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Ha gépjármű tulajdonosa / üzembentartója / vezetője 

kárt okoz.

Mikor térít a kötelező biztosítás?

A Ptk. szerint

aki másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni…



 dologi károkra 1,22 m euro ~ 378 m Ft

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 

kártérítési felső határa káreseményenként

 személyi sérülésekre 6,07 m EURO ~ 1,9 mrd Ft



Mekkora kárt kell megtéríteni?

Az okozott kárt.



Ha ilyen magas a kártérítési limit, mivel 

magyarázható az alábbi táblázat?



Mi szabályozza a nemzetközi kárrendezést?

Magyarország a 

Nemzetközi Zöldkártya Egyezmény tagja

 EU-rendeletek és irányelvek

 KGFB törvény

 Nemzetközi Zöldkártya Egyezmény



A magyarokra vonatkozó legfontosabb szabály:

A kárt a káresemény helye szerinti ország joggyakorlata

szerint kell rendezni!

 külföldön, külföldi által okozott károk esetén élhetnek 

ezzel az előnnyel!



 indokolatlanul és túlzó mértékben alkalmazzák az

avultatást

A hazai kárrendezés során a biztosítók 

sok esetben… 

 nem fizetik ki az elmaradt hasznot és az egyéb kárigényt 

alacsony javítási óradíjakkal kalkulálnak

személyi sérüléseknél alacsony kártérítési összegeket

fizetnek

 egyezségi és „gyorskárendezést” preferálják



Ki a kárrendezési megbízott 

és mi lenne a feladata?

A kárrendezési megbízott a külföldi károkozó biztosító

megbízásából jár el.

 Nem a vétlen magyar károsult érdekeit képviseli!

 Csak a kár dokumentumait kellene összegyűjtenie,

összegszerű kifizetési javaslat nélkül!

- Jelenlegi szerepük a kárrendezésben: 

a hátrányos magyar joggyakorlat átültetése



Van más, előnyösebb kárrendezési 

megoldás?

IGEN!

www.karrendezes.eu



A BÜSZI Kft. a külföldön elszenvedett 

károkat…

 a magyar károsultak érdekeit képviseli

 igazságügyi műszaki gépjármű szakértők és

biztosítási szakjogász közreműködésével intézi

 a hazai kárrendezési megbízottak kihagyásával,

közvetlenül a külföldi biztosítóval szemben érvényesíti

Tevékenységünket az MNB engedélyével végezzük.



az elmaradt haszonra is

A külföldi kárrendezés főbb előnyei.

 EURO-ban

nyugat-európai javítási óradíjakkal

nincs indokolatlan avultatás

személyi sérüléseknél a hazai kártérítés sokszorosa

érhető el

Kártérítés:

a hazainál jóval magasabb gépjármű kártérítések



A BÜSZI Kft. eljárása a nemzetközi joggyakorlathoz 

igazodik, nem a magyarhoz.



Köszönjük a figyelmet!

www.karrendezes.eu

Végh Győző

30-7375-055

vegh.gyozo@karrendezes.eu


