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TANULMÁNY  

 

 
Apor Luca Cecília: 

Munkaviszonyból eredő egészségsértésért fennálló felelősség és az azzal 

összefüggésben igényelt sérelemdíj kapcsolata 
 

 

I. Bevezetés 

 

A munkajog a polgári jog általános szerződési rendszerétől eltérő módon működő 

jogviszonyrendszer, melyből következően olyan elkülönült és sajátos felelősségi 

alakzatokat követel meg, amelyek képesek figyelembe venni a munkajogviszonyban álló 

felek eltérő helyzetét.1 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Mt.) a munkáltató kártérítési felelőssége körében – fenntartva a korábbi 

munkajogi szabályozás alapját – szigorú, úgynevezett objektív (vétkességtől független) 

kárfelelősséget deklarál. E rendelkezésből, illetve a polgári jog szabályainak megfelelő 

alkalmazásából2 következik a bizonyítási érdek felek közötti megoszlása a munkajogi 

kártérítési perekben. Ennek megfelelően a munkavállaló köteles bizonyítani a 

munkaviszonnyal összefüggést, a bekövetkezett kárt, a kettő közötti okozati összefüggést, 

illetve a kár mértékét. A munkáltató a kártérítési felelősség alól akkor mentesülhet, ha 

bizonyítja az Mt. 166. § (2) bekezdésében meghatározott valamely kimentési ok 

fennállását. E körben az Mt. változtatott a korábbi szabályozáson, a működési kör 

fogalmát felváltotta az ellenőrzési kör fogalmával. A változtatás célja az volt, hogy 

szűkítse a bírói gyakorlatban kialakult rendkívül széles körű munkáltatói kártérítési 

felelősséget, mivel a korábbi joggyakorlat alapján olyan esetekben is sor került a 

munkáltató felelősségének a megállapítására, amelyekben a kár bekövetkezésére a 

munkáltatónak nem lehetett még közvetett befolyása sem. Ezáltal a munkáltatói 

tevékenység jellegétől függetlenül lényegében általánossá tette a polgári jog veszélyes 

üzemi felelősségét a munkáltatói kárfelelősség körében.3 

 

A munkaviszonnyal összefüggésben bekövetkezett egészségsértésből eredően a 

munkavállaló kártérítés mellett sérelemdíjra is igényt tarthat, mint az élethez, testi 

épséghez, illetve egészséghez fűződő személyiségi jog megsértésének pénzbeli 

elégtétellel járó szankciójára. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) a kártérítési jog struktúráján kívül, a személyiségi jogok szabályozása 

körében vezette be a sérelemdíj intézményét, felváltva ezzel a nem vagyoni kártérítést, az 

Mt. pedig a Ptk. sérelemdíjra vonatkozó rendelkezéseinek az alkalmazását a munkajogi 

jogviszonyokra is kiterjesztette.4 Ezek tükrében kívánom bemutatni a munkavállaló 

egészségének megsértéséért fennálló munkáltatói kárfelelősségre, valamint az azzal 

                                                 
1 Nádas György – Felelősségi alakzatok a munkajogban és kapcsolatuk a polgári joggal. In: Ünnepi 

tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére. HVG-ORAC, Budapest, 2019, 290. oldal 
2 Mt. 177. §  
3 Mt. Indokolása a 166. §-hoz 
4 Mt. 9.§ (1) bekezdése 
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összefüggésben igényelhető sérelemdíjra vonatkozó hatályos szabályozást, és a fenti 

jogszabályok hatálybalépése óta kialakult bírói gyakorlatot.  

 

II. A munkáltató felelőssége a munkavállaló egészségi állapotában bekövetkezett 

károkért 

 

A tanulmány az Mt. 166. § (1) – (2) bekezdéseit veszi górcső alá. Az (1) bekezdés 

szabályozza a munkáltatói kárfelelősség jogalapját, mely szerint a munkáltató köteles 

megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárát. Ez 

alapján tehát a munkáltató kártérítési felelőssége a munkavállalója egészségkárosodása 

miatt bekövetkezett kárért akkor áll fenn, ha az a munkaviszonnyal összefügg. Míg a (2) 

bekezdés a mentesülés eseteit szabályozza. 

 

1. A munkaviszony, mint a kártérítési felelősség feltétele 

  
A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre.5 Adott esetben kérdésként merülhet fel e 

körben az érvénytelen munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony megítélése. A 

következetes bírói gyakorlat szerint az érvényes munkaszerződés megléte nem feltétele a 

munkajogviszony létrejöttének, így a munkáltató kártérítési felelőssége megállapításának 

sem.6 Ennek megfelelően tehát megállapítható a munkáltató kárfelelőssége akkor is, ha a 

felek között az írásba foglalt munkaszerződés nem jött létre, azonban a körülmények a 

tényleges munkavégzésre, a szerződés fennállására utalnak (BH2003.264.).7 A Kúria 

1/2018. (VI. 25.) KMK véleményének indokolása is kitér rá. E szerint a 

„munkaviszonnyal összefüggés” a felek között fennálló, vagy fennállt munkaviszony, és 

a kárnak e jogviszonnyal való összefüggése a munkaviszonyból folyó valamely 

tevékenység (magatartás, mulasztás) és a károsodás közötti kapcsolat alapján állapítható 

meg. A munkaviszonnyal összefüggés megállapítható akkor is, ha a körülmények - akár 

írásba foglalt munkaszerződés nélkül - a jogviszony fennállására utalnak. 

 

2. A munkaviszonnyal való összefüggés 

 

Elöljáróban szükséges lehet elhatárolni a munkaviszonnyal összefüggés és az okozati 

összefüggés fogalmát. A munkaviszonnyal összefüggés – ahogy arra fent is utaltam – a 

munkaviszonyból folyó valamely tevékenység és a károsodás közötti kapcsolat alapján 

állapítható meg.8 Az okozati összefüggés pedig azt jelenti, hogy a kár a munkavégzés 

miatt keletkezett. Így például ha a munkavállaló a munkahelyén vegyszerekkel dolgozik, 

ez összefügg a munkaviszonyával, ebből azonban még nem következik, hogy a 

betegségét ezek a vegyszerek okozták.9 A munkáltató kártérítési felelősségének a 

megállapításához a munkavállalónak mindkét feltétel fennállását bizonyítania kell. 

                                                 
5 Mt. 42. § (1) bekezdés 
6 Nagykommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez – Bankó Zoltán, Berke Gyula, 

Kiss György, Szőke Gergely László (a továbbiakban: Kommentár) Mt. 166. §-hoz 
7 Kúria Joggyakorlat-elemző Csoport: A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési 

felelősségének egyes kérdései. Összefoglaló vélemény, 2018. 03. 14. (a továbbiakban: Összefoglaló 

vélemény) 13. oldal 
8 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
9 Összefoglaló vélemény 12. oldal 
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A munkaviszonnyal összefüggés különösen az alábbi esetekben állhat fenn. A 

leggyakoribb eset a munkaszerződésben meghatározott feladatok ellátása, a munkáltató 

utasításának teljesítése, ideértve a munkavégzéshez szükséges előkészületet (például 

munkaeszközök, szerszámok előkészítése), a munkavégzéstől elválaszthatatlan 

tevékenységek, mint például értekezleten való részvétel, de a személyes szükségletek 

munkavégzés közben történő kielégítése is idetartozik.10 Fennáll a munkaviszonnyal 

összefüggés a munkahelyen történő helyzetváltoztatás során is, így például, amikor a 

munkavállaló munkaidőben a munkahelyén gyalogosan haladt az asztalosműhelytől a 

porta irányába, és a havazás miatti jeges úton elcsúszott, és a hátára esett.11 Továbbá a 

munkáltató által nyújtott szolgáltatás esetén, például jogszabály, vagy a munkáltató 

utasítása alapján kötelezően igénybe vett szállás is megalapozhatja a munkaviszonnyal 

összefüggést.12 A Kúria elvi bírósági határozata szerint megállapítható a 

munkaviszonnyal összefüggés akkor is, ha a munkáltató üzbegisztáni partnere által, a 

közöttük lévő szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan nyújtott vendéglátást, azaz a 

megrendelőnél a helybeli szokásoknak megfelelően adott vacsorán a munkavállaló ezzel 

összefüggésben megbetegszik.13 

 

A munkaviszonnyal összefüggésben történik a károsodás akkor is, ha az a munkavállalót 

a munkáltató telephelyén kívül éri, például ha a kéményseprőt kéménytisztítási feladatok 

végzése közben az ügyfél lakásán éri baleset,14 ha az áruszállító a megrendelő áruház 

raktárának bejáratánál az áru kipakolása közben a járda egyenetlensége miatt megbotlik 
15, vagy ha a pénzbeszedő munkavégzés közben közúton balesetet szenved.16 Ezzel 

összefüggésben megjegyzendő az is, hogy önmagában a munkáltató telephelyén kívül 

végzett munka vagy szolgáltatás ellátása nem eredményezi a kár ellenőrzési körön kívüli 

bekövetkeztét sem.17 

 

A bírói gyakorlat szerint a munkáltató által szervezett csapatépítőn, sporteseményen, 

továbbképzésen, vagy tanfolyamon való részvétel a munkaviszonnyal összefüggő 

tevékenységnek minősül, függetlenül attól, hogy arra munkaidőben vagy a munkaidőn 

kívül kerül sor. Egy esetben a munkavállaló a munkáltató által szervezett, külföldi 

csapatépítő tréningen vett részt, amely során síelés közben elesett, és lábtöréses balesetet 

szenvedett. A bíróság kimondta, hogy a képzés a munkavállalók személyiségének 

megismerésére, egymás közötti jobb együttműködés kialakítására irányult, ez a cél pedig 

a munkaviszonnyal összefügg.18 

 

Következetes a bírói gyakorlat abban, hogy munkaidőn túl, engedély nélküli 

munkavégzés esetén nem kerülhet sor a munkáltató felelősségre vonására. Mivel a 

                                                 
10 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
11 Mfv.I.10.010/2019/4.szám 
12 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
13 EBH2019. M.20 
14 Mfv.I.10.338/2017/7. 
15 BH1977. 462. 
16 BH1977. 302. 
17 EBH2016.M.9. 
18 BH2005. 368 
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munkaviszonyból folyó tevékenységgel kell összefüggésben állnia, nem felel a 

munkáltató a balesetből eredő kárért, ha a baleset a munkavállaló engedély nélküli 

magánmunkája (fusizás) során következett be (BH2002. 331.). 

 

Nem minősül munkaviszonnyal összefüggésben állónak az a károsodás, amely munkába, 

illetve onnan hazafelé menet nem a munkáltató által üzemben tartott járművön, 

közlekedési eszközön következik be. Az úti balesetek, vagy megbetegedésék tekintetében 

tehát a munkáltató kártérítési felelősséggel nem tartozik. Az Mt. 51. § (1) és (4) 

bekezdésein kívül esik az a körülmény, hogy a munkavállaló a lakóhelyétől a 

munkavégzés helyén való megjelenést milyen módon, milyen közlekedési eszköz 

igénybevételével szervezi meg.19 Más a helyzet azonban, ha a munkavállaló a munkáltató 

által kijelölt közlekedési eszközön szenved balesetet. Ilyenkor ugyanis megállapítható a 

munkaviszonnyal összefüggés, és a munkáltató kártérítési felelőssége az eset 

körülményeihez képest fennállhat. Konkrét esetben a munkavállaló a munka befejeztével 

a munkáltató által biztosított kisteherautóval tartott hazafelé társaival, amikor halálos 

kimenetelű balesetet szenvedett. A munkavállalót ért baleset megalapozta a munkáltató 

kárfelelősségét.20 Megjegyzendő, hogy függetlenül attól, hogy a társadalombiztosítási 

szervek üzeminek minősítenek-e egy balesetet vagy sem, az nem vonja magával 

automatikusan a munkáltató kártérítési felelősségének megállapítását, vagy annak 

hiányát.21 Így például hiába minősítette az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a 

felperes balesetét üzemi balesetnek, a munkáltató a saját tulajdonában álló, és az általa 

üzemeltetett személygépkocsival saját hibájából szenvedett balesetet, az abból eredő 

kárért a munkáltató a munkaviszonnyal való összefüggés hiányában nem felelt.22  

A munkáltató kártérítési felelőssége megállapításához az Mt. hatályos szabályai szerint a 

munkahelyi körülmények feltárására, majd orvosszakértői vélemény beszerzésére van 

szükség a károsodás (betegség) munkaviszonnyal való összefüggése aggálytalan 

kimondásához.23 

 

3. A munkavállaló egészségi állapotában bekövetkezett károsodás és az ebből eredő 

károk 

 

A munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett kár lehet különösen: baleset, foglalkozási 

megbetegedés, így pl. fertőződés (BH1999.576.), vegyszer belégzése 

(Mfv.I.10.245/2008/5.), bármely megbetegedés (EBH2003.897.), állat harapása 

állatorvosnál (BH2007.98.), nehéz tárgy emelése miatt bekövetkezett látásromlás 

(EBH2003.980.),24 folyamatos zajártalom miatti halláskárosodás25. Baleset a 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 87. § 1/A. 

pontja értelmében az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült 

akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, 

mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. A foglalkozási 

                                                 
19 Mfv.I.10.695/2017/10. 
20 Mfv.I.10.518/2017/6. 
21 Mfv.I.10.975/1995/3. 
22 Mfv.I.10.359/2014. 
23 Összefoglaló vélemény 17. oldal 
24 Összefoglaló vélemény 13-14. oldal 
25 Mfv.I.10.893/2016/7. 
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megbetegedés fogalmát is az Mvt. tartalmazza, a 87. § 1/D. pontja alapján a 

munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, 

valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült 

egészségkárosodás, amely 

a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat 

során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki 

tényezőkre vezethető vissza, illetve 

b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a 

következménye. 

 

Fontos kiemelni az Mvt. foglalkozási megbetegedésre vonatkozó fenti értelmező 

rendelkezéséből azt, hogy az egészségkárosodás a foglalkozás gyakorlását követően is 

megjelenhet, kialakulhat, vagyis a munkaviszony megszűnését követően is 

jelentkezhetnek az egészségkárosodás tünetei.  

 

Nagy László szerint „a foglalkozási betegség általában azért keletkezik, mert egyes 

szakmákban, munkakörökben a munkakörülmények (pl. állandó nedvesség), a felhasznált 

anyagok (pl. ólom), eszközök (pl. hegesztő berendezés) stb. egészségi változásokra, 

betegség keletkezésére vezethetnek és a technika, illetőleg az orvostudományok jelenlegi 

fejlettsége mellett ezek a kockázatok még nem küszöbölhetőek ki teljes mértékben. Ilyen 

szakma vagy munkakör esetén tehát a legkorszerűbb óvintézkedések ellenére is számolni 

kell azzal, hogy az adott foglalkozási betegség előbb vagy utóbb kisebb vagy nagyobb 

mértékben felléphet. A foglalkozási betegség tehát — a munkáltató működési körében 

jelentkező — objektív körülmények következménye.”26 

 

A munkavállaló fenti egészségkárosodásai miatt a következő károk megtérítésére tarthat 

igényt. Egyrészről kérheti a munkaviszonya körében elmaradt jövedelmét, ennek 

keretében az elmaradt munkabérét, és azon rendszeres juttatás pénzbeli értékét, amelyre a 

munkavállaló a munkabérén felül jogosult, valamint amelyet a munkavállaló a sérelemből 

eredő jelentős fogyatékossága ellenére, rendkívüli munkateljesítménnyel hárít el. 

Másrészről igényt tarthat a munkaviszonyon kívül elmaradt jövedelmének a 

megtérítésére, így például, ha a baleset következtében csökkent munkaképességű 

munkavállaló, aki korábban teheneket tartott, e tevékenységével a balesete következtében 

kénytelen volt felhagyni, akkor az ezen okból elmaradt jövedelmét is köteles a 

munkáltató megtéríteni. Harmadrészről kérheti dologi kára és költségei megtérítését is 

(például ha a baleset következtében elszakadt a ruhája). Az egészségkárosodásnál 

felmerülő egyéb kártételek megfizetését is igényelheti a munkáltatótól, ennek 

megfelelően például otthoni ápolás költségét, élelelemfeljavítási költséget, speciális 

élelmiszerek fogyasztásával felmerülő költséget, gyógyszerköltségét, a hozzátartozók 

látogatási költségét, háztartási kisegítő igénybevételével járó költséget, vagy éppen a 

szükségképpen otthon töltött időre vonatkozó rezsi többletköltséget. Negyedrészről a 

hozzátartozó kára is e körbe tartozik, tipikusan ilyen lehet például a balesetet szenvedő 

munkavállaló kórházi látogatása körében felmerült költségek köre, de ide sorolhatjuk azt 

az esetet is, ha a sérült munkavállaló hozzátartozója a baleset miatt olyan idegi állapotba 

                                                 
26 Nagy László: A baleset és a foglalkozási megbetegedés miatti munkáltató felelősség néhány elméleti 

kérdése. Acta Universitatis Szegediensis: acta juridica et politica, (43) 1-4., 1993, 342. oldal 
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kerül, hogy saját munkáját nem tudja ellátni, ezért táppénzes állományba kerül és ebből 

kifolyólag keresetveszteség éri. Ide tartozik az az eset is, amikor a munkavállaló a 

károkozással összefüggésben meghal. Ebben az esetben azonban a munkavállaló 

hozzátartozójának saját jogú igénye keletkezik (például tartást pótló járadék).27 

 

A tanulmány témája a munkáltatói kárfelelősség megállapíthatósága. Az elemzés tehát a 

kárfelelősség jogalapját vizsgálja, azt, hogy mikor lehet, és mikor nem lehet 

megállapítani a munkáltató felelősségét a munkavállaló egészségkárosodásáért. Erre 

tekintettel ebben a fejezetben a kár elemeinek bemutatását tűztem ki célul, a kár 

mértékének vizsgálatára külön nem kerítek sort. Másrészt a kár összegszerűségének 

bemutatása a kérdéskör terjedelmére tekintettel egy újabb tanulmány mértékének 

felelhetne meg. 

 

4. Okozati összefüggés 

 

Miután az elsődleges vizsgálat eredménye alapján a „munkaviszonnyal összefüggés” 

megállapítást nyer, azután szükséges vizsgálni, hogy a kár okozati összefüggésben áll-e a 

károkozó körülménnyel.28 Az okozati összefüggés akkor állapítható meg, ha az általános 

élettapasztalat szerint az adott körülmény alkalmas volt a kár mint eredmény 

létrehozására. A legtöbbször azonban – az eset körülményeihez képest – szakértő 

igénybevétele is szükséges az okozati összefüggés megállapításához.29 Ahogy már 

korábban is említésre került, az okozati összefüggés bizonyítottságának a hiánya a 

munkavállaló terhére esik. Így például a felperest mint munkavállalót terhelte a 

bizonyítás a gerincbetegsége és a munkavégzése közötti okozati összefüggés fennállta 

körében. A felperes azzal indokolta a gerincbetegség és a munkavégzés közötti 

összefüggésre vonatkozó állítását, hogy az alperes mint munkáltató nem megfelelő 

kialakítású gépjárművet biztosított számára, amellyel rendszeresen napi 5-6 órát 

közlekedett. Ezzel szemben azonban a felperes utóbb másik gépkocsit kapott a korábbi 

helyett, amely már saját nyilatkozata szerint is megfelelő volt, továbbá maga adta elő, 

hogy ettől kezdve derékfájdalmai nem voltak. Ezen időpontot követően a gerincbetegség 

munkaviszonnyal való nagy valószínűségű összefüggését egyetlen orvosszakértő sem 

véleményezte. Minderre tekintettel a felperes bizonyítása e körben nem volt sikeres.30  

 

Az ok-okozati összefüggésnek nem a kár és a munkáltató magatartása között kell 

fennállnia, figyelembe véve, hogy a munkáltató kártérítési felelőssége objektív, mely 

felelősség megállapításának nem feltétele, hogy a kár bekövetkezése a munkáltatónak 

felróható legyen. A felelősség fennállásához az szükséges, hogy a kár a munkaviszonnyal 

ok-okozati összefüggésben érje a munkavállalót. Így abban az esetben is fennállt az 

okozati összefüggés, amikor a munkavállaló a munkahelyén, a jeges úton elcsúszott, 

habár a munkáltató által kötött üzemeltetési szerződés alapján a hóeltakarítás nem őt, 

                                                 
27 Trenyisán Máté: A kártérítés elemei a munkáltatói kárfelelősség körében. Diskurzus, 2015. (5. évfolyam) 

1. szám, 63-68. oldal 
28 Munkaviszonnyal összefüggés hiányában az okozati összefüggés vizsgálata szükségtelen - 1/2018. 

(VI.25.) KMK vélemény 
29 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
30 Mfv.I.10.044/2018/15 



9 

 

hanem az ingatlan tulajdonosát terhelte, azaz a munkáltató felelősséggel tartozott a 

munkavállalót ért balesetért annak ellenére, hogy a magatartása nem volt felróható.31  

 

Az okozati összefüggést megállapította a bíróság abban az esetben is, amikor a 

darukezelő munkavállaló folyamatosan hajón dolgozott, és egyik éjszaka eltűnt. 

Holttestét csak tizenegy nappal később, a folyó külföldi szakaszán találták meg. A halált 

a szakvélemény szerint vízbefulladás okozta. Bár a munkavállaló balesetének szemtanúja 

nem volt, a bizonyítékok logikai összefüggése alapján megállapítható volt, hogy a halál 

oka összefüggött a darukezelő munkaviszonyával. Mivel a munkáltató nem tudta 

bizonyítani, hogy a néhai munkavállaló engedély nélkül hagyta volna el munkahelyét, és 

azt sem, hogy a halálát a munkaviszonnyal össze nem függő körülmény (például 

öngyilkosság) okozta volna, kártérítési felelősségét a bíróság megállapította (Legfelsőbb 

Bíróság Mfv.I.10.946/2006/3.).32 

 

A munkavállaló halláskárosodása és a munkavégzés során kibocsátott zaj között fennáll 

az okozati összefüggés, ha annak szakértő általi alátámasztása mellett a munkavállaló 

munkahelyén kívüli zajártalom nem igazolt. A munkavállaló gépi kovácsoló 

munkakörben dolgozott a munkáltatónál 8 évig. A munkáltatónál történő munkába 

lépésekor teljes, ép hallással rendelkezett. Három évvel később 40 decibeles eltérés 

mutatkozott, további négy évvel később jobb oldalon 30, bal oldalon 20 decibeles volt az 

eltérés. A következő évben pedig már jobb oldalon 30 decibel, bal oldalon 60 decibeles 

eltérés volt észlelhető. A munkavállalónak azt kellett bizonyítania a perben, hogy a 

munkáltató működése és a halláskárosodása között az okozati összefüggés fennállt. A 

zajszintmérési eredmények alapján a legtöbb munkafolyamat végzése során keletkező 

zajszint meghaladta a 85 decibelt. A szakvélemény szerint hosszú időtartam 

zajexpozíciója okozta a munkavállaló halláskárosodásának a krónikussá válását és a 

romlását, amely a jogviszony létesítését követő három évvel elkezdődött, azonban a 

munkaviszony megszűnését követő évtől további halláscsökkenés nem volt 

véleményezhető. Ezért megállapítható volt, hogy amennyiben nincs tartós zajártalom, 

akkor további állapotrosszabbodás sincs. Így amíg a munkavállaló a bizonyítási 

kötelezettségének eleget tett, addig a munkáltató nem tudta igazolni azt, hogy a felperes a 

munkahelyén kívül valamely tartós, hosszan fennálló zajártalomnak lett volna kitéve.33 

 

Nem állapítható meg azonban az okozati összefüggés abban az esetben, ha a 

munkavállaló az állandósult derékfájdalmai miatt nem tud fizikai munkát végezni, ezért 

elmaradt jövedelemként kára jelentkezik, ellenben e fájdalmai nem a munkahelyen 

elszenvedett balesete miatt keletkeztek, azok természetes okú megbetegedéseivel 

hozhatók összefüggésbe. Rakodás közben a munkavállaló gerincrándulás, húzódás 

sérülést szenvedett el a munkahelyén, amely maradandó egészségkárosodást, illetve 

munkaképesség-csökkenést nem okozott. A munkavállaló fizikai munka ellátására nem 

vált alkalmatlanná. A perben bizonyítást nyert, hogy a munkavállaló már hosszabb ideje 

különböző mozgásszervi panaszokkal járt a háziorvosánál, különböző kezeléseken vett 

részt, vizsgálatakor a gerincoszlop degeneratív elfajulását megállapították. A balesetet 

                                                 
31 Mfv.I.10.010/2019/4. szám 
32 Kommentár Mt. 166. §-ához 
33 Mfv.I.10.893/2016/7. 
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követően elvégzett röntgenvizsgálat alapján az ágyéki I. csigolya felső zárólemezének 

minimális beroppanását, illetve a csigolya elülső részének 2 mm-rel történő 

elkeskenyedését állapították meg azzal, hogy ez a sérülés nem új keletű. A szakértő 

szerint a munkavállalónál meglévő korábbi sorsszerű megbetegedések, illetve sérülések a 

perbeli balesettel nem voltak összefüggésbe hozhatóak, az kizárólag gerincrándulást, 

húzódást eredményezett, amely azonban maradandó fogyatékosság nélkül gyógyult. A 

munkavállaló későbbi panaszai degeneratív megbetegedéseivel voltak összefüggésbe 

hozhatóak.34 

 

Míg a munkaviszonnyal összefüggés körében részleges összefüggés nem lehetséges, 

addig a károkozó körülmény és a kár közötti okozati összefüggés értékelésekor a részoki 

összefüggés is fennállhat. A bírói gyakorlat alapján a munkáltató kártérítési felelőssége 

nemcsak teljes lehet, ugyanis számos esetben előfordul, hogy a kárt részben a 

munkaviszonnyal összefüggő, részben pedig azon kívül eső körülmények, pl. a 

munkavállaló természetes kórokú (életkorából fakadó, máshol szerzett) betegségei 

okozzák. Ilyen esetben a bíróság – a kártérítési felelősség jogalapjáról szóló döntésével – 

az előbbi és az utóbbi okok egymáshoz viszonyított aránya alapján határozza meg a 

kárviselés arányát.35 A Legfelsőbb Bíróság döntése rámutatott arra is, hogy ha a 

természetes megbetegedés és az üzemi baleset miatti állapotromlás együttesen 

eredményez károsodást, a munkáltató kártérítési felelőssége a balesettel összefüggésben 

álló mértékig áll fenn. A szóban forgó esetben a munkavállaló balesetekor már 

természetes kórokú megbetegedésben szenvedett, gerincbetegsége azonban ekkor még 

nem okozott panaszokat, keresetvesztesége nem keletkezett. A munkavállaló az üzemi 

baleset okozta XII-XIII. harántnyúlványok törése miatt hat hónapig keresőképtelen volt, 

majd a későbbi állapotromlásáig, bő 2 évig eredeti munkakörében dolgozott. 

Megállapítható volt, hogy a baleset a felperes természetes okú megbetegedésére 

állapotrosszabbító hatást gyakorolt, a felperes rokkantságán belül az üzemi balesettel 

összefüggésbe hozható munkaképesség-csökkenés mértéke 20%-os volt.36 Más ügyben a 

részoki összefüggés mértékének bizonytalansága esetére kellett állást foglalnia a 

bíróságnak. A munkavállaló útburkolat festőként dolgozott, amikor kiderült, hogy a 

festékhígítóra allergiás. Az adott esetben azt kellett vizsgálni, hogy meghatározott 

munkakörülmények között, huzamosabb ideig történt munkavégzés esetén a 

megbetegedés, illetve a természetes kórokú megbetegedésre gyakorolt állapotrosszabbító 

hatás valószínűsítése milyen mértékű, az összefüggés fennállását megalapozó nagyobb 

fokú valószínűség megállapítható-e. A részoki összefüggés mértékének megállapítása a 

per összes adatai egybevetésével bírói mérlegeléssel volt lehetséges. A szakvélemény 

alapján az aszfaltozásnál keletkezett gőzök a felperes állapotát nem idézhették elő, de 

irritatív hatásuk miatt azt ronthatták. A szakvélemény ezek szerint a munkahelyi 

körülményeket illetően, a különböző kémiai kóroki tényezők tekintetében (festékek, 

aszfaltgőz) az okozati összefüggést nem kizáró következtetésre jutott. Az a körülmény, 

hogy orvosszakértői szinten nem volt pontosan megállapítható az állapotrosszabbító hatás 

                                                 
34 Mfv.I.10.909/2016/5. 
35 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
36 BH2006. 96 
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mértéke, az alperesi kárfelelősséget nem zárta ki, hanem a részoki összefüggés mértékét a 

bizonyítékok mérlegelésével kellett megállapítani.37 

 

A fenti esetektől fontos elhatárolni azt a kört, amikor a munkavállaló ugyan – a fenti 

példánál maradva – természetes kórokú betegségben szenved, azonban még részben sem 

ez okozza a kárát. Ilyenkor ugyanis a munkáltató munkaviszonyból folyó kártérítési 

felelőssége elbírálásánál nem lehet hátrányos megkülönböztetést alkalmazni a 

munkavállaló ismert fogyatékossága, egészségi állapota, vagy életkora miatt [Ebktv. 8. § 

g), h), o) pont]38. A munkaviszonnyal összefüggést értékelve a munkáltató kártérítési 

felelősségének jogalapját ilyen esetekben a munkavállaló említett adottságaitól 

függetlenül kell megállapítani. Amennyiben a kár a munkaviszonnyal összefügg, a 

munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy az egészséges munkavállalónál a hasonló sérelem 

kisebb mérvű károsodásra vezetett volna. Ha például a félszemére vak munkavállaló - aki 

a munkakörét teljes körűen el tudta látni - a munkaviszonyával összefüggésben történt 

baleset miatt a másik szemét is elveszti és ennek folytán munkaképtelenné válik, a teljes 

kára megtérítését igényelheti. Ilyenkor nem lehet arra az álláspontra helyezkedni, hogy a 

munkáltató felelőssége csak olyan mérvű, amilyennek az orvosszakértői gyakorlat az 

egészségi állapot megváltozása szempontjából egy szem elvesztését minősíti. Ez a mérték 

ugyanis nyilvánvalóan csak az ép látású emberre irányadó. Annak van tehát jelentősége, 

hogy a sajátos adottságai mellett a munkavállaló a munkakörét a sérelem bekövetkezése 

előtt teljes körűen ellátta; a kára, pl. munkabérének csökkenése a sérelem 

következménye. Ezért ha a munkavállaló egészségi állapota, fogyatékossága, 

szervezetének valamely sajátossága vagy adottsága nem okozott jövedelemcsökkenést és 

a jövedelemcsökkenésben mutatkozó kár a munkaviszonyával összefüggésben 

következett be, a munkáltató a teljes kárért felel.39  

 

5. A munkáltató felelősség alóli mentesülésének feltételei 

  
a) Ellenőrzési körön kívül eső olyan körülmény, amellyel nem kellett számolni, és nem 

volt elvárható az elkerülése, vagy a kár elhárítása 

 

A munkáltató két esetben mentesülhet a felelősség alól. Az első eset szerint mentesül a 

munkáltató, ha bizonyítja, hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény 

okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó 

körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.40 A kimentési okok 

konjunktívak, amennyiben a munkáltató a három közül akár csak egy feltételt nem tud 

bizonyítani, kizárt a felelősség alóli mentésülése.41 

 

Az ellenőrzési kör fogalmát a jogszabály ugyan nem határozta meg, viszont a Kúria 

iránymutatást adott e körben, amikor kimondta, hogy az ellenőrzési kör fogalmaként 

                                                 
37 EBH2008. 1803 
38 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ebktv.) 2. §-a alapján az Mt. egyenlő bánásmód követelményét előíró 12. §-át e törvénnyel 

összhangban kell alkalmazni. 
39 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
40 Mt. 166. § (2) bekezdés a) pont 
41 Kommentár Mt. 166. §-ához 
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minden olyan objektív tényt és körülményt érteni kell, amelynek alakítására a 

munkáltatónak lehetősége van. Ennek értékelése során a baleset közvetlen okát és a 

balesethez vezető egész munkafolyamatot vizsgálni kell: a munkamódszer 

megválasztását, az ahhoz biztosított munkaeszközt, a munkavállalói létszámot, 

szakismeretet, mert ezek biztosítása a munkáltató kötelezettsége, így arra befolyása, 

ráhatása van.42  

 

A fentieknek megfelelően a munkáltató ellenőrzési körébe tartozik például – az Mvt. 54. 

§-ára is tekintettel – a biztonságos munkafeltételek megteremtése. Konkrét esetben a 

munkáltató a biztonságos munkafeltételeket nem biztosította, amikor a telephelyén lévő 

közlekedési utak biztonságosságáról nem gondoskodott megfelelően. Az 

ingatlantulajdonossal megkötött szerződés alapján a hóeltakarítás nem a munkáltató 

feladata volt, azonban a szerződésben foglaltak megvalósulásának ellenőrzése, a 

hóeltakarítás és csúszásmentesítés ezáltal is történő biztosítása már igen. E körben a 

biztonságos munkafeltételek megteremtésére a munkáltatónak ráhatása volt, így a 

balesetet előidéző körülmény nem esett az Mt. 166. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzési 

körén kívül.43 

 

A következetes bírói gyakorlat alapján a nem megfelelő munkavédelmi oktatás is a 

munkáltató ellenőrzési körébe tartozik. Erre tekintettel állapította meg a bíróság a 

munkáltató kárfelelősségét akkor is, amikor a baleset úgy következett be, hogy a 

munkavállalót új típusú munkagéphez irányították kellő kioktatás nélkül.44 Ellenőrzési 

körbe tartozik továbbá a munkavégzéshez használt eszköz, a munkavégzés tárgya, annak 

megfelelősége, valamint az anyaghiba45 (állványzat, létra, almafa, amelyről a gyümölcsöt 

szedték stb.).46 

 

Adott esetben a munkáltató ellenőrzési körébe tartozott az a körülmény is, amikor a 

munkavállaló Üzbegisztánban teljesített fuvarfeladatot, ahol a munkáltató megrendelője 

meghívta vacsorára a munkavállalókat. A felperes a vacsorától rosszul lett, egészségi 

állapotromlása 45%-os volt. A munkáltatót terhelte az egészséges és biztonságos 

munkafeltételek és eszközök biztosításán túl az azokkal összefüggő tájékoztatás, oktatás, 

a kockázati tényezők előzetes felmérése, várható veszélyek azonosítása, illetve a 

szabályszerű működtetés ellenőrzésének a kötelezettsége is. A munkáltató – annak 

ellenére, hogy tudott az üzbegisztáni szokásról, mely szerint a megrendelők a sofőröket 

jószándékuk jeléül megvendégelik – nem tett semmilyen intézkedést. Nem hívta fel a 

munkavállalók figyelmét a közegészségügyi, higiénés körülmények különbözőségéből 

adódó várható veszélyekre, azokról nem adott tájékoztatást. Nem alkotott szabályzatot 

vagy utasítást a megvendégelésekkel összefüggésben, továbbá nem végzett 

kockázatértékelést az egészségkárosodás lehetőségével kapcsolatban. A munkavállaló a 

megrendelő által biztosított vacsorán a munkáltató érdekében, a munkaviszonyával 

kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével összefüggésben vett részt, tehát a munkavállalói 

                                                 
42 EBH2018. M.20. 
43 Mfv.I.10.010/2019/4. szám 
44 Összefoglaló vélemény 25. oldal 
45 EBH2016.M.10. 
46 Összefoglaló vélemény 24. oldal 
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részvétel a munkáltató üzleti érdekébe és a gazdasági működésének kockázatába 

tartozott.47 

 

A közúton, közforgalmú közlekedési eszközön, e közlekedéssel összefüggő átlagos 

körülmények általában nem tartoznak a munkáltató ellenőrzési körébe. A munkáltató 

ugyanis nem befolyásolhatja a közúti közlekedés résztvevőinek magatartását. Ezért ha a 

munkavállaló a munkáját jellemzően a telephelyen/székhelyen kívül végzi, és eközben a 

közúton kárt szenved, például harmadik személy elüti a gyalogátkelőhelyen, a kártérítés 

iránti követelését a munkáltatóval szemben nem érvényesítheti. Ugyanakkor, ha például a 

balesetet utasként, a munkáltatója által biztosított gépkocsiban kizárólag a munkatársa 

vétkes magatartása folytán szenvedi el, a munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy a 

károkozó körülmény (a gépkocsivezető hibája) az ellenőrzési körén kívül esik. A 

munkáltatónak ugyanis van befolyása arra, hogy a jármű vezetője miként végezze a 

munkáját (pl. vezetésre alkalmas állapotban vezesse a járművet).48 

 

Összegezve: a munkáltató ellenőrzési körébe tartozik – az Mvt. 54-60. §-aira is 

figyelemmel – a feladatainak ellátása, az ezzel összefüggő személyi magatartás, a munka 

megszervezése; a munkavégzéshez szükséges anyag, felszerelés, berendezés, energia 

tulajdonsága, állapota, mozgatása, működése, általában a termelés kockázata. Általában – 

az adott eset körülményeihez képest – a munkáltató ellenőrzési körébe tartozik a 

telephelyen (székhelyen, stb.) kívül végzett munka kijelölt, körülhatárolt helyszíne, 

ideértve annak adottságait; a munkavégzés tárgyául szolgáló dolog, növény, állat, talaj, 

valamint a munkáltató által üzemben tartott, vagy ténylegesen használt járművel, annak a 

munkáltató által megbízott vezetője magatartásával, mulasztásával összefüggő 

körülmény.49  

 

Amennyiben a károkozó körülmény a munkáltató ellenőrzési körén kívül következett be, 

úgy a munkáltatónak a mentesülés második feltételét kell bizonyítania, miszerint a 

károkozó körülménnyel nem kellett számolnia. A jogirodalom ezt a kitételt 

előreláthatóságnak nevezi. E körben a bíróság azt vizsgálja, hogy a munkáltató milyen 

gondosságot tanúsított, a jogainak gyakorlása és a kötelezettségeinek teljesítése során 

észszerűen számolhatott-e a károkozó körülmény valószínű bekövetkezésével. Értékelni 

kell, hogy a közvélekedés szerint, köznapi értelemben, észszerűen, az érintett munkáltató 

minden rendelkezésre álló eszköz használatával el tudta-e kerülni az ok keletkezését, az 

kiküszöbölhető volt-e, tőle az adott helyzetben mi volt elvárható. E körben elvi éllel 

mondta ki a Kúria, hogy annak vizsgálata során, hogy a károkozó körülménnyel a 

munkáltatónak számolnia kellett-e, nem hagyható figyelmen kívül az adott munkavégzés 

azon sajátossága, hogy az nem a munkáltató tulajdonában lévő munkaeszközön történt. 

Mindazonáltal a munkavállalónak a munkáját a munkáltató által biztosított körülmények 

között kellett végeznie, vagyis a konkrét esetben a megrendelőtől a munkáltató által átvett 

munkaterületen. Ez az átvétel ebben az esetben a munkaterületen történő tényleges 

megjelenés hiányában, pusztán az egyedi munkamegrendelés visszaigazolásával történt. 

Tehát adott helyzetben a munkáltató nem tett eleget az észszerű tájékozódás 

                                                 
47 EBH2019. M.20. 
48 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
49 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
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követelményének a munkaterület adminisztratív átvételével, de nem felel meg e 

követelménynek azon intézkedése sem, hogy a perbeli balesetet okozó oszlopok 

állapotának felméréseként a munkavállalóit külső szemrevételezéssel, kopogtatással bízta 

meg. Az ekként biztosított munkakörülmények közötti munkavégzéssel összefüggő 

baleseti veszélyhelyzettel azonban a munkáltatónak számolnia kellett.50 Figyelembe kell 

továbbá venni, hogy a károkozás időpontjában az előreláthatóság fennállhatott-e annak 

ismeretében, hogy a jogviszonyt keletkeztető munkaszerződés megkötésekor a felek 

miről szereztek tudomást, és a jogviszony fennállása alatt miről tájékoztatták egymást 

(Mt. 6. §).51 Fontos kiemelni, hogy az előreláthatósági kitétel referencia-időpontja – 

szemben a polgári jogban megjelenő előreláthatósággal – nem a szerződéskötés 

időpontjában, hanem a károkozás időpontjában vizsgálandó.52 A különbség oka a 

munkajogviszony keretjellegéből adódik, a munkáltató a tartós jogviszony létesítésekor a 

legtöbb majdani károkozó körülményt még nem is láthatja előre,53 hiszen a 

munkaszerződés megkötése és a káresemény között akár 10-20 év is eltelhet. 

 

A harmadik együttes feltétel szerint a munkáltatónak azt kell bizonyítania, hogy nem volt 

elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A 

károkozó körülmény nem minősül elháríthatónak, ha a munkáltató átlagos erőfeszítéssel, 

a technika átlagos eredményeinek felhasználásával nem befolyásolhatta annak 

keletkezését, vagy kiküszöbölését.54 E kitételt is vizsgálták a bíróságok abban az ügyben, 

amelyben a munkavállaló mint hálózatszerelő a távközlési hálózat részét képező 

faoszlopra felmászva végezte a munkáját, amikor az oszlop eltört. A bal oldalon nyílt, a 

jobb oldalon zárt, rendkívül „romos”, mindkét oldali sarokcsont törést szenvedett el. A 

bíróság rögzítette, hogy a telephelyen kívüli munkahelyen alvállalkozóként munkát végző 

munkáltatónak nincs lehetősége az ottani munkakörülmények befolyásolására. 

Megállapította, hogy a felperes alatt eltört fenyőoszlop nem az alperes, hanem más cég 

tulajdona, ezért az alperesnek nemcsak kötelezettsége, de joga sem volt a köztük létrejött 

keretszerződés területi hatálya alá tartozó faoszlopok általánosságban történő 

karbantartására vagy javítására, így a fenyőoszlop állapotára mint károkozó körülményre 

ráhatása vagy befolyása nem volt. A faoszlopok természetükből fakadó folyamatos 

állapotváltozására tekintettel azonban elkorhadásukkal számolni kellett. A bíróság 

megállapította, hogy az alperes arra eredménnyel nem hivatkozhatott, hogy a balesetet 

okozó körülménnyel nem kellett számolnia, mert az oszlopok károsodása, esetleges nem 

megfelelő karbantartása balesetet eredményezhet. Kizárólag az alperes rendelkezett olyan 

jogosítványokkal, hogy a károsodás elkerülése érdekében az oszlopok állapotáról 

megnyugtató információkat szerezzen, az Mvt. 54. § (7) bekezdés szerint ugyanis a 

munkáltató köteles meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a 

követelményeknek. Ennek akkor tett volna eleget, ha információt szerez az oszlop 

koráról, karbantartásának időpontjáról, ezek hiányában megteszi a szükséges 

intézkedéseket az oszlop állapotának feltárása érdekében. 

                                                 
50 Mfv.I.10.720/2015/4. 
51 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
52 Sipka Péter: Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere figyelemmel az új Polgári 

Törvénykönyvre. Magyar Jog, 2013/12, 735-740. oldal) 
53 Ajtay-Horváth Viola: A munkajogi kárfelelősség egyes kérdései az új Polgári Törvénykönyv tükrében. 

Jogi tanulmányok, 2014, 17. évfolyam, 1. szám, 431. oldal 
54 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
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Az, hogy a munkáltató az elvárható gondossággal, körültekintéssel járt-e el, esetenként 

vizsgálandó. Ebből a szempontból annak van jelentősége, hogy az adott helyzetben lévő 

munkáltatótól milyen észszerű intézkedések meghozatala volt elvárható. A perbeli oszlop 

a balesetkor 17 éves volt, adattáblával nem rendelkezett. Nem volt továbbá olyan személy 

az alperesnél, aki általánosságban az oszlopok állapotát vizsgálta volna. Az ügyvezető 

sem tudott arról, hogy az általános karbantartási és állagmegóvási tevékenységet ki végzi 

a megrendelő részére. Mindezek alapján megállapítható volt, hogy az alperes olyan 

munkavégzési helyen történő feladatellátásra utasította a felperest és munkatársát, 

amelynek állapotáról semmiféle közvetlen információval nem rendelkezett, így az Mvt. 

51. § (1), (4) bekezdései szerinti biztonságos munkavégzés feltételeit nem biztosította a 

részükre. A faoszlopok természetükből fakadó folyamatos állapotváltozására tekintettel 

elkorhadásukkal számolni kell. Elvárható volt az alperestől, hogy a munkavégzés 

megkezdése előtt bizonyosságot jelentő információkkal rendelkezzen, adott esetben a 

munkaterületet megtekintse, ott a biztonságos munkavégzés feltételeiről 

megbizonyosodjon, függetlenül annak költségeitől. A biztonságos munkavégzés 

feltételeinek biztosítása szerződés nélkül is kötelezettsége a munkáltatónak. Adott 

esetben a szerződő partner esetleges mulasztása a munkavállalóval szembeni kártérítési 

felelőssége alól nem mentesítheti a munkáltatót. Megállapította a bíróság, hogy 

amennyiben a munkáltatónak megvolt a lehetősége a károsodás bekövetkezésének 

elhárítására, de ennek érdekében érdemben semmilyen intézkedést nem tett, a kártérítési 

felelősség alól nem mentesülhetett. Önmagában az a körülmény, hogy a két munkavállaló 

a munkakezdés előtt az oszlopokat szemrevételezéssel, kopogtatással ellenőrizte és hibát 

nem észlelt, nem alkalmas annak megállapítására, hogy az alperes a kár elhárítása 

érdekében minden tőle elvárhatót megtett. A felperesnek és kollégájának feladata nem az 

oszlop mélyreható vizsgálata volt, hanem a kábelek cseréje. A Kúria állásfoglalása szerint 

a munkáltatótól legalább elvárható lett volna, hogy felderítse az oszlopok korát, mert 

ebből is következtetés lett volna levonható állagukra, vagy az, hogy az oszlopok 

tulajdonosától, egyben a megrendelőtől beszerezze az oszlopok állagmegóvása, azok 

felmérése tárgyában tett intézkedési jegyzéket. Az alperes csak állította, de a reá háruló 

bizonyítási teher ellenére nem bizonyította, hogy az oszlop megbontásán kívül nem volt 

olyan vizsgálati mód, amellyel annak korhadtságára, balesetveszélyességére 

következtetni lehetett volna.55 

 

b) A károsult kizárólagos és elháríthatatlan magatartása 

 

A másik kimentési ok szerint mentesül a felelősség alól a munkáltató, ha bizonyítja, hogy 

a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.56 A munkavállaló 

kizárólagos és elháríthatatlan magatartása vétkességére tekintet nélkül megállapítható. 

Következetes a bírói gyakorlat abban, hogy a kárfelelősség alóli munkáltatói mentesülés 

alapjául a károsult munkavállaló olyan magatartása szolgálhat, amely a károsodásnak 

kizárólagos és egyben elháríthatatlan oka volt. Ennek megállapításánál nem hagyhatók 

figyelmen kívül a munkahely káros hatásai, az adott munkavégzésének sajátos 

körülményei. Ha a balesetet a munkavállaló figyelmetlensége, vigyázatlansága, 

ügyetlensége, a technológiai előírások megszegése okozta, ez még nem jelenti feltétlenül 

                                                 
55 Mfv.I.10.720/2015/4. 
56 Mt. 166. § (2) bekezdés b) pont 
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azt, hogy a károsodásnak ezek voltak a kizárólagos okai. Ugyanígy, ha a munkáltató tud 

róla, hogy a munkavállaló a technológiai előírásokat nem tartja meg, de az ellenőrzés 

során a megfelelő intézkedéseket elmulasztja, vagy eltűri, hogy a munkavállaló a munkát 

az előírások megszegésével végezze, sőt esetlegesen ezt el is várja, vagy erre őt utasítja, 

nem lehet szó arról, hogy a kárt kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása 

okozta.57 Ennek megfelelően mondta ki a Kúra azt is, hogy nem mentesülhet a 

kárfelelősség alól a munkáltató az Mt. 166. § (2) bekezdés b) pontja alapján, ha a 

balesetnek nemcsak az volt az oka, hogy a munkavállaló nem megfelelő megoldást 

választott, hanem ahhoz hozzájárult a munkáltatónál kialakult és eltűrt következetlen 

gyakorlat és nem egyértelmű utasítás. Az ügyben a munkavállaló kéményseprési 

feladatokat végzett az ügyfél lakásán, a tőle kapott létrán. A munkavállaló a létrát 

megfelelőnek találta, azonban az kicsúszott alóla, és a munkavállaló 3 métert zuhant. A 

munkáltató állítása szerint megfelelő létra hiánya esetén a munkavédelmi oktatáson adott 

utasítás alapján a munkavégzést a helyszínen meg kellett volna a munkavállalónak 

tagadnia. A perben kirendelt szakértő szerint önmagában a munkamegtagadásra adott 

utasítással a munkavédelmi követelményeknek a munkáltató nem tett eleget, ehhez 

érdemi munkaszervezési intézkedések megtételére lett volna szükség. A felperessel 

azonos munkakört betöltő tanúk vallomása alapján ugyanis arra a következtetésre lehetett 

jutni, hogy nem volt következetes a nem megfelelő létra esetére kiadott utasítás a munka 

megtagadására. Mindez alapján megállapítható volt, hogy a munkáltató által adott 

megoldás nem szolgálta a biztonságos munkavégzés feltételeit. Az utasítás szerint 

továbbá nem volt egyértelmű, hogy mikor kell megtagadni a munkát, különösen a 

harmadik személy által biztosított helyszín, vagy eszköz állapota miatt.58 

 

Amennyiben a bizonyítási eljárás eredménye alapján a munkavállaló károkozó 

magatartása és a munkáltató terhére értékelhető körülmény is megállapítható, vagyis 

kizárólagos és elháríthatatlan munkavállalói magatartás nem bizonyított, 

kármegosztásnak lehet helye.59  

Az elháríthatóság feltétele körében kiemelendő, hogy nem minősülhet a munkavállaló 

magatartása elháríthatatlannak, ha a munkáltató nem tett eleget az egészséges és 

biztonságos munkavégzés biztosítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.60 

 

A Kúria elvi éllel mutatott rá arra, hogy ha a baleset oka nem állapítható meg, akkor az 

sem, hogy a balesetet kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. Így amikor 

a munkavállaló a munkavégzéshez szükséges iratokat vitte át a munkáltató üzemi 

területén keresztül, és elcsúszott, nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy mi volt 

az elcsúszás oka (a munkavállaló figyelmetlensége, vagy a rossz világítás), ezért azt sem 

lehetett megállapítani, hogy a balesetet kizárólag a sérült elháríthatatlan magatartása 

okozta.61 E körben leszögezte azonban azt is a Kúria, hogy annak ellenére, hogy a baleset 

körülményei nem állapíthatók meg, a munkáltató nem zárható el annak bizonyításától, 

hogy azt a munkavállaló kizárólagos, elháríthatatlan magatartása okozta.  

                                                 
57 MK 29. szám, Mfv.I.10.338/2017/7. 
58 Mfv.I.10.338/2017/7. 
59 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény 
60 EBH2019. M.13. 
61 EBH1999. 55. 
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A konkrét ügyben a munkavállaló halálos kimenetelű balesetet szenvedett el a színház 

színpadán történő munkavégzés közben, amikor az egyik lámpa buráját igyekezett 

visszaszerelni. A baleset pontos körülményei a per adatai alapján nem voltak 

megállapíthatóak. Annak szemtanúja nem volt, a rendőrségi helyszínelés során az elhunyt 

mozgásának árnyképét rögzítő videofelvétel alapján rekonstruálták a baleset 

mechanizmusát. Az első- és másodfokú bíróságoknak az ebből levont következtetése a 

baleseti körülmények rekonstruálása nélkül és különleges szakértelmük hiányában nem 

volt megalapozott. A másodfokú bíróság szerint az elsőfokú bíróság a szükséges 

bizonyítottság hiányában állapította meg, hogy a sérült úgy mászott fel a létrára, hogy az 

nem volt szabályosan kinyitva, és nem gondoskodott a létra biztosításáról, így tévesen 

utasította el a felperes keresetét. A másodfokú bíróság pedig úgy értékelte a 

bizonyítatlanságot az alperes terhére, hogy az alperes által megtett és az elsőfokú ítélet 

szerint elutasított szakértői bizonyításra vonatkozó indítványt figyelmen kívül hagyta 

annak ellenére, hogy ítéletében a baleset körülményeinek rekonstruálásához 

rendelkezésre álló adatokat, technikai eszközöket nem találta megfelelőnek ahhoz, hogy a 

baleset előzményeit és konkrét folyamatát, kiváltó okait aggálytalanul megállapíthassa.62 

 

III. A munkaviszonyból eredő egészségsértéssel összefüggésben igényelt sérelemdíj 

   
1. Bevezetés 

 

A sérelemdíj elődének tekintett nem vagyoni kártérítést Lábady Tamás rendkívül 

összetettnek, majdhogynem kaotikusnak, az egyes jogi megoldásokat pedig nemcsak 

dogmatikailag, de többnyire terminológiailag is tisztázatlannak tartotta. Ezeket a 

problémákat a jogalkalmazás, a bírói gyakorlat évtizedek alatt sem tudta feloldani. Az 

ellentmondásosság oka szerinte az volt, hogy a jogi szabályozás kártérítésként kezelte azt, 

holott a kár a magánjogban fogalmilag vagyoni, amely pénzben kifejezhető, tipikusan 

összegszerűen is meghatározható vagyoni hátrány. Ezért a külvilág számára is 

érzékelhető, személyiségi jogsértés miatti hátrány feltárása és értékelése során a 

bíróságok egyre csak a személyiségi jogsérelem és a magánjogi kárfogalom lényeges 

különbségének problémájába ütköztek. A nem vagyoni sérelmek ugyanis vagyoni 

mércével megmérhetetlenek, vagyonilag nem is kifejezhetőek, vagyis összegszerűen nem 

határozhatók meg, következésképpen kiegyenlíthetetlenek. Fontos kiemelni, hogy az 

immateriális sérelem megközelítőleges ellensúlyozása pénzben történik ugyan, de ez nem 

kártérítés. A bíróságok a vagyoni kárfogalom megfelelőjét próbálták analóg módon 

beazonosítani a személyiségi viszonyokban, és ezt a személyiségi jogok megsértésével 

összefüggő hátrány keletkezésében találták meg. Több iránymutató döntés született a 

körben, hogy a személyiségi jogok megsértése miatt a nem vagyoni kárigényt érvényesítő 

károsultnak a jogsértés által keletkezett hátrány elszenvedését bizonyítania kell. A bírói 

gyakorlat az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 355. § (4) bekezdésének „a 

nem vagyoni hátrány csökkentéséhez, vagy kiküszöböléséhez szükséges” fordulatára 

hivatkozással követelte a sértettől a hátrány bizonyítását. Csakhogy rövidesen több 

problémát is szült ez a fajta gyakorlat. A hátrány bizonyítása az esetek többségében vagy 

lehetetlen volt, vagy a sértett számára további megrázkódtatással járt, továbbá a 

                                                 
62 Mfv.I.10.713/2017/6. 
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bíróságok bizonyos esetekben elkezdték a hátrány bekövetkezését „köztudomású tény”-

nek tekinteni. Mindennek okán volt fontos a sérelemdíj kiemelése a kártérítési jog 

struktúrájából.63  

 

Ahogyan a tanulmány bevezető részében is említésre került, a Ptk. a személyiségi jogok 

új szankciójaként határozta meg a sérelemdíjat, mellyel egyúttal megszüntette a nem 

vagyoni kártérítés jogintézményét. A Ptk. törvényi indokolása a sérelemdíj 

rendeltetéseként a személyiségi jogok megsértésének vagyoni elégtétellel történő, 

közvetett kompenzálását és magánjogi büntetését határozta meg. Ennek okán a sérelemdíj 

a Ptk. struktúrájában nem a kártérítési jogban, hanem a személyiségi jogok megsértése 

esetén alkalmazandó szankciók között került elhelyezésre. A változtatás célja pedig az 

volt, hogy - az elméleti és dogmatikai tisztánlátás előmozdítása mellett - hatékonyabb 

védelmet biztosítson a személyiségi jogaiban sértett számára, mivel a sérelemdíj 

megállapításához a bíróságnak nem kell a sértett oldalán bekövetkezett hátrányt kutatnia, 

illetve a sértettnek azt bizonyítania.64 

 

A Ptk. hatálybalépése, így a sérelemdíj jogintézményének bevezetése óta eltelt hat évben 

egységes joggyakorlat kialakulásáról még nem beszélhetünk, figyelembe véve, hogy a 

sérelemdíjat szabályozó rendelkezések értelmezésében több eltérő álláspont jelent meg 

mind a szakirodalomban, mind a bírói jogalkalmazás során. Ezért elsősorban a Kúria 

azon munkajogi határozatait kísérlem meg bemutatni, amelyben az egészséghez való jog 

megsértése miatt került megítélésre sérelemdíj. Ezt megelőzően szükséges azonban 

röviden ismertetni a személyiség védelmének polgári jogi szabályozását, illetve a 

sérelemdíj megítélésével kapcsolatosan kialakult álláspontokat. 

 

2. A munkavállaló életének, testi épségének és egészségének mint személyiségi 

jogának védelme az Mt.-ben a polgári jogi szabályok megfelelő alkalmazásával 

 

a) Az egészséghez való jog az Alaptörvényben, és védelme a Ptk.-ban 

 

Az egészséghez való jog az állam által biztosított alkotmányos jog a testi integritás és a 

mentális egészség megőrzésére. Az Alaptörvény XX. cikkének (1) bekezdése rögzíti a 

mindenkit megillető testi és lelki egészséghez való jogot. Az Alaptörvény XVII. cikkének 

(3) bekezdése pedig kimondja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészségét, 

biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. A XX. cikk (2) 

bekezdésében szereplő „munkavédelem” a munkabiztonságot és a munkaegészségügyet 

jelenti. A munkaegészségügy pedig a munkahigiénét és a foglalkozás-egészségügyet 

foglalja magában. A magyar Alaptörvény összhangban áll az Európai Unió Alapjogi 

Chartájával, amiben a 31. cikk (1) bekezdése deklarálja, hogy minden munkavállalónak 

joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. 

Tehát a szupranacionális jogi megfogalmazás is a munkavédelem két fő területét – a 

munkaegészségügyet és a munkabiztonságot – emeli alapjogi szintre.65  

                                                 
63 Lábady Tamás: Sérelemdíj versus nem vagyoni kártérítés. Állam- és jogtudomány, 2016, LVII. 

évfolyam, 1. szám, 41. oldal  
64 Ptk. Indokolása a 2:52. §-hoz 
65 Julesz Máté: Az egészséghez való jog. Jura, 2018, (24. évfolyam) 2. szám, 139., 144. oldal 

https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163044
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Az elmúlt időszakban mind a jogirodalomban, mind pedig a bírói gyakorlatban 

megfigyelhető volt a polgári jogi és az alkotmányos jogvédelem határainak 

összemosódása. Ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy az Alaptörvény alapvető 

jogokról szóló fejezetében meghatározott legtöbb jogosítványhoz hozzárendelik a polgári 

jogi személyiségvédelmet is.66 A Ptk. azonban az alkotmányos alapjogok és a polgári jog 

kapcsolata körül kialakult elméleti vita kapcsán azt az álláspontot követi, hogy a polgári 

jogi személyiségvédelem köre nem azonos az alapjogok katalógusával. Kétségtelen, hogy 

bizonyos alapjogok a személyiségi jogok részeivé is váltak (így pl. az élethez, testi 

épséghez, egészséghez fűződő jogok is), de eltérőek lehetnek az érvényesítésüket 

szolgáló jogi eszközök. Ennek megfelelően a Ptk. el kívánja kerülni, hogy az 

alkotmányos szabadságok, nemzetközi egyezményekbe foglalt emberi jogok közül azokat 

is a magánjogi kódex tartalmazza, amelyeknek érvényesülését az államnak közjogi 

eszközzel kell biztosítania, és amelyeknek megvalósítására a polgári jogi eszközök 

egyáltalán nem vagy csak kevésbé alkalmasak.67 A Ptk. a Második Könyv III. Részében 

tartalmazza a személyiségi jogokkal kapcsolatos szabályokat. E körben a 2:42. §-ban 

generális jelleggel mondja ki a személyiségi jogok védelmének kötelezettségét, amely 

azon az elven alapul, hogy a személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A 

Ptk. a 2:43. §-ban rögzíti példálózó jelleggel a nevesített személyiségi jogokat, így az 

élethez, a testi épséghez és az egészséghez fűződő jogot is. A testi épséghez és az 

egészséghez fűződő személyiségi jog az ember számára biztosítja fizikai integritásának és 

szervezete működésének harmadik személyek általi háborítatlanságát. E jog - mint 

egyben alkotmányos alapjog - csak a jogrend egészének együttműködése révén 

garantálható. A polgári jogi személyiségi jogok csak egyik összetevőjét jelentik e 

garanciarendszernek. Minden olyan jogellenes magatartás megalapozza a polgári jogi 

igényérvényesítést, amely az ember életét, egészségi állapotát vagy testi épségét sérti. Ez 

elkövethető cselekvéssel és mulasztással egyaránt. Cselekvéssel való elkövetés pl. 

valamilyen testi sértés okozása, és ennek következményeként beálló egészségromlás. 

Mulasztással történő elkövetés állapítható meg pl. ha a sérelmet hivatásbeli jogviszonyból 

eredő kötelezettség elmulasztásával okozták.68  

 

b) A személyiségi jogok megsértésének szankciói 

 

A személyiségi jogok védelmének eszközei között megkülönböztetjük a személyiségi 

jogok megsértésének objektív és szubjektív jogkövetkezményeit. A felróhatóságtól 

független szankciók igénybevételére van lehetőség, ha van személyiségi jogsértés, 

továbbá ha a sérelem és a jogsértő magatartás között okozati összefüggés áll fenn. E 

szankciók alkalmazhatósága szempontjából nincs jelentősége tehát annak, hogy a 

jogsértő személy felróhatóan járt-e el69 vagy, hogy egyéb módon ki tudja-e menteni 

magát. Így a Ptk. 2:51. § (1) bekezdése alapján, akit személyiségi jogában megsértenek, a 

jogsértés ténye alapján - az elévülési időn belül -  az eset körülményeihez képest 

                                                 
66 Dr. Petrik Ferenc: A személyiség jogi védelme. A sajtó-helyreigazítás. HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó 

Kft., Budapest, 2001, 34. o. 
67 Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez - Szerkesztette: Vékás Lajos / 

Gárdos Péter. Complex, Budapest, 2013. 
68 Vékás Lajos i.m. 2:43. §  
69 Ptk. 1:4. § (1) bekezdése 
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követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, a jogsértés abbahagyását 

és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő 

elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot, a sérelmes 

helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel 

előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását, továbbá 

azt követelheti, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje 

át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint. E jogkövetkezmények 

alkalmazására zömmel a becsülethez és a jóhírnévhez való jog, a képmáshoz és a 

hangfelvételhez való jog, illetve a személyes adatok védelméhez való jog megsértése 

esetén kerül sor. Az egészséghez való jog védelme körében ritkán fordul elő, és több 

jogkövetkezmény esetén (pl. jogsértést megelőző állapot helyreállítása) nehezen is 

elképzelhető, hogy a személyiségi jogában sértett fél valamely objektív szankció 

alkalmazását kéri a jogsértést elkövető féllel szemben. A személyiségi jogok 

megsértésének szubjektív szankciói a kártérítés és a sérelemdíj. A sértett kártérítést 

követelhet a jogsértőtől a személyiségi jogainak megsértésével neki jogellenesen okozott 

károkért.70 E rendelkezés kizárólag a személyiségi sérelem vagyoni jellegű 

kárkövetkezményeire vonatkozik. A kártérítési felelősség megállapításához – a 

személyiségi jogok megsértésének objektív szankcióihoz és a sérelemdíjhoz képest – 

többlettényállási elem bizonyítása, a személyiségi jogsértés által okozott vagyoni kár 

felmerülése is szükséges.71 

 

A Ptk. 2:52. §-a rendelkezik a sérelemdíj szabályairól, mely értelmében akit személyiségi 

jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. A 

sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire – különösen a sérelemdíjra köteles személy 

meghatározására és a kimentés módjára – a kártérítési felelősség szabályait kell 

alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül 

további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. A sérelemdíjnak a 

kártérítési jogtól történt elszakítása nem jelenti azt, hogy fontos részletkérdésekben ne 

lehetne a kártérítés szabályait alkalmazni.72 Ebből következően a jogsértés ténye mellett 

vizsgálni kell azt is, hogy a személyiségi jog sérelmét a felperes az alperes 

magatartásával okozati összefüggésben szenvedte-e el, továbbá, hogy a jogsértő a 

kártérítési felelősség szabályai és gyakorlata szerint ki tudja-e magát menteni.73  

 

c) Eltérő álláspontok a hátrány bizonyítása kapcsán 

 

A Ptk. 2:52. §-ának nyelvtani értelmezése szerint a törvény alanyi jogot teremtett a 

sérelemdíjra a sértett javára pusztán a jogsértés ténye alapján. A bíróságok kétféle 

álláspontot alakítottak ki a rendelkezés értelmezése körében. Az egyik szerint a Ptk. nem 

ad mérlegelési lehetőséget abban a kérdésben, hogy a személyiségi jog megsértésének 

jogkövetkezményeként a bíróság ítél-e meg sérelemdíjat, csak a sérelemdíj összegének 

                                                 
70 Ptk. 2:53. § 
71 Vékás Lajos i.m. 2:53. § 
72 Vékás Lajos i.m. 2:52. § 
73 Kúria Új Ptk. Tanácsadó Testület véleménye a Ptk. 2:52. §-hoz, 
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Tanácsadó Testület véleménye) 
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meghatározása lehet bírói mérlegelés tárgya. Eszerint a bíróságnak bármilyen bagatell 

jogsértés esetén is meg kell ítélnie a sértett javára bármilyen bagatell összegű 

sérelemdíjat, sőt azt is, ha a sértett csak jelképes összegű (például 1 forint) sérelemdíjat 

követel. A másik álláspont szerint a személyiségi jogsértés megállapítása, valamint az 

objektív szankciók megítélése mellett is a bíróság elutasíthatja a sérelemdíj iránti 

keresetet, ha álláspontja szerint a sérelmet szenvedett felet nem érte olyan immateriális 

sérelem, amely sérelemdíj megítélésére adhatna alapot. A Ptk. vonatkozó 

rendelkezéseinek értelmezése körében ugyanakkor a bíróságok segítségére lehet – a 

nyelvtani értelmezésnél az Alaptörvény 28. cikke szerint magasabb rendű – teleologikus, 

azaz a cél szerinti értelmezés. A Ptk. 2:52. § (1) bekezdésének cél szerinti értelmezése 

alapján ugyanis a szankció akkor kerülhet alkalmazásra, ha az képes betölteni funkcióját, 

azaz a közvetett kompenzációt és a magánjogi büntetést. Így nem marasztal olyan 

alacsony, bagatell összegű sérelemdíj megfizetésére, amely nem alkalmas sem a sérelem 

közvetett kompenzálására, sem a magánjogi büntetés jogsértéstől visszatartó preventív 

hatásának a kifejtésére.74 Az Új Ptk. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó Tanácsadó 

Testület is foglalkozott a problémával. Véleményében kifejtette, hogy a törvény céljának 

az a jogalkalmazás felel meg, amely nem marasztal olyan alacsony összegű sérelemdíj 

megfizetésére, amely nem alkalmas sem a sérelem kompenzálására, sem pedig a 

jogsértéstől visszatartó preventív hatás kifejtésére. Ezt azáltal támasztotta alá, hogy 

különbséget tett a Ptk. 2:52. §-ában használt két fogalom, a nem vagyoni sérelem és a 

nem vagyoni hátrány között. E szerint a nem vagyoni sérelem az, amely a feltétele a 

sérelemdíj megítélésének, hiszen – és ezzel a jogintézmény kompenzációs jellegét 

hangsúlyozta a pönális elemekkel szemben75 – e sérelmek megközelítő jóvátételére 

hivatott a sérelemdíj, egy másfajta – vagyoni – előny biztosításával. Ennek megfelelően 

nem vagyoni sérelem hiányában nem teszi lehetővé sérelemdíj követelését. A „jogsértés 

tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges” fordulata 

mentesíti a felperest a hátrány bizonyításának eljárásjogi kötelezettsége alól, azonban az 

alperes bizonyíthatja, hogy a felperest nem érte olyan súlyú vagyoni sérelem, amely a 

sérelemdíj megítélését szükségszerűvé tenné. A Tanácsadó Testület azt is kimondta, hogy 

e következtetésre a bíróság akkor is eljuthat, ha arról hivatalból tudomása van, vagy az 

köztudomású ténynek tekintendő.  

 

d) A sérelemdíj mértéke 

 

A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, 

ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére 

gyakorolt hatására – tekintettel, egy összegben határozza meg.76 A sérelemdíj tehát 

egyszeri reparációt jelent. A nem vagyoni károkkal kapcsolatos bírói gyakorlat körében 

előfordult a járadék formájában is megállapított nem vagyoni kártérítés, de nem ez volt a 

jellemző. A Ptk. kizárólag egy összegben meghatározott sérelemdíj megítélését teszi 

lehetővé, és ezzel járadék megállapítását kifejezetten kizárja. Abból indul ki ugyanis, 

hogy testi épség vagy egészség megsértése esetén a sértett állapotának rosszabbodása a 

                                                 
74 Lábady Tamás i.m. 42-43. oldal 
75 Fézer Tamás: Megőrizve megszüntetni! A sérelemdíj bevezetésének korai tapasztalatai. 2019, 
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vagyoni kártérítés részeként megállapított járadék felemelését vonhatja maga után, de a 

sérelemdíjnak ilyen szerepet nem lehet szánni. A sérelemdíj ugyanis nem vagyoni (lelki 

stb.) hátrányok ellensúlyozására szolgál, és ezért a vagyoni hátrányokhoz kapcsolódó 

járadék sérelemdíj esetén nem alkalmazható.77 A törvény alapján a bíróságnak a 

sérelemdíj mértékét az eset összes körülménye alapján kell megállapítania. Ennek 

keretében a Ptk. meghatározza az irányadó szempontokat, azonban a „különösen” szó 

használatával lehetőséget biztosít más szempontok figyelembevételére is. A felsorolt 

szempontok körében a következőket kell értékelni. A jogsértés súlya megítéléséhez 

Fuglinszky Ádám szerint azt kell vizsgálni, hogy a „jogsértő mennyire távolodott el a 

társadalom által elvárt, elfogadott, de legalább is tolerált magatartásformától”.78 E körben 

szorul értékelésre az is, hogy a személyiségi jogában sértett fél mely személyiségi joga 

milyen sérelmet szenvedett.79 A jogsértés ismétlődő jellegét, mint értékelendő 

szempontot a szakirodalom80 kritikusan fogadta. A büntetőjog minősítő körülményként 

használt kategóriája ugyanis a jogintézmény félreértelmezésére ad lehetőséget. A 

felróhatóság mértéke azonban fontos szempont lehet, mivel például a pszichés károk 

kialakulásában egészen biztosan nagyobb szerepet játszik az, ha a jogsértő szándékosan 

okoz lelki vagy akár testi fájdalmat, mintha arra véletlenül került volna sor.81 A 

jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatása értékelésének oka az, hogy a 

sértett a környezetében a jogsértés miatt bekövetkezett negatív változásokat saját bőrén is 

érzékeli. E körbe tartozik a sértett jogsértést megelőző foglalkozása, életvitele, majd 

ezeknek a megváltozása a jogsértés hatására.82 A Ptk.-ban meghatározott értékelő 

szempontokon túl, Molnár Ambrus kiemeli, hogy a sérelemdíj összegének 

megállapításánál el kell kerülni azt, hogy a sérelemdíjjal a sértett indokolatlanul magas és 

túlzott nyereséghez jusson, ezért a társadalom általános értékviszonyait mindig szem előtt 

kell tartani.83 A bírósági gyakorlatban legalacsonyabb mértékűnek tekinthető sérelemdíj 

összege 50 000 forint.84 Ezt azzal indokolták a bíróságok, hogy adott esetben ez az összeg 

elegendő lehet a konkrét jogsértés megismétlésének megakadályozására, illetve a 

felperest ért hátrány kompenzálására, figyelemmel arra, ha a felperest ténylegesen súlyos 

hátrány nem éri.85 

 

e) Sérelemdíj a munkajogban 

 

A Ptk. személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályait, azaz a Ptk. fent ismertetett 

2:42-54. §-ait az Mt.86 alkalmazni rendeli a munkajogviszonyokban is abban az esetben, 

ha az Mt. azoktól eltérő rendelkezést nem tartalmaz, illetve azzal, hogy a Ptk. 2:52. § (2) 

                                                 
77 Vékás Lajos i.m. 
78 Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog. HVG-ORAC, Budapest, 2015, 840. oldal 
79 Molnár Ambrus: A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései. Kúriai Döntések, 2013, 7. szám, 747. o. 
80 Vékás Lajos i.m. 2:52.§, Fézer Tamás in.: Osztovits András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. I. kötet. Opten Informatikai Kft., 

Budapest, 2014, 345. oldal 
81 U.o. 
82 U.o. 
83 Molnár Ambrus i.m. 747. oldal 
84 PJD2018. 8. 
85 Pfv.IV.20.903/2016/7. 
86 Mt. 9. § (3) bekezdése 
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és (3) bekezdése, valamint 2:53. §-a alkalmazásakor az Mt. kártérítési felelősségre 

vonatkozó szabályai az irányadók. Így például a Ptk.87 értelmében nem sért személyiségi 

jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult. Ezzel kapcsolatban azonban az 

Mt.88 eltérő rendelkezést fogalmaz meg, ezért a munkajogviszonyokban ezt a 

rendelkezést nem kell alkalmazni. E szerint az érintett munkavállaló hozzájárulását 

(érvényességi) korláthoz köti, így a munkavállaló személyiségi jogáról általános jelleggel 

előre nem mondhat le, azaz a személyiségi jogok korlátozása csak konkrét jog 

tekintetében lehetséges, és arra is - az Mt. 9. § (2) bekezdése alapján - a szükségesség és 

arányosság kritériumaira figyelemmel kerülhet sor. A személyiségi jogok megsértésének 

szankciói körében rendkívül lényeges az Mt. hivatkozott rendelkezésének azon fordulata, 

amely értelmében a Ptk. 2:52. § (2) és (3) bekezdése, valamint a Ptk. 2:53. §-a 

alkalmazásakor az Mt. kárfelelősségre vonatkozó szabályai irányadók. Ez azt jelenti a 

munkáltató felelőssége körében, hogy a munkavállaló személyiségi joga megsértése 

esetén az Mt. 166. § (1) bekezdése alapján követelhet kártérítést89. Ennek megfelelően 

kell a munkáltatónak megtérítenie a munkavállaló kárát. A felelősség alóli mentesülés is 

az Mt. szabályai szerint alakul. E szerint akkor mentesülhet a munkáltató a felelősség 

alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, 

amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény 

bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa; vagy a kárt kizárólag a károsult 

elháríthatatlan magatartása okozta. A mentesülést illetően hangsúlyozni kell, hogy a 

személyiségi jogok természetéből adódóan, továbbá a munkáltató és a munkavállaló 

kapcsolatának jellegéből következően, megsértésük esetén aligha lehet helye a felelősség 

alóli mentesülésnek.90 A sérelemdíj esetében is a munkáltatói kárfelelősség Mt.-beli 

szabályait kell alkalmazni a sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire és a kimentés 

módjára a Ptk. 2:52. § (2) bekezdése értelmében. Ez azt jelenti, hogy a sérelemdíj 

jogintézményét a munkajogi kárfelelősség nézőpontjából kell értelmezni, és a munkajogi 

elvek mentén kell az egyes jogvitákban állást foglalni a felelősség mentén. 91 Sipka Péter 

szerint a sérelemdíj prevenciós jellegű funkciója összhangban áll a munkajogi kártérítés 

általános megelőzésre törekvő szemléletével, a magánjogi büntető jellege pedig elősegíti 

a munkajog azon célkitűzését, miszerint a munkajog a felek eltolódott jogállását 

igyekszik „visszabillenteni” az általános védelmi szerep érvényesítése mentén.92 Tallián 

Blankának a Kúria joggyakorlatából93 levezetett álláspontja szerint „a munkavállaló 

vagyoni jellegű viszonyait sértő, általában vagyoni jellegű jogokat korlátozó magatartás, 

továbbá csupán alaki jellegű formális mulasztások, vagy bármely sérelem nem jelölhető 

meg sérelemdíjat megalapozó jogsértésnek.”94 Az objektív szankciók 

                                                 
87 Ptk. 2:43. § (3) bekezdése 
88 Mt. 9. § (3) bekezdése 
89 Ld. dolgozat II. része 
90 Kommentár Mt. 9. §-ához 
91 Sipka Péter - Zaccaria Márton Leó: A sérelemdíj megjelenése és alkalmazása a Kúria munkaügyi 

joggyakorlatában = Quid juris?: ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásának 

20. évfordulójára. Budapest: Kúria: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar: Munkaügyi 

Bírák Országos Egyesülete, 2018, 426. oldal 
92 Sipka Péter i.m. 2018, 425. oldal 
93 Például ha a munkáltató nem a munkavállaló kérésének megfelelően határozza meg a felmentés miatt 

járó mentesítés időszakát. 
94 Tallián Blanka: Sérelemdíj iránti igény érvényesítése a munkaviszonnyal összefüggésben. Ünnepi 

tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére. HVG-ORAC, Budapest, 2019, 387. oldal 
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munkajogviszonyokban történő alkalmazása a Ptk. 2:51. § közvetlen alkalmazását jelenti 

az Mt. alapján. 

 

3. Az egészséghez való jog megsértése miatt igényelt sérelemdíj a Kúria munkajogi 

gyakorlatában 

 

A Ptk. értelmében a sérelemdíj fizetésre kötelezés feltételeire – azon túl, hogy a jogsértés 

tényén kívül további hátrány bekövetkeztének a bizonyítása nem szükséges– a munkajogi 

kártérítés szabályait kell alkalmazni, melyre tekintettel ebben a fejezetben nem 

ismertetem ismételten95 sem a kárfelelősség jogszabályi rendelkezéseit, sem azok 

tartalmát. A sérelemdíj kérdéskörét érintő néhány, az elmúlt évben született kúriai ítélet – 

a már fentebb ismertetett szabályok tükrében történő – bemutatására kerítek sort. A 

kártérítés összegszerűségének kifejtésére ugyan nem vállalkoztam a tanulmány kereteire 

hivatkozással, e fejezetben azonban kitérek a sérelemdíj összegszerűsége körében a 

bíróságok által értékelt szempontokra is, lévén a sérelemdíj jogintézményének egyik 

kardinális vitapontja az ezzel kapcsolatos bírói mérlegelés.  

 

A munkavállaló mint a munkáltató alkalmazásában álló gépkezelő, fóliatekercselő géppel 

dolgozott, amikor a fólia elvágása végén észlelte, hogy annak elejét nem vágta el 

megfelelően, ezért jobb kézzel visszanyúlt, hogy elvágja azt. A visszanyúló mozdulat 

közben a tekercselő gép a bal kezét betekerte. A felperes a munkabaleset következtében a 

bal alkar nyílt törését szenvedte el, melyet azonnal megműtöttek, és lemezes-csavaros 

rögzítéssel látták el, majd a kezét gipszbe helyezték. A sérüléssel kapcsolatban egy 

további, csontpótló plasztikai műtétre volt szükség, majd később gyógytornára is járnia 

kellett. A sérülés utáni állapotában érdemi változás, javulás nem várható. Az üzemi 

baleseti sérülése miatt egészségi állapotában 10%-os össz-szervezeti egészségkárosodást 

véleményeztek. A baleset miatt a bal felső végtag egyoldalú, erőteljes megterhelésével, 

teljes fogó-szorító erővel nem járó munkavégzésére alkalmas. Munkavégző képessége – 

az otthoni munkákra is kiterjedően –, sportolási és szórakozási lehetőségei beszűkültek. A 

felperes keresetében kérte, hogy kötelezze a bíróság az alperest 2.500.000 forint 

sérelemdíj megfizetésére. Az elsőfokú bíróság a felek közrehatását, a balesettel 

összefüggésben végrehajtott két műtétet, a gyógyulási időt, a gyógytornát, valamint a 

felperes végleges állapotát értékelve 500.000 forint sérelemdíjat ítélt meg a felperesnek. 

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva a sérelemdíj mértékét 

1.500.000 forintra felemelte figyelemmel a felperes által elszenvedett balesetre, annak 

következményeire, a fiatal korban véglegesen kialakult munkaképesség-csökkenésre. A 

Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy a baleset az alperes 

ellenőrzési körén belül történt, ugyanis a felperes balesete munkaidőben, munkavégzés 

közben, az alperes telephelyén következett be, továbbá az alperes biztosította a 

fóliagyártó gépet, meghatározta hozzá a munkavállalói létszámot. Nem tudta bizonyítani 

az alperes, hogy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. A bíróság e 

körben értékelte, hogy a balesetet megelőző pár hónappal ugyanezen a gépen hasonló 

baleset történt, mely balesetet követően a munkáltató egy vészleállító rudazattal 

rendelkező lábpedált szereltetett be. E körben azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a 

másik fóliagyártó gép teljesen automatikusan végezte a szóban forgó vágási folyamatot. 

                                                 
95 Ld. dolgozat II. része 
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Csupán a felperes balesetét követően alakították ki ezen a gépen is az automatikus vágást. 

Minderre tekintettel megállapíthatónak találta a bíróság, hogy a kézsérüléssel járó baleset 

veszélye fennállt, azzal az alperesnek – tekintve a korábbi balesetet is – számolnia kellett. 

A kézi vágás és feltekercselés olyan veszélyforrás volt, amelynek elhárítása a technika 

átlagos eredményei – így ahogyan a másik tekercselőgép is automatikus vágással és 

tekercseléssel működött – és a munkáltatótól a rendelkezésre álló idő alatti átlagos 

erőfeszítés alapulvételével elvárható volt.96  

 

Egy másik ügyben a felperes egyéb kárainak megtérítése mellett 600.000 forint 

sérelemdíjban marasztalta az alperest az elsőfokú bíróság. A felperes gépjárművezetőként 

állt az alperes alkalmazásában. Ausztriában a félpótkocsi ajtajának kinyitásakor a jobb 

oldali hátsó raklapon a rakomány leborult, az áru a felperes lábára, testére zuhant, részben 

beborítva őt. A baleset következtében jobb sípcsont közeli végének darabos törését, 

baloldali háromszoros belboka törést és ennek következtében kialakult hámsérülést 

szenvedett. Mentőhelikopterrel Linzbe szállították, ahol a lábát megoperálták és ott, majd 

Magyarországon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban részesült. 21%-os össz-szervezeti 

egészségkárosodás volt megállapítható nála. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az 

alperes az Mt. 166. § (2) bekezdésével kapcsolatban a mentesülés feltételeit a perben nem 

bizonyította. A rakományrögzítéssel kapcsolatos körülményekre a munkáltatónak elvi 

ráhatása mindenképpen lehetett, erre a szakértő rámutatott a rakományrögzítés 

oktatásával kapcsolatos munkáltatói kötelezettségekkel összefüggésben. Az sem volt 

megállapítható, hogy a kárt kizárólag a felperes elháríthatatlan magatartása okozta volna, 

mivel a szakértő szerint a rakományrögzítő rúd nem megfelelő elhelyezését a feladó 

mulasztotta el, amely a perbeli munkaviszony és az azzal kapcsolatos munkajogi 

felelősségi viszonyok keretei között a munkajogi objektív felelősség folytán az alperes 

terhére esett. A felperes munkavállaló vétkes közrehatását is bizonyítottnak találta az 

ellenőrzési kötelezettségének elmulasztására tekintettel. A bíróság a sérelemdíj mértéke 

körében értékelte, hogy a balesettel összefüggésben 21%-os az össz-szervezeti 

egészségkárosodása, amely a felperes életminősége romlását, mozgáskorlátozottságát 

eredményezte, a keresőképtelenséget követően azonban gépjárművezetőként már teljes 

munkaidős munkaviszonyt létesített. Kétszer műtötték, mert lényegében szövődménnyel 

gyógyult, a műtétek közepes mértékű kellemetlenséggel, fájdalmakkal járhattak. A 

másodfokú bíróság a sérelemdíj címén járó marasztalás összegét 600.000 forintról 

2.000.000 forintra felemelte. A felperes a mindennapi teendők és önmaga ellátása 

körében is elsődlegesen az élettársa, illetve további hozzátartozók, valamint barátok 

segítségére, ellátására szorul. Ezért a nem vagyoni hátrány kompenzálására 2.000.000 

forint sérelemdíjat talált alkalmasnak. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.97 

 

A fenti két üggyel kapcsolatban kiemelendő, hogy amennyiben a balesettel 

összefüggésben megállapítást nyer a munkavállaló vétkes közrehatása, azt a sérelemdíj 

mértékének meghatározása körében kell értékelnie a bíróságoknak, nem pedig a 

kármegosztás szabályait alkalmazva. 
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Más ügyben a munkavállaló a fröccsöntött műanyag termékek minőségi ellenőrzése, és 

azok sorjázása során a jobb kéz V. ujjának sérülését szenvedte el akként, hogy azt az 

általa használt késsel megsértette. Ennek következtében az ujjhajlító ín műtéti 

rekonstrukciója volt szükséges. A balesettel összefüggésben 5%-os egészségkárosodást 

állapítottak meg ízületi zsugorodás miatt. A felperes a keresetét a testi épséghez és az 

egészséghez fűződő személyiségi joga megsértése miatt 700.000 forint sérelemdíj iránt 

terjesztette elő az alperessel szemben. Az elsőfokú bíróság ítéletében kötelezte az 

alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 700.000 forint sérelemdíjat. Az elsőfokú 

bíróság a sérelemdíj összegének meghatározása körében értékelte, hogy a felperes a 

baleset után hosszú ideig keresőképtelen állományba kényszerült, sorozatos kezelésen, 

újabb műtéten kellett keresztül esnie, továbbá a baleseti sérülés esztétikai hátrányt okoz 

számára, és a mindennapok során a kéz használatában a sérülés akadályozza. Az 

orvosszakértő szakvéleménye alapján úgy foglalt állást, hogy a felperes a munkavégzése 

során a kés nyelét nem kellő erővel rögzítette, és ez eredményezhetett az él irányába 

olyan elmozdulást, amely az ujj sérülését okozhatta. Leszögezte azonban azt is, hogy a 

sorják nagysága, vastagsága, elhelyezkedése mind-mind különböző szorítóerőt igényel a 

munkavállalótól, így a kés nyelének megszorítása nem független ezektől. Erre tekintettel 

megállapította, hogy a balesethez nem kizárólag a felperes magatartása, hanem egyéb, a 

megmunkálandó anyag tulajdonságai is vezettek, így a munkáltató nem mentesülhetett a 

felelősség alól. Ezzel szemben az ügyben eljárt másodfokú bíróság és a Kúria azt 

állapította meg, hogy a felperes figyelmetlen, rossz mozdulata az alperes részéről 

elháríthatatlan volt, ezért a keresetet elutasította, így a sérelemdíj összegének 

megalapozottságáról nem határozott.98 

 

Említésre szorul az az esetkör, amikor a munkavállaló állítása szerint a munkáltató 

intézkedése, leginkább is a munkaviszony jogellenes megszüntetése okoz pszichés 

károkat számára, és emiatt él a munkavállaló sérelemdíj iránti igénnyel. Példaként 

említve a bíróságok 100.000 Ft sérelemdíjat ítéltek meg a munkavállalónak a 

munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetésének negatív lelki és 

egészségügyi hatásait mérlegelve. Rögzítették, hogy a munkavállalónál objektíve 

igazolható egészségromlás következett be, amellyel ekkora összegű vagyoni 

kompenzáció állhatott arányban.99 Az ítéletnek azért van különösen nagy jelentősége, 

mert szélesíti a sérelemdíj alkalmazhatóságának a körét, és a munkáltató jogellenes 

intézkedéseivel összefüggésben keletkezett élethelyzetet összességében beemeli az 

ítélkezés körébe.100 

 

IV. Összegzés 

 

A munkáltató kártérítési felelőssége – hasonlóan a polgári joghoz – lépcsőzetes 

bizonyítás eredményeként állapítható meg. Így elsődlegesen a munkavállalónak kell 

bizonyítania azt, hogy kára keletkezett, az a munkaviszonyával összefüggött, továbbá a 

kár és a károkozó körülmény között okozati összefüggés állt fenn. Amennyiben a 

munkavállaló bizonyítása sikeres volt e körben, a munkáltatónak kell bizonyítania 
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valamely kimentési okot. Amennyiben az Mt. 166. § (2) bekezdés a) pontja alapján kíván 

mentesülni, ekkor is lépcsőzetes bizonyítást szükséges lefolytatni azáltal, hogy elsőként a 

károkozó körülmény ellenőrzési körön kívüliségét, majd az előreláthatatlanságát, 

végezetül azt kell bizonyítania, hogy nem volt elvárható, hogy azt elkerülje, illetve a kárt 

elhárítsa. Csak valamennyi feltétel bizonyítása esetén mentesülhet a felelősség alól. A 

sérelemdíj megítélése is e szabályok mentén történik azzal, hogy a hátrány bizonyítására 

a munkavállaló jogszabály értelmében nem köteles. Ennek megfelelően a 

munkavállalónak kell elsőként bizonyítania, hogy az egészséghez való jogát a munkáltató 

megsértette, majd azt, hogy ez okozati összefüggésben állt az egészségkárosodásával. Az 

okozati összefüggés megállapítása a sérelemdíj körében ugyancsak, ahogy a 

kárfelelősségre vonatkozó szabályok között is említésre került, és ahogyan a bemutatott 

ítéletekből is jól látható, általában szakkérdés. Ezt követően a munkajogi kártérítés 

szabályai szerint van lehetősége a munkáltatónak a mentesülését bizonyítania.  

 

A sérelemdíj összegszerűségével kapcsolatosan az ismertetett ítéletek alapján az a 

következtetés vonható le, hogy az egészség megsértése miatt igényelt sérelemdíj 

mértékének meghatározásakor a bíróságok a legnagyobb hangsúlyt a jogsértés súlyára, 

ezen belül az egészségkárosodás mértékére és véglegességére, valamint a jogsértés 

károsultra gyakorolt hatásaira fektetik. Ez utóbbi körben fokozottan veszik figyelembe 

azt, hogy a munkavállaló életmódját mennyiben változtatta meg az egészségkárosodás, 

mennyire szorul esetleg mások segítségére a mindennapi életvitele során.  

 

 


