolgozta: Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd

Publikált határozatok (EuB, BH, ÍH, BDT)
EuB

2021. március 25-i Obala i lučice d.o.o. kontra NLB Leasing d.o.o. ítélet, C-307/19,
ECLI:EU:C:2021:236
1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről
és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 1. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében
vett „polgári és kereskedelmi ügyek” fogalma alá tartozik egy olyan társaság által
üzemeltetett, közterületen található és kijelölt parkolóhelyre vonatkozó napi parkolójegy
díjának behajtására irányuló kereset, amelynek a területi önkormányzat adott megbízást e
parkolóhelyek kezelésére.
2) Az 1215/2012 rendelet 24. cikkének 1. pontját akként kell értelmezni, hogy nem tartozik az
e rendelkezés értelmében vett „ingatlanbérlet” fogalma alá egy közterületen található kijelölt
parkolóhelyre vonatkozó napi parkolójegy díjának behajtására irányuló kereset.
3) Az 1215/2012 rendelet 7. cikkének 1. pontját akként kell értelmezni egyrészt, hogy az e
rendelkezés szerinti „szerződéses igény” fogalma alá tartozik egy olyan, közterületen található
kijelölt parkolóhelyek egyikén való parkolásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő díj
behajtására irányuló kereset, amely parkolóhelyek szervezését és kezelését egy e célból
megbízott társaság végzi, másrészt hogy e szerződés az e rendelet 7. cikke 1. pontja
b) alpontjának második francia bekezdése szerinti szolgáltatási szerződésnek minősül.

2021. április 29-i Powiat Ostrowski kontra Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ítélet C383/19, ECLI:EU:C:2021:337
A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009.
szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének első
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése
kötelező akkor, ha az érintett gépjármű valamely tagállamban nyilvántartásba van véve,
amennyiben e gépjárművet az alkalmazandó nemzeti szabályozásnak megfelelően
szabályosan nem vonták ki a forgalomból.

2021. május 20-i K.S. kontra A.B. ítélet, C-707/19, ECLI:EU:C:2021:405
A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009.
szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy:
– azzal ellentétes az olyan tagállami rendelkezés, amelynek értelmében a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás csak abban az esetben fedezi kötelező jelleggel a károsult gépjármű
vontatási költségeiből eredő károkat, ha erre a vontatásra e tagállam területén kerül sor. E
megállapítás nem érinti az említett tagállamnak azt a jogát, hogy a vontatás költségeinek
megtérítését a saját területéhez kapcsolódó szempontok alkalmazása nélkül korlátozza, és

– azzal nem ellentétes az olyan tagállami rendelkezés, amely szerint e biztosítás csak akkor
fedezi kötelező jelleggel a károsult gépjármű parkolási költségeiből eredő károkat, ha a
parkolás büntetőeljárás során folytatott nyomozás miatt vagy más okból vált szükségessé,
feltéve, hogy e fedezeti korlátozás a károsult gépjármű tulajdonosának vagy üzemben
tartójának lakóhelye szerinti tagállam alapján történő eltérő bánásmódban részesítés nélkül
alkalmazandó.

2021. május 20-i CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kontra Gefion Insurance A/S
ítélet, C-913/19, ECLI:EU:C:2021:399
1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről
és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 13. cikkének (2) bekezdését a rendelet 10. cikkével összefüggésben úgy kell
értelmezni, hogy az eredetileg a károsultnak a felelősségbiztosító társasággal szemben
fennálló követelését megszerző vállalkozás és a felelősségbiztosító társaság közötti jogvitában
nem alkalmazandó, és ezért nem zárja ki, hogy az ilyen jogvita elbírálására vonatkozó
joghatóságot adott esetben a rendelet 7. cikkének 2. pontjára vagy 7. cikkének 5. pontjára
alapítsák.
2) Az 1215/2012 rendelet 7. cikkének 5. pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés
értelmében vett fióktelepnek, képviseletnek vagy más telephelynek kell tekinteni azt a
gazdasági társaságot, amely az egyik tagállamban egy másik tagállamban székhellyel
rendelkező felelősségbiztosító társasággal kötött szerződés alapján ez utóbbi nevében és
javára gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggő károkozással kapcsolatos kárrendezési
tevékenységet végez, amennyiben ez a gazdasági társaság
– harmadik személyek felé állandó jelleggel a biztosítótársaság részeként jelenik meg,
valamint
– saját ügyvezetéssel rendelkezik és megfelelően felszerelt ahhoz, hogy harmadik
személyekkel tárgyaljon, akiknek így nem kell közvetlenül a biztosítótársasághoz fordulniuk.

2021. június 10-i Van Ameyde España SA kontra GES, Seguros y Reaseguros SA ítélet, C-923/19,
ECLI:EU:C:2021:475
A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009.
szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 1. és
2. pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikkének első, második és utolsó bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes a nemzeti szabályozás olyan értelmezése, amely
kizárja a közúti vontatóra vonatkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetből, és
ebből következően az annak alapján nyújtott kártérítésből az említett közúti vontató által a
baleset bekövetkezésekor hozzá kapcsolt félpótkocsiban okozott anyagi károkat.

2021. július 15-i Volvo és társai ítélet, C-30/20, ECLI:EU:C:2021:604
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 7. cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy a termékek árazására és az
áremelésekre vonatkozó összehangolt megállapodásokkal érintett piacon a kár
bekövetkezésének helye alapján az EUMSZ 101. cikkel ellentétes megállapodások által
okozott károk megtérítése iránti kereset elbírálására vagy az a bíróság rendelkezik
joghatósággal és illetékességgel, amelynek illetékességi területén a vállalkozás, amely állítása
szerint kárt szenvedett, az említett megállapodásokkal érintett termékeket megvásárolta,
vagy az e vállalkozás által több helyen megvalósított vásárlások esetén az a bíróság, amelynek
illetékességi területén e vállalkozás székhelye található.

BH
BH 2021.4.97 I. A balra kanyarodó jármű vezetője a kijelölt gyalogátkelőhely hiányában az
útkereszteződésben szabályosan áthaladó gyalogos számára köteles elsőbbséget biztosítani,
és az e kötelezettségének megszegésével okozott baleset miatt büntetőjogi felelősséggel
tartozik [Btk. 235. § (1) bek.; 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 31. § (5) bek.].
II. A Be. 649. § (6) bekezdésében írt ok alapján 2020. július 1. napját követően jogerőre
emelkedett ügydöntő határozat, a Kúria 2012. január 1. napját követően a Bírósági
Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától való eltérésre hivatkozással
támadható. Ebben az esetben önmagában az eltérés ténye a felülvizsgálat alapja, míg az
időbeli feltételeknek meg nem felelő hivatkozás esetén a más felülvizsgálati okon alapuló
érvelés helyessége bírálandó el [Be. 649. § (6) bek.; Be. 876. §].
BH 2021.4.105 I. Nem eredményezi a biztosítási szerződés megszűnését, ha annak jogosultja
engedményezés folytán a biztosítottnak kárt okozó személy. Ebben az esetben ugyanis a
biztosítási szolgáltatásra jogosult és a biztosítási szolgáltatásra kötelezett nem azonos.
II. A biztosítót regressz igény csak akkor illeti, ha a biztosítási összeget kifizette: a biztosított
jogai a kárért felelős személlyel szemben csak a biztosítási szerződés teljesítésével, a kifizetett
összeg erejéig háramlanak át a biztosítóra [1959. évi IV. tv. (régi Ptk.) 322. §, 536. §, 558. § (1)
bek., 1952. évi III. tv. (régi Pp.) 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.].
BH 2021.4.107 A károsultak által a biztosító ellen a biztosított felelősségbiztosítására alapozva
indított megállapításra irányuló perben alapvető kérdés, hogy a biztosítottnak van-e olyan
követelése a biztosítóval szemben, illetve a biztosítónak van-e olyan helytállási kötelezettsége
a biztosítottal szemben, ami a károsultként perlő személyek jogi érdekeit érinti. A
felpereseknek továbbá nemcsak a megállapítás eredményeként őket megillető anyagi jogi
jogosultságot kell megjelölniük, hanem azt is, hogy az az alperes részéről milyen módon
veszélyeztetett [1959. évi IV. tv. (régi Ptk.) 559. § (1)-(2) bek., 1952. évi III. tv. (régi Pp.) 123.
§].
BH 2021.5.135 A régi Pp. 4. § (2) bekezdése a jogerősen elbírált bűncselekmény és a polgári
per viszonyát általános jelleggel szabályozza. Jogerősen elbírált bűncselekmény esetén ezért
a polgári perben eljáró bíróság nem állapíthatja meg, hogy az elítélt nem követte el a terhére

rótt bűncselekményt [1952. évi III. tv. (régi Pp.) 4. § (2) bek., 1959. évi IV. tv. (régi Ptk.) 84. §
(1) bek.].
BH 2021.5.137 Ha az rPtk. hatálya alatt kötött szerződés semmis, a Ptké. átmeneti
rendelkezéseire figyelemmel a jogviszony létrejöttének időpontjában hatályos rPtk. alapján
bírálandó el az érvénytelenséggel összefüggő kártérítési igény is [2013. évi CLXXVII. tv. (Ptké.)
1. §, 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:521. §, 1959. évi IV. tv. (rPtk.) 339. § (1) bek.].
BH 2021.5.140 I. A felsőoktatási hallgatói képzési szerződésre és jogviszonyra a magánjogi
szabályok, így az rPtk. rendelkezései csak abban az esetben alkalmazhatóak, ha azt a
jogviszonyt szabályozó speciális jogi norma lehetővé teszi.
II. A károsulttól az rPtk. 340. § (1) bekezdése alapján elvárható kötelezettség körébe általában
nem tartozik bele a kárának bekövetkezte után, a kár megszüntetése érdekében való
cselekvés [2011. évi CCIV. tv. (Nftv.) 56. § (4) bek., 1959. évi IV. tv. (régi Ptk.) 340. § (1) bek.].
BH 2021.5.143 Az igazságügyi szakértői vélemény azon megállapítása, hogy a felperes
bizonyos könnyített munkakörökben foglalkoztatható lenne, együttesen értékelendő az
orvosi, foglalkozási és szociális rehabilitációra vonatkozó komplex véleménnyel. Amennyiben
a munkavállaló munkavégzésére, a körülményeire (életkor, mobilitás, terhelhetőség,
képezhetőség) figyelemmel csak aránytalan erőfeszítés mellett lenne lehetőség, úgy tőle ez
kárenyhítési kötelezettsége körében sem várható el. E jogintézmény célja nem a károkozó
munkáltató fizetési kötelezettségének mérséklése a károsult hátrányára [A munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 167. § (2) bekezdés].
BH 2021.6.168 A magatartás elvárható gondosság szerinti értékelése nem a tényállás része,
nem ténykérdés, hanem tényekből levont jogi következtetés, anyagi jogi jogkérdés, amely az
anyagi jog megsértése körében vizsgálható. Az egészségügyi ellátásban részt vevőktől
elvárható gondosság jogi kategória, az annak való megfelelésről a bíróságnak kell állást
foglalnia, ugyanakkor – a konkrét eset körülményeitől függően – a döntést megalapozó tények
vagy körülmények megállapításához vagy megítéléséhez olyan különleges szakértelemre lehet
szükség, amellyel a bíróság nem rendelkezik [1952. évi III. tv. (régi Pp.) 177. § (1) bek., 206. §
(1) bek., 1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 77. § (3) bek.].
BH 2021.6.172 A gazdasági társaság tagja saját nevében, saját jogán nem érvényesíthet
kártérítési igényt a társaságnak szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül kárt okozó
harmadik személyekkel szemben arra hivatkozással, hogy a társaságnak okozott kár egyben a
saját társasági részesedésének értékvesztését is jelenti, vagyis úgy, hogy saját kárát a
társaságot ért kárral azonosítja [1959. évi IV. tv. (rPtk.) 339. §, 1952. évi III. tv. (rPp.) 206. §].
BH 2021.6.181 A visszautasított beszállás és a légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításairól és a
295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004/EK rendelet 7. cikk (1)
bekezdésében meghatározott kártalanítási összeg fizetésére vonatkozó kötelezettség egy
fogyasztóvédelmi jogszabályban előírt imperatív norma, amely nem tekinthető azonosnak a
légiutas késésből fakadó, polgári jogon alapuló kárának megtérítésével. Míg ez utóbbi ugyanis
kifejezetten a szerződés teljesítése körében okozott kárnak, így polgári jogi jellegű igénynek
minősül, a fogyasztóvédelmi rendelkezés a fogyasztók magasabb szintű védelmét biztosító, a

légitársaságot gondosabb, pontosabb eljárásra sarkalló objektív jogkövetkezmény. A
fogyasztóvédelmi hatóság az utasok jogainak biztosítása érdekében szükséges intézkedés
keretében jogosult a légifuvarozót ezen kártalanítási összeg megfizetésére kötelezni, valamint
fogyasztóvédelmi bírság kiszabásáról is rendelkezhet [1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. §
(8) bekezdés, 43/A. § (2) bekezdés, 47. § (1) bekezdés, 261/2004/EK rendelet (EK rendelet) 5.
cikk (1) bekezdés c) pont, 7. cikk (1) bekezdés, 16. cikk (1) bekezdés].
BH 2021.7.196 A károsult közrehatása a felelősség mértékét csökkenti, függetlenül attól, hogy
a károsult milyen elemből álló kárt érvényesít. Kártérítési perben az érvényesített jog része a
felelősség mértéke, így azt a közbenső ítélet anyagi jogerőhatással elbírálja, ezt követően
kizárt a károkozó és a károsult közötti kármegosztás.
A perbeli beszámítás az alperes ellenkövetelésének érvényesítése. Tartalma szerint nem
minősül beszámításnak a kárért felelős alperesnek az a hivatkozása, amelyben a káronszerzés
tilalma miatt a kártérítés összege körében kéri figyelembe venni a biztosítók által megfizetett
kártérítés összegét [1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 296. § (1) bekezdés, 340. § (1) bekezdés,
345. § (2) bekezdés, 355. § (4) bekezdés, 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 3. § (2)-(3) bekezdés,
139. §, 141. § (2) bekezdés, 213. § (3) bekezdés].
BH 2021.8.219 I. A halált okozó közúti veszélyeztetés megvalósul, ha az ok-okozati összefüggés
a közlekedési szabályszegés, a veszélyhelyzet és a sértett halála között megállapítható.
II. Nem róható fel, ha a terhelt a megállási és segítségnyújtási kötelezettségét azért nem
teljesíti, mert alappal feltételezi, hogy ezzel maga és utasa életét vagy testi épségét
veszélyeztetné. Felel azonban a segítségnyújtás elmulasztása miatt akkor, ha a fenyegető
helyzet elhárultával a rendelkezésre álló, felismerhető segítség tájékoztatását a segítségre
szoruló személyről elmulasztja [Btk. 166. § (1) bek., 234. § (1) bek.].
BH 2021.8.229 Behajtási jutalék és általános költségátalány csak a végrehajtás
eredményessége – teljesítés vagy behajtás – esetén jár. Az elvárható magatartás
teljesítésének megítélése során egyaránt figyelembe kell venni az eljáró személy adott
helyzetben jelentős egyéni körülményeit, valamint az objektív, a társadalom szempontjából
megfogalmazható elvárhatóságot. Anyagi pervezetést kell alkalmazni, ha a fél – az ügy
körülményeiből következtetve – határozott, konkrét (történeti) tények helyett csak a törvényi
tényállási elem fennállását állítja, ugyanakkor az állítási szükséghelyzet feltételeként előírt
valószínűsítés és igazolás körében nem tesz nyilatkozatot [2013. évi V. tv. (Ptk.) 1:4. § (1)
bekezdés, 6:519. §, 6:549. § (2) bekezdés, 2016. évi CXXX. tv. (Pp.) 237. § (1) bekezdés, 1994.
évi LIII. tv. (Vht.) 254. § (2) és (4) bekezdés, 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet (Vdsz.) 1. § (1)
bekezdés, 18. §, 19. § (2) bekezdés 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet 1. §, 2. § (1)-(2) bekezdés].
BH 2021.9.256 A magánjogi jogellenesség nem azonos a közigazgatási jogsértéssel. A
magánjogi jogellenesség magából a kár okozásából következik, mert a magatartás a károkozás
általános tilalmába ütközik [2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:518. §, 6:519. §, 6:520. §, 6:548. § (1) bek.].
BH 2021.9.257 Kivitelezési szerződés esetén a megrendelőt laikusnak, a vállalkozót pedig
professzionális szakértelmű jogalanynak kell tekinteni a jogviszony alanyaival szemben
támasztott jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése során. A laikus
megrendelő a tervek hibája miatt a kivitelezővel szemben felelősséggel nem tartozik,
ugyanakkor a kivitelező köteles az átadott terveket megvizsgálni és a terv felismerhető hibáira,

hiányosságaira a megrendelőt figyelmeztetni. Ennek elmulasztása esetén felelősség terheli
[2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:150. § (1)-(2) bek., 6:240. § (1)-(2) bek., 6:252. § (2)-(3) bek., 6:524. §
(2)-(4) bek., 6:525. § (2)-(3) bek., 191/2009. Korm. r. 7. § (2) bek.].
BH 2021.9.258 I. A Kúria a felülvizsgálat során – főszabály szerint – a felülvizsgálati és a
csatlakozó felülvizsgálati kérelem korlátai között, az ott megjelölt jogszabályok tekintetében
vizsgálja a jogerős ítélet jogszabálysértő voltát. A felülvizsgálati ellenkérelemben hivatkozott
jogszabálysértések nem vizsgálhatók.
II. A jogszerzés korlátozottsága miatti jogszavatosság feltételei.
III. Következménykárral összefüggő kártérítési igény érvényesítésekor a jogosultat terheli
annak bizonyítása, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés
megkötésének időpontjában előre látható volt [2016. CXXX. tv. (Pp.) 423. § (1) bek., 2013. V.
tv. (Ptk.) 6:143. § (2) bek., 6:176. § (1) bek.].
BH 2021.9.259 A szerződésszegésért való (kontraktuális) kártérítési felelősség objektivizált, a
szerződő felek közötti kockázatelosztáson alapuló felelősségi forma, amelynek körében a
károkozó magatartás felróhatóságának – eltérően a deliktuális kárfelelősség szabályától –
nincs jelentősége. A mentesülés körében az „ellenőrzési körén kívüli” fordulat a vis maior
tartalmi elemeként értelmezendő, nem mérhető a „gondos ellenőrzés” vagy a felróhatóság
mércéjével [2013. V. tv. (Ptk.) 6:142. §].
BH 2021.9.260 A gépjármű-felelősségbiztosítási jogviszonnyal összefüggésben a kárenyhítési
kötelezettség akkor sem a gépjárműjavítást végző márkaszervizeket terheli, ha a károsultak
érdekében a kárrendezést ők végzik. A károsultaktól viszont annak megkövetelése, hogy olyan
márkaszervizben javíttassák a balesetben sérült gépkocsit, amely a felelősségbiztosító által
kijelölt alkatrész-kereskedőktől szerzi be – mindössze 10%-os árkülönbséggel – az
alkatrészeket, olyan többletkötelezettséggel és teherrel járhat, amelynek viselése nem
várható el a károsulttól. Az olyan magatartás elmulasztása pedig nem értékelhető a
kárenyhítési kötelezettség megsértéseként, amely a károsult számára az elvárható mértéket
meghaladó terhet eredményez [2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:522. § (1)-(2) bekezdés, 6:525. § (1)
bekezdés, 1:4. § (1) bekezdés, 2009. évi LXII. tv. (Gfbt.) 12-15. §].
BH 2021.9.261 A biztosító nemcsak valamely, a kár kiküszöbölésével összefüggésben
ténylegesen felmerülő költség megtérítésére, hanem a helyreállításhoz szükséges, reálisan
várható költségek megtérítésére is vállalhat fedezetet. A biztosító a biztosítási esemény
következményének elhárításához ténylegesen igénybe vett szolgáltatás ellenértékét csak az
általános forgalmi adó mértékét is magában foglaló számla alapján térítheti meg. Nem
vonatkozik ez azokra a biztosítói szolgáltatásokra, amelyek nem a konkrét módon felmerült
kárelhárítási munkák ellenértékének, hanem az ennek megfelelő – megegyezésen alapuló,
számított – összeg megfizetésére irányulnak [2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:86. § (1) és (2) bek., 6:439.
§ (1) bek., 2003. évi LX. tv. (régi Bit.) 96. § (6) bek., 2014. évi LXXXVIII. tv. (Bit.) 123. §].
BH 2021.9.262 A régi Ptk. 341. §-a – bekövetkezett eredmény (kár) hiányában, kivételesen
érvényesülő szankciókat tartalmazó rendelkezésként – egyike a kártérítés régi Ptk. XXIX.
fejezetében található általános szabályainak. Mind a deliktuális, mind a kontraktuális
felelősség keretei között lehetőség van ezért arra, hogy akár a kár bekövetkezése előtt
bírósághoz forduljon az, akit károsodás veszélye fenyeget, és a károsodását elhárító

intézkedéseket kényszerítsen ki a veszélyeztetővel szemben. A jogintézmény a prevenciót
szolgálja; alkalmazásának előfeltétele a veszélyeztető magatartás megvalósulása, célja pedig
a reálisan fenyegető károsodás bekövetkezésének megakadályozása. A jogszabályi
rendelkezés célja tehát nem a károsodást előidéző magatartás – így a szerződésszegés –
elhárítása, hanem a károsodás mint eredmény bekövetkezésének megakadályozása. Mivel a
veszélyhelyzetet – amely alatt a potenciális károsodás értendő – a szerződésszegés okozhatja,
az ilyen szándékkal tett lépésekből álló összehangolt magatartás nem eredményez reális
kárveszélyt, annak csak a lehetőségét veti fel [1959. évi IV. tv. (régi Ptk.) 318. § (1) bek., 341.
§ (1) bek., 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:523. § a) pont].

ÍH
ÍH 2021.44 BV. INTÉZET KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
I. Az alperesi büntetés-végrehajtási intézet kártérítési felelősséggel tartozik, ha
megalapozatlan orvosi vizsgálatok alapján, meg nem engedett módon nehéz fizikai
munkakörben foglalkoztatta a már a befogadáskor dokumentáltan diagnosztizált
gerincbántalmakban szenvedő felperest, és ennek következtében a felperes a munkáltatása
következtében fájdalmakat volt kénytelen elviselni [1959. évi IV. törvény 76., 84., 339., 349.,
355. §, 324. §, 327. §].
II. A büntetés-végrehajtási intézet felróható magatartást tanúsít azzal, ha a jogszabályban
meghatározott fogvatartási körülményeket az előírt minimális mozgástér biztosításával nem
teszi lehetővé a fogvatartott számára [1979. évi 11. tvr. 2. §, 21. §, 46. §; 6/1996. (VII. 12.) IM
rendelet 135. §, 137. §].
ÍH 2021.61 MUNKAVÁLLALÓI KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
A munkavállaló általában eleget tesz kárenyhítési kötelezettségének önmagában azzal, hogy
álláskeresőként regisztráltatja magát, azonban, ha tényadatok igazolják, hogy a felperes a
felmondás közlését követően képzettségének, végzettségének megfelelő, és a korábbi
munkarenddel azonos munkakörben el tudott volna helyezkedni, az általa betölthető
munkakörben elérhető jövedelmet az elsőfokú bíróság jogszerűen vonta le a részére járó
elmaradt jövedelem összegéből. A családi körülmények, a gyermek bölcsődébe vitelével
kapcsolatos nehézségek sem mentesítik a munkavállalót a megfelelő álláshely keresésére és
elfogadására vonatkozó kárenyhítési kötelezettség alól, ha az családi munkamegosztással
megoldható volt [2012. évi I. törvény (Mt.) 167. § (2) bekezdés].
ÍH 2021.68 KÖZÚTI BALESET OKOZÁSA - ELVÁRT GONDOSSÁG SZINTJE
I. A közúti közlekedés során, ha valamely ok felveti a személybiztonság sérelmének a
lehetőségét, a fokozott figyelem, az akadály mibenlétének megfigyeléssel történő azonosítása
elvárható. Ennek hiányában azonban ilyen magatartást tanúsítani nem kell.
II. A főváros egy belső kerületében éjszakai sötétségben az úttesten fekvő, önmentésre
képtelen személy jelenlétére nem kell számítani, ezért egy erre utaló jellegzetességekkel nem
rendelkező akadály látványának nem kell kiváltania a fokozott figyelés kötelezettségét [Btk.
235. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont; 8. §].

ÍH 2021.80 AZ ÜZLETI JÓHÍRNÉVHEZ VALÓ SZEMÉLYISÉGI JOG MEGSÉRTÉSE - A SÉRELEMDÍJ
SZEMPONTJAI
I. A sérelemdíj összegszerűségének a meghatározása során nemcsak a kompenzációs, hanem
a magánjogi büntető funkciót is figyelembe kell venni [Ptk. 2:52. § (3) bekezdés].
II. A személyiségi jogsértő magatartás felróhatósága jelentős mértékű - ezáltal magasabb
összegű sérelemdíj megítélésére adhat alapot -, ha a jogsértő minden bizonyított alap nélkül,
a széles nyilvánosság előtt, nyíltan lejárató jellegű írásában jelentős súlyú korrupciós
bűncselekmények elkövetésével vádolja meg az érintettet [Ptk. 2:52. § (3) bekezdés].
III. Mérsékli a személyiségi jogsértésnek a sértettre és a környezetére gyakorolt hatását ezáltal alacsonyabb összegű sérelemdíj megítélésére adhat alapot -, ha a jogsértő az érintett
jóhírnevének megsértésére alkalmas, csekély számban látogatott honlapon közzétett írást
rövid időn belül eltávolítja; továbbá az érintett felszólítására a honlapon olyan, folyamatosan
elérhető közleményt tesz közzé, amelyben teljes mértékben elismeri a korábbi
tényállításainak valótlanságát, és az érintettől a jóhírnevének megsértése miatt feltétel nélkül
bocsánatot kér [Ptk. 2:52. § (3) bekezdés].
ÍH 2021.85 FUVAROZÁS - KÁRTÉRÍTÉS - ELÉVÜLÉS - FUVAROZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
Nemzetközi közúti árufuvarozási jogviszonyban három év a követelés elévülésének ideje
akkor, ha a fuvarozó terhére szándékosság vagy azzal egyenértékű súlyos gondatlanság
megállapítható, amelyhez a fuvarozási szerződésben foglalt megrendelői utasítás figyelmen
kívül hagyását kell bizonyítani. Ennek hiányában a kártérítési igény a fuvarozóval szemben egy
év alatt évül el. [A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Genfi Egyezmény
(CMR) 32. cikk].
ÍH 2021.91 VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE
A felperesnek a Cstv. 33/A. § (1) bekezdésében szereplő tényállási elemek tekintetében a Cstv.
33/A. § (5) bekezdése szerinti esetben is fennmarad az állítási kötelezettsége, két elemet
illetően azonban (a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte és időpontja,
valamint hogy a vezető a feladatai ellátása során a hitelezők érdekeit nem vette figyelembe)
a bizonyítási teher megfordul, a perben az alperesnek kell bizonyítania, hogy a vezetői
tisztségének időtartama alatt nem következett be fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet,
vagy ha ilyen körülmény fennállt, a vezetési feladatai során a hitelezők érdekeit is figyelembe
vette [Cstv. 33/A. §].
ÍH 2021.92 KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE VEZETŐ
TISZTSÉGVISELŐVEL SZEMBEN, TÖBB SZEMÉLY EGYÜTTES KÁROKOZÁSA
I. A vezető tisztségviselővel szembeni követelés érvényesítéséről döntő, az e tárgyban
előterjesztett indítványt elvető taggyűlési határozat hiányában a tag a társaság nevében nem
érvényesíthet követelést. Ha a keresetlevél benyújtását megelőzően nem hozott e tárgyban a
taggyűlési határozatot, de a per során igen, a keresetet már nem lehet az igényérvényesítési
jog hiánya miatt elutasítani.
II. A kárt a haszonbérlő, valamint a haszonbérbeadó vezető tisztségviselője közösen okozzák,
ha a kár bekövetkezésében a haszonbérlő szerződésszegő magatartása és a haszonbérbeadó
vezető tisztségviselőjének gazdasági társaság érdekeivel ellentétes magatartása - a
szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének elmulasztása - is közrehat [1959. évi IV. tv. 344. § (1)
bekezdés, 355. §, 360. §, 337. §; 2006. évi IV. tv. (Gt.) 30. § (2) bekezdés, 49. § (5) bekezdés].

BDT
BDT2021. 4330.
A kiesett munkaerő kártérítési felelősség alapján való pótlásának kötelezettsége nem függ
attól, hogy a munka járt-e gazdasági haszonnal vagy sem. A károkozó ugyanis olyan helyzet
előidézésére köteles, mintha a munka reá eső részét – ellenérték nélkül – továbbra is a
károkozás folytán kieső személy végezné el. Ha a tevékenység ezzel együtt is veszteséges, azt
nem a károkozó, hanem a tevékenységet ennek ellenére folytató kártérítésre jogosultak
viselik.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1959. évi IV. tv. 355. § (1) és (4) bek.; 2013. évi V. tv. 6:522. §
(1) és (2) bek.
BDT2021. 4333.
Nincs mód arra, hogy a bíróság olyan tartalmú megállapodást hagyjon jóvá – közvetítői eljárás
nélküli egyezségi kísérlet keretében –, amelyben a kérelmezett a Csődtv. 33/A. § (11)
bekezdése szerinti marasztalási per alapjául szolgáló jogalapon vállal fizetési kötelezettséget
a megállapítási per befejezését megelőzően, ez ugyanis a jogszabály megkerülésére irányul.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1991. évi XLIX. tv. 33/A. § (1) és (11) bek., 57. §; 2016. évi CXXX.
tv. 167. § (4) bek., 168. §, 239. §
BDT2021. 4336.
I. A versenyjogi jogsértés miatti kártérítés iránt indított eljárást kötelező felfüggeszteni a
jogsértés tárgyában folyamatban lévő eljárás befejezéséig.
II. A perfelvételi szakban nincs lehetőség a peres eljárás részleges felfüggesztésére. Nincs
jelentősége annak, hogy a felperesek valódi vagy látszólagos halmazatban milyen egyéb
kereseteket terjesztenek elő. *
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1996. évi LVII. tv. 88/C. § (4) bek.; 2016. évi CXXX. tv. 128. § (6)
bek.
BDT2021. 4338.
I. A közigazgatási jogkörrel felruházott jogi személy belső igazgatási feladatainak ellátása nem
minősül közigazgatási jogkör gyakorlásának.
II. Nincs helye a keresetlevél visszautasításának a Pp. 176. § (1) bekezdés h) pontja alapján a
munkáltatói jogkört gyakorló alkalmazottnak a közigazgatási jogkörrel felruházott
szervezethez tartozó beosztottak személyiségi jogát sértő magatartása miatti igények perben
érvényesítése esetén, mivel az nem a munkáltató helytállási kötelezettségébe tartozó
személyiségi jogot sértő tevékenység. *
Alkalmazott jogszabályhelyek: 2016. évi CXXX. tv. 176. § (1) bek. h) pont; 2013. évi V. tv. 2:51.
§ (2) bek., 2:52. § (2) és (3) bek., 6:48. § (2) bek.
BDT2021. 4346.
I. A közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése esetén az 1959-es Ptk. kárelhárítási
többletkövetelményt állít a károsult ügyfél elé, nevezetesen azt, hogy a hiányos határozattal
szemben rendes jogorvoslattal (fellebezés, határozat kiegészítése iránti kérelem) éljen. Ebben

az esetben ugyanis a közigazgatási szerv határozatával vagy cselekményével okozott hátrány
még az adott eljárásban elhárítható.
II. A hiányos ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésről szóló határozat ellen is igénybe vehető
a fellebbezés mint rendes jogorvoslat. *
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1959. évi IV. tv. 349. §; 1997. évi CXLI. tv. 25. § (1) bek.; 2004.
évi CXL. tv. 12. §, 98. § (1) bek.; 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bek., (4) bek. b)
pont
BDT2021. 4350.
I. Az Európai Unió versenyjogában kidolgozott „egyetlen gazdasági egység” doktrínája a
versenyjogi jogsértésért felelős vállalkozás azonosítása során alkalmazandó, a károsulti
oldalon különös joghatóságot megalapozó kapcsolóelvként nem.
II. A Brüsszel Ia rendelet különös joghatósági szabályának alapja a jogvita és az azt elbíráló
bíróság közötti különösen szoros kapcsolat fennállása, amely a megfelelő igazságszolgáltatásra
és a hatékony eljárásszervezésre tekintettel igazolja a joghatóság e bíróság számára való
biztosítását. Nem szolgálja a hatékony eljárásszervezést, ha a magyar bíróságnak külföldi
jogalanyok külföldön megkötött ügyleteit, a Magyarországon kívüli piac sajátosságait kell
vizsgálnia a perben. *
Alkalmazott jogszabályhely: 1215/2012/EU rendelet 7. cikk 2. pont
BDT2021. 4365.
Ha a jogi képviselő fél nevében tett tényállítása személyiségi jogot sért, azért a fél, és nem a
jogi képviselő tartozik felelősséggel.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 2013. évi V. tv. 2:45. § (1), (2) bek., 2:51. §, 2:52. §; 2016. évi
CXXX. tv. 369. § (1) bek., 369. § (3) bek. b), c) pont, 275. § (1) bek., 381. §; 1994. évi LIII. tv.
217. § (1) bek., 240/B. § (1) bek.
BDT2021. 4367.
Megalapozza a közigazgatási szerv kártérítési felelősségét, ha a tényállás tisztázását előíró
jogszabályi rendelkezésnek nem tesz eleget, és ezzel összefüggésben keletkezik a kár. Nem
mentesíti a közigazgatási szervet a felelősség alól az a körülmény, hogy a tanúk szabályszerű
idézés ellenére nem jelentek meg, ha meg sem kísérelte a tanúkkal szemben kényszerítő
eszközök (pénzbírság, elővezetés) alkalmazását.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 2004. évi CXL. tv. 50. § (1) bek.; 2013. évi V. tv. 6:518. §, 6:520.
§, 6:548. §, 6:519. §
BDT2021. 4368.
I. Az ingatlan rendeltetését, használati módját megállapító helyi építési szabályzattal
összefüggésben a tulajdonos kártalanításra jogosult, amely érvényesítése iránti eljárás nem
tartozik bírósági hatáskörbe.
II. Látszólagos tárgyi keresethalmazat esetében az egyes kereseteket érintően nincs helye az
ítélet részbeni hatályon kívül helyezésének és az eljárás részbeni megszüntetésének.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 2016. évi CXXX. tv. 240. § (1) bek. a) pont, 379. §; 2013. évi V.
tv. 6:564. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (7) bek.
BDT2021. 4385.

Az adós vezető tisztségviselője – a vezető tisztségviselői jogviszonya idején elkövetett hitelezői
érdeket sértő magatartása miatt – és az adós volt tagjai – a vagyoni hányaduk rosszhiszemű
átruházása miatt – nem perelhetők együtt, az ilyen keresetlevél meg nem engedett
pertársaságot tartalmaz.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1991. évi XLIX. tv. 33/A. §, 63/A. §; 2016. évi CXXX. tv. 37. § c)
pont, 173. § (1) bek., 176. § (2) bek. c) pont
BDT2021. 4386.
I. A személyiségi jog megsértésének nem automatikus következménye sérelemdíj
alkalmazása.
II. A jogosultat ugyan nem terheli a hátrány bizonyítása – ez nem feltétele a sérelemdíj
megítélésének –, azonban az érintett az őt ért nem vagyoni sérelemért követelheti a
sérelemdíjat, annak funkciója a személyiségi jogok megsértésével okozott nem vagyoni
sérelmek kompenzálása.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 2013. évi V. tv. 2:42. § (2) bek., 2:43. § d) pont, 2:45. § (2) bek.,
2:51. § (1) bek. a) pont, 2:52. § (1)-(3) bek.
BDT2021. 4390.
I. A károsult magatartása a fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatójának mentesüléséhez
vezető elháríthatatlan külső ok, ha a károsult olyan hirtelen kerül a szabályosan haladó
közlekedési eszköz elé, hogy a balesetet a rövid távolság miatt fékezéssel, vagy más módon
objektíve lehetetlen elkerülni.
II. Mentesülési ok fennállása esetén nem kell vizsgálni azokat a körülményeket, amelyeknek a
károsult közrehatása körében lenne jelentősége.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1959. évi IV. tv. 345. § (1) és (2) bek.
BDT2021. 4394.
Bűncselekményt megvalósító magatartással okozott kár, illetve a sérelemdíj iránti követelését
a károsult – választása szerint – érvényesítheti gyorsított perben, vagy az általános szabályok
szerinti perben. Az igény gyorsított perben történő érvényesítését lehetővé tévő törvény nem
teszi az igényérvényesítés e módját kizárólagossá.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 2020. évi LXX. tv. 2. §, 3. §

Közlemények, hírek, események
Cross-Border Litigation in Central-Europe: EU Private International Law before
National Courts (CEPIL) – magyar nemzeti workshop
2021. május 31-én került sor a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Nemzetközi Magánjogi Tanszéke és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtudományi
Kutatóközpont Jogtudományi Intézete szervezésében online a CEPIL kutatócsoport magyar
nemzeti workshopjára. A workshop a Bizottság által támogatott 800789 — CEPIL — JUST-AG2017/JUST-JCOO-AG-2017 projekt részeként kerül megrendezésre.
A workshop célja a kutatás magyar joggyakorlattal kapcsolatos eredményeinek és a magyar
nemzeti jelentés következtetéseinek prezentálása és megvitatása volt. A kutatási projekt

eredményei, ideértve az egyes nemzeti jelentéseket (cseh, észt, horvát, lengyel, lett, litván,
magyar, román, szlovák) is, a Kluwer Law International gondozásában jelennek meg „Crossborder litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts”
címmel.
A CEPIL kutatócsoport nemzetközi zárókonferenciájára pedig 2021. július 6-án került sor
szintén online a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete szervezésében.
Az egyes országok nemzeti jelentései alapján a kutatás eredményeit tartalmazó kiadvány a
Kluwer International kiadó gondozásában jelenik meg várhatóan 2022 elején.

Szakirodalmi ajánló
Pethő András: A polgári jog időszemléletének hatása az orvosi műhibaperekre. Állam- és
Jogtudomány, 2021/1. sz. 52-67. o.
Barsi József: The „Shadow Director” – az árnyékvezető a magyar joggyakorlatban. Iustum
Aequum Salutare, 2021/1. sz. 221-241. o.
Sándor István: A biztosítói kárfelelősség dogmatikai és gyakorlati problémái. Jogtudományi
Közlöny, 2021/4. sz. 200-203. o.
Zákány Judit: Szemelvények a gyógyulási esély elvesztésének megítélésével kapcsolatban
néhány európai országból. Magyar Jog, 2021/5. sz. 257-260. o.
Bánki Zoltán: A veszélyhelyzet és a rendeleti jogalkotás hatása a polgári jogi kötelmekre,
különös tekintettel a teljesítési határidőkre és a vis maior intézményére. Magyar Jog, 2021/5.
sz. 307-313. o.
Nochta Tibor: A veszély, kockázat és kárfelelősség sportjogi összefüggéseiről – különös
tekintettel a Covid-19 hatásaira. Sportjog, 2021/1. sz. 9-18. o.
Zavodnyik József: A felelősségbiztosítási szerződéskötési kötelezettségek szabályozása. Polgári
jog, 2021/3-4. sz. – Fórum
Hodula Máté: Az autonóm járművek hatása a közlekedési büntetőjog fejlődésére. MTA Law
Working Papers 2021/7. sz.
https://jog.tk.hu/mtalwp/az-autonom-jarmuvek-hatasa-a-kozlekedesi-buntetojogfejlodesere
Bene Lajos: Jobb lett volna, ha meg sem születik? Polgári Jog 2021/7-8. – Fórum
Reines János: A zálogjog mint kár? Polgári Jog 2021/7-8. - Tanulmány

Szeghő Katalin: A gyorsított per jogalkalmazási kérdései. Magyar Jog, 2021/7-8. sz. 412-418.
o.
Tóth Liliána: Kárfelelősségi kérdések távmunka során: milyen mértékben felel a munkáltató?
Munkajog, 2021/3., 33-44. o.
Völcsey Balázs: A külföldi jog terjedelme és tartalma megállapításának eszközei. Európai Jog,
2021/2. sz. 12-17. o.
Völcsey Balázs: A külföldi jog tartalmának megállapításával kapcsolatban felmerülő polgári
perjogi kérdések elemzése. Európai Jog, 2021/3. sz. 13-20. o.
Zavodnyik József: Az Aziz-ítélet szerinti „tisztességtelenségi teszt” a magyar bírói gyakorlatban
A Kúria Pfv.V.20.152/2020/7. számú ítélete. Fogyasztóvédelmi Jog 2021/1. ‒ Jogesetelemzés

Biztosítás és Kockázat c. folyóirat 2021/1-2. száma
https://mabisz.hu/wp-content/uploads/2021/05/biztositas-es-kockazat-8-evf-1-2-szam.pdf
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Könyvismertetés
Gráfl-Fülöp Györgyi (ügyvéd): Bárdos Péter: A fuvarozó felelőssége
[1] Bárdos Péter több évtizedet töltött el először a biztosítási, majd a szállítmányozási
szakmában, így az olvasó olyan könyvet vehet a kezébe, amelyet a mindennapi gyakorlatban
is használni tud.
[2] A könyv alcíme – mintegy ajánlásként – úgy szól, hogy Gyakorlati megoldások a
fuvarozásban dolgozó szakemberek számára a felelősségi helyzetekre. A könyv tehát nemcsak
a területen dolgozó jogi szakemberek, hanem a biztosítási, fuvarozói üzletágban dolgozó üzleti
szakemberek számára is készült.
[3] A szerző bevezető megállapításainak egyike, hogy a fuvarozás a gazdaság működésének
fontos ágazata, amit csak nyomatékosítani lehet, mivel a fuvarozás a globális
termékkereskedelem világában nélkülözhetetlen, minden termelői iparágakhoz kapcsolódik.

A fuvarozói, és általában a logisztikai szolgáltatások piaca az iparági tevékenységekkel együtt
nő, ezért a könyvet valóban minden, a fuvarozási és a felelősségbiztosítási szakmában dolgozó
szakember használhatja.
[4] Az olvasó már a tartalomjegyzék felütésével láthatja, hogy a saját ügyét – általában a
kártérítési ügyet – hogyan kell elhelyeznie a különféle jogszabályok rendszerében, milyen
fuvarozási ágról van szó, melyik jogszabályt kell alkalmazni, melyek annak a felelősségre
vonatkozó lényeges szabályai, kinek milyen jogai vannak a kár érvényesítése körében, és hogy
milyen tipikus felelősségi helyzetek merülhetnek fel. A könyv szerkezete ezért világos és
életszerű.
[5] A szerző elsőként a Ptk. fuvarozás általános szabályait ismerteti, majd a fuvarozási ágak
felelősségi szabályait külön-külön, de ugyanabban a rendben, a közúti, vasúti, a folyami,
tengeri, légi fuvarozási szerződés belföldi és nemzetközi szabályaival. Megállapítja, hogy a Ptk.
fuvarozásra vonatkozó szabályai jórészt háttérszabályként alkalmazandók, és ha így van akkor
a Ptk. milyen rendelkezései jöhetnek számításba a fuvarozói felelősség vizsgálatakor. Ennek
keretében utal a kereskedelmi szokásokra, valamint a bírói gyakorlatra is és rögzíti, hogy a
fuvarozó felelőssége egyedi szerződéseken, általános szerződési feltételeken (fuvarozói vagy
szakmai), különféle nemzetközi egyezményeken és a nemzeti háttérjogon alapul, amelyeket –
esettől függően – a nemzetközi magánjog szabályai egészíthetnek ki. Ezekhez a
megállapításhoz hozzátehetjük még azt is, hogy a Ptk. fuvarozásra vonatkozó alapvető
rendelkezéseihez hozzáadódhatnak még olyan általános szabályok is, amelyek a fuvarozáshoz
nem közvetlenül kapcsolódnak, de mégis jelentőségük lehet. Ilyen pl. a visszatartási jog vagy
a zálogjog gyakorlására vonatkozó szabály is.
[6] A könyv a Ptk. szerinti fuvarozói felelősség körében elsőként a felelősség jogi
jellegzetességeivel foglalkozik, majd a késedelemmel, az elállással, a hibás teljesítéssel, a
kontraktuális és deliktuális felelősség egyes vonatkozásaival, a megtérítendő kár mértékével,
a károsult és a károkozó magatartásával, a fuvarozói kimentéssel és az előreláthatósággal.
Taglalja a felelősség kizárásának és korlátozásának Ptk. szerinti lehetőségeit, valamint a
fuvarozóval szembeni igényérvényesítés lényeges szabályait. E körben kiemeli a feladó, a
címzett, az anyagi jogi jogosult fellépésének különféle szempontjait és a fellépési jogosultság
bizonyításának összefüggéseit.
[7] A könyv – amint azt a cím is jelzi – az egyes fuvarozási ágazatok szabályait nem minden
elemében, hanem a felelősségi oldalról tárgyalja. Ez a taglalási mód megfelel a lényeges, nap
mint nap felmerülő szakmai szempontoknak, különös tekintettel arra, hogy a
felelősségbiztosítási jogviszonyokban a káresetek kezelése nem feltétlenül jogi képzettséggel
rendelkező szakemberek közreműködésével történik, azaz a világos szerkezetnek és
fogalmazásnak jelentősége van.
[8] Egyes kérdésköröket külön is vizsgál a szerző, így pl. a fuvarozó elleni fellépés lehetséges
személyi körét, a bizonyítási, elévülési szabályokat, ez utóbbi nyugvására, megszakítására és a
szünetelésre is tekintettel.

[9] Mivel a nemzetközi egyezmények kialakulásának ideje, szerkezetük hasonlósága,
fogalomrendszere, és a mögöttük álló, általában sok évtizedes gyakorlat kevésbé indokolja a
részletezést egy könyvismertető keretei között, csak a belföldi közúti árufuvarozás
tekintetében adunk részletesebb tartalomismertetést és kiegészítő megjegyzéseket. Egyrészt
azért, mert a belföldi közúti fuvarozásra vonatkozó jogszabály relatíve új, másrészt mert
szövegezése a mindennapi gyakorlatban nehézségeket okozhat. Üdvözlendő tehát, hogy a
szerző részleteiben foglalkozik azokkal a problémákkal, amelyek a KÁSZ alkalmazásával
merülhetnek fel. Itt jegyezzük meg adalékként, hogy a KÁSZ mint kormányrendelet,
kötelezően alkalmazandó, ami azt is jelenti, hogy a KÁSZ a Ptk. szerződéses szabadságának
köréből végülis kiveszi a belföldi közúti fuvarozási szerződéseket. Bár alkotmányjogi
szempontból nézve lehetséges a Ptk diszpozitivitásának korlátozása, ez csak a szabályozás
tárgyának és mértékének (szükségesség) figyelembevétele mellett lehetséges. Ez a korlátozási
forma azonban alkalmazási nehézségeket okozhat.
[10] A szerző álláspontja szerint a KÁSZ kodifikációs (szövegezési) problémákat is felvet,
amivel teljes mértékben egyet lehet érteni. Pl. a rendelkezésre jogosult fogalma nincs
egyértelműen becsatlakoztatva a fuvarozási szerződés alanyainak fogalomkörébe, vagy, hogy
az áru hibája fogalom polgári jogi szempontból foglalt, mert az áru hibája szavatosságra utal,
ami nincs kapcsolatban a fuvarozással. De hozzátehetjük még ehhez a körhöz a megrendelő,
az üzembentartó, a jármű rendelkezésre bocsátása és az árutovábbítás fogalmát is, mivel a
fuvarozó partnere nem a megrendelő, hanem a feladó, ill., hogy az árutovábbítás fogalom a
Ptk. normaszövegében nem is szerepel, bár az követendő lenne minden alsóbbrendű magyar
jogszabályban. Ezt kívánja a szakmai konvenció (értés és értelmezés), a jogi dogmatika, és a
(jogi) gyakorlat, hogy a vitapontokat ne kelljen új elemekkel bővíteni. Pl., ha az árutovábbítás
fuvarozás, – amit laikus szemmel is értünk – miért ne lehetne a Ptk. szerinti fogalmat
használni? A szövegezési problémák széthúzzák a (bírói) gyakorlatot, az értelmezési
konvenciókat, amely veszély éppen a belföldi fuvarozásban áll fenn leginkább, mivel ezekben
az ügyekben járásbíróságok járnak el, így a joggyakorlat is jobban szóródhat.
[11] Ami pedig a rendelkezésre bocsátást, mint jogügyletet illeti, a rendelkezésre bocsátás
maga (mint főkötelezettség) bizonyosan nem a fuvarozás maga, lévén, hogy a felek fő
kötelezettsége nem az áru fuvarozásra történtő átadása, és azért fuvardíj fizetése, hanem a
jármű átadása a szerződéses partnernek. A KÁSZ ezt a jogügyletet a fuvarozási jogügylettől
nem választja el világosan. Ugyanez a megfontolás vonatkozik az üzembentartó kifejezésre is,
mivel a magyar jog a reálügyletet nem ismeri. Ez pedig – pusztán a Ptk. szabályai alapján – azt
jelenti, hogy a fuvarozási szerződést bárki megkötheti, mint szerződéses fuvarozó, azaz
mindegy, hogy a fuvarozó milyen minőségben birtokolja a járművet, és hogy „csak”
üzembentartó-e. Amint erre a szerző rámutat, a szövegezési kérdések messze vezethetnek,
amihez hozzátehetjük, hogy adott esetben felesleges jogvitákhoz is, mert a köznapi és a jogi
terminológia elkülöníthető.
[12] Megemlíti a szerző, hogy „A gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy a felek a megbízáson és
a fuvarlevél kiállításán túl egyéb módon is (pl. általános szerződési feltételek alkalmazásával)

meghatározzák a fuvarozási szerződés tartalmát.” Ehhez kiegészítésként megjegyezzük, hogy
ismeretes az ún. „bevásárlási vagy szolgáltatási feltételek” még bizonytalan gyakorlata, ahol
egy nagyobb mennyiség, projekt, vagy keretszerződés keretében lekötött partner esetén a
szolgáltatás igénybevevője maga ír elő általános fuvarozási szerződési feltételeket.
[13] Kiegészül a könyv a szállítmányozás alapvető szabályainak ismertetésével is, amire azért
van szükség, mert az árutulajdonos és a fuvarozó közé – az esetek jelentős részében, sőt minél
távolabbi a fuvarozási lánc, annál inkább – egy harmadik személy is belép. Ez a szállítmányozó.
A globális kereskedelem világában ez már nem is lehet másképp, ezért lehet azt mondani, hogy
a szállítmányozás a 19-20. század fordulóján stabilizálódott egyszerű fuvarközvetítés világából
kilépett, és ma már logisztikai iparágat jelent. Így a szállítmányozás jogi értelemben sem
egyszerű fuvarközvetítés már, hanem komplex, határokon átnyúló, sokszereplős, több ország
nemzeti jogát felölelő hálózat, amely a globálisan jár el, kapcsolódik minden egyes fuvarozási
ághoz és több ország logisztikai szolgáltatóihoz. Ezért fontos a szállítmányozók és a fuvarozók
(jog)viszonyának ismertetése és megismerése, hiszen az a Ptk. néhány rövid szakaszából nem
ismerhető meg a napi igények szerint.
[14] Fontos tehát, hogy a szerző felhívja a figyelmet a Magyar Általános Szállítmányozási
Feltételekre, a szállítmányozási tevékenység szokásos tartalmára, jellegzetességeire, úgymint
a kiválasztási felelősségre, a szállítmányozói felelősség általános felelősségi és fuvarozói
felelősségi szabályaira, a felelősségkorlátozás lehetőségére és tényére a MÁSZ szerint, a
gyűjtőforgalom speciális felelősségi alakzatára, az időnként eltérő bírói gyakorlatra, valamint
az igényérvényesítésre. Ez utóbbi törvényben szabályozott legitimáció (Ptk. 6:303 §). Eszerint
a szállítmányozó jogosult és köteles a megbízó kárát érvényesíteni, ami azt jelenti, hogy a
szállítmányozónak (mert ő áll szerződéses viszonyban a fuvarozóval és nem a szállítmányozó
megbízója) nem kell megszereznie a károsult jogi pozícióját. A kárt azonban, amit
érvényesíteni kell, természetesen bizonyítani is kell. A fuvarozó felelőssége szempontjából
pedig ez azt jelenti, hogy a fuvarozónak először azt kell vizsgálnia, hogy a vele szemben fellépő
személy legitimált-e, és milyen pozícióban és jogcímen kíván vele szemben kártérítést
érvényesíteni.
[15] A könyvet elsősorban azoknak a jogi és nem jogi képzettségű szakembereknek ajánljuk,
akik a fuvarozási és a fuvarozói felelősségbiztosítási szakmában tevékenykednek, de azoknak
is hasznos szakmai olvasmány, akik e két területtel csak érintőlegesen találkoznak, mint pl.
iparvállalatok beszerzői, akiknek rendszerszintű eligazításra lehet szükségük. Ők a könyv
elolvasásával konkrét kártérítési ügyeikhez kaphatnak eligazítást, megkímélve magukat
jogszabályok keresésétől és értelmezésétől.
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