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Rendelkező rész  

A Kúria a Balassagyarmati Törvényszék 15.Mf.20.284/2015/4. 

számú ítéletét hatályában fenntartja 

 

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek - 

tizenöt nap alatt - 30.000 (harmincezer) forint és 8.100 

(nyolcezer-egyszáz) forint áfa felülvizsgálati eljárási 

költséget.  

 

A le nem rótt 558.500 (ötszázötvennyolcezer-ötszáz) forint 

felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli. 

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 



Indokolás 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 

[1] A felperes 2007. június 11-én 2007. december 10-éig tartó 

határozott időtartamra kötött munkaszerződést az alperessel. 

Munkaköre a készáru-raktárban kommisszionáló volt. A munkába 

állásakor a munkaköre szerinti munkavédelmi oktatásban 

részesült. A munkakörébe tartozott a raktárkezelési feladatok 

elvégzését követően a polcok közötti útvonal, illetve a polcok 

alatti padlórész takarítása is, melyet a műszak végén kellett 

elvégezni. A takarítás körülbelül 80 cm fejszélességű 

partvissal történt.  

[2] 2007. október 20-án délutános műszakba volt beosztva, ezt 

követően 3 nap munkaszünet következett. A takarítást gyorsan, 

nagy lendülettel végezte. Az egyik polc alá benyúlva a partvis 

vége beakadt a polc lábába, és annak nyele rácsapódott a bal 

bokája feletti lábrészre. Erős fájdalmat érzett, a takarítást 

azonban befejezte, és a gyári busszal hazament. A balesetnek 

nem volt szemtanúja, azt az alperesnek aznap a felperes nem 

jelezte. Munkatársának, O.A.-nak mesélte el a gyári buszról 

leszállva még aznap, hogy mi történt. 2007. október 21-23. 

között otthon borogatta a lábát, háziorvoshoz, ügyeletre nem 

ment. 2007. október 24-én és 25-én a lábfájdalmai ellenére 

dolgozott. A felettesétől 2007. október 26-án lábfájdalomra 

hivatkozással szabadságot kért, aki azonban orvoshoz küldte. A 

felperes ekkor említette T.L.-nak, hogy a lába a munkahelyen 

sérült meg.  
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A felperest a háziorvosa 2007. október 26-ával táppénzes 

állományba vette, zúzódást állapított meg. A röntgenfelvétel 

2007. november 5-én vagy 7-én készült, amely szárkapocs csont 

törést mutatott ki, majd a felperes előbb fekvő, utána 

járógipszet kapott.  

[4] A munkáltató a felperes jelzését követően 2007. november 7-én 

állított ki munkabaleseti jegyzőkönyvet az esetről, amelyben 

megállapították, hogy a munkatér padozata egyenletes, 

csúszásmentes, elegendő hely áll rendelkezésre a biztonságos 

munkavégzéshez. A használatos partvis (800 mm széles, súlya 

kb. 1,5 kg) biztonságos munkavégzésre alkalmas. A baleset 

kizárólag a sérült figyelmetlenségének következménye, az 

nagyobb odafigyeléssel elkerülhető lett volna. A munkáltató 

2007. november 7-én kelt határozatával a felperes balesetét 

üzemi balesetnek ismerte el.  

[5] 2008. január 31-én az alperes újabb munkabaleseti 

jegyzőkönyvet állított ki, amelyben „utólagosan felmerült 

tényadatok alapján" a munkabalesetet törölte. 2008. február 8-

án pedig visszavonta a baleset üzemiségét elismerő 

határozatát. 
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Az OMMF jogerős másodfokú határozata a felperes által hivatkozott, 

2007. október 20-án 21 óra 40 perckor bekövetkezett balesetet 

munkabalesetnek minősítette.  

Az OEP által kiadott, az alperest az üzemi balesettel 

összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátás 

költségeinek megtérítésére kötelező fizetési meghagyást támadó 

keresetet elutasító elsőfokú ítéletet a Legfelsőbb Bíróság 

Mfv.III.11.002/2010/3. számú ítéletével hatályon kívül 

helyezte. Megállapította, hogy a baleset a sérült munkakörébe 

tartozó feladat végzése során történt egy különös tudást, 

ismeretet nem igénylő, speciális veszélyt magában nem hordozó, 

a mindennapi életben is végzett tevékenység ellátásakor. Az 

kizárólag a sérült figyelmetlen, kapkodó munkavégzése, óvatlan 

mozdulata miatt következett be. 

[7] Az ORSZI 2009. február 6-án kelt másodfokú szakvéleménye 

szerint a felperes össz-szervezeti egészségkárosodásának 

mértéke 2007. október 20-ától 14 %, és ugyanennyi az abból 

eredő üzemi baleseti egészségkárosodás. A felperesnek 2008. 

szeptember 4-étől 2010. szeptember 3-áig baleseti járadékot 

folyósítottak. 

[8] A perben beszerzett dr. B. Orvosszakértői Iroda Kft. által 

készített igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint a 

felperes össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke 2012-

től 10 %, és ugyanennyi az üzemi baleseti eredetű össz-

szervezeti egészségkárosodás mértéke is. 



A kereseti kérelem és az alperes védekezése 

[9] A felperes a keresetében kérte annak megállapítását az 1992. 

évi XXII. törvény (régi Mt.) 174. §-a alapján, miszerint 2007. 

október 20-án üzemi balesetet szenvedett, és ezzel 

összefüggésben felmerült vagyoni és nem vagyoni kárát is 

érvényesítette. Hivatkozott arra, hogy az alperes felelős a 

bekövetkezett balesetért, mert nem biztosította a nyugodt és 

kiegyensúlyozott munkavégzéshez elengedhetetlen feltételeket: 

a létszámhiány miatt kapkodni, sietni kellett, hogy az napra 

kiadott nagyobb területet még az alperes által biztosított 

buszjárat indulása előtt kitakarítsa. A takarítási feladat a 

munkaköri leírásban nem szerepelt. A partvis rendeltetésszerű 

használatra alkalmatlan volt, mozgott a feje. Amennyiben zárt, 

a bokát is védő cipőben dolgozott volna, a sérülése 

megakadályozható, avagy csökkenthető lett volna. 

 

[10] Az alperes ellenkérelmében elsődlegesen jogalap hiányában 

kérte a kereset elutasítását, mert a felperes sérülése nem a 

munkahelyén, nem a munkaviszonyával összefüggésben 

keletkezett. Másodlagosan arra hivatkozott, hogy a baleset a 

felperes kizárólagos és elháríthatatlan magatartásának a 

következménye, ezért az alperes az Mt. 174. § (2) bekezdés 

alapján mentesül a kárfelelősség alól. A felperes munkájához 

nem volt előírva egyéni védőeszköz. A takarítási területet, a 

munkaeszközt jól ismerte, azzal kapcsolatosan problémát, vagy 

rendellenes munkakörülményt a munkáltatónál nem jelzett. A 

szükséges létszám és a rendelkezésre álló idő megfelelő volt. 

A felperes munkába állásakor munkavédelmi oktatásban 

részesült. A takarítással összefüggésben semmilyen speciális 

veszély nem merült fel. 
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Az első- és másodfokú ítélet 

 

[11] A Fővárosi Munkaügyi Bíróság illetékesség hiányában meghozott 
ítéletének másodfokon történő hatályon kívül helyezését 

követően eljárt Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság 4.M.409/2013/30. számú ítéletében megállapította, hogy 

a felperes 2007. október 20-án munkavégzés közben balesetet 

szenvedett. A felperes vagyoni és nem vagyoni kártérítés 

megfizetésére irányuló valamennyi kereseti kérelmét 

elutasította. Marasztalta (a felperest) az alperes javára 

perköltségben. Megállapította, hogy az állam által előlegezett 

költséget és illetéket az állam viseli.  

[12] Az orvosi leletek, az igazságügyi orvosszakértői vélemények és 
a tanúk vallomása alapján állapította meg tényként, hogy a 

felperes 2007. október 20-án munkaidőben, munkavégzés közben 

szenvedett balesetet, mellyel összefüggésben keletkezett a 

2007. november 5-én diagnosztizált bal láb szárkapocs csont 

repedés. A felperes tehát az Mt. 174. § (1) és (4) bekezdés, 

MK. 29. számú állásfoglalás szerinti bizonyítási 

kötelezettségének eleget tett. 

[13] A perbeli bizonyítási eszközök a polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 206. § (1) bekezdés 

szerinti együttes mérlegelése alapján vonta le azon 

következtetését, hogy az alperes az Mt. 174. § (2) bekezdés és 

az MK. 29. számú állásfoglalás c) pontja szerint bizonyította, 

hogy a felperes balesetét kizárólag az ő elháríthatatlan 

magatartása okozta.  
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A munkavédelmi oktatásról felvett „igazolás" tartalma, az 

írásszakértői szakvélemény, a munkavédelmi vezető és a 

raktáros munkavállalók egybehangzó tanúvallomása alapján 

tényként állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a felperes 

biztonságos munkavégzéséhez (raktárkezelési segédmunka, 

takarítási segédmunka) szükséges munkavédelmi, munkaszervezési 

ismereteket munkavédelmi oktatás keretén belül a munkába 

lépéskor az alperes biztosította. Az oktatáson a felperes 

részt vett.  

[15] A raktáros műszakvezető, a munkavédelmi vezető, a raktáros 

munkavállalók egybehangzó tanúvallomása alapján a 2007. 

október 20-ai délutános műszak munkaszervezési körülményeire 

vonatkozó felperes által hivatkozott létszám- és időhiány nem 

bizonyított. Az alperes ugyan nem vitatta, hogy aznap a két 

raktárszintről a két műszakban lévő 70 fő raktáros létszámból 

körülbelül 10 fő hiányozhatott, de ez nem hatott ki a 

munkateherre és a munkaidőre. V.I. előadta, hogy ha két sort 

is kellett „vinni" aznap, az sem indokolta a megszokottnál 

gyorsabb, megfeszített munkatempót. A felperes a 

munkaszervezés körében a tanúvallomások értékelését kérte, más 

bizonyítást nem indítványozott.  

[16] A munkaeszköz balesetveszélyességére a perben csak a felperes 

előadása állt rendelkezésre. A bíróság a Pp. 164. § (1) 

bekezdésére, Pp. 3. § (3) bekezdésére vonatkozó tájékoztatása 

ellenére nem kérte munkavédelmi szakértő kirendelését. 



A munkavédelmi oktatásról felvett „igazolás" tartalma, az 

írásszakértői szakvélemény, a munkavédelmi vezető és a 

raktáros munkavállalók egybehangzó tanúvallomása alapján 

tényként állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a felperes 

biztonságos munkavégzéséhez (raktárkezelési segédmunka, 

takarítási segédmunka) szükséges munkavédelmi, munkaszervezési 

ismereteket munkavédelmi oktatás keretén belül a munkába 

lépéskor az alperes biztosította. Az oktatáson a felperes 

részt vett.  

[15] A raktáros műszakvezető, a munkavédelmi vezető, a raktáros 

munkavállalók egybehangzó tanúvallomása alapján a 2007. 

október 20-ai délutános műszak munkaszervezési körülményeire 

vonatkozó felperes által hivatkozott létszám- és időhiány nem 

bizonyított. Az alperes ugyan nem vitatta, hogy aznap a két 

raktárszintről a két műszakban lévő 70 fő raktáros létszámból 

körülbelül 10 fő hiányozhatott, de ez nem hatott ki a 

munkateherre és a munkaidőre. V.I. előadta, hogy ha két sort 

is kellett „vinni" aznap, az sem indokolta a megszokottnál 

gyorsabb, megfeszített munkatempót. A felperes a 

munkaszervezés körében a tanúvallomások értékelését kérte, más 

bizonyítást nem indítványozott.  

[16] A munkaeszköz balesetveszélyességére a perben csak a felperes 

előadása állt rendelkezésre. A bíróság a Pp. 164. § (1) 

bekezdésére, Pp. 3. § (3) bekezdésére vonatkozó tájékoztatása 

ellenére nem kérte munkavédelmi szakértő kirendelését. 



Ugyancsak nem indítványozta felhívás ellenére sem a munkavédelmi 

cipő szükségességének alátámasztására munkavédelmi szakértő 

kirendelését. A munkavédelmi vezető és a műszakvezető 

tanúvallomása szerint a raktárosi és takarítási munkához 

elégséges volt  zárt cipő viselése. 

[18] A felperes balesetkori munkavégzésére vonatkozó munkavédelmi, 
munkaszervezési, munkabiztonsági körülményekre és a balesettel 

érintett munkaeszközre rendelkezésre álló bizonyítási eszközök 

alapján az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes 

biztosította a műszakvégi takarítás biztonságos, egészséget 

nem veszélyeztető elvégzését a felperes esetében is. A perbeli 

takarítási művelet különös tudást, ismeretet nem igényelt, 

speciális veszélyt nem hordozott magában, kizárólag a sérült 

figyelmetlen, sietős, nagy lendülettel végzett munkavégzése, 

óvatlan mozdulata miatt következett be a baleset.  

[19] A felperes fellebbezése folytán eljárt Balassagyarmati 

Törvényszék 15.Mf.20.284/2015/4. számú ítéletével az elsőfokú 

bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdés alapján - utalással 

a Pp. 254. § (3) bekezdésére is - helyes indokainál fogva 

helybenhagyta. Kötelezte a felperest az alperes javára 

másodfokú perköltség megfizetésére. Megállapította, hogy a le 

nem rótt fellebbezési illetéket az állam viseli. 



Ugyancsak nem indítványozta felhívás ellenére sem a munkavédelmi 

cipő szükségességének alátámasztására munkavédelmi szakértő 

kirendelését. A munkavédelmi vezető és a műszakvezető 

tanúvallomása szerint a raktárosi és takarítási munkához 

elégséges volt  zárt cipő viselése. 

[18] A felperes balesetkori munkavégzésére vonatkozó munkavédelmi, 
munkaszervezési, munkabiztonsági körülményekre és a balesettel 

érintett munkaeszközre rendelkezésre álló bizonyítási eszközök 

alapján az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes 

biztosította a műszakvégi takarítás biztonságos, egészséget 

nem veszélyeztető elvégzését a felperes esetében is. A perbeli 

takarítási művelet különös tudást, ismeretet nem igényelt, 

speciális veszélyt nem hordozott magában, kizárólag a sérült 

figyelmetlen, sietős, nagy lendülettel végzett munkavégzése, 

óvatlan mozdulata miatt következett be a baleset.  

[19] A felperes fellebbezése folytán eljárt Balassagyarmati 

Törvényszék 15.Mf.20.284/2015/4. számú ítéletével az elsőfokú 

bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdés alapján - utalással 

a Pp. 254. § (3) bekezdésére is - helyes indokainál fogva 

helybenhagyta. Kötelezte a felperest az alperes javára 

másodfokú perköltség megfizetésére. Megállapította, hogy a le 

nem rótt fellebbezési illetéket az állam viseli. 



A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem  

[20] A felperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet 

hatályon kívül helyezésével közbenső ítéletben kérte az 

alperesnek a felperes üzemi balesetével kapcsolatos káraiért a 

teljes kártérítési felelőssége megállapítását és perköltségben 

marasztalását. 

[21] Hivatkozása szerint a keresetet elutasító ítéleti rendelkezés 
aggályos, téves mérlegelésen alapul. A másodfokú bíróság a 

döntését nem indokolta. A felperes fellebbezésében 

előadottakra nem reagált, ezért azt kérte a felülvizsgálati 

eljárásban figyelembe venni. 

[22] A bíróságok a perben rendelkezésre álló bizonyítékokat nem 

értékelték a Pp. 206. § (1) bekezdésének megfelelően, mert 

egyes tényeket egyáltalán nem értékeltek, vagy pedig a 

mérlegelés indokolatlanul a felperes terhére történt.  

[23] A felperes eleget tett a Pp. 164. §-ában foglalt 

kötelezettségének, és bizonyította, hogy a kára az alperes 

mulasztása miatt következett be. A bíróságok nem határolták el 

az egyszerű, otthon végezhető sepregetési munkát a felperes 

által ellátott ipari tevékenységtől. Nem értékelték, hogy 

munkacipő biztosításával, jobb szervezéssel, a munkaerő 

átcsoportosításával, a munkásbusz későbbi időpontban történő 

elindításával elhárítható lett volna a baleset.  



Köztudott, hogy megfelelő, magas szárú védőcipővel a boka- és 

lábszársérülések megakadályozhatók, vagy tompíthatók, és az 

is, hogy adott időegység alatt kevesebb dolgozó csak a 

munkatempó fokozásával képes ugyanazt a munkamennyiséget 

elvégezni. A salgó állványok vaslábai közé egy 80 cm 

szélességű ipari partvis fej jobban és erősebben akad be, mint 

egy 30-40 cm szélességű háztartási partvis feje, illetve egy 

felxibilis fejű kefe be sem akad.  

[25] Vitatta, hogy munkavédelmi oktatásban részesült volna, de 

ennek nem ítélt ügydöntő jelentőséget, mert a bíróság 

megállapította, hogy a 2007. október 20-ai baleset a 

munkahelyen, sepregetés közben következett be.  

[26] A munkacipő vagy magas szárú bakancs hiányát, továbbá az ünnep 
előtti szabadságolások miatti létszámhiányt, illetve a nem 

megfelelő munkaeszköz hiányát nem lehet a felperes terhére 

róni. A balesetben értékelt körülmények mindegyike nem 

értékelhető kizárólag a felperes terhére. A jogerős döntés 

jogszabálysértő, mert a balesethez vezető eseménysor összes 

mozzanatát kizárólag a felperes terhére értékelték.  

[27] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet 

hatályában fenntartására, a felperes perköltségben 

marasztalására irányult. Álláspontja szerint a felperes 

felülvizsgálati kérelme nem felel meg a Pp. 270. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak figyelemmel a BH 1999.44. számú 

eseti döntésre. A tényállás megállapítása, a bizonyítékok 

mérlegelése, a jogerős ítélet indokolása megfelelt a Pp. 

vonatkozó rendelkezéseinek. 



Köztudott, hogy megfelelő, magas szárú védőcipővel a boka- és 

lábszársérülések megakadályozhatók, vagy tompíthatók, és az 

is, hogy adott időegység alatt kevesebb dolgozó csak a 

munkatempó fokozásával képes ugyanazt a munkamennyiséget 

elvégezni. A salgó állványok vaslábai közé egy 80 cm 

szélességű ipari partvis fej jobban és erősebben akad be, mint 

egy 30-40 cm szélességű háztartási partvis feje, illetve egy 

felxibilis fejű kefe be sem akad.  

[25] Vitatta, hogy munkavédelmi oktatásban részesült volna, de 

ennek nem ítélt ügydöntő jelentőséget, mert a bíróság 

megállapította, hogy a 2007. október 20-ai baleset a 

munkahelyen, sepregetés közben következett be.  

[26] A munkacipő vagy magas szárú bakancs hiányát, továbbá az ünnep 
előtti szabadságolások miatti létszámhiányt, illetve a nem 

megfelelő munkaeszköz hiányát nem lehet a felperes terhére 

róni. A balesetben értékelt körülmények mindegyike nem 

értékelhető kizárólag a felperes terhére. A jogerős döntés 

jogszabálysértő, mert a balesethez vezető eseménysor összes 

mozzanatát kizárólag a felperes terhére értékelték.  

[27] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet 

hatályában fenntartására, a felperes perköltségben 

marasztalására irányult. Álláspontja szerint a felperes 

felülvizsgálati kérelme nem felel meg a Pp. 270. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak figyelemmel a BH 1999.44. számú 

eseti döntésre. A tényállás megállapítása, a bizonyítékok 

mérlegelése, a jogerős ítélet indokolása megfelelt a Pp. 

vonatkozó rendelkezéseinek. 



A Kúria döntése és jogi indokai 

[28] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott. 
 

[29] A Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 272. § (2) bekezdése szerint 

értékelt felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálta 

felül a Pp. 275. § (2) bekezdés alapján. A felülvizsgálati 

kérelemnek a megsértett jogszabályhelyi rendelkezés 

megjelölését is tartalmazó érvelését vehette csak figyelembe. 

A felperes ugyan hivatkozott a másodfokú ítélet indokolásának 

elégtelenségére, e körben azonban eljárási szabálysértésként a 

vonatkozó Pp. 221. § (1) bekezdésének rendelkezését megsértett 

jogszabályhelyként nem jelölte meg, ezért ezen érveléssel a 

Kúria nem foglalkozhatott. 

[30] A felülvizsgálati eljárásban nincs helye felülmérlegelésnek, a 

bizonyítékok ismételt egybevetésének és értékelésének. A Kúria 

a rendelkezésre álló adatok alapján dönt [Pp. 275. § (1) 

bekezdés, BH 2012.179., EBH 2013.M.4.]. A felülvizsgálati 

eljárás során csak azt vizsgálhatja, hogy a mérlegelés körébe 

vont adatok értékelése során a bíróságok nyilvánvalóan téves, 

vagy okszerűtlen következtetésre jutottak-e. Ilyen eredményre 

vezethet a bizonyítási teher szabályának jogsértő alkalmazása, 

a bizonyítatlanság következményének nem megfelelő megvonása. A 

felperes a felülvizsgálati kérelmében - tartalmában - ezen 

jogsértésre hivatkozott a Pp. 164. § (1) bekezdés és 206. § 

(1) bekezdés megjelölésével. 



A Kúria döntése és jogi indokai 

[28] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott. 
 

[29] A Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 272. § (2) bekezdése szerint 

értékelt felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálta 

felül a Pp. 275. § (2) bekezdés alapján. A felülvizsgálati 

kérelemnek a megsértett jogszabályhelyi rendelkezés 

megjelölését is tartalmazó érvelését vehette csak figyelembe. 

A felperes ugyan hivatkozott a másodfokú ítélet indokolásának 

elégtelenségére, e körben azonban eljárási szabálysértésként a 

vonatkozó Pp. 221. § (1) bekezdésének rendelkezését megsértett 

jogszabályhelyként nem jelölte meg, ezért ezen érveléssel a 

Kúria nem foglalkozhatott. 

[30] A felülvizsgálati eljárásban nincs helye felülmérlegelésnek, a 

bizonyítékok ismételt egybevetésének és értékelésének. A Kúria 

a rendelkezésre álló adatok alapján dönt [Pp. 275. § (1) 

bekezdés, BH 2012.179., EBH 2013.M.4.]. A felülvizsgálati 

eljárás során csak azt vizsgálhatja, hogy a mérlegelés körébe 

vont adatok értékelése során a bíróságok nyilvánvalóan téves, 

vagy okszerűtlen következtetésre jutottak-e. Ilyen eredményre 

vezethet a bizonyítási teher szabályának jogsértő alkalmazása, 

a bizonyítatlanság következményének nem megfelelő megvonása. A 

felperes a felülvizsgálati kérelmében - tartalmában - ezen 

jogsértésre hivatkozott a Pp. 164. § (1) bekezdés és 206. § 

(1) bekezdés megjelölésével. 



A felperes a felülvizsgálati kérelmében arra nem utalt, hogy a 

perbeli esetben nem kellett a Pp. 164. § (1) bekezdését 

alkalmazni. Ezért a Kúria csak arról foglalhatott állást, hogy 

a Pp. 164. § (1) bekezdésének megfelelően a felperes a perbeli 

állításait bizonyította-e, és a bizonyítatlanság következtében 

jogszerűen utasították-e el a kárigényeit.  

[32] A felülvizsgálati eljárásban már nem volt vitatott, hogy a 
felperes perbeli balesete munkabaleset, és azzal 

összefüggésben szárkapocs csont törést szenvedett. A 

munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének vizsgálata során 

az eljáró bíróságok értékelték a felperes által alperes 

terhére rótt munkavédelmi, munkaszervezési hiányosságokat. 

Vizsgálat tárgyává tették a perbeli baleset napján elvégzendő 

munka mennyiségét, az arra rendelkezésre álló időtartamot, a 

használt munkaeszköz tulajdonságait, magas szárú, munkavédelmi 

cipő szükségességét. Minden egyes körülményre vonatkozóan a 

rendelkezésre álló adatokat, bizonyítékokat egyenként és 

külön-külön is értékelte az elsőfokú bíróság, indokolásában a 

bizonyítékok mérlegeléséről számot adott, a tényállást pedig 

ennek megfelelő okszerű következtetéssel állapította meg, és 

vonta le azon következtetését, miszerint a felperes az általa 

hivatkozott, munkáltatót terhelő kötelezettségszegéseket nem 

bizonyította. A bizonyítatlanságból következően nem jogsértő 

azon megállapítása, hogy a felperesnek a kárait kizárólagos 

károsulti magatartása okozta, ezért a munkáltató 

kárfelelőssége azokért nem áll fenn. Ezt a másodfokú bíróság 

jogszabálysértés nélkül hagyta helyben. 

 

[33] A Kúria a fentiek alapján a Pp. 275. § (3) bekezdésre 

tekintettel a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. 



A felperes a felülvizsgálati kérelmében arra nem utalt, hogy a 
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alkalmazni. Ezért a Kúria csak arról foglalhatott állást, hogy 
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[32] A felülvizsgálati eljárásban már nem volt vitatott, hogy a 
felperes perbeli balesete munkabaleset, és azzal 

összefüggésben szárkapocs csont törést szenvedett. A 
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használt munkaeszköz tulajdonságait, magas szárú, munkavédelmi 
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bizonyítékok mérlegeléséről számot adott, a tényállást pedig 

ennek megfelelő okszerű következtetéssel állapította meg, és 

vonta le azon következtetését, miszerint a felperes az általa 

hivatkozott, munkáltatót terhelő kötelezettségszegéseket nem 

bizonyította. A bizonyítatlanságból következően nem jogsértő 
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károsulti magatartása okozta, ezért a munkáltató 

kárfelelőssége azokért nem áll fenn. Ezt a másodfokú bíróság 

jogszabálysértés nélkül hagyta helyben. 

 

[33] A Kúria a fentiek alapján a Pp. 275. § (3) bekezdésre 

tekintettel a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. 



Záró rész 

[34] A pervesztes felperes a Pp. 78. § (1) bekezdés alapján köteles 
az alperes felülvizsgálati eljárási költségének a 

megfizetésére. 

[35] A felülvizsgálati eljárás illetékét a felperest megillető 

munkavállalói költségkedvezmény folytán a 6/1986. (VI.26.) IM 

rendelet 14. § (1) bekezdés alapján az állam viseli. 

[36] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274. § (1) bekezdés 

alapján tárgyaláson kívül bírálta el. 

Budapest, 2016. április 6. 
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