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1. Bevezetés 
 

Ahogyan Eörsi Gyula 1958-ban született munkájában
1
 megfogalmazta, a jogellenes 

magatartásokért való felelősség problematikája mindig is jelentős kérdéskörét képezte a 

jognak. Minden állam igyekszik ezen magatartások körét jogi eszközökkel visszaszorítani. És 

nemcsak a megelőzés, hanem természetesen a jogellenes magatartásokra adott válasz sem 

elhanyagolható kérdéseket vet fel. Milyen célt szolgáljanak a jogi eszközök? A megelőzést 

vagy inkább a reparációt állítsák előtérbe? Kinek az érdekeit vegyük figyelembe? Elegendő-e 

csupán a károsult kárának megtérítése, vagy figyelemmel kell-e lenni magának a károkozónak 

személyére, vagy akár az egyedi körülményekre is? A történelem folyamán eltérő szemlélet 

módok alakultak ki, de a kérdéseket változatlanul fel lehet tenni, s a válaszok keresése sem 

befejezett. Munkámban a veszélyes üzemi felelősség kérdését állítom középpontba, amely 

véleményem szerint az egyes felelősségi alakzatok közül kiemelkedő helyet foglal el, 

tekintettel a mai modern világ technikai fejlődésére, s az azzal kapcsolatos kihívásokra. 

 

 

2. A szabályozás kialakulása 

 

Történetét tekintve az 1838. évi porosz vasúti törvény volt az első olyan törvény, amely a 

vasút működéséből származó károk bekövetkezte esetére előírta az objektív felelősségen 

alapuló helytállást a vasúttársaságnak. Ezt az objektív felelősségi formát 1909-ben 

terjesztették ki a gépjármű tartójára. Magyarországon a veszélyes üzemi felelősségi 

tényállások fejlődésében a bírói gyakorlatnak volt mindig is nagy jelentősége, hiszen az 

terjesztette ki a vaspályák által okozott halál vagy testi sértés iránti felelősségről szóló 1874. 

évi XVIII. tc. rendelkezéseit a gépjármű üzembentartójára. A jogfejlődés nyomon követhető 

az 1928-as magánjogi törvényjavaslatban, amely két tényállásban rögzítette ˝veszélyes 

üzemek˝ fokozott felelősségét.
2
 Az 1959-es Ptk. már egy általános tényállásban szabályozott 

minden esetet, a veszélyes üzem működéséből eredő károk cím alatt. Ez az elnevezés 

félrevezető lehet, ahogyan Eörsi Gyula is megfogalmazza „nem lehet bizonyosan azt állítani, 

hogy a gépi erőt alkalmazó üzemek valóban veszélyesek, másrészt nem is mindig üzemi 

működésről van szó, amikor a veszélyes üzemek fokozott felelősségének szabályai 

                                                   
 Búzás Barbara egyetemi hallgató, ME Állam- és Jogtudományi Kar, osztatlan jogászképzés, V. évfolyam. 
Konzulens: Dr. Pusztahelyi Réka, PhD egyetemi adjunktus, ME ÁJK, Polgári Jogi Tanszék 
1 EÖRSI Gyula: Kártérítés jogellenes magatartásért. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1958. 5. 
2 Magyarország Magánjogi Törvénykönyve, 1740.-1741. §§  
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alkalmazásra kerülnek”.
3
 Ezért e hibát orvosolva a hatályos Ptk. a korábbi tényállással 

megegyező szövegű új tényállást, új elnevezéssel, felelősség a fokozott veszéllyel járó 

tevékenység elnevezés alatt tartalmazza, a LXVIII. fejezetben. 

 

 

3. Fokozott veszéllyel járó tevékenység 

 

Nem teljesen egyértelmű, mi tartozik a fokozott veszéllyel járó tevékenység fogalma alá, 

hiszen, ahogyan az előző 1959-es Ptk. sem, úgy a ma hatályos 2013. évi V. tv. sem tartalmaz 

sem taxatív, sem példálózó felsorolást. A bírói gyakorlatnak hála, azonban a legfőbb 

esetkörök könnyen beazonosíthatók. Ide tartozik a gépi erővel hajtott jármű, a gépi erővel 

működő gazdasági üzem, a villamosenergiát termelő és átalakító üzem, különböző gépek 

alkalmazása (pl. traktor, daráló), robbanóanyag, sugárzó anyag, mérgező anyag, építkezés, 

tetőfedés, árokásás, fakivágás stb. A Ptk. részben a veszélyes üzemi felelősség fejezetéről 

szóló részben, részben pedig az állatok károkozásáról szóló fejezetben nevesít két esetkört: 

aki az emberi környezetet veszélyeztető tevékenységével másnak kárt okoz, az is a veszélyes 

üzemi felelősség szabályai szerint fog felelni, ugyanúgy, mint a veszélyes állat tartója. Már 

csak a most említett pár példával is könnyen belátható, hogy egy taxatív felsorolás nem is 

lenne elvárható a jogalkotótól, hiszen a számba vehető esetek köre folyamatosan bővül, a 

jognak pedig folyamatosan reagálnia kell a kialakult új helyzetekre.  

A bírói gyakorlat kellőképpen alkalmas e cél megvalósítására. Zsinórmértékül a Fővárosi 

Ítélőtábla 6.Pf.22067/2010/7. számú határozata
4
 szolgál, amely szerint: „Fokozott veszéllyel 

jár az a tevékenység, amelynek a folytatása során fellépő, viszonylag csekély mértékű 

rendellenesség is súlyos kárral fenyegető veszélyhelyzetet alakíthat ki. Fokozottan veszélyes a 

tevékenység akkor is, ha folytatójának csekélyebb mértékű vétkessége is súlyos kárveszéllyel 

fenyegető helyzetet teremthet, továbbá, ha egyszerre nagyobb számú személy életét, testi 

épségét, vagy vagyonát fenyegető kárveszélyt idéz elő.” A Fővárosi Ítélőtábla egy másik 

döntése
5
 szerint: A fokozott veszéllyel járó tevékenység megítélésénél a működtetés során 

alkalmazott eszköz jellemző vonásait kell vizsgálni, és a tevékenységgel elindítható 

lehetséges okfolyamat következményeit is figyelembe kell venni. Egyedileg kell mérlegelni 

azt a körülményt, hogy a rendeltetésszerű használat során fellépő csekély rendellenesség 

okozhat-e aránytalanul széles körben vagy aránytalanul súlyos mértékben károkat.” A Kúria 

álláspontja
6
 szerint „a veszélyes üzem működését nem lehet a pillanatnyi helyzet szerint 

megítélni, hanem a veszélyes tevékenység folytatását folyamatában egységesen kell 

értékelni.” Éppen ezért objektív felelősség terheli az üzembentartót a gépjármű leállítását és 

motorját követően a jármű ajtajának kinyitásával
7
 okozott kárért. A döntés azzal indokolható, 

hogy egészen addig, amíg a vezető nem hagyja el a leállított motorú és rögzített gépjárművet, 

addig az a forgalom résztvevőjének minősül, és így megőrzi veszélyes üzemi jellegét. 

 

 

4. Az üzembentartó 

 

Ahogyan azt az előbbiekben kifejtettem, a Ptk. nem határozza meg a fokozott veszéllyel 

járó tevékenység fogalmát, de arról sem találunk pontos definíciót, hogy kit terhel a 

                                                   
3 uo: 98.  
4 BDT2012.2661  
5 BDT2010.2358.  
6 BH1977.491.  
7 BH2007.1692  
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felelősség. A Ptk. annyit mond, hogy az minősül a fokozott veszéllyel járó tevékenység 

folytatójának, vagyis az az üzembentartó, akinek az érdekében a veszélyes üzem működik. 

Érdemes az üzembentartó személyét egy kicsit jobban is szemügyre venni. Eörsi Gyula 

szerint üzembentartónak
8
 elvileg azt kell tekinteni, akinek felelőssé tételével elsősorban a 

preventív szempontok, de ezek mellett a reparatív szempontok is leginkább szolgálhatók. A 

bíróság ennek megfelelően azt tekintette üzembentartónak, aki a tulajdonos, vagy jogcímtől 

függetlenül az a személy, aki a veszélyes üzemet a saját érdekében tartósan üzemelteti. Az 

üzembentartó lehet akár a bérlő, a haszonkölcsönbevevő, a haszonélvező, amennyiben a 

használati jogosultsága tartós. Ez a szemlélet a mai napig megállja helyét, ugyanis a Kúria PK 

40. számú véleménye alapján „a tevékenység folytatását ismétlődő, rendszeres és tartós 

tevékenység alapozza meg, amelynek megvalósulása mindig az eset egyedi körülményeinek 

függvényében ítélhető meg.”
 9

 

A következő problémát annak eldöntése okozhatja, hogy kit és mikortól kell tekinteni 

tulajdonosnak? Eörsi álláspontja az, hogy „a tulajdonost tulajdonjoga első percétől kezdve 

üzembentartónak kell tekinteni, noha még üzembentartói tevékenységet nem fejtett ki”.
10

 

Ez a megállapítás a mai napig relevanciával bír, ugyanis, ha adásvétel útján megszerzett 

gépkocsival az új tulajdonos okoz kárt, az ő felelősségét kell megállapítani, még akkor is, ha 

az ő személye a károkozás időpontjáig még nem került bejegyzésre a forgalmi 

nyilvántartásba. Ezt támasztja alá az EBH 1688/2007-ban foglalt megállapítás is, mely 

szerint: „A tulajdonváltozás forgalmi engedélybe való bejegyzés nélkül is terheli a kötelező 

gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésének kötelezettsége azt az üzembentartót, 

aki a gépjármű tulajdonjogát átruházással megszerezte.” 

A bírói gyakorlat is hozzájárult az üzembentartó fogalmának kialakulásához, mivel az 

1959-es Ptk. definíciót rá egyáltalán nem határoz meg. A következetes bírói gyakorlat szerint 

azt kell a fokozott tevékenység folytatójának tekinteni, aki a veszélyes üzemet fenntartja, 

tartósan üzemelteti, és akinek felügyelete, irányítása, ellenőrzése és a veszélyforrás elleni 

különleges védekezésre való kötelezettsége mellett a veszélyes üzemi tevékenység 

megvalósul. A hatályos Ptk. egy korábbi tervezete
11

 részletes felsorolást tartalmazott a bírói 

gyakorlatnak megfelelően, ugyanakkor a hatályos Ptk.-ba ezek közül csak egy elem került be. 

Így továbbra is fennáll a bírói mérlegelés a tekintetben, hogy kinek az érdekében működik a 

veszélyes üzem. 

A felelősség megállapítása során újabb figyelembe veendő szempont az lehet, hogy az 

üzembentartó nem feltétlenül azonos a közvetlen károkozóval, de nem feltétlenül 

üzembentartó a veszélyes üzem tulajdonosa sem. Ilyenkor, ha az üzembentartói minőség 

elválik a közvetlen károkozó személyétől, az üzembentartó a veszélyes üzemre vonatkozó 

szabályok szerint, a közvetlen károkozó pedig az általános felelősségi szabályok szerint felel a 

károsulttal szemben. 

A Ptk. kimondja, hogy ha a veszélyes üzemnek több üzembentartója van, őket közös 

károkozónak kell tekinteni. Ez azt fogja jelenteni, hogy felelősségük a károsulttal szemben 

egyetemleges lesz, ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy ezt a bíróság mellőzze, ha a 

károsult a kár bekövetkeztében maga is közrehatott, vagy ha az rendkívüli méltánylást 

érdemlő körülmények fennállása miatt indokolt. Ez esetben a bíróság a károkozókat 

magatartásuk felróhatósága arányában, ha ez nem megállapítható, közrehatásuk arányában 

marasztalja.  

                                                   
8 EÖRSI: Kártérítés jogellenes magatartásért i.m. 115. 
9Fővárosi Ítélőtábla Pf.21791/2011/8. 
10 EÖRSI Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 

1966, 269.  
11 2009. évi CXX.tv. 
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Külön problémát okozhat annak a kérdése is, hogy a veszélyes üzem jogellenes elvonása, 

illetőleg használata mennyiben befolyásolja az üzembentartói minőséget. A 14. számú elvi 

döntés nyomán a megszűnést széles körben elismerték a bíróságok, ez azonban csak egy rövid 

kitérő volt a jogfejlődés útvonalán. Mivel ez a károsultak érdekeit sem feltétlenül szolgálta, 

ezért 1956-ban hatályon kívül is helyezték ezt az elvi döntést. A XIII. sz. polgári elvi döntés 

kimondta, hogy az üzembentartói minőség csak akkor szűnik meg, ha a veszélyes üzemet 

jogellenesen és el nem hárítható módon vonják el. A mai gyakorlat szerint feketefuvar esetén 

az üzembentartói minőséget változatlannak szokták tekinteni, míg jogtalan eltulajdonítás 

esetében a biztosító általában csak az eltulajdonítóval szemben léphet fel, ugyanis az 

eltulajdonítás adott esetben elháríthatatlan külső oknak is tekinthető. 

 

 

5. A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség kérdése 

 

A ma hatályos polgári jog két kárfelelősségi rendszert ismer: a kontraktuális felelősséget, 

vagyis a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősséget, és a deliktuális, azaz a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősséget. Eltekintve ehelyütt a non-cumul szabály 

adta problémák ismertetésétől, kizárólag a szerződésen kívüli felelősség szempontjából 

vizsgálódunk az alábbiakban.
12

. 

Először érdemes megvizsgálni, hogy mik is a polgári jogi felelősségre vonás előfeltételei 

szerződésen kívül okozott károkért. Ezek a következők: a jogellenes magatartás, a kár, az 

okozati összefüggés a magatartás és a kár között, valamint a ˝vétkesség˝. A Ptk. kimondja, 

hogy törvény tiltja a jogellenes károkozást. A neminem laedere parancsának megfelelően, 

minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a törvény jogellenességet kizáró körülményt állapít 

meg. Ilyen jogellenességet kizáró körülmény lehet például a végszükség, vagy a jogos 

védelem esete, de az is, ha a kárt a károkozó a  károsult beleegyezésével okozta. Természetes 

itt is érvényesül az a kógens szabály, hogy a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, 

testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősség kizárása vagy 

korlátozása semmis.  

Főszabály szerint a károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni, azaz a károsult 

vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt, valamint a károsultat ért 

vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket. Eörsi szerint a kárt az okozati 

összefüggéssel együtt célszerű vizsgálni, hiszen, ahogyan ő fogalmaz, annak a kérdése, hogy 

mi tartozik a releváns károk körébe az tulajdonképpen az okozati összefüggés függvényében 

állapítható meg. Azaz, az a kár irreleváns, amely a jogellenes magatartással nincs okozati 

összefüggésben. De nemcsak a kár megítélése szempontjából van jelentősége az okozati 

összefüggésnek. Eörsi Gyula magyarázata szerint: „önmagában nem elegendő az, hogy a 

károsodás veszélyes üzem körében következett be, hanem ahhoz még az is szükséges, hogy a 

károsodás in concreto ne essék kívül azon a tevékenységen, amellyel a fokozott veszély jár.”
13

 

Ez egyben azt is jelenti, hogyha nem állapítható meg összefüggés, akkor a károkozó az 

általános kártérítési felelősségi alakzat szerint fog tartozni helytállási kötelezettséggel, azaz, 

ha bebizonyítja, hogy úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható, 

mentesül a kártérítési felelősség alól.  

A veszélyes üzemi felelősség szempontjából legfontosabb tényező azonban a 

felróhatóság kérdése. A polgári jogi felelősség ugyanis a felróhatóság elvi alapján áll és csak 

különleges okok és célok által motivált külön meghatározott esetcsoportokban tekint el a jog a 
                                                   
12 BARZÓ Tímea – JUHÁSZ Ágnes – LESZKOVEN László –-PUSZTAHELYI Réka: A kötelmek közös és a 

szerződés általános szabályai Novotni Alapítvány, Miskolc, 2015. 269.  
13 EÖRSI: Kártérítés jogellenes magatartásért, i.m. 104. 
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felróhatóságtól és teszi lehetővé a felelősség megállapítását a felróhatóságra tekintet nélkül is. 

A felelősség alapja ugyanis a felróható emberi magatartás. Azaz, ahogyan a Ptk. is kimondja, 

mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. 

Felróhatóan jár el az, aki az adott helyzetben nem úgy jár el, ahogyan az általában elvárható. 

Bizonyos esetekben azonban úgy ítéli meg a jogalkotó, hogy akkor is a polgári jog reparatív 

eszközeivel kell élni, ha a magatartás önmagában véve nem is felróható. Ez lesz a tárgyi 

felelősség területe.
14

 És miért is tartozik ide a veszélyes üzemi felelősség? Nos azért, mert 

ahogyan Eörsi fogalmaz: „a gépi erő és energia alkalmazása ugyanolyan jellegű tipikus 

károsító tényező lehet, mint a vétkesség.” Azaz a szabályozás célja az lesz, hogy felróhatóság 

(vétkesség) kérdésétől függetlenül is ösztönözze a tevékenység folytatóját arra, hogy a 

szükséges biztonsági előírásokat betartsa, biztonsági berendezéseket létesítsen, annak 

érdekében, hogy a tevékenységgel együtt járó veszélyforrásokat csökkentse, elhárítsa, 

megelőzze. Már a veszélyes üzemi felelősség legkorábbi szabályozásától kezdve könnyen 

észrevehető, hogy fokozatosan bővül az e szabályozás hatóköre alá vont esetek köre, akkor is, 

ha tanúi lehetünk a technika fejlődésének, amibe a veszélyt elhárító eszközök is beletartoznak. 

Ennek az a magyarázata, hogy elválaszthatatlan egységet alkot a technikának azon része, 

amely a veszélyek előidézője lehet, és az a része is, ami pontosan az ellenük való megfelelő és 

hatékony védekezést teszi lehetővé.  

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a fokozott veszéllyel járó tevékenységéért való 

felelősség megállapításához szükség van egy kárt okozó, jogellenes cselekményre, de a 

károkozó felróhatóságának a megállapítása nem szükséges.  

 

 

6. A felelősség alól mentesítő okok 

 

A kár bekövetkezte a károkozó szempontjából tulajdonképpen azt a kardinális kérdést 

veti fel, hogy hogyan tud mentesülni a felelősség alól. A fokozott veszéllyel járó tevékenység 

során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Ptk. csak szűk körben enged mentesülést.  

Ha megvizsgáljuk a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános 

szabályát, azt láthatjuk, hogy a károkozónak ˝csupán˝ azt kell bizonyítania, hogy magatartása 

nem volt felróható, azaz úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható. Ezzel 

szemben jóval nehezebb a szerződésszegésért való felelősség alól mentesülni. Ott ugyanis 

három feltételnek is teljesülnie kell. Az első, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül 

eső körülmény okozta, a második, hogy ez e körülmény a szerződéskötés időpontjában előre 

nem volt látható, végül pedig a harmadik feltétel, hogy nem volt elvárható, hogy a körülményt 

a károkozó elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.  

A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatója akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a 

kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén 

kívül esik. 

Ilyen elháríthatatlan ok lehet a vis maior, vagyis erőhatalom esete, továbbá a károsult 

elháríthatatlan külső közrehatása, harmadik személy elháríthatatlan külső cselekménye, vagy 

más külső erő erőhatalomnak nem minősülő, de elháríthatatlan hatása. 

De mit is jelent a vis maior fogalma? Földi és Hamza definíciója szerint „a vis maior 

senki által el nem hárítható esemény.” 
15

 A vis maior tehát olyan ellenállhatatlan erő, amely 

olyan mértékű erőt, eseményt jelent, amelynek egyik ember sem tud ellenállni, amelyet senki 

sem tud elhárítani. Ide tartoztak a természeti események, a háború, a forradalom, vagy 
                                                   
14 EÖRSI: Kártérítés jogellenes magatartásért i.m.  68.  
15 FÖLDI András – HAMZA Gábor: A római jog története és institúciói, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

1996. 429.  
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rablóbanda támadása. Az erőhatalom köre azonban a technika fejlődésével folyamatosan 

változik. Eörsi Gyula megítélése szerint „olyan ok semmi esetre sem minősíthető 

erőhatalomnak, amellyel kapcsolatban felmerülhet a felelőssé tétel útján az elhárításra 

irányuló ösztönzés lehetősége és célszerűsége.”
16

 Azaz a jogi szabályozással ösztönözni kell 

az üzembentartókat az elhárításra. Másfelől viszont célszerű azt is megvizsgálni, hogy az 

elhárítás mennyiben lehetséges a költségeket is figyelembe véve. Ide vonatkozik a bíróság 

azon megállapítása, hogy: „Az elháríthatatlanság akkor állapítható meg, ha a technika adott 

fejlettségi szintjére és a gazdaság teherbíró képességére is figyelemmel, objektíve nem áll 

fenn a védekezés lehetősége.”
17

 Ez tehát azt jelenti, hogy a védekezés akkor is lehetetlennek 

fog minősülni, ha ugyan rendelkezésre állnak műszaki feltételek, de ez aránytalanul magas 

költségekkel járna. Havasi Péter szerint az elháríthatatlanság megállapításához az szükséges, 

hogy ne létezzen olyan megoldás, amely a káreset elhárítását lehetővé tette volna.
18

 

Érdemes azonban szemügyre venni, hogy milyen lehetőségek merülnek fel akkor, ha a 

vis maior mellett valamilyen emberi magatartás is közrejátszik a kár bekövetkezésében. 

Kőhidi Ákos tanulmányában
19

 három esetkört nevesít, amiből én kettőt szeretnék kiemelni. 

Az első eset, ha a vis maior olyan elemi erejű, amely szinte magába olvasztja az emberi 

magatartást, vagy éppen fordítva, bár van valamilyen természeti esemény, azt külön nem kell 

értékelni, ugyanis összefonódik a magatartással. Ha tehát a felróható emberi magatartás a 

természeti körülményekkel elválaszthatatlanul összefonódva fejti ki hatását, általában csak az 

első lesz a releváns. Közömbös lesz tehát a természeti erők erőhatalmi jellege egy árvíz 

bekövetkezte esetében, ha a kár azért keletkezett, mert elvágták a töltést, hogy saját földjüket 

mentesítsék, és így az ár más földjén okozott károkat. A második eset, ha ugyan mind a 

természeti, mind az emberi erő közrehat a károkozásban, de csak azáltal, hogy a vis maior az 

emberi mulasztás következtében okozott kárt. Ezt úgy lehet példával szemléltetni, hogy ugyan 

bekövetkezik valamilyen természeti esemény, pl. egy vihar, és a villámcsapás kárt fog okozni, 

de csak azért, mert a szükséges óvintézkedések megtételét elmulasztották. Ha megtették volna 

a szükséges óvintézkedéseket, a villámcsapás nem okozott volna kárt, magyarán a kár 

elhárítható lett volna. Ilyenkor a kár releváns oka nem a vis maior, hanem az emberi 

mulasztás lesz. E két eset kiemelésével az volt a célom, hogy belássuk, hogy bár a vis maior 

kérdése egyszerűnek tűnhet, mégis mint mindig, ezekben az esetekben sem szabad elsiklani 

az ügy egyedi körülményei mellett. 

Az emberi magatartás önmagában nagyon ritkán minősülhet erőhatalomnak, mégis 

előállhat ilyen helyzet háború, polgárháború, vagy forradalom bekövetkezte esetén. Itt 

azonban megszorító értelmezést kell alkalmazni, csak a közvetlen háborús károkozás 

minősülhet erőhatalomként. 

A bírói gyakorlat szerint elháríthatatlanság körébe tartozik még az állat közrehatása, 

harmadik személy vagy a károsult közrehatása. Harmadik személynek csak azt lehet tekinteni, 

aki kívül áll az üzembentartó körén, tehát ha az jogi személy, akkor nem tartozik a jogi 

személy kollektívájába, és nem is képviselője vagy megbízottja annak. Azt kell vizsgálni 

ilyenkor, hogy egyáltalán lehetséges volt-e az elhárítás.
20

 Ebben az esetben az is előfeltétel, 

hogy e harmadik személy magatartása olyan hirtelen és váratlan, hogy eleve nem volt 

                                                   
16 EÖRSI: Kártérítés jogellenes magatartásért 1958. 107.  
17

 BDT2002.678  
18 HAVASI Péter: XXVII. Cím. A felelősség egyes esetei. In: Wellmann György (szerk.): Az új Ptk. magyarázata 

VI./VI. Budapest, HVG-ORAC, 2013. 466. 
19 KŐHÍDI Ákos: Az elháríthatatlanság fogalmának relativizálódása a magyar polgári jogban http://dfk-

online.sze.hu/images/egyedi/lenkovics%20k%C3%B6tet/k%C5%91hidi.pdf (2017. 03.15.) 
20 EÖRSI: Kártérítés jogellenes magatartásért i.m. 1958. 109.  
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előrelátható. Az erőhatalomnál az előreláthatóság kérdése olyan szempontból mellékes, hogy 

még ha előre is lehetne látni, akkor sem lenne elhárítható.  

A következő kimentési szempont lehet a károsult saját hibája. Erre vonatkozó 

rendelkezésben a Ptk. kimondja, hogy nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a 

károsult felróható magatartásából származik. Tehát ez azt jelenti, hogy a károsultnak a 

károkozásban való részvétele csak akkor vehető figyelembe, ha ez a részvétel felróható, azaz 

szükséges, hogy a károsult vétőképes legyen és fennálljon a felróhatósága is. Szem előtt kell 

tartani, hogy a veszélyes üzem üzembentartójánál továbbra sem beszélhetünk vétkességről, ő 

továbbra is objektív alapon fog felelni. Tehát a mentesülés mértéke nem a károsult és a 

károkozó felróhatóságának egymáshoz viszonyított arányától függ, hanem a károsult 

önhibájának mértékétől. További szabály, hogy a kármegosztásnál a tevékenység fokozottan 

veszélyes jellegét az üzembentartó terhére kell figyelembe venni. 

A veszélyes üzem egyik legtipikusabb esete, ha a gépkocsi vezetője okoz kárt egy másik 

személynek. Az előbbiek során végigvettem a mentesülés azon lehetséges eseteit, amikor a 

kárt egy elháríthatatlan, külső ok okozta. De a károkozás bekövetkezhet az üzem körén belüli 

okból is, ami szintén elháríthatatlan lehet. Kérdés ilyenkor, hogy vajon ez is mentesüléshez 

vezethet-e. Eörsi Gyula példának azt az esetet veszi, amikor a gépkocsivezető szívszélhüdést 

kap, és a vezető nélkül maradó kocsi balesetet okoz. Kétfajta lehetséges megoldást vázol fel. 

Az egyik szerint, ha csak a prevenciós okokra vagyunk tekintettel, akkor ezt is mentesítő 

oknak kellene tekinteni. Ugyanakkor ha „az aktivitás kockázatának a méltányossággal is 

összekapcsolt, a felelősség tulajdonképpeni körén már kívül fekvő elvére is tekintettel 

vagyunk, a felelősséget ebben az esetben is meg kell állapítani.”
21

 Azt a következtetést szűri 

le, hogy a tételes jognak az előbbi megoldás felel meg, de a bíróságok nem mindig így járnak 

el. Ehhez a problémához kapcsolódik egy 1975-ben született bírósági határozat, mely szerint: 

„ A gépkocsivezető betegsége és az ezzel együtt járó hirtelen eszméletvesztése nem minősül a 

fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül eső elháríthatatlan oknak. Az elsőfokú 

bíróság érvelése szerint a fokozott veszéllyel járó tevékenységi kört kiterjesztően kell 

értelmezni, az nem korlátozódhat a gépjármű gépi, technikai berendezéseire, hanem e körbe 

tartozik a gépjármű felett uralmat gyakorló személy, vagyis a gépjármű vezetője.” Tehát a 

bíróság álláspontja szerint a rendellenesség nem vezethető vissza külső okra, így felelősségre 

lehet vonni a gépkocsit vezető személyt. Ebben az ügyben törvényességi óvást követően 

megállapították, hogy „a gépkocsi üzemeltetése során a gépkocsi vezetőjének a tevékenysége 

szorosan összefügg a fokozott tevékenység folytatásával.”
22

 Szerintem nagyon érdekes 

megfigyelni, hogy a két vélemény mennyire különbözik egymástól, annak ellenére, hogy 

Eörsi Gyula véleményét 1958-ban fogalmazta meg, és úgy gondolta, hogy a tételes jognak 

jobban megfelelne, ha mentesülési okként vennénk figyelembe a vezető hirtelen 

megbetegedését, míg 1975-ben már ezzel pont ellenkezően értékelték, és megállapították a 

vezető felelősségét. Véleményem szerint egy ilyen hirtelen rosszullétnél meg kellene 

állapítani a vezető mentesülését a következő ok miatt. A fokozott veszéllyel járó tevékenység 

szabályozásánál, mint ahogyan azt már korábban is jeleztem, a jogalkotó arra fektette a 

hangsúlyt, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre szorítsa, és hogy a tevékenységet folytató 

minden lehetséges eszközzel igyekezzen csökkenteni a kár bekövetkeztének esélyét. Úgy 

gondolom, egy ilyen hirtelen rosszullét ellen még rendszeres orvosi vizsgálatokon való 

részvétellel sem lehet védekezni. Az ilyen betegségek sem nem láthatóak előre, sem nem 

háríthatóak el, amiből pedig szerintem az következik, hogy kvázi erőhatalomként működnek. 

                                                   
21 Uo. 114.  
22 BH 267/1975 
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Ha pedig ez így van, ugyanolyan elbírálás alá kellene esnie, mint a már korábban bemutatott 

vis maior esete. 

 

 

7. A vétőképtelen személy közrehatása 

 

A károsulti közrehatás szabályai alatt találjuk a vétőképtelen személy általi közrehatást is. 

Az új Ptk., szemben a korábbi Ptk.-val, meghatározza, hogy kiket is tekintünk 

vétőképtelennek. E szerint azt a személyt kell vétőképtelennek tekinteni, akinek belátási 

képessége oly mértékben korlátozott, hogy károkozással kapcsolatos magatartása 

következményeit nem képes felmérni. 
23

 A vétőképtelen személy polgári jogi felelőssége tehát 

nem állapítható meg, kártérítésre sem lesz kötelezhető. Ezért mondja ki a Ptk., hogy ha a 

vétőképtelen személy elhárítható magatartásával a károkozásban közrehatott, az 

üzembentartót a vétőképtelen károsulttal szemben teljes felelősség terheli.
24

 

 E rendelkezés értelmezéséhez segítségünkre szolgál a PK 39. szám alatt meghatározott 

Polgári Kollégiumi vélemény: „ha olyan személy, akinek belátási képessége hiányzik vagy 

fogyatékos, a fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatása közben keletkezett kárát 

elháríthatatlan külső okként minősülő magatartásával maga idézte elő, a veszélyes 

tevékenység folytatója mentesül a kártérítési felelősség alól. Ha azonban elhárítható 

közrehatás esete áll fenn, akkor a veszélyes tevékenység folytatóját teljes felelősség terheli. 

Ilyen esetben a Ptk. 345. §-ának (2) bekezdése alapján kármegosztásnak akkor sincs helye, ha 

a károsult személy gondozója a felügyelet ellátása érdekében nem úgy járt el, ahogy az az 

adott helyzetben általában elvárható.”
25

  

Tehát, ha a gépkocsi elé váratlanul, hirtelen egy óvodás gyermek kiszalad és így a 

gyermeket a gépkocsi vezetője elüti, ha a vezető bebizonyítja, hogy a gépkocsi szabályosan 

haladt, és a balesetet sem fékezéssel, sem a haladási irány megváltoztatásával nem lehetett 

volna elkerülni, mentesül a felelősség alól, hiszen ez elháríthatatlan külső okként fog 

minősülni. Ha viszont kellő előrelátással számítani lehetett arra, hogy a gyermek a gépkocsi 

elé kiléphet, és a baleset az óvatosság fokozása és a sebesség csökkentése mellett elkerülhető 

lett volna, felelni fog. Ha megállapítják az üzembentartó felelősségét, akkor az a vétőképtelen 

személy gondozójával szemben megtérítési igényt érvényesíthet.
26

 Természetesen ennél a 

kármegosztásnál is a tevékenység fokozottan veszélyes jellegét az üzembentartó terhére kell 

figyelembe venni.
27

 

 

 

8. A károsultat egyéb szabályok 

 

Két szabályt kell itt megemlíteni. Az egyik, hogy a felelősség kizárása vagy korlátozása 

semmis; ez a tilalom a dologban okozott károkra nem vonatkozik. E rendelkezéssel 

valószínűleg a jogalkotó külön is hangsúlyozni kívánta az élet és testi épség védelmét, hiszen 

az ezekben okozott kárért való felelősséget nem lehet kizárni.  

A másik szabály vonatkozásában már megoszlanak a vélemények, hogy valóban a 

károsult érdekét szolgálja-e az elévülési idő szigorúbb szabályozása. A veszélyes üzemi 

felelősségből eredő kártérítési követelés három év alatt évül, míg az általános elévülési idő öt 

                                                   
23 Ptk. 6:544. § (1) bekezdés 
24 Ptk. 6:537.§ (2) bekezdés 
25 PK 39. számú vélemény 
26 Ptk. 6:537.§ (2) bekezdés 
27 Ptk. 6:537. § (1) bekezdés 
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évben van meghatározva a Ptk.-ban. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a három év letelte 

után semmilyen igényérvényesítési lehetősége nincs a károsultnak. A speciális elévülési 

határidőt követően még nyitva áll a lehetőség, hogy az általános szabályok szerint 

érvényesítse igényét a károkozóval szemben. Ugyanakkor nehéz olyan jogpolitikai indokot 

keresni, ami igazolná, hogy a veszélyes üzemért való szigorúbb helytállási kötelezettség miért 

csak három évben van meghatározva, s talán a károsult érdekét jobban szolgálná az általános 

elévülési idő alkalmazása. 

 

 

9. Veszélyes üzemek találkozása 

 

Ha nemcsak a károkozó, de a károsult is veszélyes üzem a felelősség kérdése 

megváltozik. Főszabály szerint a károkozó felelőssége objektív, azaz felróhatóságát nem kell 

vizsgálni. Itt azonban a tárgyi felelősséget nem lehet alkalmazni, hiszen az azt a furcsa 

helyzetet eredményezné, hogy mindkét fél a másik kárát fizetné meg. Ezt elkerülendő itt 

mindkét fél felróhatóságát vizsgálni kell, és így az üzembentartók felróhatóságuk arányában 

kötelesek a másiknak okozott kárt megtéríteni.  Ezt a Ptk. kiegészíti azzal a szabállyal, hogy 

ha nem az üzembentartó a tényleges károkozó, akkor az üzembentartó a kár megtérítésére a 

tényleges károkozó magatartásának felróhatósága alapján lesz köteles. Ez tehát az az eset, 

amikor mindkét üzembentartó felróhatóan járt el.  

Előfordulhat ettől eltérő eset is, amikor a kár bekövetkezte egyik érintett félnek sem 

róható fel, mindketten úgy jártak el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, de 

mégis kár következett be. Ilyenkor a kárt az lesz köteles megtéríteni, akinek a fokozott 

veszéllyel járó tevékenysége körében a kár bekövetkezéséhez vezető rendellenesség felmerült. 

Gyakran példa erre, a belső üzemzavaron kívül, ha egy szabályosan haladó gépjármű által 

felvert kő, kavics egy másik, ugyancsak szabályosan haladó gépkocsi szélvédőjében okozott 

kárt. Itt egyik fél felróhatóságáról sem beszélhetünk, ugyanakkor a keletkezett kárt valakinek 

meg kell téríteni. Az előbb ismertetett szabály szerint tehát azt kell megvizsgálni, hogy a 

rendellenesség melyik üzembentartó tevékenysége körében merült fel és hogy hogyan kell 

értelmezni a rendellenességet. Az EBH 99/2009. szerint „a jogszabály a rendellenesség 

fogalmát nem szűkíti le a fokozott veszéllyel járó tevékenység eszközére.” További 

megállapítása, hogy „ a gépkocsi mozgási energiája és a kő súlya együttesen fejt ki károkozó 

hatást. Ezért annak felverődését a veszélyes üzem működésének körén belül jelentkező 

rendellenességként kell értékelni.”
28

 Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a 

rendellenesség fogalmát ismételten a károsult védelme érdekében tágan, rugalmasan kell 

értelmezni. 

Abban az esetben, ha az egymásnak okozott kár mindkét fél fokozott veszéllyel járó 

tevékenysége körében bekövetkezett rendellenességre vezethető vissza, vagy ha ilyen 

rendellenesség egyik félnél sem állapítható meg, kárát mindegyik fél maga viseli. Ezzel 

tulajdonképpen a casus nocet domino szabály érvényesülését mondja ki a jogalkotó. 

Az imént bemutatott rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a veszélyes 

tevékenységet folytatók közösen okoznak kárt egy harmadik személynek. A szabályozás csak 

annyiban tér el, hogy ha nem állapítható meg felróhatóság, sem rendellenesség, akkor a kárt 

egyenlő arányban kell viselniük.  

 

 

10. Összegzés 
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Összességében elmondható, hogy a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való 

felelősség szabályainak megalkotása során a jogalkotó a károsult érdekeit tartja szem előtt. Az 

ide tartozó tevékenységek körét a jogalkotó nem határozza meg, tág teret hagy a bírói 

gyakorlatnak. E tevékenységek köre a technika fejlődésével újabb és újabb esetekre 

terjeszthető ki. Változás a korábbi Ptk.-hoz képest, hogy a jogalkotó meghatározza az 

üzembentartó fogalmát, noha ezt is szűkebben állapítja meg a bírói gyakorlathoz képest, így 

az továbbra is figyelembe veendő. A felelősség alapja objektív, fő szabály szerint 

felróhatóságtól független, a kimentési lehetőségek korlátozottak az általános felelősségi 

alakzathoz képest. A veszélyes üzemek találkozásánál differenciált szabályozásról 

beszélhetünk, valamint ez esetben ismét vizsgálandó a felróhatóság.  

E terület szabályozásának színességét én abban látom, hogy a jogalkotónak, és 

jogalkalmazónak egyaránt figyelemmel kell lennie a technikai fejlődésekre, s még ha a 

törvény szövegében nagy változás nem is figyelhető meg az évek során, a bíróságra nagy 

feladat hárul a jogértelmezés, és ezáltal a jogfejlesztés terén. 


