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Az előterjesztés csak polgármester elé kerül

Javaslat kártérítési igény elbírálására 

Előadó: jogi és vagyonkezelési osztályvezető
Előkészítő: dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető

dr. Horváth Petra ügyintéző

Véleményező     bizottságok  :  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                            

A  z előterjesztés   rövid     tartalma  :   2021. január 21-én a Dunaújváros, Alsó Dunapart úton
haladt hazafele autójával a károsult, mikor egy nagy faág rázuhant a gépjármű tetejére,
melynek következtében a gépkocsi több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési
igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben. 

Az előterjesztés el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési 
Osztály

Iktatószám: KP/3771-12/2021

Ügyintéző neve: dr. Horváth Petra Ügyintéző telefonszáma: 25/544-314
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2021. 03. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                 Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2021. 03. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzés:



Javaslat kártérítési igény elbírálására

Tisztelt Polgármester Úr!

I.Történeti tényállás és az annak igazolására csatolt okiratok, bizonyítékok:

Somogyiné  Tóth  Erika  2021.  január  22-én  kártérítési  igény  érvényesítésére  irányuló
bejelentést tett DMJV PH Jogi és Vagyonkezelési Osztálya részére (1. számú melléklet).
A kárbejelentés szerint a károsult 2021. január 21-én 14:00 órakor a Dunaújváros, Alsó
Dunapart  úton  (56-os  villanyoszlop)  haladt  hazafele  a  Ford  Kuga  típusú  gépjárművel,
mikor egyszer csak egy hatalmas csattanás történt. A károsult félreállt az autóval és akkor
látta, hogy a nagyon szeles időben egy út melletti fa nagy ága (kb. 10-15 cm átmérőjű és
kb. 2 m hosszúságú) a gépjármű tetejére zuhant. Személyi sérülés nem történt, azonban
az autó teteje több helyen is megsérült; horpadások és karcolások keletkeztek, valamint
az autó oldala is sérült. Somogyiné Tóth Erika elmondása szerint a káresemény napján
vágták  vissza  a  faágakat  az  Alsó  Dunapart  úton.  A  káresemény  időpontjában  már
munkavégzés  nem  történt.  A  károsult  értesítette  a  káreseményről  a  rendőrséget.  A
rendőrség ezt követően a helyszínre érkezett, ahol a helyszínelő rendőr mind az autót,
mind a sérült járművet alaposan lefotózta és felvette a jegyzőkönyvet.
A balesetnek tanúja nem volt. A károsult bejelentéséhez csatolta a személyi okmányainak,
vezetői engedélyének, a gépjármű forgalmi engedélyének, törzskönyvének a másolatát. A
károsult  nyilatkozott  a  bejelentésben  arról,  hogy  csak  kötelező  felelősségbiztosítással
rendelkezik.
Somogyiné Tóth Erika benyújtotta  továbbá kérelme kiegészítéseként  a Forgó Kft.  által
2021. január 28-án készített javítási árajánlatot 230. 981,- Ft összegben.

Figyelemmel  arra,  hogy  a  bejelentés  szerint  a  káresemény  helyszínén  rendőrségi
intézkedés is történt a Jogi és Vagyonkezelési Osztály a 2021. január 26-án kelt levelében
megkereste  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság
vezetőjét,  hogy  részünkre  a  káresettel  kapcsolatban  rendelkezésére  álló  valamennyi
dokumentációt megküldeni szíveskedjen (2. számú melléklet).

A  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti  Osztályának  mb.  vezetője  a  2021.  január  30-án  kelt  levelében
megküldte  osztályunk  részére  a  07030/665/2021.  ált.  számú  tájékoztatását,  a  csatolt
fényképmelléklettel együtt (3. számú melléklet):

„…
2021. 01. 21-én 14 óra 00 perc körüli időben Somogyiné Tóth Erika közlekedett a Ford
típusú szgk.-val az Alsó Dunapart úton a Siklói út felől a Magyar út irányába. Haladása
során a Dunaújvárosi Elektromos Sportkör Egyesület közösségi házát elhagyva, az úttest
mellett található valamelyik fáról az erős szélben letört egy faág és a gépkocsijára esett. A
leeső  ár  megrongálta  a  tetőlemezt,  az  „A”  oszlopot,  valamint  a  bal  oldali  ajtót.  A
rongálódásokról és a faágról fényképfelvételeket készítettem...”

A Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály  a  2021.  január  26-án  kelt  levelében  megkereste  a
Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  vezetőjét  és  kérte  az  osztályvezető
tájékoztatását,  hogy  a  káresemény  vonatkozásában  a  szükséges  információkat  a
rendelkezésére  bocsássa  (fa  állapota,  a  káreseményről  felvett  feljegyzés/jegyzőkönyv,
fényképfelvételek, valamint bármilyen egyéb, a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
rendelkezésére egyéb álló információ (4. számú melléklet).



Fenti megkeresésre a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője a 2021. február
09-én kelt levelében az alábbi tájékoztatást adta (5. számú melléklet):
„...A bejelentés szerint 2021. január 21-én a Dunaparti úton haladt hazafelé a gépjárművel,
mikor  elmondása  szerint  egy  nagy  faág  rázuhant  a  gépjármű  tetejére,  melynek
következtében az autó több helyen megsérült. A helyszíni szemle során a faág már nem
volt a helyszínen.
-  az  osztályunkhoz  jutott  dokumentumok  alapján  nem  volt  megállapítható,  hogy
egészséges volt-e a faág állapota.
- a városi köztéri fák folyamatos karbantartását végzi a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatával keretszerződésben levő Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
- külső jel, borostyán jelenléte a dokumentumok alapján nem megállapítható.
- a sérült faág és maradványai már feldolgozásra kerültek.
...”
A Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály  a  2021.  január  26-án  kelt  levelében  megküldte  az
Önkormányzat biztosítója részére tárgyi kárbejelentést (6. számú melléklet).

II. A jogalap megítéléséhez releváns jogszabályok:

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontja szerint:
„13.  §  (1)  A  helyi  közügyek,  valamint  a  helyben  biztosítható  közfeladatok  körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
2.  településüzemeltetés  (köztemetők  kialakítása  és  fenntartása,  a  közvilágításról  való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása,  közparkok és egyéb  közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);”

2.)  A helyi  közutak  kezelésének  szakmai  szabályairól  szóló  5/2004.  (I.28.)  GKM
rendelet a  közút  kezelőjére  nézve  állapítja  meg  a  közutak  kezelésére  irányuló
kötelezettségeket. 
A GKM rendelet Melléklete 3.8. c) pontja kimondja:
„a közút területén lévő fás növényzetet (cserje, fasor,  erdősáv,) környezet-, természet-,
növény-, valamint földvédelmi előírások szerint kell gondozni. „

3.)  A  fás  szárú  növények  védelméről  szóló  346/2008.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet
vonatkozó szakaszai alapján:
„A fás szárú növények fenntartása, kezelése
4.  §  (1)  A  használó  köteles  gondoskodni  az  ingatlanon  lévő  fás  szárú  növények
fenntartásáról,  az  adott  faj  tulajdonságainak  megfelelő  szakszerű  kezeléséről  (így
különösen  víz-  és  tápanyag-utánpótlásról,  metszésről,  növény-egészségügyi
beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.
(2) A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet,
egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.
(3) A használó - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - köteles gondoskodni a fás szárú
növények emberi életet, egészségét veszélyeztető származékainak, így különösen ágak,
virágzat,  termés,  levelek  összegyűjtéséről.  A  használó  mentesül  az  összegyűjtési
kötelezettség  alól,  amennyiben  a  humuszképződés  nem  ellentétes  a  terület
rendeltetésével.”

Fentieknek  megfelelően  a  közút  kezelőjének  a  kötelezettsége  a  közutakon  lévő  fás



növényzet megfelelő gondozása. 

4.) A Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény szerint:
„5:51. § [Tulajdonszerzés a növedéken]
A föld tulajdonosa megszerzi mindazoknak a dolgoknak a tulajdonjogát, amelyek utóbb
váltak a föld alkotórészévé, kivéve, ha az valamely jogviszony alapján mást illet.
6:518. § [A károkozás általános tilalma]
A törvény tiltja a jogellenes károkozást.
6:519. § [A felelősség általános szabálya]
Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a 
károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.
6:521. § [Előreláthatóság]
Nem állapítható  meg  az  okozati  összefüggés  azzal  a  kárral  kapcsolatban,  amelyet  a
károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia.”
 
5.). A vis maior fogalmának meghatározása a bírói joggyakorlat alapján:
„vis  maior  esemény:  olyan  előre  nem látható  természeti  vagy  más  eredetű  erők  által
okozott  esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható,  másrészt
emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa.„

6.) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján:
- 1. melléklet 1.98. pontja alapján a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
véleményez valamennyi pénzügyi kihatással járó előterjesztést.
- 1. melléklet 6.17. pontja alapján az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság  véleményezi a
kártérítési igény érvényesítéséről szóló előterjesztéseket.
-  2. melléklet 1.26. pontja alapján a Polgármester dönt  – az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  véleményének  kikérése  mellett  –  az  önkormányzathoz  benyújtott  kártérítési
igények elbírálásáról.

Összegzés
A káreseménnyel érintett fa az Önkormányzat tulajdonát képezi, melynek kezelése,
gondozása a közútkezelő önkormányzat feladata. 
A rendőrség és a károsult elmondása alapján is nagy erejű szél volt a káresemény
bekövetkeztekor. A rendőrség által készített fényképfelvételeken is jól látszik, hogy
a baleset helyszínén az úttesten több faág/gally látható, így vélelmezhető, hogy azok
az  erős  szél  hatására  törtek  le,  illetve  feltételezhető  sérülés/korhadás  esetében,
hogy az erős szél közrejátszott a káresemény bekövetkeztében.
A fa/faág  állapotára  vonatkozóan  azonban  információval  nem  rendelkezünk,  így
kérdéses,  hogy  a  kárt  okozó  fa  esetlegesen  száraz/korhadt  volt-e  már  (így  az
esetlegesen közrejátszott-e a nagyobb faág letörésben.) További szakértői kérdést
vethet  fel  a  káresemény időpontjában fennálló  szélerősség,  hogy az  okozhatta-e
önmagában a faág letörését; így az vis mair eseménynek tekinthető-e, melyre való
tekintettel az önkormányzat kárfelelőssége kizárható.

A szakosztály véleménye szerint: 
„...A bejelentés szerint 2021. január 21-én a Dunaparti úton haladt hazafelé a gépjárművel,
mikor  elmondása  szerint  egy  nagy  faág  rázuhant  a  gépjármű  tetejére,  melynek
következtében az autó több helyen megsérült. A helyszíni szemle során a faág már nem
volt a helyszínen.



-  az  osztályunkhoz  jutott  dokumentumok  alapján  nem volt  megállapítható,  hogy
egészséges volt-e a faág állapota.
- a városi köztéri fák folyamatos karbantartását végzi a Dunaújváros megyei Jogú Város
Önkormányzatával keretszerződésben levő Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
- külső jel, borostyán jelenléte a dokumentumok alapján nem megállapítható.
- a sérült faág és maradványai már feldolgozásra kerültek.
...”
A  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának tájékoztatása alapján:

„...2021. 01. 21-én 14 óra 00 perc körüli időben Somogyiné Tóth Erika közlekedett a Ford
típusú szgk.-val az Alsó Dunapart úton a Siklói út felől a Magyar út irányába. Haladása
során a Dunaújvárosi Elektromos Sportkör Egyesület közösségi házát elhagyva, az úttest
mellett található valamelyik fáról    az erős szélben   letört egy faág   és a gépkocsijára
esett. A leeső ár megrongálta a tetőlemezt, az „A” oszlopot, valamint a bal oldali
ajtót. A rongálódásokról és a faágról fényképfelvételeket készítettem...”

A károsult előadása alapján:
A káresemény bekövetkeztekor nagy erejű szél volt; az időjárás nagyon szeles volt.

Fentiek  alapján  az  alábbi  alternatív  határozati  javaslatot  terjesztjük  a  Tisztelt
Polgármester Úr elé:



„A” változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (III. ...) határozata

Somogyiné Tóth Erika kártérítési igényének elbírálásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi határozatot hozta:

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  kijelenti,  hogy  Somogyiné  Tóth
Erika a 2400 Dunaújváros, Alsó Dunapart úton („56-os villanyoszlopnál”) – a Ford Kuga
típusú gépjárműre  ráesett  faág miatt  –  a  gépjármű sérülésével kapcsolatban felmerült
kártérítési igény jogalapját elismeri.

2.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere az 1.  pontban foglalt  kártérítési
igény  vonatkozásában  felmerült  230.981-  Ft,  azaz  kettőszázharmincezer-
kilencszáznyolcvanegy  forint  kártérítési  keretösszeg  kifizetését  –  a  tételes  számla
benyújtását követően, a számlán szereplő összegnek megfelelően – jóváhagyja a 2021.
évi költségvetés 5. melléklet „18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai feladat 3.
dologi  kiadások  sora”  terhére  azzal  a  feltétellel,  hogy  Somogyiné  Tóth  Erika  további
kártérítési igénnyel nem él az önkormányzattal szemben, erről írásban nyilatkozatot tesz.

           Felelős:      a határozat végrehajtásáért:
                               a polgármester 
                               a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

         a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője   
Határidő:    a határozat közlésére: 2021. április 09.

         a nyilatkozat és számla benyújtására: 2021. április 16.
         a kötelezettségvállalás jóváhagyására: 2021. április 16.
        

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Költségvetési  és
Pénzügyi Osztály vezetőjét a kártérítési összeg kifizetésére.

Felelős:     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:   a számla benyújtását követő 15. nap

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Jogi és Vagyonkezelési
Osztály vezetőjét, hogy a határozatot küldje meg az Önkormányzat biztosítója részére a
kártérítési összeg visszatérítése érdekében.

Felelős:      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:    2021. április 09.

Dunaújváros, 2021. március „...”

Pintér Tamás
polgármester



„B” változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (III. ...) határozata

Somogyiné Tóth Erika kártérítési igényének elbírálásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi határozatot hozta:

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  kijelenti,  hogy  Somogyiné  Tóth
Erika a 2400 Dunaújváros, Alsó Dunapart úton („56-os villanyoszlopnál”) – a Ford Kuga
típusú gépjárműre  ráesett  faág miatt  –  a  gépjármű sérülésével kapcsolatban felmerült
kártérítési igényét elutasítja, mivel a kérelem nem megalapozott.

Felelős:     a határozat közléséért:
       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:   2021. április 09.

Dunaújváros, 2021. március „...”

Pintér Tamás
polgármester










	„A fás szárú növények fenntartása, kezelése

