
I. A környezetszennyezı tevékenységgel okozott kárért fennálló jogutódi 
felelısségnél a nem a polgári jogi általános jogutódlásnak, avagy a szerzıdési 
(szinguláris) jogutódlásnak, hanem a tevékenység folytatásában történı 
jogutódlásnak van jelentısége; így a kárfelelısség sem a tevékenységet folytató 
személy jogutódját, hanem az adott ingatlanon környezetszennyezı tevékenységet 
folytatókat terheli  
 
II.A környezetkárosítás attól függetlenül kiváltja és esedékessé teszi a kártérítı  
felelısséget, hogy az eredeti környezeti állapot helyreállítása már megtörtént-e 
avagy sem.  
 
Alkalmazott jogszabályok :1995. évi LIII. törvény (Kvt.)  104. §., (4. §. k.) pont, 101. §. 

(2) bekezdés a-b.) pont) 
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 1993. március 9. napján bérleti szerzıdés jött létre a M.  Mezıgazdasági Szövetkezet 
bérbeadó, valamint az alperes jogelıdje, A. Gy. egyéni vállalkozó (a továbbiakban: az 
alperes) között a cs.-i 017/5 hrsz-ú ingatlanon található üzemanyagtöltı állomás, 
illetve az ahhoz tartozó 375 m2 mérető ingatlanrészre, határozatlan idıtartamra. Az 
1974-1980 között létesített üzemanyagtöltı állomáson 2 db 25 m3-es gázolaj és 1 db 
10 m3 benzintartály, 2 db kútfej, bekerített kenı- és olajtároló, illetve kútkezelı iroda 
volt. A bérleti díjat a felek az értékesített üzemanyag litere után 0,15,-Ft + ÁFA 
összegben határozták meg, havonkénti elszámolással. Kikötötték, hogy az alperes a 
bérbeadó részére kedvezményes vételáron köteles üzemanyagot biztosítani, havi 
elszámolással. Az üzemanyag kiszolgálását az alperes a bérbeadó részére 
megtagadhatta, ha az az esedékes tartozását nem rendezi. Az alperes villamos-energia 
felhasználását a bérleményben felszerelt almérı adatai alapján számlázta ki a 
bérbeadó.  A szerzıdés megszőnését úgy szabályozták, hogy 10 éves idıtartamra 
kizárták a bérbeadói rendes felmondás jogát. Egyébként rendes felmondásnak – 6 
hónapos felmondási idıvel – a gazdasági év végére volt helye. Azonnali hatályú 
felmondási okként nevezték meg – más mellett -, amennyiben a bérlı alperes 
indokolatlanul megtagadja a bérbeadó üzemanyaggal, valamint kenıanyagokkal 
ellátását.  
 
2000. október 24. napján a bérbeadó azonnali hatállyal felmondta az „1998. január 1. 
napján megkötött” bérleti szerzıdést, a szerzıdés 9. pontjára hivatkozással, kifejtve, 
hogy az alperes a bérleti szerzıdéshez szorosan kapcsolódó üzemanyag szállítási- és 
elszámolási szerzıdést megszegte. A bérbeadó egyben felhívta az alperest, hogy az 
üzemanyagtöltı állomást 2000. november 1. napjáig adja a birtokába.  
 
A felperes a 2001. április 11. napján kelt adásvételi szerzıdéssel vásárolta meg a 
végelszámolás alá került bérbeadótól – más vagyontárgyak mellett – a cs.-i 017/5 hrsz-
ú, „telephely” megnevezéső, 40.232 m2 térmértékő ingatlant. Az üzemanyagtöltı 



 

állomást változatlanul továbbhasználó alperest a bérbeadó 2001. június 14. napján 
szólította fel a bérlemény kiürítésére. Az üzemanyagtöltı állomást az alperes utóbb 
2003. május hónapban adta a felperes birtokába.  
 
A felperes módosított keresetében 10.383.120,-Ft tıke, valamint annak a 2001. június 
14. napjától járó késedelmi kamata és perköltség megfizetésére kérte kötelezni az 
alperest. Ezentúl – másodlagosan – kérte kötelezni az alperest a cs.-i 017/5 hrsz.-ú 
ingatlanon lévı üzemanyagtöltı állomás rekultivációjára, az eredeti környezeti állapot 
helyreállítására. 
 
A felperes keresetében 1.300.000,-Ft + ÁFA (1.625.000,-Ft) összeget kártérítésként, 
elmaradt haszonként követelt. Elıadta, hogy az alperes a bérbeadó 2000. október 24. 
napján kelt felmondását követıen nem ürítette ki a bérleményt, így a felperes az 
üzemanyagtöltı állomást újabb bérlınek nem tudta bérbe adni. Csatolta a 2001. május 
15. napján kelt – bérleti szerzıdésre vonatkozó – ajánlatot, melyben a bérlı 50.000,-Ft 
+ ÁFA / hó bérleti díjért kívánta használatba venni az üzemanyagtöltı állomást. Azzal 
érvelt, hogy az alperes a jogcím nélküli használata idıtartama alatt a felperesnek sem 
bérleti -, sem közüzemi díjat nem fizetett.  
 
592.620,-Ft-ot az alperesre továbbszámlázott áramdíj jogcímén követelt, mivel az 
alperes a felperesi tulajdon megszerzését követıen áramdíjat nem fizetett. 
Hangsúlyozta, hogy tulajdona megszerzését követıen az alperes által használt 
ingatlanon további alfogyasztók nem voltak, így az áramszolgáltató által a felperesnek 
kiszámlázott teljes áramdíj az alperest terhelte.  
 
6.532.400,-Ft + ÁFA (8.165.500,-Ft) kára megtérítését az alperes környezetkárosító 
tevékenysége miatt követelt. Álláspontja szerint az alperesnek tevékenysége 
megszüntetését követıen az eredeti környezeti állapotot az üzemanyagtöltı állomáson 
helyre kellett volna állítania, ezzel szemben az üzemanyagtároló tartályok a földben 
maradtak, a talaj pedig gázolajjal szennyezett. Az alperes a környezetet veszélyeztetı 
tevékenységével, környezetkárosításával okozott kárért a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 101-106. §-ai alapján felel, 
függetlenül attól, hogy tevékenységét engedéllyel végezte, avagy anélkül, és így az 
jogellenes, avagy sem. A felperes szerint annak nem kell jelentıséget tulajdonítani, 
hogy az üzemanyagtöltı állomást nem a bérlı alperes, hanem a bérbeadó létesítette, 
mivel a Kvt. 104. §-a szerint, amennyiben változás áll be a jogsértı tevékenységet 
folytató személyében, akkor a tevékenységet folytatóval szemben a jogutód 
felelısségének szabályait kell alkalmazni. Csatolta a Magyar Mőszaki Biztonsági 
Hivatal felpereshez címzett 2005. október 10. napján kelt levelét, melyben a hatóság 
felszólította a felperest a földben lévı üzemanyagtartályok sorsa rendezésére. 
Kártérítési követelése összegét a 2003. december 16. napján kelt, a 2 db 25 m3-es 
üzemanyagtároló használatbavételi engedélyezési eljárásához szükséges munkák 
árajánlatára alapította. Másodlagosan a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény (Hgt.) 46. §. (2) bekezdés e.) pontja alapján kérte kötelezni az alperest az 
eredeti környezeti állapot helyreállítására, a rekultivációra.  
 



 

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását indítványozta. Elsıdlegesen azzal 
érvelt, hogy az általa indított – a bérleti szerzıdésben kikötött elıvásárlási joga alapján 
a bérbeadó és a felperes között létrejött adásvételi szerzıdés hatálytalansága 
megállapítása iránti – perben a Veszprém Megyei Bíróság a 2003. október 30. napján 
kelt 2.Gf.40.074/2003/6. sorszám alatti jogerıs ítéletében kimondta a 2000. október 
24. napján kelt bérbeadói felmondás érvénytelenségét. Álláspontja szerint ez az ítéleti 
megállapítás ítélt dolgot eredményez, így bérleti jogviszonya a bérleményen az abban 
kikötött 10. év lejártáig, 2003. március 16. napjáig fennmaradt. Így ezen idıpontig 
nem jogcím nélkül használta az üzemanyagtöltı állomást, ezért felperes elmaradt 
haszon megtérítése iránti keresete jogalap nélküli. Ugyanakkor felhívására a felperes 
nem jelölte meg azt a számlaszámát, ahová a bérleti díjat utalhatná, mely jogosulti 
késedelmet eredményezett a Ptk. 302. §. b.) pontja szerint.  
 
 
Az áramdíj iránti keresetet azért vitatta, mert a bérleti szerzıdés 7. pontja alapján csak 
az általa fogyasztott áramdíjat köteles megtéríteni, míg a felperes által a 
keresetleveléhez mellékelt áramszámlák más fogyasztók vételezését is tartalmazták. 
Másfelıl pedig az áramszolgáltató által a felperesnek kibocsátott számlák az alapdíjat 
is tartalmazták, mely az ingatlan tulajdonosát terhelte.  
 
A környezeti károk megtérítésére, illetve a megelızı környezeti állapot 
helyreállítására irányuló kereset elutasítását azért kérte, mert az alperes a bérleti 
szerzıdéssel egy már mőködı üzemanyagtöltı állomást vett használatba, az 
üzemanyagtartályokat a bérbeadó helyezte el és a szerzıdés szerint a bérleményt 
eredeti állapotban volt köteles visszaadni. Álláspontja szerint a rekultiváció Ptk. 99. §-
a alapján a bérbeadó jogutódját, a felperest terheli, vagy pedig annak költségét 
eladójával, a bérbeadóval szemben érvényesítheti. Ugyanakkor az üzemanyagtöltı 
állomást hatósági engedély birtokában, jogszerően üzemeltette és csak az üzemszerő 
mőködéshez kapcsolódott a szénhidrogén származékok esetleges kifolyása.  
 
Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével  a keresetet elutasította, egyben 
kötelezte a felperest az alperes perköltsége viselésére.  
 
Az elsıfokú bíróság az elmaradt haszon iránti keresetet azért tartotta alaptalannak, 
mert a bérbeadó 2000. október 24. napján kelt azonnali hatályú felmondása 
érvénytelen. A felmondás egyrészt azért érvénytelen, mert a felek között létre nem jött 
1998. január 1-ei bérleti szerzıdés 9. pontjára hivatkozik, másrészt pedig azért, mert a 
ténylegesen létrejött bérleti szerzıdés 11. pontja a felmondásban megjelölt okból nem 
teszi lehetıvé a bérleti jogviszony megszőntetését. Ez csak akkor történhetett volna 
meg, amennyiben a bérlı alperes indokolatlanul tagadja meg a bérbeadó kiszolgálását, 
azonban az elsıfokú eljárás során lefolytatott tanúbizonyítás adataiból az elsıfokú 
bíróság azt állapította meg, hogy erre nem indokolatlanul, hanem a bérbeadó tartozása 
miatt került sor. A felmondás érvénytelensége folytán a bérlı alperes nem tanúsított 
jogellenes magatartást a bérlemény tovább használatával, így a felperes nem köthetett 
újabb bérlıvel bérleti szerzıdést.  
 



 

Az áramdíjra vonatkozó kereseti követelés tekintetében az elsıfokú bíróság elfogadta 
az alperes védekezését és megállapította, hogy a felperes nem bizonyította, hogy az 
alperes a teljes telephelyre kiszámlázott áramdíjból milyen mértékő villamos energiát 
fogyasztott, és így milyen összegő áramdíjtartozása volt. Utalt a kihallgatott Csizmadia 
József tanú vallomására, amely szerint az üzemanyagtöltı állomás almérıje ahhoz a 
fımérıhöz kapcsolódott, amely még több más alfogyasztó vételezését mérte.  
 
Az elsıfokú bíróság a környezeti kár megtérítése és az eredeti környezeti állapot 
helyreállítása iránti keresettel kapcsolatban abból indult ki, hogy a felperes által 
jogcímként megjelölt Hgt. 46. §. (1)-(2) bekezdése közigazgatási jogi jogviszonyokat 
szabályoz, mely a felek jogviszonyában nem alkalmazható. Másfelıl a Kvt. 101. §. (1) 
bekezdése, 103. §. (1) bekezdése és a Ptk. 345. §. (1) bekezdése alapján a felperes 
tartozott bizonyítani a szénhidrogén szennyezettség mértékét (a kára nagyságát), 
valamint azt, hogy ez az alperes jogellenes tevékenységére vezethetı vissza.  
 
Megállapította, hogy a felperes a kára mértékét nem bizonyította, mivel az annak 
igazolására benyújtott árajánlat nem az üzemanyagtöltı állomás rekultivációjára, 
hanem az ott elhelyezett 2 db üzemanyagtartály használatbavételi engedélyeztetéséhez 
szükséges munkák elvégzésére vonatkozott. Ugyanakkor a felperes megbízásából 
környezetvédelmi szakértı által készített környezetvédelmi elıvizsgálat okirata, 
valamint a perben kirendelt igazságügyi környezetvédelmi szakértı szakvéleménye 
sem igazolta az alperes környezetkárosítását, mivel azok a talajszennyezés pontos 
okát, illetve a szennyezés keletkezésének idıpontját nem határozzák meg.  
 
A bizonyítás kötelezettségének felperesre terhelésétıl függetlenül az elsıfokú bíróság 
azt is megállapította, hogy a jogelıdje által létesített és felperes tulajdonába került 
üzemanyagtöltı állomás rekultivációja iránt a felperes az alperessel szemben igényt 
nem érvényesíthet, mivel az alperes bérleti szerzıdés alapján használta a töltıállomást 
és a szerzıdésben ilyen kötelezettséget nem vállalt. 
 
Az elsıfokú bíróság ítélete ellen a felperes terjesztett elı fellebbezést  az elsıfokú 
bíróság ítélete megváltoztatása és a kereseti kérelmének való helyt adás iránt. 
Fellebbezése indokolásában – mindhárom perbehozott kereseti követelésével 
kapcsolatban – kiemelte és részletezte az elsıfokú eljárásban már elıadottakat.  
 
Így elmaradt hasznával kapcsolatban azt, hogy 2000. október 24. – 2003. május 
hónapja között az alperes jogellenesen tartózkodott a bérleményben, mivel a bérbeadó 
felmondására okot adott és a felmondást nem vitatta. Áramdíj követelése tekintetében 
kifejtette, hogy az elsıfokú bíróság a kihallgatott tanúk vallomásából téves 
következtetést vont le, ugyanis a perbeli idıszakban a teljes telephelyen – az alperesén 
kívül – más tevékenység már nem folyt, így további alfogyasztó nem lehetett.  
 
Környezeti kár megtérítése iránti keresetével kapcsolatban utalt az elsıfokú eljárásban 
kirendelt szakértı azon véleményére, hogy az alperes környezetkárosító tevékenységet 
végzett az üzemanyagtöltı állomás területén. Kétségtelen, hogy ez a tevékenység az 
alperes bérlete idején is zajlott. Hivatkozott a Ptk. 345. §. (1) bekezdésére, amely 



 

szerint a kárfelelısségnek nem feltétele a károkozó jogellenes magatartása, és csak 
azzal mentheti ki magát, ha a kárt külsı, elháríthatatlan ok idézte elı. Mivel a 
szakértıi bizonyítás az alperesi károkozást – a környezetszennyezést – igazolta, ezért 
az alperes kárfelelısséggel tartozik. Szükségtelen annak bizonyítása is, hogy az alperes 
milyen mértékben okozta a környezetszennyezést, ugyanis az bizonyított, hogy az 
alperesi magatartás is hozzájárult a károsodáshoz, így az alperes, valamint a korábbi 
károkozók a Ptk. 344. §-a alapján egyetemleges kárfelelısséggel tartoznak. Utalt arra 
is, hogy az elsıfokú eljárás során az alperes a kárkövetelése összegét nem vitatta, így a 
felperes keresetleveléhez csatolt árajánlatot a kár összegére vonatkozóan el kell 
fogadni. 
 
 
A fellebbezési eljárás során a felperes keresetét – 13.717.620,-Ft tıke és járulékai 
összegre – felemelte. Az elmaradt haszon és az áramdíj címén követelt összegek 
változatlanul hagyása mellett környezeti kár megtérítése jogcímén – a fellebbezési 
eljárás során kiegészített igazságügyi szakértıi vélemény alapján – 8.165.500,-Ft 
helyett 11.500.000,-Ft tıkét és járulékait követelte. Ezen részösszegen belül 
7.000.000,-Ft-ot a szénhidrogénnel szennyezett föld – baktériumos kezeléssel – 
menetesítésnek költségeként; míg 4.500.000,-Ft-ot a 3 db üzemanyagtartály kiemelése 
költségeként.  
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú bíróság ítélete helybenhagyását és 
a felperes másodfokú perköltségben marasztalását kérte. Álláspontja szerint a 
kiegészített szakvélemény sem igazolja, hogy a talajszennyezettség az alperes 
tevékenységével összefüggésben keletkezett volna. Állította, hogy a töltıállomás 
birtokba vételét követıen talajcserét végzett, a szakvélemény pedig megállapította, 
hogy 5 évnél régebbi a szennyezettség keletkezése. Védekezése szerint jogelıdje is 
közrehatott a kár bekövetkeztében, amely alapul szolgál az egyetemleges marasztalás 
mellızésének a Ptk. 344. §. (3) bekezdése alapján. 
  
 
A fellebbezés nagyobbrészt alapos. 
 
 
Az ítélıtábla megállapította, hogy az elsıfokú bíróság a környezeti kár megtérítése 
iránti keresetrész tekintetében a tényállást – részben – hiányosan állapította meg, a 
megállapított tényállásból pedig téves jogkövetkeztetést vont le; ugyanakkor az 
elmaradt haszon és az áramdíj iránti keresetrész tekintetében az ítélıtábla egyetértett 
az elsıfokú ítélet érdemi jogkövetkeztetésével. 
 
Az elsıfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy a bérleti szerzıdés 2000. 
október 24.-i (bérbeadói) azonnali hatályú felmondása érvénytelen. Az érvénytelenség 
okaként viszont az elsıfokú bíróság tévesen utalt a lakások és helyiségek bérletérıl 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) szabályaira, ugyanis az Lt. 
1994. január 1. napján lépett hatályba (Lt. 92.§ (1) bekezdés), míg a felek között a 
bérleti szerzıdés az 1993. március 9. napján kelt szerzıdéssel jött létre. Emellett a 



 

lakás- és helyiségbérleti jog szabályai az esetbeli bérleti szerzıdésre azért sem 
alkalmazhatóak, mert a bérbe adott üzemanyagtöltı állomás és a hozzá tartozó 375 
m2-es terület nem lakás és nem is helyiség. Ezzel szemben az üzemanyagtöltı állomás 
hasznot hajtó kereskedelmi egység, melybıl – valamint: a bérleti díj és a felmondás 
szerzıdési szabályainak (3., 10-11. pont) meghatározásából – következıen a felek a 
jogviszonyt haszonbérletnek (Ptk. 452. §. (1) bekezdés) tekintették. Így a szerzıdésre, 
valamint annak megszőntetésére nem az Lt., hanem a Ptk. szabályait (XXXVIII. 
fejezet)  kellett alkalmazni, a szerzıdési rendelkezések elsıdlegessége mellett.  
 
Ugyanakkor helyesen állapította meg az elsıfokú bíróság, hogy a bérbeadó azonnali 
hatályú felmondása nem felelt meg a szerzıdés 11. pontjának, a bérlı alperes nem 
indokolatlanul tagadta meg a bérbeadó üzemanyaggal való kiszolgálását, hanem annak 
vételár tartozása miatt. Helyes ezért az a következtetés is, hogy a felmondás 
érvénytelensége miatt az alperes nem jogellenesen, hanem jogszerően maradt a 
felmondás után a bérlemény birtokában, ezért azt a felperes nem adhatta újra bérbe. Az 
újbóli bérbeadás elmaradt hasznát így kártérítésként az alperessel szemben nem 
követelheti. 
 
A felperesi áramdíj-követelés tekintetében az elsıfokú bíróság külön végzésben 
(G.40.025/2006/9/I.) figyelmeztette a Pp. 3. §. (3) bekezdése alapján a felperest, hogy 
ıt terheli annak bizonyítása, hogy az általa mellékelt villanyszámlák kizárólag az 
alperes fogyasztását tartalmazták; azaz a felperes tulajdonszerzését követıen a 
telephelyen – az alperesen kívül – nem volt más fogyasztó. Ezt a felperes a perben 
csupán állította, viszont a kihallgatott tanúk  vallomása ezt az állítást nem támasztotta 
alá. Így az elsıfokú bíróság a bizonyítékok helytálló mérlegelésével (Pp. 206. §. (1) 
bekezdés) tartotta alaptalannak ezt a keresetrészt.  
 
Alapvetıen téves az az elsıfokú ítéleti megállapítás, hogy a környezetszennyezéssel 
terhelt ingatlan vevıje (a felperes) nem érvényesíthet igényt az eladója által létesített; 
de a bérlı által 10 éven át használt ingatlanon okozott környezetkárosodás miatt a volt 
bérlıvel szemben.  
 
A Kvt. bérleti szerzıdés megszőntekori 4. §. g.) pontja alapján a környezetszennyezés 
a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése; míg a 
4. §. k.) pontja szerint a környezetkárosodás a környezetnek vagy valamely elemének 
olyan mértékő változása, szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének 
olyan mértéke, amelynek eredményeképpen annak természetes, vagy korábbi állapota 
(minısége) csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetve amely az 
élıvilágot kedvezıtlenül érinti.  
 
A Kvt. 101. §. (1) bekezdése alapján a környezetszennyezés és a környezetkárosítás (a 
jogsértı tevékenység) más jogágakban meghatározott felelısség mellett polgári jogi 
felelısséggel is jár. A polgári jogi felelısség körében a jogsértı tevékenység folytatója 
köteles az általa okozott károkért helytállni; illetve a tevékenységet megelızı 
környezeti állapotot helyreállítani. (Kvt. 101. §. (2) bekezdés a-b.) pont)  
 



 

A kártérítési felelısségre a Kvt. 103. §. (1) bekezdése alapján a Ptk. 345. §. (1) 
bekezdése az irányadó, a károkozó tehát csak annak bizonyításával mentheti ki magát, 
hogy a kárt a fokozott veszéllyel járó tevékenységi körén kívüli elháríthatatlan ok 
idézte elı.  
 
Az elsıfokú eljárásban kirendelt igazságügyi szakértı megállapította a 
környezetszennyezés tényét; azt, hogy a talaj TPH (alifás szénhidrogén) tartalma 
jelentısen meghaladja a mintavételezés alapján a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FvM-
KhvM együttes rendeletbe foglalt határértékeket.  
 
Azt az elsıfokú bíróság ugyan helytállóan állapította meg, hogy a perben a felperes 
volt köteles bizonyítani a kárának összegét (Ptk. 345. §. (1) bekezdés, Pp. 164. §. (1) 
bekezdés) és azt is, hogy a kár összege alátámasztására elıterjesztett – az 
üzemanyagtartályok használatba vételi engedélyezéséhez szükséges munkák költségét 
igazoló  – bizonyíték a kárösszeg megállapítására nem alkalmas. Azonban az elsıfokú 
eljárásban elmaradt a kár összegére vonatkozó bizonyításra felhívás a Pp. 3. §. (3) 
bekezdése szerint, erre nem terjedt ki a  végzésbe foglalt figyelmeztetés. Így a felperes 
a másodfokú eljárás során a Pp. 235. §. (1) bekezdésében meghatározott korlátozásra 
tekintet nélkül indítványozhatta az elsıfokú eljárásban kirendelt szakértı 
szakvéleményének kiegészítését a környezetszennyezéssel okozott kár és az eredeti 
környezeti állapot helyreállítása költségének megállapítása iránt.  
 
Az nem kétséges, hogy a Kvt. – általában – a környezetkárosítással harmadik 
személyeknek okozott károkért fennálló felelısséget rendezi (103. §. (1) bekezdés) és 
ezért terheli – az ellenkezı bizonyításáig – a környezetkárosító tevékenységgel érintett 
ingatlan tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemleges (más mellett: kártérítı) 
felelısséggel. (102. §. (1) bekezdés) 
 
Az egyetemleges felelısség meghatározásával azonban a törvény szabályt rendelt az 
ingatlantulajdonos és a károsító tevékenységet folytató személy egymáshoz való 
viszonyára is, mely belsı viszony végleges rendezése szintén polgári peres útra 
tartozik. (Fıvárosi Ítélıtábla 3.Pf.20.518/2006/3. 6.Pf.21.632/2003/2., Legfelsıbb 
Bíróság Pfv.XI.21.120/2004/8.szám) Így – az elsıfokú bíróság álláspontjával szemben 
– nincs annak jelentısége, hogy az alperes nem vállalta a bérleti szerzıdésben az 
eredeti környezeti állapot helyreállítását. Csupán annak lett volna jelentısége, ha a 
szerzıdésben a bérbeadó tulajdonos és a bérlı használó kikötötte volna: a bérlıt nem, 
hanem csak a tulajdonost terheli az eredeti környezeti állapot helyreállítása.  
 
A tulajdonos ugyanakkor a kártérítési felelısség alól azáltal mentesülhet, ha a kétséget 
kizáróan bizonyítja, hogy jogsértı tevékenységet (Kvt. 101. §. (1) bekezdés) nem 
folytatott, így a környezetet károsító tevékenységért a felelısség csak a használót 
terheli. (Kvt. 102. §. (2) bekezdés) 
 
A konkrét esetben az nem volt vitás, hogy a felperes az üzemanyagtöltı állomást nem 
üzemeltette, így környezetkárosító tevékenységet csak a bérlı alperes, valamint – a 



 

tevékenység folytatásában az alperes, míg a tulajdonjogban a felperes – jogelıdjének 
minısülı bérbeadó mezıgazdasági szövetkezet folytatta.  
 
A környezetszennyezı tevékenységgel okozott kárért fennálló jogutódi felelısségnél 
azonban nem a polgári jogi általános jogutódlásnak, avagy a szerzıdési (szinguláris) 
jogutódlásnak, hanem a tevékenység folytatásában történı jogutódlásnak van 
jelentısége (Kvt. 104. §.); így a kárfelelısség sem a tevékenységet folytató személy 
jogutódját, hanem az adott ingatlanon környezetszennyezı tevékenységet folytatókat 
terheli (EBH 2002/724). 
 
Ezt a károsító tevékenységet pedig csak a bérbeadó mezıgazdasági szövetkezet 
folytatta, annak – tevékenységben – jogutódja a bérlı alperes, amelyek – a felperes 
helytálló érvelése szerint – közös károkozóként (Ptk. 344. §. (1) bekezdés) 
egyetemlegesen kötelesek az okozott kárt megtéríteni. 
 
Az nem állapítható meg, hogy a bérbeadó mezıgazdasági szövetkezet milyen 
arányban hatott közre a környezetkárosodás kialakulásában, a közrehatást az 
igazságügyi szakértı a kiegészítı szakvéleményében (Gf.18.) sem tudta meghatározni 
(9-10. oldal). 
 
Így az alperes ezirányú védekezése alaptalan, a Ptk. 344. §. (3) bekezdése alapján az 
egyetemleges kárfelelısség nem mellızhetı, az alperes közrehatása arányában nem 
marasztalható.  
 
A környezetkárosításért fennálló felelısség szempontjából annak nincs jelentısége, 
hogy a környezetkárosítást az alperes az üzemanyagtöltı állomás „üzemszerő 
mőködésével”, avagy azt meghaladó tevékenységével okozta. A környezetkárosításért 
a tevékenység folytatóját fokozott felelısség terheli (Kvt. 103. §. (1) bekezdés), amely 
alól csak a Ptk. – már említett – 345. §. (1) bekezdés szerint mentheti ki magát.  
 
A kiegészítı szakértıi vélemény meghatározta a szennyezett föld mentesítésének, 
valamint az üzemanyagtöltı tartályok kiemelésének költségét. A szakértı költség 
meghatározásait az alperes nem vitatta. A felperes a talajmentesítés módszerei (1. 
talajcsere, 2. baktériumok talajba vitele) közül a feleannyi kiadással járó baktériumos 
kezelés költségeinek megtérítését igényelte. A kifejtettek szerint a környezetkárosító 
tevékenységet nem folytató ingatlantulajdonos az ilyen károsító tevékenységért 
felelısséggel tartozó használótól alappal igényelheti a talajmentesítés, valamint az – 
önmagában is környezetszennyezésnek minısülı – üzemanyagtartályok kiemelése 
költségeit.  
 
A perben eldöntendı további kérdés az volt, hogy a felperes (környezeti) kártérítés 
iránti igénye esedékessé vált-e. 
 
A kártérítés esedékességére a Ptk. 360. §. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az a 
károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes.  
 



 

Jelen esetben a felperes úgy indított pert az eredeti környezeti állapot helyreállításának 
költségei (Ptk. 355. §. (1), (4) bekezdés) megtérítése iránt, hogy a károsodott 
környezet természetes állapotát még nem állította helyre. Csupán a 3 db 
üzemanyagtartály tekintetében kötelezte a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal  azok 
„sorsának rendezésére”.  
 
Az ítélıtábla értékelése szerint a természetes környezeti állapot helyreállításának 
elmaradása nem érintette az ingatlantulajdonos felperes kártérítési követelése 
esedékességét. Ugyanis a Kvt. fogalomrendszere szerint a környezetszennyezéssel a 
környezetkárosodás bekövetkezik (4. §. k.) pont), amely anélkül váltja ki a kártérítési 
felelısséget (101. §. (2) bekezdés), hogy az eredeti környezeti állapot helyreállítása 
megtörtént-e avagy sem. A perbeli esetben is a talajmintákat elemzı szakvélemény 
kétséget kizáróan igazolja a környezetkárosodás bekövetkeztét, ezért a kártérítési 
követelés esedékessé vált.  
 
Így az alperes a kártérítési összeg után késedelmi kamattal tartozik. (Ptk. 360. §. (2) 
bekezdés, 301. §. (1) bekezdés) A felperes a kamatfizetés kezdı idıpontjaként az 
alperest a bérlemény elhagyására felszólító levele keltét (2001. június 14.) jelölte meg. 
Az alperes a környezetkárosító tevékenységet a bérlıi használata (1993. március 9. – 
2003. május) alatt folytatta, melyhez viszonyítva a felperes által megjelölt 
esedékességi idıpont nem alaptalan.  
 
Ezekre tekintettel az ítélıtábla az elsıfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. §. (2) bekezdése alapján 
részben megváltoztatta, egyben kötelezte az alperest 11.500.000,-Ft kártérítés, valamint annak 
a 2001. június 14. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamata (Ptk. 301. §. (1) 
bekezdés, 301/A §. (2) bekezdés) megfizetésére, míg ezt meghaladóan az elsıfokú bíróság 
ítéletét helybenhagyta.  


