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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…



KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

SZÓLÓ 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY 37. §-A

„ 4) Ha - Magyarország területén kívül - a zöldkártyarendszer valamely országában 

más tagállam területén telephellyel rendelkező gépjármű (nem magyarországi 

telephelyű gépjármű) üzemeltetésével kárt okoznak, és a Magyarország területén 

lakóhellyel (székhellyel) rendelkező károsultnak e károk miatt a károkozó 

gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben kártérítési igénye keletkezik 

(„szenvedett kár”), kártérítési igényét a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítója 

által Magyarországra kijelölt kárrendezési megbízottjához is benyújthatja. 

Mi szabályozza a KGFB kárrendezését I.?

A károsult igényét választása szerint a károkozóval vagy 

a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben 

közvetlenül is érvényesítheti.”



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 864/2007/EK 

RENDELETE (2007. július 11.) a szerződésen kívüli 

kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II. és 

Brüsszel I. rendelet”)

Mi szabályozza a KGFB kárrendezését II.?

„II. FEJEZET JOGELLENES KÁROKOZÁS 4. cikk Általános 

szabály (1) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 

jogellenes károkozásból eredő szerződésen kívüli kötelmi 

viszonyra azon ország jogát kell alkalmazni, amelyben a kár 

bekövetkezik, függetlenül attól, hogy mely országban 

következett be a kárt okozó esemény, valamint függetlenül 

attól, hogy ezen esemény közvetett következményei mely 

országban vagy országokban következnek be”



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!



Ellentmondásokról beszélünk… 

Miért vagyunk utolsók az első helyen?



 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



Külföldi vétlen baleset esetén 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!



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
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vegh.gyozo@karrendezes.eu


