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Rendelkező rész  

 

A Kúria a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mf.20.917/2015/4. 

számú ítéletét hatályában fenntartja. 

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek - 

tizenöt nap alatt - 10.000 (tízezer) forint felülvizsgálati 

eljárási költséget. 

A 145.000 (egyszáznegyvenötezer) forint felülvizsgálati 

eljárási illetéket az állam viseli. 

 

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye. 



I n d o k o l á s  

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 

[1] A felperes 2007. október 1-jétől állt az alperes 

alkalmazásában gépkocsivezető munkakörben. 2008. április 13-án 

04 óra 10 perc körüli időpontban az általa vezetett 

tehergépjárművel rakományt szállított, amelynek lerakását 

követően a telephelyről úgy indult el, hogy a billenőplató 

felemelt állapotban volt, a felperes nem győződött meg arról, 

hogy az visszaereszkedett-e az alaphelyzetbe. A tehergépkocsi 

billenőplatója 04 óra 15 perc körüli időpontban az autópályán 

a pályatest felett húzódó főút felüljárójának ütközött, 

melynek következtében a vezetőfülke felemelkedett, majd a 

billenőplató leszakadását követően a pályatestre csapódott. 

[2] A Városi Bíróság 1.Szkt.1809/2008/3. számú végzésében a közúti 

közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés 

miatt indított szabálysértési ügyben a felperest 

figyelmeztetésben részesítette. A határozat indokolása szerint 

a felperes azzal, hogy elindulás előtt nem győződött meg a 

tehergépjármű billenőplatójának állapotáról és ennek 

következtében felemelt platóval közlekedett, megsértette a 

KRESZ 48. § (3) bekezdését, és megvalósította a 218/1999. 

(II.28.) Kormányrendelet 54. §-ában szabályozott közúti 

közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértést. 

[3] A baleset következtében a felperes csigolyatörést 

szenvedett 



A kereseti kérelem és az alperes védekezése 

[4] A felperes a módosított keresetében a Munka törvénykönyvéről 

szóló 1992. évi XXII. tv. (régi Mt.) 174. § (1) bekezdése 

alapján az alperes kártérítési felelősségének megállapítását 

kérte 90-10 %-os kármegosztás alkalmazásával az alperesre 

terhesebben. Álláspontja szerint a balesetet műszaki hiba 

okozta, mivel a helyszínre kiérkező rendőrség által készített 

fotók tanúsága szerint a billenőplató kezelésére szolgáló 

emelőkar a visszaengedett pozíciónak megfelelő állapotban 

volt, azonban az a leeresztett kar ellenére nem csukódott 

vissza. Hivatkozott arra, hogy az alperes nem biztosított a 

baleset napjának műszakját megelőző időszakban megfelelő 

pihenőidőt a felperes részére. Utalt az Európa Parlament és a 

Tanács 561/2006/EK rendelet 6. cikkében foglaltakra, amely 

szerint közúti szállítás esetén a napi vezetési idő nem 

haladhatja meg a 9 órát, azonban azt legfeljebb két alkalommal 

meg lehet hosszabbítani 10 órára.  

[5] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Álláspontja szerint 

kizárólag a felperes elháríthatatlan magatartása okozta a 

balesetet, mivel gondatlanul járt el amikor elmulasztotta 

elindulás előtt ellenőrizni a tehergépkocsi billencsének 

lezárt állapotát.  



Az első- és másodfokú ítélet 

[6] A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

10.M.772/2011/63. számú közbenső ítéletével megállapította, 

hogy az alperes a felperes 2008. április 13-án bekövetkezett 

munkabalesetéért 40 %-ban felel. 

[7] Ítéletének indokolásában utalt az Mt. 174. §-ában 

rögzítettekre, valamint az 1952. évi III. törvény (Pp.) 164. 

§-ának (1) bekezdésében foglaltakra. 

[8] Kifejtette, hogy az igazságügyi műszaki szakértő 

szakvéleményében megállapította, miszerint a balesettel 

közvetlen ok- okozati összefüggésbe hozható műszaki hibát nem 

talált. Rögzítette, hogy a veszélyhelyzet kialakulása abból 

adódott, hogy a tehergépkocsi vezetője hibát vétett akkor, 

amikor a lerakóhelyről úgy indult el, hogy nem billentette 

vissza a puttonyt. A szakértő a meghallgatása során úgy 

nyilatkozott, hogy nem lehet kizárni, miszerint valamilyen 

műszaki ok miatt nem ment vissza a puttony, azonban ez 

szakértői módszerekkel nem állapítható meg (jegyzőkönyv, 2. 

oldal 5. bekezdés). Utóbb úgy nyilatkozott, hogy a bizonyosság 

határán kizárható a műszaki hiba.  



A bírói gyakorlat alapján ha a baleset oka teljes bizonyossággal 

nem állapítható meg, akkor az sem, hogy a balesetet kizárólag 

a felperes elháríthatatlan magatartása okozta 

(Mfv.I.10.528/2005/2.). Tekintettel arra, hogy nem volt 

kizárható, miszerint a felperes ürítés után kinyomta a kart, 

de ennek nem volt olyan következménye, hogy a felépítmény 

megindult volna az alaphelyzet felé, ezért a baleset oka nem 

volt teljes bizonyossággal megállapítható, a munkáltató 

felelőssége az Mt. 174. § (1) bekezdése alapján fennáll. 

[10] A felperes nem vitatottan nem győződött meg arról, hogy 

leengedett állapotban van-e a billenőplató az induláskor, így 

vétkes magatartása az Mt. 174. § (3) bekezdése alapján 

kármegosztás alapja lehet. 

[11] A felperes hivatkozott arra, hogy az alperes a pihenőidőket 

nem tartotta meg, a gépjárművezetőket folyamatosan 

túlterhelte, illetve eltűrte azt a gyakorlatot, hogy azok 

felemelt billenccsel induljanak el.  

[12] A bíróság M.T., P.R., V.V., F.I.tanúvallomása alapján 

kifejtette, hogy a nappali műszak reggel 6.00 órakor 

kezdődött, V.T., M.T., K.B. tanúvallomása alapján pedig 18.00 

óráig tartott. Az éjszakai műszak F.I., V.V. tanúvallomása 

szerint 18.00 órakor kezdődött és addig tartott, amíg nem 

végeztek 5.00, illetve 6.00 óráig. A bíróság mindezzel 

ellentétesen nyilatkozó K.B. tanúvallomását nem értékelte. 



Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-ei 561/2006/EK 

rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 

jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK 

tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szól. Ennek 4. cikk g) 

pontja, illetve a 8. cikk 1. pontja irányadó a jelen ügyre.  

[14] A bíróság a felperes által vezetett tehergépkocsik 2008. 

április 11-én kelt menetlevelei, valamint az alperes által 

készített kimutatás alapján rögzítette, hogy az alperes a 

munkavállalót szabálytalanul, az 561/2006/EK rendelet 4. cikk 

g) pontjával ellentétesen napi pihenőidő betartása nélkül 

foglalkoztatta a balesettel érintett műszakot megelőző napon. 

[15] A bíróság a felperes által csatolt 2008. február 5-ére és 

2008. február 28-ára vonatkozó tachográf korongokat nem vette 

figyelembe, mivel azok nem a baleset időpontjára vonatkoztak. 

Mellőzte a P. Rendőr-főkapitányság megkeresését az alperes 

gépkocsivezetőivel szemben 2007-2008. évben kiszabott bírságok 

listájának megküldése iránt, mivel a 2008. április 11-én kelt 

menetlevelekből és az alperes kimutatásából megállapítható 

volt a pihenőidők betartására vonatkozó szabálytalan 

foglalkoztatás 



Mindezek alapján a felperes megalapozottan hivatkozott arra, hogy 

rá vonatkozóan az alperes nem tartotta be a pihenőidőkre 

vonatkozó rendelkezéseket, ez pedig az ő közrehatásának 

mértékét csökkentette, így határozta meg az alperes 

kártérítési felelősségét 40 %-ban.  

[17] A mindkét fél fellebbezése folytán eljárt Budapest Környéki 

Törvényszék 8.Mf.20.917/2015/4. számú ítéletével az elsőfokú 

bíróság közbenső ítéletét megváltoztatta, a keresetet 

elutasította, és a felperest együttes első- és másodfokú 

perköltség viselésére kötelezte. Kimondta, hogy a kereseti és 

a fellebbezési illetéket az állam viseli. 

[18] A másodfokú bíróság ítéletében rögzítette, hogy a baleset 

közvetlen oka az volt, miszerint a felperes a tehergépkocsival 

úgy indult el, hogy nem ellenőrizte a billenőplató helyzetét. 

A szakértő véleménye alapján megállapítható volt, hogy a 

hidraulika szerkezet két kritikus pontja - a felépítmény 

billentő kapcsoló és a nagynyomású hidraulika kapcsoló - nem 

mutatott rendellenességet, a kapcsolók a szakértői vizsgálat 

alkalmával megfelelően működtek, a felépítmény mozgatását 

problémamentesen végrehajtották.  

[19] A felperes alaptalanul állította a fellebbezésében, hogy 

az alperesnél eltűrt gyakorlat volt a plató menet közbeni 

visszaállítása, azt ugyanis az elsőfokú eljárásban 

meghallgatott tanúk vallomása cáfolta. A felperes maga is úgy 

nyilatkozott, hogy az alperes ügyvezetői kifejezetten 

tiltották az ilyen módon való elindulást.  



A felperes a keresetében állította, hogy 2008. április 11-én 

(pénteken) reggel 6.00 órától 19.00 óráig, 12-én (szombaton) 

6.00 órától 16 óra 30 percig - V.V. kollégával közösen - 

munkát végzett, majd ugyanezen a napon a 18.00 órakor kezdődő 

éjszakai műszakra is beosztották. A menetlevelek és az alperes 

által készített táblázat csatolását követően a felperes az 

előadását megváltoztatta, majd úgy nyilatkozott, hogy április 

11-én a gépkocsit műszaki vizsgára vitte, ezután 10.00 órától 

16 óra 30 - 17.00 óráig V.V. gépkocsivezetőt tanította be, 

18.00 órától pedig másnap reggel 6.00 óráig 12 órás éjszakai 

műszakot teljesített. Szombaton 18.00 órakor ismét munkába 

állt. Utóbbi előadását úgy módosította, hogy április 11-én 

nappal dolgozott (jegyzőkönyv).  

[21] A csatolt iratokból megállapíthatóan 2008. április 11-én a 

felperes a gépkocsit elhozta a szervizből, ezt követően ezen a 

napon munkát nem végzett.  

[22] A másodfokú bíróság nem látta igazoltnak azt a felperesi 

előadást sem, hogy a munkáltató egy műszakon belül nem 

biztosította a jogszabályok által előírt 45 perces pihenőidőt. 

Az, hogy ennek betartása a gépkocsivezető feladata, a felperes 

maga is elismerte és egyezően nyilatkozott K.B., M.T., P.R., 

V.V.tanú is. Az elsőfokú ítéletben hivatkozott 561/2006/EK 

rendelet 7. cikkéből, valamint a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 18/F. § (1) és (2) bekezdéséből 

következően sem volt jogszabálysértés megállapítható.  



Az, hogy a perbeli napon az alperes nem biztosította a 45 perc 

pihenőidőt, illetve azt a felperes az alperes magatartása 

miatt nem tudta kivenni, F.I. tanú vallomása cáfolta. A 

felperes előadása szerint egy éjszakai műszakban „13 kanyarnak 

kell beleférni" (jegyzőkönyv). A baleset 2008. április 13-án 4 

óra 15 perckor a felperes és F.I. tanú egybehangzó 

nyilatkozata szerint a 13., azaz az utolsó fuvar után 

következett be, vagyis a felperesnek lett volna lehetősége a 

műszak alatt a pihenőidő igénybevételére. A felperes maga adta 

elő, hogy a plató visszaállítását azért nem ellenőrizte mert 

sietett, ugyanakkor az előírt fuvarmennyiséget már közel két 

órával a munkaidő vége előtt teljesítette, így ez a sietsége 

semmivel sem indokolható.  

[23] A másodfokú bíróság nem értett egyet azzal a felperesi 

érveléssel, hogy a perbeli baleset napjára vonatkozó tachográf 

korongok, illetve jelenléti ívek hiányát az elsőfokú 

bíróságnak az alperes terhére kellett volna értékelnie. A 

baleset 2008. április 13-án történt, a felperes 2008. október 

9-én kelt levelében jelezte kárigényét az alperesnek, amelyet 

az elutasított. A felperes keresetét közel három év elteltével 

terjesztette elő, az idő múlása miatt igényérvényesítésre az 

alperesnek már nem kellett számítania. 

[24] A másodfokú bíróság rögzítette, hogy a felperes munkavédelmi 
oktatásban részesült, továbbá tudomása volt arról is, hogy a 

gépkocsival hogyan kell szabályszerűen közlekedni, a per 

adatai nem igazolták az általa állított túlfoglalkoztatást és 

eltűrt gyakorlatot. Ezért pedig a keresete megalapozatlan 

volt. 



A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem  

[25] A felperes a felülvizsgálati kérelmében kármegosztás 

alkalmazását kérte az alperesre terhesebb 80-20 % arányban. 

Jogszabálysértésként az Mt. 174. § (1) - (3) bekezdésében és 

az (5) bekezdésében foglaltakra, valamint a Pp. 164. §-ának 

(1) bekezdésére, és 206. §-ának (1) bekezdésében rögzítettekre 

hivatkozott.  

[26] A perben nem volt vitás, hogy a baleset előtt a felperes a 

rakomány leszórását követően úgy indult el a következő 

fuvarért, hogy az indulást megelőzően nem ellenőrizte az üres 

billenőplató vízszintes helyzetbe ereszkedését. Ehelyett 

bízott abban, hogy miután az erre szolgáló kart leengedett 

állásba tette - más alkalmakhoz hasonlóan - még a telephelyről 

való kihajtás előtt a puttony vissza  fog ereszkedni. Ezen 

figyelmetlenség miatt a felperes a felelősségét nem vitatta, 

azonban álláspontja szerint a balesettel okozati 

összefüggésben nagyobb részt az alperes munkáltató 

érdekkörében álló okok játszanak szerepet. 



B.S. szakértő jegyzőkönyvben foglalt véleménye szerint „Teljes 

bizonyossággal nem lehet kizárni azt, hogy műszaki 

meghibásodás nem állt fenn. A jármű olyan szinten rongálódott, 

hogy nem lehetett vizsgálatot végezni arra vonatkozóan, hogy a 

kart és a hidraulika rendszert összekötő elektromos 

rendszerben felléphetett-e hiba. Nem lehet kizárni, hogy a 

hidraulika cső meghibásodott, az a rész rongálódott leginkább 

az ütközés miatt, ezért azt nem lehetett vizsgálni".  

[28] A szakértő más helyen olyan nyilatkozatot is tett, miszerint 
kizárhatónak tartja a műszaki hibát, ez azonban a fentiek 

tükrében legfeljebb akként értékelhető, hogy a szakértő 

többféleképpen és egymásnak ellentmondásos nyilatkozatokat 

tett, maga sem tudta teljes bizonyossággal kizárni a műszaki 

hibát. Az alperesi ügyvezető is elismerte, hogy az 

emelőszerkezet meghibásodhat. 

[29] Megállapítható volt, hogy az ítélet indokolásával ellentétben 
M.T. tanú nemcsak saját magára nézve állította a rossz 

gyakorlatot, hanem általánosan, valamennyi sofőrre nézve tette 

a vallomását. 

[30] A bizonyítékoknak a Pp. 206. § (1) bekezdésének megfelelő 

együttes értékelése nem jelentheti azt, hogy a másodfokú 

bíróság kiemel bizonyos részleteket úgy, hogy a jegyzőkönyv 

azzal ellentétes tényeket tartalmaz.  



A 2008. április 11-én reggel 6.00 órától 13-án reggel 6.00 óráig 

tartó 48 órából a felperest az alperes legalább 34 órán 

keresztül kötelezte munkavégzésre, vagyis nem biztosította a 

megfelelő pihenőidőt. A szombati 12 óra pihenőidő nem lehet 

elégséges akkor, ha előtte péntek reggeltől szombat reggelig 

csaknem 24 órát dolgozik valaki egyhuzamban.  

[32] V.V. a vallomásában elismerte, hogy 2008. április 11-én 

betanítás alatt vezetett, és hogy egy személy „valamilyen S. 

tanított be, egy nap volt a betanítás, akkor végig mellettem 

ült, az biztos" (jegyzőkönyv). Állította továbbá, hogy 

amennyiben a felperes ott tartózkodott volna a gépjárművön, 

akkor azt fel kellett volna tüntetni a menetlevélen, amire nem 

került sor. 

[33] A felperes álláspontja szerint „A S. elnevezésű személye 

kiléte nem került bizonyításra, a menetlevélen feltüntetve nem 

volt, az alperes nem nevezte meg ezt a személyt, de valaki a 

tanú szerint is vele volt a munkaidő végéig, így az csak a 

felperes lehetett". 

[34] A pihenőidők betartása a gépkocsivezetők feladata, azonban 

annak lehetővé tétele, betartatása és ellenőrzése már a 

munkáltatóé a biztonságos munkavégzés érdekében. Az alperes 

sem a jelenléti íveket, sem a tachográf korongokat nem őrizte 

meg, nem csatolta a periratokhoz, miközben azoknak a 

bizonyítási kötelezettségek körében szerepe lenne. Ezek hiánya 

nem írható a felperes hátrányára, és nem fordíthatja meg a 

bizonyítási terhet. 



Az alperes három tachográf korongot csatolt, amelyeket értékelni 

kellett volna. A felperes a felülvizsgálati kérelmében utalt a 

közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és 

pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV.4.) 

Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésére, valamint az Európai 

Tanács 3821/85/EGK rendeletében szabályozottakra. Ebből azt a 

következtetést vonta le, hogy a menetíró korongokra az előírt 

adatokat kizárólag a használatba vétel előtt lehet és kell 

kötelezően rávezetni, különben a közúti ellenőrzésnél a 

pihenőidők megtartásának ellenőrzése kijátszható lenne. Ennek 

hiányában ezért az ellenőrzést végző rendőr azonnal 

leszállítja a járműről a sofőrt.  

[36] Iratellenes a másodfokú bíróság azon hivatkozása, miszerint a 
felperes F.I. tanúval egybehangzóan elismerte volna, hogy a 

baleset időpontjában, 2008. április 13-án 4 óra 15 perckor már 

a tizenharmadik, utolsó fuvarját vitte, és csak sietett, hogy 

korábban végezzen. A felperes soha nem állította, hogy a 

balesetkor a tizenharmadik fuvart teljesítette volna, mint 

ahogy azt az aznapi menetlevél sem támasztja alá.  

[37] A felperes közrehatása kizárólag abban állapítható meg, hogy 
az elinduláskor visszaengedett kar ellenére - bízva a korábbi 

gyakorlatban és a jármű műszaki megfelelőségében - nem 

győződött meg arról, hogy a puttony visszakerült-e az 

alaphelyzetbe. Erre tekintettel 80 - 20 % kármegosztás 

megállapítását kérte az alperesre terhesebben. 



Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet 

hatályában való fenntartására irányult. 

[39] Álláspontja szerint a baleset egyértelműen azért következett 
be, mert a felperes az elindulás előtt nem győződött meg 

arról, hogy a billenőplató alaphelyzetbe került-e. Minden 

járművezetőtől - különösen a felperestől, aki hivatásos 

gépjárművezető - a KRESZ 48. § (3) bekezdése alapján elvárt 

gondosság, hogy elindulás előtt meggyőződjön arról, miszerint 

a jármű a közlekedésre biztonságos, alkalmas állapotban van-e. 

Amennyiben a felperes ennek a kötelességének eleget tett 

volna, úgy a baleset nem következhetett volna be. 

[40] A felülvizsgálati kérelemmel ellentétben a másodfokú 

bíróság helytállóan állapította meg, hogy B.S. szakértő a 

bizonyosságán határán kizárta a műszaki meghibásodás 

lehetőségét. 



Az alperesi ügyvezetők egyértelműen tiltották a felemelt platóval 

történő elindulást, és erre vonatkozóan is kaptak munka- és 

balesetvédelmi oktatást az alkalmazottak. Ezt a tényt az 

oktatásról készült jelenléti ívekkel és az oktatást tartó P.L. 

tanúvallomásával, valamint K.B., F.I. vallomásával is 

bizonyította az alperes. 

[42] Az alperes menetlevelekkel és tanúvallomásokkal igazolta, hogy 
a felperes sem 2008. április 11-én, sem április 12-én nappali 

műszakban nem dolgozott együtt V.V.-al, és nem is oktatta őt. 

Ezért helytálló a másodfokú bíróság azon megállapítása, hogy a 

pihenőidő hiánya a felperes figyelmetlenségét nem okozhatta.  

[43] A munkavégzés körében nem volt olyan ok, amely miatt sietnie 
kellett volna a felperesnek, ez munkafeladattal sem igazolt. 

Vélelmezhető, hogy a felperes minél hamarabb le akarta adni a 

műszakot. 



A Kúria döntése és jogi indokai 

[44] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott. 
 

[45] A Pp. 272. §-ának (2) bekezdése szerint a felülvizsgálati 

kérelemben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a 

felülvizsgálati kérelem irányul, továbbá elő kell adni, hogy a 

fél a határozat megváltoztatását milyen okból kívánja. Ezért 

kizárólag azon felülvizsgálati érvelések voltak vizsgálhatóak, 

amelyek tekintetében a konkrét jogszabályi hely és a 

jogszabálysértés módja is megjelölésre került. 

[46] A bíróság a bizonyítási eljárás során beszerzett bizonyítékok 

bizonyító erejét a maguk összességében értékeli és a per 

összes releváns körülményére figyelemmel - meggyőződése 

szerint - bírálja el, mérlegeli, hogy az egyes bizonyítékok 

közötti ellentétet miként oldja fel [bizonyítékok szabad 

mérlegelésének elve, Pp. 206. § (1) bekezdés]. E mérlegelés 

legfőbb korlátja a bíróság indokolási kötelezettsége [Pp. 221. 

§ (1) bekezdés]. Az ítélet indokolásából ugyanis világosan ki 

kell tűnni, hogy a bizonyítékok mérlegelése során melyek 

voltak azok a körülmények, amelyeket a bíróság irányadónak 

tekintett. A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok 

felülmérlegelésére, újabb egybevetésére nincs jogi lehetőség, 

a Kúria csak azt vizsgálhatja, hogy a mérlegelés körébe vont 

adatok értékelése során a bíróság nyilvánvalóan téves, vagy 

okszerűtlen következtetésre jutott-e (BH2012.173., 

Mfv.I.10.300/2016.). 



Jelen esetben az eljáró bíróságok a rendelkezésre álló 

bizonyítékok értékelése során nyilvánvalóan és alapvetően 

téves következtetésre nem jutottak, ezért a felülvizsgálati 

kérelem jogszabálysértés megállapítására nem adott módot. 

[48] Az Mt. 174. § (1) bekezdése szerint a munkáltató a 

munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért 

vétkességre tekintet nélkül teljes mértékben felel. A (2) 

bekezdés szabályozza a mentesülés lehetőségét, amelyre akkor 

kerülhet sor, ha a munkáltató bizonyítja, hogy a kárt működési 

körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a károsult 

elháríthatatlan magatartása okozta. Ugyanezen jogszabályhely 

(3) bekezdése szerint pedig nem kell megtéríteni a kárnak azt 

a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett 

elő. 

[49] A másodfokú bíróság helytállóan fejtette ki, hogy a baleset 

közvetlen oka az volt, miszerint a felperes elindulás előtt 

nem ellenőrizte a billenőplató helyzetét. A felperes ezt az 

eljárás során elismerte, és a szabálysértési eljárásban 

kirendelt szakértő a műszaki meghibásodást kizárta. Az 

elsőfokú eljárásban kiegészítő szakértői vélemény készült, 

amely szerint a hidraulikus szerkezet nem mutatott 

rendellenességet. Azon megállapítás, hogy „a bizonyosság 

határán kizárható a műszaki hiba", valamennyi rendelkezésre 

álló bizonyítékkal összhangban áll, így a szakvélemény 

aggályos volta nem állapítható meg. 



Az eljárás során K.CS. nem tette vitássá, hogy a hidraulika 

meghibásodhat (jegyzőkönyv, 6. oldal utolsó bekezdés), ez 

azonban nem jelenti azt, hogy jelen esetben is ez történt, 

erre bizonyíték nem áll rendelkezésre. 

[51] A perben nem volt bizonyított, hogy az alperesnél eltűrt 

gyakorlat volt a gépjárművek felengedett platóval való 

elindulása. A felperes maga is azt állította, hogy K.CS., K.I. 

ügyvezetők tiltották ezt (jegyzőkönyv, 6. oldal 5. bekezdés). 

Az a körülmény, hogy K.B. esetleg „ezzel nem foglalkozott", 

nem mentesíti a felperest a szabályszerű munkavégzési 

kötelezettség alól. 

[52] Alaptalanul állította a felperes, hogy sérült a Pp. 164. §-a a 
munkaidőre vonatkozó szabályok betartását illetően. Az 

elsőfokú bíróság e körben felhívta a felperest, hogy 

„...Terjessze elő esetleges bizonyítási indítványait abban a 

tekintetben, hogy az alperes a munkavégzésre, illetve a 

munkaidőre vonatkozó szabályokat nem tartotta meg, a 

tanúbizonyítási indítvány előterjesztésénél legyen figyelemmel 

a Pp. 167. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra is" 

(jegyzőkönyv, 9. oldal). 



A másodfokú bíróság helytállóan fejtette ki, hogy a felperes 

túlfoglalkoztatására vonatkozó állításait a menetlevelek, az 

alperes által készített táblázatok adatai, valamint V.V. 

tanúvallomása sem támasztották alá. Igazolt, hogy 2008. 

április 11-én a felperes a járművet elhozta a szervizből, ezt 

követően azonban munkát nem végzett. V.V. határozottan 

állította, hogy ezen a napon a felperessel közösen nem 

dolgozott, „Valamilyen S. tanított be, egy nap volt a 

betanítás, akkor végig mellettem volt, az biztos hogy nem a 

felperes volt, aki betanított" (jegyzőkönyv, 5. oldal 2. 

bekezdés). Ezen előadást iratellenesen tartalmazza a felperes 

felülvizsgálati kérelme. Ebből következően alaptalan azon 

felülvizsgálati érvelés, hogy a felperes volt a betanítást 

végző személy, mivel ezt egyetlen bizonyíték sem támasztja 

alá, és azt sem, hogy ezen időszakban a felperes egyáltalán 

munkát végzett volna. 

[54] A felperes iratellenességre hivatkozva állította, hogy a 

balesetet nem a tizenharmadik fuvart követően szenvedte el. 

Ezzel szemben a felperes maga állította, hogy „A baleset a 

tizenharmadik fuvar után következett be" (jegyzőkönyv, 3. 

oldal 3. bekezdés). Ezt erősítette meg F.I. nyilatkozata is. 

Ebből következően helyes a jogerős ítélet azon okfejtése, hogy 

a baleset 4 óra 15 perckor következett be a munkaidő lejártát 

megelőzően két órával, ezért a felperes a pihenőidejét igénybe 

vehette volna. Helyes azon másodfokú bírósági következtetés 

is, hogy a felperes maga sem fáradtságra hivatkozott 

figyelmetlensége okaként, hanem arra, hogy „azért nem tettem 

meg, mert siettem" (jegyzőkönyv, 6. oldal 1. bekezdés). 



Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-ei 561/2006/EK 

rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 

jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK 

tanácsi rendelet szabályait a másodfokú bíróság helytállóan 

értékelte. A 8. cikk (1) bekezdése a pihenőidőre vonatkozó 

szabályként tartalmazza, hogy a gépjárművezetőnek milyen módon 

kell pihenőidőket tartania. Ebből következően a pihenőidő 

kiadásával kapcsolatos alperesi jogsértés nem volt 

megállapítható, annak igénybevétele pedig a felperes feladata, 

illetve kötelessége volt a biztonságos munkavégzés érdekében, 

mely nem az alperes magatartása miatt hiúsult meg.  

[56] A felperes által csatolt tachográf korongokat a bíróságok a 
bizonyítási eljárás során helyesen nem vették figyelembe, 

mivel azok más időpontra vonatkoztak, így a jogvita 

eldöntésére kihatással nem lehettek. 

[57] A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet 

hatályában fenntartotta a Pp. 275. §-ának (3) bekezdése 

alapján.. 



Záró rész 

[58] A felperes perköltség fizetési kötelezettsége a Pp. 78. §-ának 
(1) bekezdésén alapul. 

[59] A felülvizsgálati eljárás illetéke az államot terheli az adott 

ügyben irányadó 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 14. §-a alapján. 

 

[60] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274. §-ának (1) 

bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el. 
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