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BIZONYÍTÁSI NEHÉZSÉGEK A KÁRTÉRÍTÉSI PEREKBEN 

 

Bevezetés 

 

„Az anyagi jog úgy viszonyul az eljárásjoghoz, mint a gondolat a megvalósításához. De mit ér 

a legjobb gondolat, ha nem lehet megvalósítani?” – tette fel a kérdést Franz Klein egyik 

kortársa a XIX. század végén.
1
 

A jogviták kimenetelét, annak sikerességét nagymértékben befolyásolja a bizonyítási teher 

megosztása a felek között, amelyet általános jelleggel a polgári perrendtartás, s egyes 

jogviszonyokra vonatkoztatva az anyagi jogi jogszabály határozza meg. A polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 3. § (3) bekezdésében 

még a bizonyítási teher fogalmát használta, azonban a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 265. § (1) bekezdése már új terminológiát, a bizonyítási 

érdek fogalmát vezeti be, s általános jelleggel rögzíti, hogy a perben jelentős tényeket annak a 

félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valósnak fogadja el, 

továbbá a bizonyítás elmaradásának vagy sikertelenségének a következményeit is ez a fél 

viseli.
2
 

Az 1/2009. polgári kollégiumi vélemény alapján a bizonyítási teherről szóló tájékoztatást 

az adott tényállításokra vonatkozóan egyediesítetten és teljeskörűen kell megadni, valamennyi 

elbírálásra kerülő kérelemre kiterjedően. Ezt a bíróságok a régi Pp. alapján az első tárgyalásra 

szóló idéző végzésben, vagy az első tárgyaláson adták meg, illetve a felek újabb 

tényállításainak megfelelően a per folyamán. Ezen az elven az új Pp. annyiban változtat, hogy 

az anyagi pervezetés keretében a bíróság csak akkor tájékoztatja a feleket a bizonyíték 

rendelkezésre bocsátásának, illetve a bizonyítás indítványozása elmulasztásának, valamint a 

bizonyítás esetleges sikertelenségének következményéről, ha a felek perfelvételi nyilatkozata 

erre nem terjed ki, vagy a felek között etekintetben vita van.
3
 Kiemelendő, hogy a Pp. új 

jogintézményekkel segíti elő a bizonyításra kötelezett fél eljárását, úgymint a bizonyítási 

szükséghelyzet és a tényállítási szükséghelyzet. A munkajogi jogvitákban egyre gyakrabban 

alkalmazott intézmény a bizonyítási szükséghelyzet, hiszen a felek közt információs 

aszimmetria áll fenn. A szükséghelyzet fennállása esetén a szükséghelyzetben lévő fél által 

                                                 
1 
Ismerteti: Kengyel 2003. 6. o. 

2 
A törvény miniszteri indokolása szerint a bizonyítási kötelezettség helyett a "bizonyítási érdek" elnevezés a 

törvény tartalmát jobban megragadja. T/11900. számú törvényjavaslat a polgári perrendtartásról 365. o. 
3 
Pp. 237. § (2) bekezdés. 
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bizonyítandó tényt a bíróság valósnak fogadhatja el, ha annak tekintetében nem merül fel 

kételye.
4
 

A dolgozat a munkáltatói felelősség fennálásának két feltétele, így a munkaviszonnyal 

összefüggés és az okozati összefüggés tekintetében, valamint a mentesülés körében az 

ellenőrzési kör értelmezésével világít meg néhány olyan jelentős bizonyítási kérdést, amely a 

gyakorlatban nehézségeket okoz, s hozzájárul a kártérítési perek elhúzódásához. 

Egy kártérítési per pertartama az elsőfokú ítélet meghozataláig az egyszerűbb ügyekben is 

minimálisan két év, még úgy is, hogy a jelenlegi ügymennyiség mellett a munkaügyi 

bíróságok két-három havonta tudnak egy-egy ügyben tárgyalást tartani.
5
 A hosszú pertartam 

egyik oka, hogy a legtöbb esetben szakértőt szükséges kirendelni (legtöbbször munkavédelmi, 

illetve igazságügyi orvosszakértőt), továbbá előkérdésként merül fel az, hogy a felek között 

egyáltalán fennállt-e a munkaviszony. Előfordul, hogy a bíróságok szükségtelenül vesznek fel 

bizonyítást egyes tényállási elemekre és nem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Mt.) által felállított logikai sorrendben haladnak a bizonyítás során. 

A perkoncentráció és az anyagi pervezetés jogintézményének alkalmazásával a jövőben 

remélhetőleg ez a pertartam rövidülni fog. 

 

1. Munkaviszonnyal összefüggés 

 

A munkavállalót terheli annak bizonyítása, hogy őt a munkaviszonyával összefüggésben kár 

érte. Ekkor megdönthető vélelem áll fenn amellett, hogy a kárt a munkáltató okozta. Ha ezt 

nem sikerül a munkavállalónak kétséget kizáróan bizonyítania, az a kereset elutasításához 

vezet.  

A bizonyítási érdek eképpen történő meghatározása illeszkedik a munkajogviszony 

jellegbeli sajátosságához, azaz ahhoz, hogy más részére végzett, önállótlan tevékenységről 

van szó, s ez a függőség gazdasági és személyi függőségben nyilvánul meg.
6
 A 

munkajogviszony ebből következően egzisztencia- és státuszviszony, amelyből fakadóan a 

munkajogi szabályozásban a szociális szempontok kiemelkedő szerepet játszanak.
7
 A más 

részére végzett, függő munka alapjában meghatározza a munkajog, valamint a munkajogi 

kárfelelősség rendeltetését is. A munkáltató olyan szervezet (személy), amely 

eredményesebben képes fellépni a károk megelőzése érdekében, mint az egyes munkavállaló.
8
 

Ugyanez a szabályozási logika jelenik meg a bizonyítási teher megosztásánál a munkajogi 

kárfelelősség körében. 

Egyértelmű a helyzet, ha a munkáltató elismeri a felelősségét az ellenkérelemben, vagy 

rendelkezésre állnak a munkabaleseti jegyzőkönyvek, ezért erre nem kell bizonyítást felvenni, 

nem kell vizsgálni a munkaviszonnyal való összefüggést. Sokszor előfordul azonban, hogy a 

                                                 
4 
Pp. 265. § (3) bekezdés. 

5 
Lásd az eljárási időtartam kalkulátort: https://e-ugyintezes.birosag.hu/eljaras-idotartam-kalkulator  

6 
Román 1989. 12. o. 

7 
Román 1994. 15. o. 

8 
Lehoczkyné 2004. 71. o. 

https://e-ugyintezes.birosag.hu/eljaras-idotartam-kalkulator
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munkavállalót munkaszerződés nélkül foglalkoztatják. Ekkor sem kizárt természetesen a 

munkáltató kárfelelősségének megállapítása, azonban elsődlegesen arra kell a bizonyítást 

lefolytatni, hogy a felek között fennállt-e a munkaviszony. Problémásabb a helyzet, ha a 

munkavállaló a munkahelyi stresszre, pszichés nyomásra hivatkozik, ami miatt 

egészségkárosodást (például pszichés megbetegedést) szenvedett. A Kúria eseti döntése 

rámutat arra, hogy amennyiben a szakértő azt állapítja meg, hogy a betegség kiváltó oka több 

körülmény is lehet (például: a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas vérnyomásos 

betegség), de a kialakulásához hozzájárulhat a pszichés terhelés és a stressz is, úgy kétséget 

kizáróan nem állapítható meg, hogy a pszichés megbetegedést mi okozta.
9
 A perbeli esetben 

nem volt egyértelműen megállapítható, hogy a szorongásos depressziós megbetegedést a 

munkahelyi konfliktusok okozták. Ugyanis az igazságügyi orvosszakértő véleménye szerint a 

felperes pszichés problémáinak kialakulásában a családi helyzetében bekövetkezett 

kedvezőtlen változás és ezzel szociális, anyagi helyzetének bizonytalansága is szerepet 

játszhatott. Ebből következően a munkavállalónak nem sikerült kétséget kizáróan igazolnia a 

pszichés megbetegedés munkaviszonnyal való összefüggését, ezért a munkáltató felelőssége 

nem állt fenn.
10

 

A gyakorlatban megfigyelhető, hogy összemosódik a munkaviszonnyal összefüggés, 

valamint a károkozó magatartás és a kár között fennálló okozati összefüggés, a bíróságok 

gyakran szinonimaként használják e fogalmakat, ezt a Kúria joggyakorlatelemző csoportja is 

megerősítette 2018. márciusi összefoglaló véleményében.
11

 A fogalmi keveredést jól 

érzékelteti az az indokolás, amely szerint: „Az a tény, hogy a felperes összesen két hónapot 

dolgozott együtt az igazgatóval, majd azt követően négy hónapja már betegállományban volt, 

amikor diagnosztizálták a pszichés megbetegedését, azt támasztja alá, hogy nincs okozati 

összefüggés a felperes egészségi állapota és az alperesi igazgató bármilyen magatartása 

között.”
12

 Álláspontom szerint a munkáltató magatartása már a munkaviszonnyal való 

összefüggésre utal, holott a keresetet ennek hiánya miatt utasították el. 

A munkaviszonnyal összefüggés, valamint a kár és a végzett munka közötti okozati 

összefüggés nem azonos fogalmak, hiszen például, ha a munkavállalót a munkahelyén stressz 

éri, vagy vegyszerekkel dolgozik, akkor ez összefügg a munkaviszonyával, ebből azonban 

még nem következik, hogy a betegségét ezen stressz behatás, vagy munkakörülmények 

okozták.
13

 Lényeges különbség a kettő között, hogy a munkaviszonnyal való „részleges 

összefüggés” nem lehetséges, tehát vagy megállapítható az összefüggés, vagy nem. A 

munkaviszonnyal összefüggés kimondásához egyes esetekben arra is szükség lehet, hogy a 

munkavállaló bizonyítása eredményes legyen arról, hogy a balesetkor pontosan ki, milyen 

tevékenységet végzett, milyen utasítások hangoztak el a munkáltató részéről. 

                                                 
9
 Mfv. I. 10.788/2011/4. 

10
 Mfv. I. 10.788/2011/4. 

11 
Kúria Joggyakorlat-elemző Csoport: A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségének 

egyes kérdései. Összefoglaló vélemény, 2018. 03. 14. (a továbbiakban: Összefoglaló vélemény 2018) 11-12. o. 

http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_munkaltato_egeszsegkarosodasert_-

_2018.januari_osszegzes.pdf (2018. 05. 20.) 
12

 Mfv. I. 10.788/2011/4. 
13

 Összefoglaló vélemény 2018. 11-12. o. 

http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_munkaltato_egeszsegkarosodasert_-_2018.januari_osszegzes.pdf
http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_munkaltato_egeszsegkarosodasert_-_2018.januari_osszegzes.pdf
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A foglalkozási megbetegedések esetén a munkaviszonnyal való összefüggés 

megállapításához – lévén, hogy speciális szaktudást igénylő kérdésről van szó – kötelező az 

orvosszakértő bevonása a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről 

és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet 2. §-a alapján. 

 

2. Okozati összefüggés 

 

Míg a munkaviszonnyal összefüggés vizsgálatakor az állapítható meg, hogy részleges 

összefüggés nem lehetséges, addig a károkozó körülmény és a kár közötti okozati összefüggés 

értékelésekor a részoki összefüggés is fennállhat. Az okozatosság hiánya kizárja a 

felelősségre vonást, amiből az is következik, hogy felesleges etekintetben a mentesülésre 

bizonyítást felvenni. 

A természetes kórokú (degeneratív) és ezzel együtt munkahelyi eredetű egészségkárosodás 

esetén a részleges okozati összefüggés fennálltakor a bíróságnak a jogalap tekintetében arról 

kell állást foglalnia, hogy a munkáltató kártérítési felelőssége a teljes kár helyett annak 

hányad részére áll fenn (részleges okozatosság).
14

 A bírói gyakorlat ebben a kérdésben nem 

egységes, ugyanis vannak olyan határozatok, amelyekben a sorsszerű megbetegedés 

tekintetében is megállapítja a bíróság a munkáltató teljes felelősségét az MK. 30. számú 

állásfoglalására hivatkozva (holott itt nincs okozati összefüggés).
15

 Emellett vannak olyan 

döntések, amelyek a részoki összefüggésre tekintettel arányos kártérítésre kötelezést 

tartalmaznak.
16

 Az előbb említett esetek álláspontom szerint nem feleltethetőek meg minden 

esetben az MK. 30. számú állásfoglalásában rögzítetteknek, ugyanis nem arról van szó, hogy 

a munkavállaló egészségének a munkaviszonyával összefüggésben történt megsértése folytán 

következett be a munkaképesség-csökkenés (professzionális teljes munkaképesség 

elvesztése).
17

 

Nehézséget jelenthet a bizonyítás során, ha a munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett 

egészségkárosodásra vonatkozóan a munkaviszony fennállta alatt nem lelhetőek fel orvosi 

adatok. Azonban a bíróság ebben az esetben elfogadja, ha tanúk igazolják a felperes által 

előadottakat, azaz a károkozó körülmények fennálltát a munkaviszony alatt. Ebben az esetben 

a bírói gyakorlat az okozati összefüggés megállapításához elfogadja és elegendőnek tartja a 

jogi bizonyítottságot, tehát elegendő a kizáró, a kizárható és a valószínűsíthető okok bírói 

mérlegelése.
18

 A perbeli esetben az egészségkárosodás és a munkavégzés közötti részoki 

összefüggés nem volt kizárható, ezért a munkáltató felelőssége fennállt. Az eset érdekessége, 

hogy a természetes kórokú és a foglalkozási betegség részarányát nem lehetett megállapítani a 

kialakult egészségkárosodásban, csak azt, hogy a munkavégzés nagyobb szerepet játszott az 

állapot kialakulásában (32%-os rész-egészségkárosodás), s a mozgásszervi megbetegedése 

                                                 
14 

1/2018. (VI.25.) KMK vélemény a munkáltatónak a munkavállalója egészségi állapotában bekövetkezett 

károkért fennálló felelőssége egyes kérdéseiről.  
15

 Mfv. I. 10.697/1999., Mfv. I. 10.032/2000. 
16

 EBH 2008. 1903., BH 2007. 197., EBH 2001. 470., Mfv. I. 10.538/2009/5., Mfv. I. 10.173/1999. 
17

 MK. 30. számú állásfoglalása. 
18

 Mfv. I.10.194/2014/3. 
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hiányában a munkavállaló korábbi munkaköre ellátására alkalmas lenne, ezért a kereseti 

kérelemben foglaltaknak megfelelően marasztalta a bíróság a munkáltatót (tehát teljes 

egészében megállt a munkáltató felelőssége).
19

 

Gyakran előfordul, hogy a munkavállaló nem jelzi munkáltatójának és orvosának a 

panaszait. Ez azonban csak az okozati összefüggés bizonyítását nehezíti, de ha a károsodás a 

munkavégzési körülmények miatt következik be, akkor a tájékoztatás elmaradása nem érinti a 

felelősség kérdését.
20

 Más a helyzet akkor, ha nem állapítható meg, hogy a munkavállaló a 

sérülését mikor, milyen munkafolyamat során, milyen módon szenvedte el, ekkor ugyanis a 

munkabaleset megállapításának általában nincsen helye.
21

 

 

3. Az ellenőrzési kör minősítése 

 

Az ellenőrzési kör bizonyítására szolgáló eszközök leggyakrabban a tanúvallomások (főképp 

kialakult munkahelyi gyakorlatra vonatkozóan), az okiratok (belső szabályzat, munkáltató 

munkafolyamatról szóló rendelkezése), és a szakértői vélemények. A munkáltatónak azt kell 

bizonyítania, 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. 

A 2012-es Mt. hatályba lépésekor felmerült, hogy a működési kör fogalmának ellenőrzési 

körre való felcserélésével enyhül a munkáltató felelőssége, s nagyobb eséllyel fogja tudni 

kimenteni magát a munkáltató. Mostanra megállapítható, hogy a bíróságok továbbra is az MK 

29. számú állásfoglalásának értelmezése mentén haladnak.
22

 Ekörben a bíróság azokat a 

tényezőket vizsgálja meg, amelyre a munkáltatónak befolyása van (pl. munkamódszert, 

munkaeszközt, anyag, munkavállalói létszám és szakismeret megfelelősége). Munkabaleset 

esetén a baleset okán keresztül fejthető meg, hogy arra a munkáltató befolyással bírt-e. 

Felmerültek olyan félelmek, hogy a munkáltató telephelyén kívül végzett munka az 

ellenőrzési körön kívül eső körülménynek fog minősülni, s ezért a munkáltató mentesülni fog 

a felelősség alól. Ebben a kérdésben a Kúria állást foglalt akkor, amikor kimondta, hogy 

önmagában az a tény, hogy a munkavállaló a munkáltató telephelyén kívül végzi munkáját, 

vagy a szolgáltatást ott biztosítja, az nem eredményezi a kár ellenőrzési körön kívüli 

bekövetkeztét.
23

 Az eseti döntésben a munkavállaló kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

végzett külső helyszínen, amely során az ingatlantulajdonos házilagos készítésű létráját vette 

igénybe, amelyről három méter magasságból leesett és csonttörést szenvedett el. A döntés 

tartalma azonban arra enged következtetni, hogy a telephelyen kívül végzett munka 

ellenőrzési körön kívülinek minősül, azonban ezen túlmenően vizsgálni szükséges, hogy a 

külső helyszínen fennállt-e olyan körülmény, amelynek bekövetkezésével a munkáltatónak 

                                                 
19

 Mfv. I.10.194/2014/3. 
20

 Mfv. I.10.194/2014/3. 
21

 Mfv. III. 10.192/2017/4. 
22

 Összefoglaló vélemény 2018. 24. o. 
23

 EBH 2016.M.9. 
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nem kellett számolnia, illetve megtette-e a szükséges intézkedéseket a baleset bekövetkezése, 

és így a kár elhárítása érdekében, vagyis megvalósulhattak-e a mentesülés feltételei.
24

 

Melyek azok az esetek, ahol elmozdulás látszik a gyakorlatban a működési kör fogalmához 

képest? A Kúria joggyakorlat elemző csoportja például a külső telephelyen végzett ellenőri 

tevékenységgel összefüggő közlekedést és a pénzszállító ellen elkövetett támadást határozta 

meg kifejezetten olyannak, amely már kívül esik az ellenőrzési kör fogalmán, azonban 

korábban a működési kör fogalmába beletartozott.
25

 

 

Összegzés 

 

A munkáltató kárfelelősségének körében a munkaviszonnyal összefüggés és az okozati 

összefüggés jogalapi kérdése ritkán merül fel, mert az esetek többségében ezek egyértelműek, 

azonban amennyiben e kérdések sem tisztázottak, úgy ez hosszadalmas bizonyítási eljárást 

von maga után. A mentesülés feltételeként meghatározott ellenőrzési kör fogalma a 

gyakorlatban nem jelentett érezhető enyhülést a munkáltató felelősségére nézve a korábbi Mt. 

gyakorlatához képest. A kártérítési perek hosszú pertartamának lehetséges oka, hogy a 

legtöbb esetben szakértői kérdésekről van szó, továbbá esetlegesen előkérdés a munkaviszony 

fennállta a felek között. Előfordul, hogy a bíróságok szükségtelenül vesznek fel bizonyítást 

egyes tényállási elemekre. A bizonyítási eljárás észszerű keretek közé szorítása a bíróság 

feladata, amelynek keretében érdemes a jogalapot érintő kérdésben – amennyien ez is vitás a 

felek között – közbenső ítélettel dönteni, amely után a felek egyezségkötési hajlandósága az 

összegszerűség kérdésében nagyobb lehet. 
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ISSUES OF PROOF IN DAMAGE CLAIM PROCEEDINGS 

 

By interpreting the scope of supervision of exemption, causal connection and employment 

relationship, two conditions of the employer’s liability for damages, the present article sheds 

light on some significant issues of proof that cause difficulties and prolong damage claim 

proceedings. It is clearly observable in practice that the causal connection concepts between 

employment relationship, harmful conduct and damages are not distinct, but blurred. 

Compared to the previous Labour Code, the scope of supervision, as a condition for 

exemption, has not mitigated the employer’s liability in the degree expected. One potential 

cause of the prolonged length of damage claim proceedings is that in most proceedings 

experts are required to be appointed, while the existence of an employment relationship 

between the parties also begs the question. Courts may sometimes require proof for facts 

unnecessary and they do not follow the logical sequence of proof set by the Labour Code, 

which lead to prolonged proceedings. 

 

 

 


