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Pest Megyei Bíróság
17. P. 22639/2005/21.

A MAGY AR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

~
A megyei bíróság dr. Kovács Kázmér (1065 Budapest, Nagymezo u. 28.) és dr. Szücs
Imre Zoltán (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21.) ügyvédek által képviselt Ifj. Horváth
Sándor 1. r. (1221 Budapest, Leányka u. 38. 111./19.), Bognár Imre II. r. (1186 Budapest,
Tövishát u. 7. 111./6.), Bognár Imréné III. r. (1186 Budapest, Tövishát u. 7. 111./6.),
Feldwebel Irén IV. r. (1143 Budapest, Eleonóra u. 1-3.), Feldwebel Györgyi V. r. (1143
Budapest, Eleonóra u. 1-3.), ,Mirochna Béláné VI. r. (1138 Budapest, Dagály u. 2.),
Szemere Ákos András VII. r. (1117 Budapest, Fehérvári út 225.) és Törökbálint
Nagyközség Önkormányzata VIII. r. (2045 Törökbálint" Munkácsy u. 79.) felperesnek a
dr. Hevesi György (1065 Budapest, Podmaniczky u. 16., 11./14.) ügyvéd által képviselt
Py!o-1'e~hni~ ~t.J1-°67 Budap~st, Csengery u. 53.) alperes ellen kártérítés iránti perében

meghozta a következo

közbenso ítéletet:

a bíróság megállapítja, hogy az alperes 2004. augusztus 5. napján a Törökbálint 0152/12.
hrsz alatti, tulajdonában álló ingatlanon bekövetkezett robbanással összefüggésben a
felpereseknek jogellenesen kárt okozott, ezért velük szemben kártérítési felelosséggel
tartozik.

A közbenso ítélettel szemben a kézhezvételtol számított 15 napon belül a Fovárosi
Ítélotáblához címzett, de a jelen bíróságnál 9 példányban benyújtandó fellebbezésnek van
helye.

INDOKOLÁS

Az alperes a Törökbálint 0152/12. hrsz alatti fióktelepén robbanóanyagokat tárolt. 2004.
augusztus 5. napján 16 óra 57 perc körüli idoben a II. és a III. számú raktárakban elhelyezett
robbanóanyagokat brizáns (gyorségésu) robbanóanyag (valószínuleg TNT) felrobbantotta. A
robbanás hatására a fióktelepen a fenti raktárak padlószintig megsemmisültek és a
padlózatukon kráter keletkezett. A robbanást követoen az 1. számú raktárban tárolt
pirotechnikai eszközök begyulladtak, a raktár leégett.

Az itéletet dr. Sasvári Attila biróságifogalmazó szerkesztette.
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A brizáns robbanóanyag felrobbanásával közel egy idoben újabb nagyintenzitású robbanás is
történt a fióktelepen, ugyanis a por- illetve a gázrobbanás eredményeként térrobbanás-sorozat
következett be.

Kiss Róbert József igazságügyi tuzszerész szakérto szerint 15-50 kg súlyú brizáns anyag
(valószínuleg TNT) robbant fel az alperesi fióktelepen. Álláspontja szerint a kráter
repedéseiben található koromnyomok arra utalnak, hogy az elsodleges robbanáshoz az
vezetett, hogyaraktárakban fellelheto brizáns anyag reakcióba lépett az ott tárolt egyéb
robbanóanyagokkal. Kifejtette, hogya TNT idegen a pirotechnikai eszközök között, ami
idegenkezuségre enged következtetni. A feketelopor elsodleges felrobbanása kizárt. A
másodlagos robbanást azonban a pirotechnikai eszközökbol szétszóródó feketelopor és egyéb
égheto anyag idézte elo, miután a levegoben elégtek.

BarabásRezso igazságügyimérnökszakértoszerintaz alperesfióktelepénekfelszínebrizáns
és egyéb robbanóképes anyaggal szennyezett, miután ott - az alperesi tevékenység elott -
közel 60 évig hadiipari termelés folyt. Az ingatlanontalajcserét és egyéb kármegelozési
munkálatokat nem hajtottak végre. A porrobbanás kialakulásához - a fentieken és Kiss Róbert
József szakérto által említett okon túl - az is vezetett, hogy a raktárak megfelelo szellozése
nem volt biztosított és az elektrosztatikusfeltöltodésneka hatásaival sem számoltak az
alperesek.Álláspontjaszerinta fióktelepreúgy hoztakbe, majd vittekki veszélyesanyagokat
- így például feketeloport -, hogy azok mozgását nem kísérték figyelemmel, a szakszeru és
gondos elhelyezését nem biztosították. A helyszínen fellelt muanyagzsák - a szintén
reakcióképes - alumíniumpor jelenlétére utal. Összesen mintegy 300 kg robbanóképes anyag
felrobbanása okozta a porrobbanást. Megítélése szerint a raktárépületek szabálytalan
megépítése és üzemeltetése - különösen a gondatlan anyagtárolás - miatt a jelentos
káresemény bekövetkezése csak ido kérdése volt.

A nagyereju robbanássorozattal ok-okozati összefüggésben az alperesi fióktelep
környezetében lakó, illetve tartózkodó felperesek vagyontárgyait kár érte.

Az 1- VII. r. felperesek a keresetükben érdemben kérték, hogy a bíróság kötelezze az alperest
kártérítés megfizetésére. Nyomatékosították, hogy az alperes robbanóanyagok gyártására és
raktározására jogosult cég, ezért fokozott veszéllyel jár a tevékenysége, így a veszélyes
üzemre vonatkozó felelosségi szabályokat kell alkalmazni az általa okozott károkért való
felelosség vizsgálatakor. Kifejtették, hogy a töretlen bírói gyakorlat szerint az alperes a
veszélyes üzem muködésére vonatkozó jogszabályok betartásán túl köteles fokozottan
gondosan és elorelátóan eljárni az üzemi tevékenysége körében. Megítélésük szerint az
alperes nem tudott bizonyítani olyan - a tevékenységén kívüli - elháríthatatlan okot, amely
mentesítené a tárgyi felelosség alól. Utaltak arra is, hogy a bíróság csak Barabás Rezso
igazságügyi mérnök szakérto véleményét értékelheti szakvéleményként, miután a többi
szakértot az alperes bízta meg, így véleményük csupán alperesi álláspontként veheto
figyelembe.

A VIII. r. felperes kereseti kéreime arra irányult, hogy a bíróság kötelezze az alperest a
robbanással összefUggésbenkeletkezett kárai és felmerült költségei megtérítésére, miután - a
közfeladata ellátása során - kifejtett kárenyhíto és kárelhárító tevékenysége miatt kiadásai
merültek fel.

Az itéletet dr. Sasvári Attila biróságifogalmazó szerkesztette.
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Az alperes az érdemi ellenkérelmében kérte a kereset elutasítását, hivatkozással arra, hogya
nyomozati eljárás még jogerosen nem zárult le, ezért nem lehet kizárni azt, hogy akár
bekövetkeztéhez külso ok vezetett. Nem vitatta, hogya fióktelepén a brizáns robbanóanyag
indukálta az eroteljes robbanást. Azonban leszögezte, hogy ilyen anyagot nem tárolt. Eloadta
azt is, hogy robbanóanyagot nem gyártott, hanem kizárólag raktározott - a vonatkozó
jogszabályoknak illetve hatósági engedélyeknek megfeleloen. Nyomatékosan támaszkodott
Kiss Róbert József igazságügyi tuzszerész szakérto azon álláspontjára, hogya TNT idegen
anyag a pirotechnikai eszközök között, ami idegenkezuségre utal. Eloadta, hogy az általa
megbízott Szabó Péter robbanástechnikai igazságügyi szakérto rámutatott arra, hogy Barabás
Rezso igazságügyi mérnök szakérto szakvéleménye feltételezéseken alapul, ezért kérte, hogy
a bíróság ennek megfeleloen értékelje. Kifejtette, hogy adr. Berta József és dr. Balogh László
ügyvédek által megbízott igazságügyi orvos szakértok - dr. Fülöp Zoltán és dr. Molnár Miklós
- szakvéleménye szerint sem kizárt az idegenkezuség.

A kereset jogalapja megalapozott.

A csatolt iratok alapján megállapítható, hogyakáresemény bekövetkeztekor a Törökbálinton
0152/12. hrsz alatt nyilvántartott ingatlan az alperes tulajdonában állt és fióktelepként
használta azt. Alperes sem vitatta, hogy az általa kifejtett tevékenység - robbanóanyag
raktározása - veszélyes üzemi tevékenységnek minosül. Ezért a bíróság az alperesi
kárfelelosség vizsgálatakor a fokozott veszéllyel járó tevékenységbol eredo károk miatti
felelosségi szabályok mentén vizsgálta az alperesi üzemi tevékenységet.

A Ptk. 345. § (1) bekezdése egyértelmuen rögzíti, hogy aki fokozott veszéllyel járó
tevékenységet folytat, köteles az ebbol eredo kárt megtéríteni. Mentesül a felelosség alól, ha
bizonyítja,hogy -H.-kárt-olyanelháríthatatlan ok idézte elo, amely a fokozott veszéllyel járó
tevékenység körén kívül esik.

Az idézett törvényhelyalapján az alperes kizárólag akkor mentesülhet az abban
megfogalmazott tárgyi felelosség alól, ha - a Ptk. 339. §-ában rögzített általános kártérítési
felelosség alóli mentesülés feltételeként meghatározott elvárhatóság tanúsításán túl -
együttesen igazol olyan többlettényeket, hogya: kár bekövetkezéséhez a fokozott veszéllyel
járó tevékenysége körén kívül eso- és elháríthatatlan ok vezetett.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogyabüntetoeljárásban kirendelt igazságügyi mérnök
szakérto (Barabás Rezso) és - az eredendoen az alperes megbízásából eljáró, majd a Pest
Megyei Foügyészség által az eljárásba bevont - igazságügyi tuzszerész szakérto (Kiss Róbert
József) szakvéleménye a tekintetben kétségtelenül egyezik, hogy a jelentos káresemény
bekövetkeztéhez vezeto eroteljes robbanást valamilyen brizáns anyag (valószínuleg TNT)
illetve feketelopor felrobbanása idézte elo. .

Az alperes többször kitért arra, hogy a büntetoeljárás során bizonyosan kiderül majd, hogy ki
a felelos a robbanás bekövetkeztéért, ezért a per tárgyalásának a felfüggesztését is kérte.

A felperes határozott véleménye szerint azonban irreleváns, hogy a büntetoeljárás során kinek
állapítják meg a felelosségét, miután a büntetojogi felelosségi szabályok eltérnek a polgári
jogi vonatkozó szabályoktól. A bíróság osztotta a felperes álláspontját, figyelemmel arra is,
hogy a Pp. 4. § (1) bekezdése alapján a bíróságot határozatának meghozatalában más hatóság
döntése (illetve az azokban megállapított tényállás) nem köti, ezért elutasította az alperesnek a
per tárgyalásának felfüggesztésére irányuló kérelmét.

Az itéletet dr. Sasvári Attila birósági fogalmazó szerkesztette.
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A bíróság álláspontja szerint ahhoz, hogy az alperesa felelosségalólmentesUlhessen,jelen
polgári peres e!járásban azt kellett volna bizonyítania, hogy anagy erejÜrobbanáshoz illetve
az ezzel okozati összefliggésben bekövetkezo káresemény bekövetkeztéhez általa
elháríthatatlan és tevékenységi körén kívüli - azaz külso ok - vezetett.

A fokozott veszéllyel járó tevékenység kifejtojének a mÜködési körére vonatkozó szigorÚ,
speciális szabályainak a betartásán tÚlterjedoelorelátással és gondossággal kell eljámia ahhoz,
hogy kimenthesse magát a veszélyes üzemi felelosség alól. Így a perbeli esetben az alperes - a

1 kármegelozésre tekintettel - minimálisan köteles lett volna az igen nagy mennyiségu
! robbanóanyagok tárolására szolgáló fióktelepét és annak környékét folyamatosan és szigorÚan

orizni, az oda ki- és beérkezo anyagokat naprakészen, tételesen nyilvántartani.

Ezzel szemben a fenti - magas szinru - követelményeknek az alperes nem tudott megfelelni,
ezért - a Pp. 164. § (1) bekezdésében meghatározott bizonyítási teher ellenére - nem tudta
kétséget kizáróan bizonyítani azon álláspontját, miszerint a brizáns anyagot számára
ismeretlen harmadik személy jutatta el a fióktelepére, egyéb érdemi védekezés seI pedig nem
élt.

Az alperes hivatkozott arra, hogy - az o álláspontján tÚl - az igazságÜgyi tÜzszerész szakérto
(Kiss Róbert József) szerint is kizárólag harmadik személy vihette be a fióktelepre a brizáns
anyagot: Az iratok tanÚságaszerint a szakérto valóban hivatkozik idegenkezÜségre, azonban
érdemben nem indokolta, hogy mibol vonta le ezen következtetését.

Az irányadó bírói gyakorlatra figyelemmel a bÜntetoeljárásban eljárt szakértok közül
kizárólag a kirendeléssel perbe vezetett szakértok (Barabás Rezso és Kiss Róbert József)
véleményeit vizsgálhatta a bíróság szakvéleményként, miután az alperes által hivatkozott
egyéb szakvéleményeket az alperes rendelte meg, így ezek kizárólag alperesi álláspontként
voltak figyelembe vehetok.

A fentielcre tekintettel a bíróság a kereset jogalapját megalapozottnak találta, ezért
megállapította, hogy az alperes 2004. augusztus 5. napján a Törökbálint 0152/12. hrsz alatti,
tulajdonában álló ingatlanon bekövetkezett robbanással összefüggésben a felpereseknek
jogellenesen kárt okozott, ezért velük szemben kártérítési felelosséggel tartozik.

A Pp. 213. § (3) bekezdése szerint a közbenso ítélet kizárólag a kereset jogalapjáról határoz,
mibol kifolyólag a követelés összegszeTUségérevonatkozóan csalea közbenso ítélet jogerore
emelkedése után folytatható a tárgyalás.

Budapest, 2006. január 23. .p

Dr. Laudon Beáta sk.
megyei bíró
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Az itéletet dr. Sasvári Attila birósági fogalmazó szerkesztette.


