
A biztosítási eseményként megfogalmazott „elektromos tőz” bekövetkeztének 
megállapítása szempontjából a biztosítási szabályzat az irányadó, a tőzvédelmi 
szabályok szerinti tőz bekövetkeztének nincs jogi jelentısége. 
 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk.536.§(1) bekezdése alapján.  

 
 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.247/2007/27. szám 
 
 
 
Az optikai rendelıintézetet mőködtetı felperesi jogelıd /a továbbiakban: felperes/ és 
az alperes között 2002. február 1-jén vagyonbiztosítási szerzıdés jött létre, melynek 
alapján az alperes – egyebek mellett – kötelezettséget vállalt a kockázatviselés helyén 
lévı gépekben az elektromos áram okozta tőzkárok megtérítésére.  
 
2004. március 9-én a rendelıben üzemeltetett APEX PLUS lézer szemsebészeti 
készülék meghibásodott.  
 
A felperes módosított keresetében 45.129,-- euro megfizetésére kérte az alperest 
kötelezni. Arra hivatkozott, hogy a berendezés meghibásodását a többszöri 
áramingadozás hatására létrejött elektromos túlfeszültség miatt fellépett hiperthermia 
és tőz jellegő esemény idézte elı. Kárát ezért az alperes köteles megtéríteni. 
 
Az alperes a kereset elutasítását kérte. Vitatta, hogy a hiba a felperes által megjelölt 
körülmény folytán következett volna be, valamint azt is, hogy ez a körülmény a 
biztosítási szabályzatban megjelölt tőznek, illetve elektromos tőznek minısülne.  
 
Az elsıfokú bíróság a 2007. június 19-én kelt 65. számú ítéletével a keresetet 
elutasította. A határozat indokolása szerint a perbeli lézer szemsebészeti készülék 
meghibásodását – a beszerzett szakértıi véleményekbıl kitőnıen – a hálózati 
feszültség ingadozása miatt kialakult elektromos tőz idézte elı, a felek közötti 
vagyonbiztosítási szerzıdés hatálya azonban az ilyen okból a készülékben 
bekövetkezett károkra nem terjed ki. Így a kárt az alperes nem köteles megtéríteni.  
 
Ez ellen az ítélet ellen a felperes fellebbezést, az alperes pedig csatlakozó fellebbezést 
terjesztett elı. 
 
A felperes fellebbezése az elsıfokú ítélet megváltoztatásával módosított keresete 
teljesítésére irányult. Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, hogy az alperessel 
kötött vagyonbiztosítási szerzıdése olyan kiegészítı kikötést tartalmaz, amely éppen a 
berendezésben az elektromos tőz okozta vagyoni károk megtérítésére vonatkozik. Így 
– miután az elsıfokú bíróság egyébként helyesen megállapította, hogy a kárt 
elektromos tőz idézte elı – az alperes helytállási kötelezettsége egyértelmően fennáll.  
 



Az alperes csatlakozó fellebbezésében az elsıfokú ítélet indokolásának akkénti 
megváltoztatását kérte, hogy a felperes kárát azért nem köteles megtéríteni, mert nem 
történt biztosítási esemény. Azzal érvelt, hogy a perben a felperes a szükséges 
bizonyossággal nem igazolta, hogy a kárt az áramingadozás idézte elı, és a biztosítási 
szabályzat szerinti tőz sem következett be.  
 
A fellebbezés alapos, a csatlakozó fellebbezés nem alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság a tényállást részben tévesen állapította meg, és érdemi döntése 
sem helytálló. 
 
A csatolt biztosítási iratok alapján egyértelmően megállapítható, hogy a felek közötti 
vagyonbiztosítási szerzıdés a kockázatviselés helyén lévı gépekben az elektromos 
áram okozta tőzkárok megtérítésére is kiterjed; ezt a perben maga az alperes sem 
vitatta. Ezért az elsıfokú bíróság a felperes keresetét a biztosítás hiányára 
hivatkozással tévesen utasította el.  
 
Elektromos áram okozta tőznek a biztosítási szerzıdés részét képezı alap- 
vagyonbiztosítási szabályzat II/8. pontja szerint az elektromos áram és a zárlati hı 
hatására az elektromos gépekben, berendezésekben és felszerelésekben fényjelenség 
kíséretében keletkezett tőz minısül. Tőz a felek jogviszonyában a szabályzat I/1. 
pontjából kitőnıen az olyan, anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, 
amely a gyulladási hımérséklet hatására alakul ki, öntáplálóan, terjedıképesen, 
együttes hı-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében.  
 
A másodfokú eljárás során szakértıként kirendelt Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika 
Tanszéke szakvéleménye szerint a perbeli lézer szemsebészeti készülék 
meghibásodásához vezetı oksági folyamatot elvileg háromféle körülmény indíthatta 
el: egyrészt az elektromos áram ingadozása, másrészt gyártási hiba vagy természetes 
anyagfáradás, harmadrészt pedig a mai tudásunk szerint ismeretlen ok. Ezek közül a 
perbeli esetben a gyakorlatban kiváltó okként ténylegesen az elektromos áram 
ingadozása, vagy az anyagfáradás fordulhatott elı. Az egyes alkatrészek azonban 
általában – rendeltetésszerő szokásos használat mellett – a berendezés teljes várható 
élettartama alatt biztosítani tudják az üzemszerő mőködést. Így az anyagfáradás 
valószínősége a szakértı szerint – nyilvánvalóan a berendezés életkorára figyelemmel 
– csekély (erre utal az is, hogy a gépben található számos szigetelıelem közül csak az 
egyik vált le), a károsodáshoz vezetı folyamatot döntı valószínőséggel külsı hatás, 
mégpedig az elektromos feszültség ingadozása indította el.  
 
A speciális szakkérdésben az elsıfokú bíróság által eseti szakértıként kirendelt, a 
perbelihez hasonló orvosi lézergépek fejlesztésével és javításával foglalkozó, tehát 
gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezı dr. K.T. villamosmérnök szakvéleményében 
lényegében egyetértett a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszéke véleményével. Megítélése 
szerint gyakorlatilag kizárható, hogy a készülék meghibásodását az elektromos 



feszültségingadozáson kívüli más ok idézte volna elı. Kiemelte, hogy a csatolt 
iratokból kitőnıen a gyártó cég szervizszolgálata a gép vizsgálata során ténylegesen 
mért is hálózati feszültségingadozást; ez pedig szintén e megállapítást támasztja alá.  
 
Kitőnt dr. K.T.szakvéleményébıl az is, hogy a meghibásodás okát illetıen a 
jelenleginél pontosabb információk a gép megbontása esetében sem nyerhetık. 
Emellett a szakértık egyezıen kiemelték azt is, hogy a megbontással a berendezés 
visszafordíthatatlanul károsodna.  
 
A szakértık ugyanakkor a másodfokú eljárás során a szakvéleményeikkel kapcsolatos 
kérdéseket megfelelıen megválaszolták, a lényegében egybehangzó szakértıi 
vélemények a szóbeli kiegészítésekkel aggálytalannak tekinthetık. E vélemények 
alapján pedig a bizonyossággal határos valószínőséggel megállapítható, hogy a perbeli 
lézerkészülék meghibásodását az elektromos áram ingadozása idézte elı. Így e körben 
a további bizonyítás szükségtelen, a rendelkezésre álló szakvélemények az érdemi 
döntés alapjául szolgálhatnak. 
 
A károsodás további folyamatát illetıen pedig a Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika 
Tanszéke szakvéleményében úgy foglalt állást, hogy a jelen esetben ún. kémiai tőz 
zajlott le, és e tőzeset is a felek jogviszonyára irányadó biztosítási szabályzat I/1. 
pontjában szabályozott tőz fogalma alá vonható. Kiemelte a szakértı, hogy a perbeli 
berendezés lézerkamrájában ugyan nem oxigén, hanem fluor volt jelen, az oxidációs 
folyamat azonban – hı-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében – fluor jelenlétében is 
végbemegy. Az adott esetben rendkívül gyorsan lezajlott tőz során pedig volt olyan 
idıintervallum, amikor a tőz a magas hımérséklet hatására a lézerimpulzusok 
megszőnte után is tovább égett, vagyis a tőz korlátozottan bár, de öntáplálónak és 
terjedıképesnek is minısíthetı.  
 
A szakértı e megállapításaival dr. K.T. eseti szakértı is egyetértett. A szakvélemény 
megdöntésére, vagy aggályossá tételére pedig G.B.tőzvédelmi szakértınek az elsıfokú 
eljárás során beszerzett szakértıi véleménye nem lehetett alkalmas. A szakértı ugyanis 
szakvéleményében nem a biztosítási szabályzat, hanem a tőzvédelmi szabályok 
szerinti tőz bekövetkeztét vizsgálta, ennek a körülménynek viszont a jelen per 
eldöntése szempontjából nincs jogi jelentısége. Ezért az ítélıtábla G.B. szakértıi 
véleményét a bizonyítékok értékelése során mellızte.  
 
Mindezek alapján – a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszéke és dr. K.T. 
szakvéleményeire figyelemmel – megállapítható, hogy az irányadó biztosítási 
szabályzat II/8. pontjában szabályozott biztosítási esemény a perbeli esetben 
bekövetkezett. Így az alperes köteles a felperes kárát megtéríteni a Ptk.536.§(1) 
bekezdése alapján.  
 
A keresettel érvényesített követelés összegét az alperes – a másodfokú eljárás során 
tett nyilatkozata szerint – nem vitatta, és euróban történı marasztalását sem ellenezte. 



 
Ezért az ítélıtábla az elsıfokú ítéletet a Pp. 253. § /2/ bekezdése alapján 
megváltoztatta, és az alperest a módosított kereset szerint marasztalta.  
 
 


