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I. Bevezetés

A személyek Európán belüli szabad mozgásával összefüggésben egyre nő a határon átnyúló 
gépjárműforgalom. Ez még inkább szükségessé teszi az egyértelmű, pontos és működő uniós 
szintű gépjárműfelelősség-biztosítási jogszabályokat. A balesetek károsultjainak védelme 
mindig is prioritást képezett, ami több probléma megoldását teszi szükségessé. 

A Bizottságnak a gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló, 2007. 
júniusi jelentése (COM 2007(0207)) a negyedik gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv egy 
sajátos rendelkezésével foglalkozik. Ez a rendelkezés az indokolással ellátott ajánlat 
rendszerét szabályozza.

A negyedik irányelv alapján a közúti balesetek károsultjai külföldön (vagy határokon átnyúló 
esetben) jogosultak kártérítésért folyamodni a károsult lakóhelye szerinti országban kijelölt 
biztosító kárrendezési megbízottjánál. A károsultnak három hónapon belül kell választ kapnia 
a biztosítótól, ha nem, szankciókat helyeznek kilátásba. A javaslat szerint a tagállamok 
mérlegelésére kell bízni a szankciók kiszabását és annak megválasztását, hogy milyen 
szankció a megfelelő. 

A bizottsági jelentés második része a károsultakra háruló jogi költségek kérdésével 
foglalkozik, valamint azzal, hogy ezt a károkozó fél biztosítójának kell-e fedeznie.

II. Megvitatandó kérdések

A bizottsági jelentés több fontos kérdést vizsgál:

A Bizottság még vizsgálja a nemzeti büntetőintézkedéseket és végrehajtásuknak a piaci 
mechanizmusokra gyakorolt hatását. Szankciókat akkor szabnak ki, ha az indokolással ellátott 
válaszra/ajánlatra megadott három hónapos határidőt nem tartják be. A Bizottság kérdőíveket 
küldött a tagállamoknak, a Bizottság szakértői pedig dolgoznak az eredmények összegzésén 
és egy olyan táblázat aktualizálásán, amely az összes büntetőintézkedést tartalmazza.

1. A negyedik gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv nemzeti 
büntetőintézkedésekről szóló rendelkezéseinek végrehajtása és azok 
eredményessége

2. A kárrendezési megbízottak mechanizmusainak hatékonysága
3. Az önkéntes jogvédelmi biztosítás jelenlegi hozzáférhetősége, amelyet 

adott esetben a közúti balesetek potenciális károsultjai megköthetnek
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Az előadó úgy ítéli meg, hogy ebben az esetben fenn kell tartani a szubszidiaritás elvét, és 
nincs szükség a nemzeti büntetőintézkedések harmonizálására. Különböző rendszerek 
alakultak ki a tagállamokban, és a nemzeti szabályozó szervek jobb kiinduló helyzetben 
vannak ahhoz, hogy nemzeti piacaik tekintetében a lehető legmagasabb szintű 
fogyasztóvédelmet garantálják. A nemzeti hatóságokkal folytatott konzultációk – amelyek 
kiterjedtek az új tagállamokra is – megerősítették, hogy a jelenlegi büntetőintézkedések 
megfelelőek, végrehajtásuk pedig Unió-szerte hatékony. Az Európai Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie a helyzetet, valamint koordinálnia és segítenie kell az erre igényt 
tartó területeken, amelyeken a nemzeti hatóságok támogatást kérnek.

A kárrendezési megbízottak rendszere az EU-tagállamok többségében ismert. A legtöbb 
esetben a biztosítótársaságok például telefonon vagy levében értesítik ügyfeleiket a különböző 
országokban kijelölt kárrendezési megbízottakról. Emellett néhány tagállamban tájékoztató 
központok látják el a balesetek károsultjait a megfelelő információkkal. Alternatív 
megoldásként az információ az Interneten vagy a biztosítótársaság telefonos megkeresésével 
is elérhető.

Az előadó megítélése szerint növelhető lenne a fogyasztói bizalom, ha a szerződés 
információs csomagjának részeként a biztosítók kötelesek lennének megadni kárrendezési 
megbízottaik felsorolását valamennyi tagállamban. Emellett a szerződéskötés előtti
információs csomag részeként a fogyasztóknak átfogó tájékoztatást kell kapniuk a 
kárrendezési megbízottak rendszerének működéséről és arról, hogy ez milyen felhasználással 
és előnyökkel jár a biztosított fél számára. A Bizottságnak folytatnia kell a rendszer 
működésének szoros nyomon követését, különös tekintettel arra, hogy az EU és a schengeni 
övezet bővítését követően gyorsan nő a más EU-tagállamokba utazó európaiak száma. 

A jogvédelmi biztosítás a legtöbb tagállamban elérhető (kivéve Máltát és Ciprust). A 
számadatok azt mutatják, hogy az ügyek mintegy 90%-át peren kívül rendezik, a jogi 
költségeket pedig számos tagállamban megtérítik. Emellett a jogvédelmi biztosítók évek óta 
fedezetet nyújtanak a határokon átnyúló esetek valamennyi típusára, és létrehozták saját 
részlegeiket, amelyek a külföldi kárigények kezelésével és a gyors rendezéssel foglalkoznak. 
Az új tagállamok piacai kialakulóban vannak és folyamatosan bővülnek. Mindazonáltal 
számos új tagállamban a jogvédelmi biztosítás meglehetősen új termék, amelyet 
népszerűsíteni kell. A közvélemény továbbra is viszonylag kismértékben tud a jogvédelmi 
biztosításról az új tagállamokban. A fogyasztóvédelem erősítése érdekében ezért elsősorban a 
tudatosságot kell növelnünk. 

Fő kérdések:
 kötelező jogvédelmi biztosítás bevezetése, 

vagy
 megbízható és hatékony megoldásként az 

önkéntes jogvédelmi biztosítás fenntartása
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Az első opciónak vannak bizonyos előnyei, különösen az új tagállamok fogyasztói számára. 
Ez mindenképpen növeli a fogyasztók bizalmát, különösen akkor, amikor jogorvoslatot 
keresnek, hiszen sok új tagállamban a fogyasztók tartanak a magas jogi illetékektől, 
amelyeket a kötelező biztosítással fedezni lehetne. Ez azonban újabb és összetettebb 
munkaterhet róna a bíróságokra, ennek megfelelően késne a jogvita rendezése, potenciálisan 
nőne a jogosulatlan kárigények aránya, magasabbak lennének a biztosítási díjak, különösen 
azokban az országokban, ahol a biztosítók jelenleg olcsóbb biztosítást kínálnak, amely nem 
fedezi a jogvédelmi biztosítást. A legfontosabb azonban, hogy ez visszatartaná a kárigények 
peren kívüli rendezését. Összességében a kötelező jogvédelmi biztosítás negatív hatásai 
túlsúlyban vannak a lehetséges előnyökkel szemben.

Azonnal megoldhatatlan érdekellentétet teremtene, ha köteleznék a felelős fél biztosítóját, 
hogy külön biztosítási kötvény formájában nyújtson fedezetet a károsult perköltségeire. Ez 
azért van, mert eltérő a gépjármű-felelősségbiztosítás és a jogvédelmi biztosítás célja, és 
külön érdekeket szolgálnak. Míg a felelősségbiztosítás a felelős fél által okozott károkat 
kompenzálja, a jogvédelmi biztosítás a károsultra helyezi a hangsúlyt. Ezért ahol a kötelező 
felelősségbiztosítás biztosítójának az az érdeke, hogy alacsonyan tartsa a kártérítés összegét, 
ott a károsult érdeke az, hogy a lehető legnagyobb kifizetésben részesüljön. 
Következésképpen a károsult, a felelős fél, a kötelező felelősségbiztosítás biztosítója és a 
jogvédelmi biztosító közötti érdekellentét feloldása érdekében e két biztosítástípust külön kell 
választani.

Az előadó megítélése szerint további lépésekre van szükség a jogvédelmi biztosítás 
tudatosítása terén, különösen az új tagállamokban. A fogyasztókat tájékoztatni kell a 
biztosítás megkötése és e biztosítási fedezet előnyeiről. Döntő szerepet kapnak a nemzeti 
szabályozó hatóságok a más tagállamokban bevált gyakorlatok végrehajtásában. A nemzeti 
piacok megfelelő fejlődése szempontjából fontosak a nemzeti hatóságok, a biztosítási 
magánszektor és a fogyasztóvédelmi szervezetek nyilvános kampányai. A szerződéskötés 
előtt nyújtott tájékoztatásnak ki kell terjednie a jogvédelmi biztosításra vonatkozó lehetőség 
ismertetésére, azoknak a fogyasztóknak pedig, akik nem kívánnak ilyen biztosítást kötni, 
lehetőséget kell biztosítani olyan nyilatkozatra, hogy ismerik, de nem kívánják megkötni az 
ajánlott biztosítást. A biztosítási ügynököket és közvetítőket kötelezni kell a fogyasztók 
tájékoztatására, ami kiterjed a lehetséges kockázatokra és a jogvédelmi biztosítás 
szükségességére. Emellett azokat a tagállamokat, amelyek a kárigények rendezésére nem 
alakítottak még ki peren kívüli vitarendezési rendszereket, ösztönözni kell a más 
tagállamokban bevált gyakorlatok modelljeinek bevezetésére.
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