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Jelen tanulmány a társadalombiztosító szerv megtérítési igényével foglalkozik, annak a jogfejlődését 

mutatja be 1890-től napjainkig. A károkozó személyi körének a változását, a jogalapra vonatkozó 

szabályokat, a felelősség korlátozásának formáit is ismerteti a tanulmány. Az új Ptk. által bevezetett 

előreláthatósági klauzula lehetséges hatásait is megkísérli elemezni.  
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társadalombiztosítás 

 

This paper deals with the Social Security Agency’s claim to compensation, and shows its legal devel-

opment from 1890 until today. The paper describes the changes of the circle of people causing dam-

age, the regulations relating to the legal basis as well as the forms of the limitation of liability. This 

research work attempts to analyze the possible effects of the predictability clause, which was intro-

duced by new Civil Code. 
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BEVEZETÉS 

A társadalombiztosítás az állam által működtetett és szervezett intézményrendszer1, 

amely a biztosítási és szolidaritási elvek ötvözése mentén, ellenszolgáltatás fejében 

bizonyos veszélyhelyzetek bekövetkezése esetén ellátásokat nyújt a törvényben 

meghatározott személyi kör részére.  

A munkahelyi sérülésekkel összefüggő társadalombiztosítási ellátás nyújtása kap-

csán a szakirodalom szerint a társadalombiztosítás alapvető célja, hogy a baleset, 

                                                           
  A tanulmány az „Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében” c. IM kutatási 

projekt keretében készült. 
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1  Nem tárgya a tanulmánynak a veszélyhelyzetek kezelésére létrejött magánbiztosítási 

rendszer, amely szintén egyfajta kockázatközösségi intézmény. A magánbiztosítás és a 

társadalombiztosítás közötti lényeges eltéréseket lásd: CSABA Iván: Magánbiztosítás és 

társadalombiztosítás. Esély, 1990/6, 21–37. 
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sérülés bekövetkezése esetén kompenzáljon, azaz ellátást nyújtson a sérült biztosí-

tott számára, függetlenül attól, hogy mi okozta a betegségét, sérülését.2 

A magyar kompenzációs rendszer sajátossága, hogy a társadalombiztosítási 

szerv, mint jogok és kötelezettségek alanya a sérülést, munkahelyi balesetet okozó 

károkozóval szemben érvényesítheti az ún. regressz igényét – megtérítési eljárás 

keretében – az általa a sérült számára nyújtott ellátások költségeinek a megfizetése 

iránt. A társadalombiztosító tehát egy regressz igénnyel léphet fel a megtérítési 

eljárás során a kárt okozóval szemben. Ezen megtérítési igény esetlegesen van 

szabályozva a különböző államok társadalombiztosítási rendszereiben, azaz nem 

állandó eleme a társadalombiztosítás kompenzációs rendszerének.3 

Mi a végső célja a megtérítési igény érvényesítésének? Lehet e célja, az, hogy a 

társadalombiztosítási szerv a bevételi forrását egy lehetséges eszközzel növelje?  

Az alábbiakban röviden tekintsük át, hogy milyen pénzügyi relevanciája van a 

megtérítésnek, azaz milyen bevételt jelent a károkozóval szembeni megtérítési 

eljárás eredményeként befolyó pénz az egyes Alapok részére. 

A társadalombiztosítás ellátásainak a bevételét és a kiadását 1999-től a minden-

kori költségvetési törvény4 tartalmazza az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíj-

biztosítási Alap költségvetésének a meghatározásával. 

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei között egy külön sor szerepelteti a meg-

térítési igényekből származó bevételt „Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések” 

cím alatt, így ebből közvetlenül megállapítható, hogy évente mennyi összeg folyik 

be a megtérítési igényekből.  

A Nyugdíjbiztosítási Alap már ebből a szempontból nem ennyire egyértelmű, 

amely miatt az összehasonlítás problematikus. A Nyugdíjbiztosítási Alap „Kifizeté-

sek visszatérülése és egyéb bevételek” sora tartalmazza a megtérítési igények érvé-

nyesítéséből befolyt összeget, azonban ez nem vezet pontos számszaki meghatá-

rozhatósághoz, mert más bevételt is tartalmaz. Azonban ettől pontosabb adat nem 

áll rendelkezésünkre, de az adatokból a trendre mindenképpen vonhatunk majd le 

következtetéseket.  

Az alábbi diagramban 1998-tól – az új társadalombiztosítási törvények hatály-

balépésétől5 – mutatjuk ki a két Alap fenti sorait tartalmazó bevételi adatokat.6  

                                                           
2  Michael G. FAURE: Compensation for occupational diseases and the importance of pre-

vention: a law and economics perspective. European Journal of Social Security, 2007 

(2), 132. 
3  KUN Attila: A munkahelyi egészségkárosodások megtérítése a magyar munkajogban − 

felelősségi szabályok és kompenzáció. Magyar Munkajog, 2014/1, 95. 
4  A 2017. évre vonatkozóan: a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi CX. törvény I. sz. mellékletének a LXXI. része a Nyugdíjbiztosítási Alap, 

LXXII. része az Egészségbiztosítási Alap 
5  1998. január 1. 
6  https://www.onyf.hu/hu/dokumentumok/kiadvanyok.html; ezen kívül 2001-től a min-

denkori költségvetési törvények tartalmazzák az Alapok tervezett költségvetését, 2001. 

előtt a társadalombiztosítási alapok költségvetéséről külön törvény rendelkezett: Ma-

gyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv., Magyarország 

https://www.onyf.hu/hu/dokumentumok/kiadvanyok.html
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1. ábra 

Az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alap  

megtérítési igényekből származó bevételei Mrd Ft-ban 

 

Mindkét Alap bevételeinél megállapítható egy emelkedés a bevételi oldalon, azon-

ban ez eltérő mértékben jelentkezett a két Alap esetén. 

1998-ban 1 Mrd Ft bevétele volt a megtérítési igényekből az Egészségbiztosítá-

si Alapnak, míg a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a „Kifizetések megtérülése és egyéb 

bevételek” soron 2,2 Mrd Ft volt a bevétele. 

2016-ban 5,8 Mrd Ft folyt be baleseti és egyéb kártérítési megtérítések címén az 

Egészségbiztosítási Alaphoz, és 2,5 Mrd a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz. Bár ez 

utóbbinál érdemes megjegyezni, hogy a megelőző 2015-ös évben ezen soron dupla 

bevételt jegyezhetett a Nyugdíjbiztosítási Alap.  

Ezen számadatok azonban önmagukban nem adnak támpontot megfelelő követ-

keztetés levonására, hiszen ebből az látható, jelentősen megemelkedtek az Alap 

bevételei a vonatkozó sorokon. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy az Alapok bevé-

telei – és természetesen kiadásai is – jelentősen megemelkedtek: 1998-ban a Nyug-

díjbiztosítási Alapnak 786,4 Mrd Ft, míg az Egészségbiztosítási Alapnak 

573,2 Mrd Ft bevétele volt. Közel húsz év alatt az Alapok bevételei hozzávetőlege-

sen a négyszeresére emelkedtek: 2016-ban a Nyugdíjbiztosítási Alap előirányzott 

bevétele 3 059 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap bevétele 2 043 Mrd Ft volt.  
                                                                                                                                                    

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv.; Magyarország 2014. évi köz-

ponti költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv.; a Magyar Köztársaság 2010. évi 

költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv.; a Magyar Köztársaság 2006. évi költségve-

téséről szóló 2005. évi CLIII. tv.; a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és 

az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. tv.; a Magyar Köztársa-

ság 2001. évi és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. tv.; a Magyar 

Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. tv.; a társadalombiztosí-

tás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló CIX. tv.; a társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjainak 1998. évi költségvetéséről szóló CLIII. tv. 
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Arányaiban azonban az állapítható meg – végkövetkeztetésként –, hogy jelentő-

sen nem változott az ilyen megtérítési igényérvényesítésekből származó bevétel az 

elmúlt két évtizedben. Az Egészségbiztosítási Alap esetében 1998-ban 0,17%-a 

volt a teljes bevételnek a megtérítési igényből befolyt összeg, 2016-ban pedig 

0,25%-a.  

Nyugdíjbiztosítás esetén 1998-ban 0,27%-a volt az összbevételnek a megtérülé-

sekből befolyó összeg, míg 2016-ban csak a 0,08%-a volt, amely jelentős csökke-

nést mutat az előző évekhez képest. 

Megállapítható tehát, hogy a megtérítési igények érvényesítésének a pénzügyi 

relevanciája igen csekély, az igényérvényesítésekre fordított (hivatali) munkát és 

időmennyiséget figyelembe véve a gazdaságossága meg is kérdőjelezhető.  

A fejezet elején indukált kérdésre a válasz egyértelműen az lehet, hogy a társa-

dalombiztosítási megtérítési igényérvényesítésnek nem elsődleges célja a költségek 

károkozóra történő telepítése, az elsődleges cél a prevenció, amelyet a hatóságok 

fejtenek ki a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése érdeké-

ben.7 A munkahelyi balesetek ugyanis gátjai a gazdasági fejlődésnek annak okán, 

hogy jelentős kiadással járnak mind a munkáltató, mind az állam oldalán.8 Egy 

WHO jelentésben számszaki adatokat is találunk, amelyek igazolják a fenti tételt. E 

szerint például az Európai Unióban „minden három és fél percben meghal valaki a 

munkával kapcsolatos kockázatok eredményeképpen… átlagosan négy és fél má-

sodpercenként egy munkavállaló olyan balesetet szenved, amely arra kényszeríti őt, 

hogy otthon maradjon legalább három munkanapot.”9 

A megtérítési igényt a társadalombiztosító szerv két jól elkülöníthető személyi 

körrel szemben érvényesítheti, azonban az érvényesítés alapjául szolgáló jogszabá-

lyok is eltérést mutatnak, és eltérőek a kockázatok is, amelyek bekövetkezése ese-

tén a társadalombiztosító regressz igénnyel léphet fel.  

A megtérítési igény első esetkörébe az a törvényi tényállás tartozik, amely sze-

rint a foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási megbe-

tegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást, baleseti hozzátartozói nyug-

ellátást, ha a baleset vagy megbetegedés annak a következménye, hogy ő vagy 

megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettsé-

                                                           
7  A tanulmány nem tér ki a munkahelyi balesetek megelőzését célzó egyéb prevenciós 

munkaügyi eszközökre, amelyeket pl. munkavédelmi szabályok tartalmaznak. Ld. erről 

részletesen: MÁDI Sarolta: A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye, mint az 

üzemi balesetek és a foglalkozási megbetegedések prevenciójának egyik eszköze. Mis-

kolci Jogi Szemle, 2013/1. 68–88.; JAKAB Nóra: Munkavédelem – különös tekintettel a 

felelősségi kérdésekre. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016; MÉLYPATAKI Gábor: A munkavé-

delmi hatóság bírságolási gyakorlata hulladékkal/veszélyes hulladékkal foglalkozó 

munkáltatók vonatkozásában. In: XII. RODOSZ Konferenciakötet: Társadalomtudomá-

nyok. Editura Marineasa, 2011, 129. 
8  KUN: i. m. 91.  
9  WHO Healthy Workplace Framework and Model: Background and Supporting Litera-

ture and Practices, Joan BURTON (ed.), (February 2010), WHO Headquarters, Geneva, 

Switzerland, 7. Idézi: KUN: i. m. 92. 
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gének nem tett eleget, illetőleg, ha ő vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándé-

kosan idézte elő.10 
A második törvényi tényállásba az ún. harmadik személyek által okozott károk 

megtéríttetése tartozik, azaz aki az egészségbiztosítási ellátásra jogosult betegségé-

ért, keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért vagy haláláért felelős, köteles az 

emiatt nyújtott egészségbiztosítási ellátást, illetve nyugellátást megtéríteni. A meg-

térítési kötelezettség olyan mértékben áll fenn, amilyen mértékben a felelősség 

megállapítható.11 

Az előbbi esetben a munkavédelemre vonatkozó szabályok, míg az utóbbi eset-

ben a polgári jogi szabályok alapján felelnek a károkozók. 

Ezen felelősségi szabályozás történeti fejlődését tekintjük át elsődlegesen, majd 

a hatályos jogi szabályozást is vizsgáljuk. Azonban az elméleti alapja a megtérítési 

igénynek a magánjogi biztosítási rendszer alapjaihoz nyúlik vissza, ugyanis rész-

ben a polgári jogi szabályok mentén érvényesíthető az igény. A tanulmány azt is 

kívánja elemezni, hogy a megtérítési igényekre a polgári jogi – és ezen keresztül a 

munkajogi – felelősségi szabályok változása milyen hatással volt. 

 

1. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÓ REGRESSZ IGÉNYÉNEK RÖVID FEJLŐDÉSE  

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNYEKBEN 

1.1. Az első balesetbiztosítási törvény 

Az első balesetbiztosítást tartalmazó közjogi alapokon nyugvó jogszabály 1907-

ben lépett hatályba, azonban ezen törvény hatályba lépése előtt már felvetődött a 

gondolata a balesetbiztosítás szükségének, az első betegbiztosítási törvény megal-

kotása során. 

Az első törvényi szabályozása a betegbiztosításunknak igen jelentős lépés volt a  

hazai szociális jog fejlődésében, hosszas törvényi előkészítés után 1891-ben szüle-

tett meg ez a jogszabály.12 A törvény előkészítési munkája során az Általános 

Munkásbetegsegélyező és Rokkant-pénztár13 álláspontja a javaslattal kapcsolatosan 

az volt, hogy ne csak a betegség, hanem a baleset esetén is legyen kötelező biztosí-

tás, és azt is felvetették, hogy a Pénztár kellő állami és munkáltatói hozzájárulás 

esetén önállóan is el tudná látni az össztársadalombiztosítással járó feladatokat.14 

                                                           
10  A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (Ebtv.) 67. §; a társada-

lombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tnytv.) 87. § (1) bek.  
11  Ebtv. 68. § (1) bek.; Tnytv. 88. § (1) bek. 
12  Az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetében való segélyezéséről szóló 1891. 

évi XIV. törvényczikk 
13  Az elnevezésből láthatóan a pénztár megalakítását a munkásosztály kezdeményezte. 

Ezen pénztár létrehozójaként Farkas Károlyt, a munkásmozgalom élharcosát említi a 

szakirodalom. Vö. HAHN Géza: A magyar egészségügy története. Medicina Könyvki-

adó, 1960, Budapest, 73–77. 
14  „Végül bátorkodunk még megjegyezni …úgy egyletünk képes lenne …az egész mun-

kásbiztosítást magában összpontosítani.” Népszava, 1889. október 6. 13. Idézi LACZKÓ 
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Azonban a törvényjavaslat vitája során elvetették a balesetbiztosítás kötelező jelle-

gű bevezetését, arra mintegy 16 évvel később került sor, az első balesetbiztosítási 

törvény hatálybalépésekor. 

1907. július 1-jén hatályba lépett az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak be-

tegség és baleset esetére való biztosításáról szóló 1907. évi XIX. tv. 

A törvény egyik lényeges szervezeti változtatása volt az Országos Munkásbe-

tegsegélyező és Balesetbiztosító Pénztár felállítása, illetve a magán és ipartestületi 

pénztárak megszüntetése. Így az első betegbiztosítási törvény hatálybalépését kö-

vetően megalakult 453 pénztár 180-ra csökkent, amellyel a széttagozódást kívánták 

megszüntetni. 

A törvény másik fontos intézkedése a baleset elleni biztosítás bevezetése Ma-

gyarországon. A baleset elleni biztosítás iránti igény, ahogyan azt fentebb is láttuk 

már az első betegbiztosítási törvény megalkotásakor is felmerült, de akkor sürgősebb 

ügynek vélték a betegség elleni biztosítás minél hamarabb történő elfogadását.  

A baleset elleni biztosítás bevezetése a kialakult azon bírói gyakorlat miatt is szüksé-

gessé vált, amely szerint a bírói ítéletek a munkások üzemei baleseteiért a munkáltató 

szavatosságát és nagy összegű kártérítésre való kötelezését állapították meg.15 

A kötelező balesetbiztosítás hatálya a törvényben felsorolt vállalatokra, üze-

mekre és munkákra terjedt ki, de lehetőség volt az önkéntes biztosításra is: azok 

élhettek vele, akiknek a jövedelme a 2400 koronát nem érte el, illetve akik nem 

tartoztak a törvény tárgyi hatálya alá tartozó munkáltatókhoz.16 

A törvény VI. és VII. fejezete tartalmazza a betegségi, illetve baleseti ellátáso-

kat (segélyeket), és a munkaadó kártérítési felelősségét is. A munkaadóval szem-

ben a törvény a kártérítési felelősséget korlátozza, tekintettel arra, hogy a munka-

adók alkalmazottaiknak a betegség, baleset esetére való biztosításához sajátjukból 

is és pedig egyenlő arányban hozzájárulnak.17 A korlátozás abban jelentkezett, 

hogy a munkaadó a betegséggel kapcsolatos költségeket és az ellátással felmerült 

eljárási költségeket csak abban az esetben tartozott a pénztárnak megtéríteni, ha az 

alkalmazott betegségét, balesetét ő vagy megbízottja okozta. Vétkes gondatlanság 

körébe az óvórendszabályok be nem tartásából eredő károkozás tartozott. Ha szán-

dékosan történt a károkozás, akkor kártérítést kellett fizetni a munkaadónak, amely 

eltért a költségek megtérítésétől. 

A megtérítési és kártérítési ügyekben a rendes bíróságok jártak el, nehogy 

azonban a pénztár a munkaadókkal vagy azok megbízottaival szemben utólagosan 

visszaélésszerűen („zaklatásszerűen”) járhasson el, a törvény kétéves elévülési 

                                                                                                                                                    
István: A magyar munkás-és társadalombiztosítás története. Táncsics Könyvkiadó, Bu-

dapest, 196, 48. 
15  KÁLMÁN Mihály: A magyar társadalombiztosítás története. Budapest, 1928, 12. 
16  1907:XIX. tv. 3. §, 8. §. 
17  Az ipari, a gyári és a kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való 

biztosításáról szóló törvényjavaslat indoklása. Képviselőházi Iromány 1906-11. IX. kö-

tet, 186. számú iromány melléklete. 236. 
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határidőt állapított meg. Ez a határidő nem alkalmazható a más személyekkel 

szembeni kártérítési igény érvényesítésére.18 

A pénztárnak visszatérítési jogot biztosított a törvény harmadik személyekkel 

szemben, ha a tagoknak olyan segélyt nyújtott, amelyre más lett volna köteles.  

A kártérítési igényt tehát pénztár, és nem a biztosított érvényesíthette a magánjog 

szabályai szerint.19  

Ugyanígy differenciál a törvény a baleseti ellátások kapcsán is: „Ha a munka-

adó vagy megbízottja a balesetet szándékosan idézte elő, a baleset folytán nyújtott 

kártalanításért és az ez ügyben fölmerült összes költségekért az illető munkaadó 

vagy megbízott az országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztárnak 

kártérítéssel tartozik. Ha a baleset annak folytán állott elő, hogy a munkaadó vagy 

megbízottja, kinek a megbízásából eredő eljárásáért felelőséggel tartozik, a tör-

vény alapján hatóságilag elrendelt óvórendszabályokat nem foganatosította, illető-

leg az így elrendelt óvókészülékekről nem gondoskodott, a munkaadó a baleset 

folytán nyujtott kártalanítást és az illető ügyben felmerült összes költségeket az 

országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztárnak megtéríteni köteles. 

Ha a megbízott e mulasztást rendes munkakörében a munkaadó utasítása ellenére 

követte el, ez esetben a kártérítési kötelezettség kizárólag a megbízottat terheli.”20 

Az igényérvényesítésre vonatkozóan ugyanaz a szabály vonatkozott, mint a beteg-

ségi ellátások megtérítése kapcsán, vagyis két év alatt évültek el a követelések. 

Az első balesetbiztosítási törvény tehát már regressz jogosultsággal ruházta fel a 

biztosító pénztárat, azonban különbséget tett a kártérítés korlátozásában, aszerint, 

hogy a munkaadó felróhatósága szándékos vagy gondatlan volt a betegség, baleset 

bekövetkezéséért.  

A törvény hatályba lépését követő évek alatt a szabályozás igazolta a korábbi tör-

vény módosítására irányuló törekvések hasznosságát és szükségszerűségét. A tör-

vényt ’modern’ és ’merész’ jelzőkkel illették a szakemberek, amely hosszú ideig 

nem igényelt különösebb módosítást.21 A törvény legnagyobb vívmánya volt a 

munkások baleset elleni biztosításának a kötelező előírása. A balesetbiztosítás be-

vezetésével javultak a munkavállalók munkahelyi körülményei, mivel a balesetbiz-

tosítás költségei teljes mértékben a munkáltatót terhelték, így kényszerítve a bal-

esetelhárító és óvórendszabályok bevezetésére.22 Az I. világháború, a Tanácsköz-

társaság majd a háborút követő pénzromlás és gazdasági válság változásokat esz-

közölt a társadalombiztosításban is, és jelentős számban módosították a törvényt.  

A szabályozás kuszaságát mutatta, hogy az egymást követő intézkedések egymás 

                                                           
18  Az ipari, a gyári és a kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való 

biztosításáról szóló törvényjavaslat indoklása. Képviselőházi Iromány 1906-11. IX. kö-

tet, 186. számú iromány melléklete. 237. 
19  1907:XIX. tv. 68. §;  
20  1907:XIX. tv. 81. §; 
21  BIKKAL Dénes: Betegségbiztosítás Magyarországon. Wodianer nyomda, Budapest, 

1932, 8. 
22  LACZKÓ: i. m. 84.  
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mellett voltak hatályban, a korábbi szabályanyag – és esetleg ugyanazt a részterüle-

tet érintő rendelkezések – hatályon kívül helyezése nem történt meg. Kívánalom 

volt tehát egy egységes, átfogó betegségi és balesetbiztosítás törvény létrehozása és 

hatályba léptetése. 

 

1.2. A második balesetbiztosítási (harmadik betegbiztosítási) törvény 

A betegségi és kötelező balesetbiztosításról szóló 1927. évi XXI. törvénycikk 

1928. január 1-jén lépett hatályba, a törvény négy részből állt: a betegségi biztosí-

tást, baleseti biztosítást, szervezeti rendszert, állami felügyeletet, vegyes, büntető és 

átmeneti rendelkezéseket tartalmazott. A törvény továbbra is fenntartotta a pénztá-

rak központosítását, az Országos Munkásbiztosító Pénztár és helyi szervei helyébe 

jogutódként az Országos Munkásbiztosító Intézet, majd 1928. október 1-jétől23 az 

Országos Társadalombiztosítási Intézet lépett. Az OTI mellett szakmák szerinti 

pénztárak is működtek,24 a törvény hatályba lépésekor nyolcféle pénztár működött.  

E törvény a balesetbiztosítás terén jelentős módosítást eszközölt. A korábbi szabá-

lyozás a kártérítést csak üzemi baleset esetén tette lehetővé, amikor is hirtelen vég-

bemenő esemény okozta a károsodást. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy akár 

hosszabb lefolyású is lehet a keresőképtelenséget előidéző ok, de mindenképpen az 

üzemi munkával okozati összefüggésben fellépő betegség tartozik ide. Ennek kap-

csán körültekintően kell eljárni, és külön kell kezelni a rokkantsági biztosítást, ami-

kor a „testi erő normális elhasználódásából, a természettől gyengébb szervezet vagy a 

hosszabb életkor következtében beállott erőhanyatlásból származó keresetképesség-

csökkenés”25 okozta kárt kívánja megtéríteni a biztosított számára. Az OTI élve a 

törvényi felhatalmazásával kiadta az Általános Balesetelhárító és Egészségvédő 

Óvórendszabályt (ABEO), amely a biztonságos és egészséges munkavégzés fel-

tételeit szabályozta. Ezzel azt érték el, hogy egy szervezet keretében került sor a 

balesetbiztosítási ellátások megállapítására és folyósítására, valamint a baleset 

elhárításával kapcsolatos prevenciós tevékenységek ellátására.26 

A törvény XIV. fejezete az eljárási szabályok között tartalmazza a megtérítés-

re vonatkozó rendelkezéseket, mind a betegségi, mind a baleseti ellátások esetén. 

A felelősség egyrészt a munkaadót, másrészt a megbízottját terhelte, eltérő szabá-

lyokkal.  

A munkaadó kártérítési kötelezettsége akkor áll fenn, ha a munkaadó vagy az a 

megbízottja, akinek megbízásából eredő eljárásáért felelős, a hatóság által elrendelt 

                                                           
23  Az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról szóló 

1928. évi XL. tv. 101. §-a változtatta meg. 
24  A betegpénztárak széttagoltsága miatt – kb. 50 intézmény – előfordulhatott, hogy egy 

családban, ahol volt vasutas, gyári munkás, postás foglalkozású személy, egy minden 

családtagot érintő járványos megbetegedés esetén a családhoz három orvos érkezett há-

rom különböző pénztártól. I. m. HAHN: i. m. 1960, 130–132. 
25  SZABÓ Miklós–VINCZE Gyula: Betegségi és baleseti biztosítás kézikönyve. Első rész. 

Budapest, 1933, 9. 
26  ROSNER Vilmos: A baleseti ellátások új rendszere 1929. január 1 napjától. Kézirat, 2. 
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egészségvédő óvórendszabályt vagy óvóintézkedést nem foganatosította. A megté-

rítési kötelezettség egyrészt a mulasztás által okozott betegségből származó segé-

lyezési és eljárási költség, másrészt a mulasztás által okozott balesetből, illetőleg 

foglalkozási betegségből származó segélyezési, kártalanítási és eljárási költség 

megfizetését tartalmazta.27  

A korábbi törvényhez képest új intézmény az egyetemleges kötelezése a megbí-

zottnak abban az esetben, ha a megbízott az egészségvédő óvórendszabály vagy óvó-

intézkedés foganatosítását a munkaadó utasítása ellenére mulasztotta el, vagy ha a 

biztosított betegségét a megbízott szándékos cselekményével idézte elő. A kártérítési 

igény elévülési idejét 2 évről 1 évre csökkentette a törvény, amelynek indoka a 

miniszteri javaslat szerint, hogy az intézetnek ennyi idő alatt lehetősége van a kár-

térítési igény érvényesítésére, és nem tartotta megfelelőnek a korábbi szabályozást, 

amely túl hosszú ideig hagyta bizonytalanságban a munkaadót a kártérítési felelős-

ségük tekintetében.28 

A bírói jogalkalmazás kapcsán – ahogyan egyébként napjainkban is – a legprob-

lematikusabb kérdéskör az volt, hogy a munkaadó az óvórendszabályok foganatosí-

tása kapcsán milyen gondossággal járt el, betartatta-e az intézet által hozott óvintéz-

kedéseket. A jogesetek elemzésével kapcsolatban megállapítható, hogy a bíróságok 

következetesek voltak olyan tényállások kapcsán, amikor a munkavállaló maga 

idézte elő a sérülését azzal, hogy a testi épségének biztosítása érdekében tett intéz-

kedéseket figyelmen kívül hagyta, ilyenkor nem kötelezték a kártérítésre a munka-

adót. Ha a munkaadó az óvintézkedéseket nem vezette be, vagy nem ellenőrizte 

azok munkavállalók által történő betartását, a kártérítési felelősség alól nem mente-

sülhettek.29 

A törvény XVII. fejezete a vegyes rendelkezések körében szabályozta – szintén 

új intézményként – a pénztár megtérítési igényét az ún. harmadik személyekkel 

szemben. „Ha a biztosítottnak vagy családtagjának betegsége alapján más ellen 

kártérítés jár, ez a követelés a kiszolgáltatott segélyek erejéig az intézetre száll át. 

Az intézetre száll át a baleseti kártalanítás erejéig az a kártérítési követelés is, 

amely a biztosítottnak, illetőleg családtagjának a baleset vagy a foglalkozási be-

tegség alapján más ellen jár.”30 

A harmadik személyek kártérítési kötelezettsége magánjogi alapon is fennállt, 

azaz a biztosított, illetve a családtagja az intézettől kapott kártalanítást meghaladó 

kárát a polgári jog szabályai szerint követelhette a kárt okozó harmadik személytől. 

A balesetbiztosítási törvény pedig törvényi engedményezést állapított meg az inté-

zet javára a dolgozó részére nyújtott betegségi segélyek, illetve kártalanítás erejéig. 

Törvényi engedmény esetén a magánjogi engedményezésre vonatkozó szabályok 

nem voltak alkalmazhatóak, vagyis az intézet a törvény erejénél fogva őt illető 

                                                           
27  1927. évi XXI. tv. 168–169. §. 
28  SZABÓ Miklós–VINCZE Gyula: Betegségi és baleseti biztosítás kézikönyve. Második 

rész. Budapest, 1934. 644–645. 
29  SZABÓ–VINCZE (1934): i. m. 647–650. 
30  1927. évi XXI. tv. 201. §. 
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kártérítést akkor is érvényesítheti, ha a károsult és a károkozó harmadik személy 

egyezséget kötött.31 

 

1.3. A második világháború utáni szabályozás 

Az 1927. évi XXI. törvény, amely a betegségi és kötelező balesetbiztosításról szólt, 

1955. december 31-ig volt hatályban, az új szovjet mintára megalkotott dolgozók 

betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. tvr. életbe lépéséig. A tvr. végrehajtásá-

ra vonatkozó szabályokat és a megtérítésre vonatkozó rendelkezéseket a 71/1955. 

(XII. 31.) MT. rendelet tartalmazta.  

A munkáltató megtérítésre való kötelezéssel kapcsolatos szabályozás lényegé-

ben megfelelt az 1927. évi törvényben foglaltaknak, fenntartotta a munkáltató 

megbízottjának az egyetemleges felelősségét is: „(1) A munkáltató a betegségből 

vagy balesetből származott biztosítási szolgáltatások költségeit a biztosítási szerv-

nek megtéríteni köteles, ha ő vagy megbízottja: a) a reánézve kötelező balesetelhá-

rító, egészségvédő óvórendszabályt vagy óvóintézkedést nem foganatosította, b) a 

biztosított betegségét vagy balesetét szándékosan idézte elő. (2) Az (1) bekezdésben 

említett esetekben a munkáltatóval egyetemlegesen felel a munkáltatónak az a 

megbízottja, aki a balesetelhárító egészségvédő óvórendszabály vagy óvóintézkedés 

végrehajtását a munkáltató utasítása ellenére elmulasztotta vagy, aki a biztosított 

megbetegedését vagy balesetét szándékosan idézte elő.”32 

A harmadik személyek általi károkozás esetén a tvr. fenntartotta a korábbi sza-

bályozást, azaz törvényi engedményt biztosított a biztosító intézet javára a szolgál-

tatások költségeinek megfizetése erejéig: „Ha a betegség vagy baleset következté-

ben keletkezett kárt a biztosítottnak vagy családtagjának más megtéríteni köteles, a 

kártérítési követelés a teljesített biztosítási szolgáltatás erejéig a biztosítási szervre 

száll át.”33  

Lényeges változást jelentett az 1966. július 1-jén hatályba lépett módosítás, amely 

ezen harmadik személyekkel szembeni megtérítést újraszabályozta, és a törvényi 

engedmény intézményét megszüntette. Ha a biztosított keresőképtelenségét, halálát 

ún. harmadik, kívülálló személy okozta, a társadalombiztosító számára köteles meg-

téríteni a nyújtott szolgáltatások és az eljárási költségek összegét. A harmadik sze-

mély felelőssége a polgári jogon alapul, a szerződésen kívüli károkozás szabályai 

alapján felel olyan mértékben, amilyen mértékben a felelőssége megállapítható. 

A társadalombiztosítás másik ágának, a nyugdíjbiztosításnak a szabályozása 

gyakorlatilag közel egyidőben, de egy másik jogszabályban manifesztálódott, a 

balestbiztosítási ágazatot, mint eddig önálló intézményrendszert, pedig e két jog-

szabályhoz rendelték.  

A dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló 1958. évi 40. tvr. végrehaj-

tási rendelete [67/1958. (XII. 24.) Korm. rend.] azonos módon tartalmazta a társa-

                                                           
31  SZABÓ–VINCZE (1934): i. m. 729–733. 
32  71/1955. (XII. 31.) MT rend. 98. §. 
33  71/1955. (XII. 31.) MT rend. 74. § (1) bek. 
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dalombiztosítási szerv megtérítési igényét azzal, hogy a megtérítési kötelezettség a 

nyugellátás összege erejéig terjed ki.34 

A társadalombiztosítási jogi szabályozás ágazatok és nyugdíjrendszerek szerinti 

elkülönülése, a végrehajtási szabályok igen nagy száma, az idők folyamán szüksé-

gessé vált módosítások és kiegészítések folytán a társadalombiztosítási joganyag 

rendkívül terjedelmessé és szinte áttekinthetetlenné vált, az alkalmazott jogszabá-

lyok száma mintegy félezer (!) volt. Ilyen nagy számú joganyagban a tájékozódás 

még a szakemberek számára is jelentős nehézséggel járt, az egységes végrehajtás 

pedig nem mindig volt akadálymentes. Szükségessé vált a társadalombiztosítás 

egységes elveken alapuló, átfogó újraszabályozása, a társadalombiztosítást egysé-

ges szerkezetbe, a betegbiztosítást és nyugdíjbiztosítást magába foglalva szabá-

lyozták újra az 1975. évi II. törvényben. 

A megtérítésre vonatkozó rendelkezéseket e törvény újraszabályozta, a kártérí-

tésre kötelezhető személyek két csoportját a korábbi jogszabályokkal azonos mó-

don ez a törvény is tartalmazta.  

A javaslat szerint fenn kell tartani a megtérítés elsődleges célját, a prevenciót, 

mivel a dolgozók életének, egészségének és testi épségének védelme változatlanul 

indokolja a balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályok, illetve óvóintézke-

dések megtartásának előmozdítását a társadalombiztosítási felelősségi szabályok 

segítségével is.  

A munkáltatói megtérítési kötelezettség arra az esetre vonatkozott, ha az üzemi 

baleset a kötelező óvórendszabályok megsértésének a következménye, vagy a bal-

esetet a munkáltató, illetve alkalmazottja szándékosan idézte elő. A törvény meg-

szüntette – a gyakorlati tapasztalatokra figyelemmel – azt a rendelkezést, amely a 

munkáltató megbízottja, illetve a balesetet okozó személy terhére egyetemlegesen 

felelősséget írt elő. A szabályozás indoklása szerint helyesebb, ha a társadalombiz-

tosítási szerv ilyen esetben is csak a munkáltatóval szemben érvényesít megtérítési 

igényt, a megbízott, illetve a balesetet okozó személy felelőssége pedig a munkajo-

gi illetőleg egyéb felelősségi szabályokhoz igazodik.35 

Az ún. harmadik személyekkel szembeni megtérítést arra az esetre írta elő, ha 

az ellátásra jogosult betegségét, keresőképtelenségét, munkaképesség-csökkenését 

vagy halálát nem a munkáltató, hanem más okozta, az emiatt nyújtott társadalom-

biztosítási ellátást köteles felelősségéhez mérten megtéríteni. A felelősség megál-

lapítására – a korábban volt szabályozással egyezően – a polgári jogi szabályokat 

kell alkalmazni, a szerződésen kívül okozott károk megtérítése alapján. 

 

 

 

 

 

                                                           
34  67/1958. (XII. 24.) Korm. rend. 94–95. §. 
35  1975:II. tv. indoklása 
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2. A KÁROKOZÓ FELELŐSSÉGE A HATÁLYOS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI  

SZABÁLYOK ALAPJÁN 

A társadalombiztosítás átalakítása az 1998. január 1-jén hatályba lépett törvények 

útján megvalósult, a korszerűtlen és sok tekintetben igazságtalan intézményhálózat 

átalakult.36 

Az 1998. január 1-jén hatályba lépett négy új törvény a három társadalombizto-

sítási ágazat különállását továbbra sem tartalmazza, vagyis az önálló balesetbiztosí-

tás szabályozása – jóllehet az igény erre vonatkozóan több fórumon is felmerült – e 

nagyméretű társadalombiztosítási reform során sem nyert teret. 

A balesetbiztosítási ellátások a betegség- illetve a nyudíjbiztosításon belül he-

lyezkednek el, és az elmúlt néhány évben jelentős változásokon esett át az ellátás 

rendszere. Jelen tanulmány azonban nem elemzi e reformokat, csak a felelősségi 

kérdések egy részét kívánjuk a továbbiakban is elemezni. 

 

2.1. A foglalkoztató megtérítési kötelezettsége 

A megtérítési igény jelenleg hatályos szabályait a kötelező egészségbiztosításról 

szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (Ebtv.) és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

1997. évi LXXXI. tv. (Tnytv.) tartalmazza, lényegében hasonló elvek mentén. 

E két jogszabály szerint a foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset 

vagy foglalkozási megbetegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást, 

baleseti hozzátartozói nyugellátást, ha a baleset vagy megbetegedés annak a követ-

kezménye, hogy ő vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabá-

lyokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, illetőleg, ha ő vagy alkalmazottja 

(tagja) a balesetet szándékosan idézte elő.37 

A foglalkoztató felelőssége két különböző törvényi tényálláson alapulhat. 

Egyrészről ún. objektív felelősség áll fenn abban az esetben, ha ő vagy a megbí-

zottja munkavédelemmel kapcsolatosan kötelezettséget szegett.38 A megtérítési 

igény érvényesítése során a társadalombiztosító szerv – jelenleg kormányhivatal – 

köteles bizonyítani, hogy mely munkavédelmi szabályt szegte meg a foglalkoztató 

– vagy megbízottja –, és ez a szabályszegés ok-okozati összefüggésben áll az üze-

mi balesettel. Vannak ettől eltérő álláspontok, mely szerint ez a felelősség mégsem 

tisztán objektív alapú, mivel szükséges annak bizonyítása, hogy ő vagy megbízottja 

részéről munkavédelemmel kapcsolatos szabálysértés történt, melynek betartása 

esetén a baleset (megbetegedés) megelőzhető lett volna.39 A megtérítés kötelezett-

ség alól nincs részbeni mentesülés: ha a kártérítés elemei fennállnak, a megtérítési 

kötelezettsége teljes, de ha egy elem hiányzik, akkor teljes egészében mentesül e 

                                                           
36  26/1993. (IV. 29) AB határozatban az Alkotmánybíróság kifejtette a társadalombiztosí-

tás átalakításának szükségességét. 
37  A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (Ebtv.) 67. §; a társada-

lombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tnytv.) 87. § (1) bek.  
38  MÁDI: i. m.71. 
39  GECSE Istvánné: Felelősségi szabályok, jogorvoslat. In: Szociális jog (szerk.: TÓTH 

Hilda), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013, 200–201. 
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szigorú felelősség alól a foglalkoztató. A munkáltató a megtérítési kötelezettség 

alól abban az esetben sem mentesülhet még részben sem, ha a munkavállaló vétkes 

közrehatása megállapítható lenne, a munkáltatónak mindig a teljes baleseti ellátást 

meg kell téríteni, ha ő vagy megbízottja részéről bármilyen csekély mértékű mun-

kavédelmi szabálysértés állapítható meg a balesettel kapcsolatban.   

Másrészről a foglalkoztató vagy a megbízottja szándékos magatartása esetén is 

köteles megtéríteni az ellátások költségeit, ebben az esetben nem a munkavédelmi 

szabályok megsértését kell bizonyítani, hanem a szándékosságot. 

 

2.2. Harmadik személy megtérítési kötelezettsége 

Mindkét jogszabály azonos módon szabályozza a munkáltatón kívüli, ún. harmadik 

személy felelősségét, amennyiben valakinek – nem feltétlenül biztosított munka-

vállalónak – a betegségét, keresőképtelenségét, egészségkárosodását vagy halálát 

okozza. Ezen esetekben, aki felelős, köteles az emiatt nyújtott egészségbiztosítási 

ellátást, illetve nyugellátást megtéríteni. A megtérítési kötelezettség olyan mérték-

ben áll fenn, amilyen mértékben a felelősség megállapítható.40 

A felelősség megállapítására a Polgári Törvénykönyvről szóló törvénynek a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályait kell 

megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a felelősség abban az esetben is 

fennáll, ha a nyugellátásra jogosultnak kára nincs. 

A Ptk. 6:519. §-a szabályozza az általános kártérítési felelősséget. E szerint, aki 

másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a 

károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.  

A szabályozás alapján minden károkozás jogellenes, így szükségtelen a károko-

zó jogellenes magatartását bizonyítani. Az általános kártérítési felelősség alapján a 

károkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a magatartása nem 

volt felróható. 

Új jogintézmény a Ptk-ban41 az előreláthatósági klauzula, amelynek az alkalmazá-

sával a megtérítési igények érvényesíthetősége vélhetően problémásabb lesz. E szerint 

a szabály szerint nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcso-

latban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia.42  

A korábban hatályban volt Ptk. valamennyi okozott kár megtérítését írta elő, ez 

viszont adott esetben akár rendkívül távoli, a károkozó által teljes mértékben előre 

                                                           
40  Ebtv. 68. § (1) bek.; Tnytv. 88. § (1) bek. 
41  Az új Ptk bevezetésével kapcsolatosan ld. SZIKORA Veronika: Az új magyar Polgári 

Törvénykönyv kodifikációjának főbb állomásai. In: Kúpna zmluva – história a súcas-

nost’ I., (szerk: doc. JUDr. Erik ŠTENPIEN, PhD). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva, Kosice, 2013. 338–356.; SZI-

KORA Veronika: Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi 

összefüggései (nemzetközi kitekintéssel). In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 

2012. (szerk. SZALMA József), Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (Verzál nyom-

da), Újvidék, 2013, 133–158.  
42  Ptk. 6:521. §. 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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nem látható károk megtérítését tette volna szükségessé. Az új törvény – elismerve a 

bíróságok törekvésének indokoltságát – ezen szabály beiktatásával elvágja az oko-

zati láncot az olyan károk tekintetében, amelyet a károkozó nem látott előre és nem 

is kellett előre látnia. Az előreláthatósági klauzula alkalmazásával a károkozónak 

lehetősége nyílik arra, hogy a baleset vagy sérülés bekövetkezése esetén bizonyítsa, 

hogy adott esetben nem láthatta előre, hogy a sérülés következtében a biztosított 

hosszabb ideig szorul kórházi ápolásra, mert a természetes kórokú megbetegedése 

miatt más betegségek is felléptek. 

Szigorúbb felelősségi szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha a károkozás fo-

kozott veszéllyel járó tevékenység közben következik be. Ebben az esetben a Ptk. 

6:535. §-a alapján objektív alapú a felelősség, azaz a kimentésre nincs mód.  

 

ÖSSZEGZÉS 

A megtérítési kötelezettsége a foglalkoztatónak és az ún. harmadik személynek az 

elmúlt 140 év alatt a szociális jog fejlődésével lényeges változásokon ment keresz-

tül, és ez a folyamat még ma is tart. Az új Ptk. hatályba lépésével az ún. harmadik 

személyek megtérítési kötelezettsége várhatóan csökken majd, ezáltal kevésbé 

érvényesül a bevezetőben említett prevenciós cél. Megfontolandó, hogy ezen bal-

esetek, sérülések megelőzése érdekében kialakított szabályrendszert a társadalom-

biztosítási szabályok megtérítési szabályainak módosításával továbbra is fenn kel-

lene tartani. 

Ezen túlmenően – bár a témához szorosan nem kapcsolódik – de megjegyezzük, 

hogy megfontolandó lenne még preventív szempontból átvenni a nyugat-európai 

államok jogi szabályozásából azt a megoldást, miszerint az üzemi balesetbiztosítási 

hozzájárulást csak a munkáltató viseli, melynek mértéke „ex lege” meghatározott 

időszakra nézve aszerint változik lefelé vagy felfelé, hogy az előidőszakban meny-

nyi üzemi baleset és emiatt mennyi kártérítési és/vagy járadék-kifizetési kötelezett-

ség keletkezett, amely a balesetbiztosítót terheli.43 

A balesetek elkerülésének, megelőzésének fontos prevenciós eszköze a munka-

védelmi szakemberek képzése, alkalmazása, amellyel kapcsolatosan szintén hiá-

nyos a szabályozás a hazai jogrendszerben.  A foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

működésének hatékonysága is vitatható, a munkavállalók rendszeres, a munkakörre 

való alkalmasságának az orvosi vizsgálata sok esetben elmarad. A rendszer legin-

kább az önálló balesetbiztosítási ág hiánya miatt küzd a problémákkal, átfogó, át-

gondolt szabályozás rendkívül indokolt lenne a munkabalesetek elkerülése, meg-

előzése érdekében.44 

                                                           
43  PRUGBERGER Tamás–PONGRÁCZ Aladár: Magyar és európai összehasonlító társada-

lombiztosítási jog. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001, 61–73.  
44  Ld. erről részletesen: MÁDI Sarolta: A munkaegészségügy és munkavédelem jogintézmé-

nyei működésének elméleti és gyakorlati kérdései különös tekintettel a munkáltató fele-

lősségére. PhD-dolgozat, Debrecen, 2016, 288–294. 


