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1. A kártérítési szervezet jogi helyzete – C-541/11. számú ügy 

 
Az ügy tényállása 
 
Az alapügy tényállása szerint a szlovéniai Grilc úr 2005. február 14-én Szlovákiában közúti 
közlekedési balesetet szenvedett, amit egy szlovákiai gépkocsival okoztak, mely gépkocsira a 
ČSOB Poistovna Slovakia biztosítónál rendelkeztek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 
szerződéssel. A károsult a szlovák biztosító szlovéniai kárrendezési megbízottjánál, a Triglav 
d.d. biztosítónál érvényesítette a kártérítési igényét. A szlovéniai kárrendezési megbízott 
azonban a negyedik gépjármű-biztosítási irányelv1 szerinti három hónapos határidőben nem 
adott választ a károsult kártérítési igényére, ezért a károsult a szlovén kártérítési szervezet 
ellen indított pert. Az elsőfokú szlovén bíróság a kártérítési testületet kártérítés megfizetésére 
kötelezte, míg a másodfokú bíróság arra hivatkozva utasította el a károsult keresetét, hogy a 
szlovén kártérítési testület passzív perbeli legitimációval nem rendelkezik. A károsult 
felülvizsgálati kérelemmel élt a szlovén Legfelsőbb Bírósághoz, mely bíróság az ügyet 
előzetes döntéshozatal iránt az Európai Bíróság elé utalta. A szlovén Legfelsőbb Bíróság 
lényegét tekintve azt kívánta megtudni, hogy a negyedik gépjármű-biztosítási irányelv akként 
értelmezendő-e, hogy a kárrendezési megbízott hallgatása esetén a kártérítési szervezet ellen 
pert indíthat-e a károsult.  
 
A bíróság végzése2 
 
Az Európai Bíróság, tekintettel arra, hogy ésszerű kétely nem merült fel a kérdésre adandó 
válasz tekintetében, indokolt végzést hozott 2013. január 17-én, miszerint a negyedik 
gépjármű-biztosítási irányelv 6. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy 
egyrészt a károsult a kár megtérítését az e cikkben rögzített feltételek szerint követelheti a 
kártérítési szerevezettől, másrészt e kérelmet előbb e szervezethez kell benyújtani, ami 
azonban nem érinti a károsult azon lehetőségét, hogy ezt követően adott esetben az illetékes 
bírósághoz forduljon, ha e szervezet megtagadja a követelés teljesítését.  
 

2. A kárrendezési megbízott jogállása – C-306/12. számú ügy 
 
Az ügy tényállása 
 
2011. június 24-én a Spedition Welter GmbH egyik tehergépkocsijának egy franciaországi 
közlekedési balesetben kárt okozott egy másik, a francia Avanssur Biztosító által biztosított 

                                                
1 A tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 2000. május 16-i 
2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (negyedik gépjármű-biztosítási irányelv), a továbbiakban: 
negyedik gépjármű-biztosítási irányelv. 
2 ECLI:EU:C:2013:19 
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gépjármű. A Spedition Welter GmbH az első fokon eljáró német bíróság előtt kártérítés iránt 
nyújtott be keresetet. Az elsőfokú bíróság a keresetlevelet nem az Avanssurnak, hanem az 
általa kijelölt németországi kárrendezési megbízottnak, az AXA Versicherungs AG-nek 
kézbesítette. Az elsőfokú bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította a keresetet, mivel annak az 
AXA Versicherungs AG részére történő kézbesítése nem volt érvényes, amennyiben az AXA 
Versicherungs AG nem rendelkezett kézbesítési megbízotti jogkörrel. A Spedition Welter 
GmbH fellebbezést nyújtott be e határozat ellen a kérdést előterjesztő Landgericht 
Saarbrücken előtt. A német bíróság egyrészt azt a kérdést tette fel, hogy úgy kell-e értelmezni 
a konszolidált irányelv 21. cikkének (5) bekezdését, hogy a kárrendezési megbízott 
jogköréhez hozzátartozik a biztosítóintézet érdekében fennálló kézbesítési megbízás, és így a 
károsult által a biztosítóintézet ellen a balesetből eredő károk megtérítése érdekében indított 
peres eljárásban a bírósági kézbesítés hatálya a biztosítóintézettel szemben kiterjed az általa 
kijelölt kárrendezési megbízottra is. A második kérdésében a német bíróság ezen érintett 
irányelvi rendelkezés közvetlen hatályára kérdezett rá. 
 
A főtanácsnok indítványa3 
 
Pedro Cruz Villalón főtanácsnok 2013. május 30-i indítványában kifejtette, hogy a 
konszolidált gépjármű-biztosítási irányelv 21. cikk (5) bekezdése alapján az elegendő jogkörű 
képviselet fogalmába beletartozik az, hogy a keresetlevelet a külföldi biztosító kárrendezési 
megbízottnak kézbesítsék, ugyanakkor a főtanácsnok rámutatott arra, hogy ez a képviseleti 
jogosultság korlátozott, ugyanis csak a keresetlevél átvételére terjed ki, ezt követően a 
külföldi biztosítónak kell az adott nemzeti szabályok szerint gondoskodni a képviseletéről.4 
 
A Bíróság ítélete5 
 
Az Európai Bíróság 2013. október 10-én meghozott ítéletében megállapította, hogy a 
konszolidált gépjármű-biztosítási irányelvet úgy kell értelmezni, hogy a kárrendezési 
megbízott hatásköre a képviselt biztosító elleni kártérítési perben a kézbesítési megbízotti 
feladatok ellátására is kiterjed. Ami a közvetlen hatállyal kapcsolatos kérdést illeti, az Európai 
Bíróság abból indult ki, hogy az alkalmazandó német jogszabály, vagyis a 
Versicherungsaufsichtsgesetz 7b. § (2) bekezdése szinte szó szerint átvette a vonatkozó 
irányelvi rendelkezést, így a második kérdésre olyképpen válaszolt az Európai Bíróság, hogy 
a nemzeti jogot az irányelvi rendelkezéssel összhangban kell értelmezni. 
 

3. A nemzeti kártérítési jog és a gépjármű-biztosítási irányelvek közötti összefüggés 
 

5.1.  A C-22/12. és C-277/12. számú ügyek 
 
Az ügyek tényállása 
 
                                                
3 ECLI:EU:C:2013:359 
4 A főtanácsnoki indítvány 26-33. pontja. 
5 ECLI:EU:C:2013:650 
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A C-22/12. számú ügy tényállása szerint V. Haas úr 2008. augusztus 7-én hunyt el 
Csehország területén egy közlekedési balesetben, amelyet a B. Holingová tulajdonát képező 
magángépjárművet vezető R. Petrík idézett elő. B. Holingová autója, amelyet Szlovákiában 
vettek nyilvántartásba, és amelyben V. Haas utazott, összeütközött egy, a Cseh 
Köztársaságban nyilvántartásba vett nehéz tehergépjárművel. K. Haasová és lánya pert 
indított R. Petrík és B. Holingová ellen annak érdekében, hogy térítsék meg a nem vagyoni 
kárnak minősített, a férj és apa elvesztése által okozott kárt a szlovák polgári törvénykönyv 
13. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján. Ezen perbe beavatkozott a károkozó gépjármű 
üzemben tartójának kárkori felelősségbiztosítója is. Első fokon R. Petríket és B. Holingovát 
kártérítés címén 15 000 euró megfizetésére kötelezték. Valamennyi fél fellebbezést nyújtott 
be a Krajský súd v Prešove (Szlovákia) előtt ezen marasztaló ítélettel szemben. E bíróság 
szerint, a ténybeli körülményekre figyelemmel a cseh anyagi jogot kell alkalmazni, és 
különösen a cseh polgári törvénykönyv 444. cikkének (3) bekezdését, amely előírja 
240 000 CZK átalány-kártérítés megfizetését a túlélő hozzátartozóknak a házastárs elvesztése 
esetén. Az a kérdés merült fel az előzetes döntéshozatalt kezdeményező szlovák bíróságban, 
hogy a gépjármű-biztosítási irányelveket úgy kell-e értelmezni, hogy ezen átalány-kártérítésre 
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet kiterjed. 
 
Az előző ügyhöz hasonló kérdés merült fel a C-277/12. számú ügyben Az alapügy tényállása 
alapján 2006. február 14-én V. Drozdovs szülei elhunytak egy Rigában (Lettország) történt 
közlekedési balesetben. V. Drozdovst, aki 1995. augusztus 25-én született, ezt követően 
nagyanyja, V. Balakireva gyámsága alá helyezték. Ezt a balesetet egy olyan gépjármű 
vezetője okozta, amelyet a Baltikums biztosított. A gyám felszólította a felelősségbiztosítót, 
hogy fizesse meg a kiskorút megillető kártérítést, a 200 000 LVL összegre értékelt nem 
vagyoni kár címén járó kártérítéssel együtt. A Baltikums a nem vagyoni kártérítés összegét 
meghatározó rendelet 7. cikke alkalmazásában 200 LVL (hozzávetőleg 300 euró) kártérítést 
fizetett V. Drozdovs lelki szenvedései címén, valamint 4497,47 LVL összeget vagyoni 
kárának megtérítése címén, amely összeg nem tárgya a jogvitának. Ezt követően a 
Baltikumsszal szemben a V. Drozdovs által elszenvedett 200 000 LVL összegű nem vagyoni 
kár megtérítése iránt keresetet terjesztett elő a gyám. Miután ezen keresetet és a gyám által 
benyújtott fellebbezést elutasították többek között a rendelet 7. cikke alapján, az említett 
gyám felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a kérdést előterjesztő, lett Legfelsőbb Bíróság előtt a 
fellebbviteli bíróság által hozott ítélet hatályon kívül helyezése és új döntés meghozatala 
céljából. A lett Legfelsőbb Bíróság azt a kérdést tette fel az Európai Bíróságnak, hogy az első 
és második gépjármű-biztosítási irányelvek a nem vagyoni kártérítésre is kiterjednek-e, 
valamint ha ezen kérdésre igenlő a válasz, akkor ezen irányelveket úgy kell-e értelmezni, 
hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabály, ami a nem vagyoni sérelmekért járó 
kártérítést jelentős mértékben korlátozza. 
 
Együttes főtanácsnoki indítvány6 
 

                                                
6 ECLI:EU:C:2013:471 
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Érdekességképpen megemlítem, hogy a C-22/12. és a C-277/12. számú ügyben Niilo 
Jääskinen főtanácsnok együttes indítványt terjesztett elő 2013. július 11-én, noha az Európai 
Bíróság nem egyesítette a két ügyet. A főtanácsnok álláspontja szerint a gépjármű-biztosítási 
irányelvek akként értelmezendőek, hogy az immateriális, vagyis a nem vagyoni kártérítésre is 
kiterjed a felelősségbiztosítási fedezet. Továbbá a C-277/12. számú ügy vonatkozásában 
kifejtette, hogy gépjármű-biztosítási irányelvekkel ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, 
amely a biztosító által az érdekeltet eltartó személy közlekedési balesetben bekövetkezett 
halála által okozott nem vagyoni kár után esetlegesen fizetendő kártérítés címén olyan 
maximális garanciaösszegeket ír elő, amelyek alacsonyabbak a személyi sérülésekkel 
kapcsolatos kártérítés tekintetében az utóbbi cikkben meghatározott minimális összegeknél 
 
A bíróság ítéletei 
 
Az Európai Bíróság 2013. október 24. napján meghozott ítéleteiben7,8. megállapította, hogy a 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a közlekedési baleset áldozatainak 
hozzátartozói által elszenvedett, nem vagyoni károk megtérítésére, amennyiben e kártérítést 
az alapjogvita tekintetében alkalmazandó nemzeti jog a biztosított polgári jogi felelőssége 
alapján előírja. Továbbá C-277/12. számú ügyben azt is kimondta az Európai Bíróság, hogy 
az érintett irányelveket akként kell értelmezni, hogy egy olyan nemzeti szabályozás ellentétes 
az irányelvekkel, ami jelentős mértékben korlátozza a nem vagyoni hátrányokért járó 
kártérítést. 
 

5.2.  A C-371/12. számú ügy 
 
Az ügy tényállása 
 
Az ügy tényállása szerint 2007. szeptember 21-én a Mauro Recchioni által vezetett jármű 
hátulról belerohant a Carlo Petillo tulajdonát képező autóba, amelyet Enrico Petillo vezetett. 
Ennek következtében ez utóbbi személy testi sérüléseket szenvedett. A károsultak a károkozó 
felelősségbiztosítója, az Unipol ellen kártérítési pert indítottak. Az ügy érdekességét az adja, 
hogy az olasz jogalkotó a biztosítási szolgáltatások költségeinek korlátozása céljából a 
magánbiztosítási törvénykönyv 139. cikkében a közúti és hajózási baleset károsultjai által 
elszenvedett nem vagyoni károk címén fizetendő összegek meghatározásának különös 
rendszerét írta elő. E rendszer korlátozásokat ír elő a más jogviták tekintetében alkalmazandó 
értékelési szempontokhoz képest. Az olasz bíróóságban kétely merült fel azzal kapcsolatban, 
hogy ez az olasz szabályozás összhangban van-e a gépjármű-biztosítási irányelvekkel, 
különösen az első és második gépjármű-biztosítási irányelvvel, és ezért előzetes döntéshozatal 
iránt az Európai Bírósághoz fordult. 
 
A főtanácsnoki indítvány9 
 
                                                
7 A C-22/12. számú ügy esetében az ítélet azonosítója: ECLI:EU:C:2013:692  
8 A C-277/12. számú ügy esetében az ítélet azonosítója: ECLI:EU:C:2013:685 
9 ECLI:EU:C:2013:652 
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Nils Wahl főtanácsnok 2013. október 9-i, igen részletesen indokolt indítványában leszögezte, 
hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az olasz nem vagyoni kártérítési rendszer 
megfelelőnek tűnik, vagyis nem állapítható meg az, hogy a nem vagyoni kár nem megfelelő 
megtérítését eredményeznék az érintett szabályok.10 A gépjármű-biztosítási irányelvek pedig 
nem tiltják az olyan nemzeti rendelkezéseket, amelyek a gépjárműbalesetek károsultjai által 
elszenvedett nem vagyoni kár tekintetében a biztosítók által fizetendő kártérítés 
összegszerűsítéséhez szempontokat határoznak meg 
 
A bírósági ítélet11 
 
Az Európai Bíróság, leszögezve, hogy a konszolidált irányelv még jelen ügyben nem 
alkalmazható12, 2014. január 23-án meghozott ítéletében kimondta, hogy az első és második 
gépjármű-biztosítási irányelvet akként kell értelmezni, hogy az irányelvekkel nem ellentétes 
az olyan nemzeti szabályozás, mely a nem vagyoni károk rendezésére speciális rendszert, 
korlátozottabb összegű kártérítést határoz meg, még akkor sem, ha egyéb károkozás 
tekintetében a nem vagyoni károk rendezésére más rendelkezések ilyen korlátozást nem 
határoznak meg. 
 

4. A gépjármű forgalomban való részvételének a fogalma – a C-162/13. számú ügy 
 
Az ügy tényállása 
 
Az alapügy tényállása szerint 2007. augusztus 13-án szénabáláknak egy csűr padlására történő 
betárolása közben egy pótkocsis traktor, amely a farm udvarára tolatott be, hogy a pótkocsival 
beálljon a csűrbe, felborította azt a létrát, amelyen D. Vnuk állt, amelyről az említett személy 
ennek következtében leesett. D. Vnuk nem vagyoni kára megtérítése címén keresetet nyújtott 
be a Triglavval biztosítótársasággal szemben – amelynél a traktor tulajdonosa a gépjárművére 
kötelező biztosítást kötött –. Az elsőfokú bíróság elutasította a károsult keresetét. A 
másodfokú bíróság elutasította a D. Vnuk által a fent hivatkozott ítélettel szemben benyújtott 
fellebbezést arra hivatkozva, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvény fedezetet 
nyújt azokra a károkra, amelyet a traktor közlekedési eszközként történő használatával 
okoztak, azonban nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a traktor munkagépként vagy 
vontatóként történő használata során keletkeztek. A károsult felülvizsgálati kérelmet 
terjesztett elő a szlovén Legfelsőbb Bírósághoz, mely bíróság az Európai Bíróságnál előzetes 
döntéshozatali eljárás lefolytatását kezdeményezte azt a kérdést feltéve, hogy az első 
gépjármű-biztosítási irányelv 3. cikk (1) bekezdésében szereplő a gépjármű forgalomban való 
részvételének a fogalma akként értelmezendő-e, hogy az a gépjárművel nem közúti 
fogalomban okozott balesetekre is kiterjed. 
 
A főtanácsnok indítványa13 

                                                
10 A főtanácsnoki indítvány 77-80. pontja. 
11 ECLI:EU:C:2014:26 
12 Az ítélet 24. pontja. 
13 ECLI:EU:C:2014:106 
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Paolo Mengozzi főtanácsnok 2014. február 26-i indítványában akként érvelt nyelvtani és 
teleologikus értelmezés alapján, hogy a „gépjármű forgalomban való részvétele” fogalmát 
tágan kell értelmezni, amiből az következik, hogy az előzetes döntéshozatali eljárás alapját 
képező ügy tényállása szerinti esetben megállapítható, hogy az a „gépjármű forgalomban való 
részvétele” fogalma alá tartozik. 
 
A bírósági döntés14 
 
Az Európai Bíróság 2014. szeptember 4-én meghozott ítéletében kimondta – összhangban a 
főtanácsnoki indítvánnyal –, hogy az első gépjármű-biztosítási irányelv 3. cikk (1) bekezdését 
úgy kell értelmezni, „hogy az abban szereplő „gépjármű forgalomban való részvétele” 
fogalmának hatálya alá tartozik a gépjárművek minden olyan használata, amely 
összeegyeztethető e gépjárművek szokásos funkciójával. Az alapügybelihez hasonló, 
traktorral valamely tanya udvarán végrehajtott olyan manőver, amellyel e traktor a 
pótkocsijával egy pajtába betolat, szintén a fent hivatkozott fogalom hatálya alá tartozhat.” Az 
azonban a tagállami bíróság hatásköre, hogy megállapítsa, hogy tényleg a perbeli eset tényleg 
ezen fogalom hatálya alá tartozik. 
 
Az európai bírósági döntések gyakorlati következményeinek az elemzését is tartalmazó teljes 
változat előreláthatólag a Magyar Jog című folyóiratban fog megjelenni. 

                                                
14 ECLI:EU:C:2014:2146 


