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.Interjú dr. Kovács Kázmérral

Azügyfelek

szolgálatában
Lapunkjogi szakértoje, dr. Kovács Kázmér
ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara
elnökhelyettese hosszúideje az autós-
érdekvédelem meghatározó személyisége.
Munkásságát a közelmúltban magas rangú
állami kitüntetéssel ismerték el.

A
Z Autó2 indulása óta ki-
emelten kezeli olvasói

ügyes-bajos dolgait. Az Ak-
tuális rovatban számoscikk szüle-
tett többek között biztosítási

ügyekrol, parkolási anomáliákról,
regisztrációs adóról, útépítésekrol,
közúti balesetekért fennálló fele-

losségrol, de a Levelezésben is
igyekszünk széles köru érdeklo-
désre számot tartó kérdésekre vá-

laszolni. Mindezek mellett legin-
kább a Ténykérdések rovatban tu-
dunk teret adni a személyespana-
szoknak, és próbálunk megoldást
találni a hozzánk beküldött prob-
lémákra. Amióta 1993-ban elin-

dult a lap, postaládánkat hónapról
hónapra megtöltik a kiszolgálta-
tott autósok levelei, mert dr. Ko-
vács Kázmér olyan érvekkel ala-
pozza meg jogi állásfoglalásait,
amelyek hatására biztosító, autó-
kereskedés vagy bank nemritkán
pereskedésnélkül kínál megnyug-
tató megoldást a vele vitába szálló
autótulajdonos számára.
- Olvasóink közül bizonyosan

sokan nem tudják, hogy mi
volt elobb:a tyúk vagy a tojás,
azaz az Autó2-ben kezdett elo-

ször autósügyekkel foglalkoz-
ni, vagy korábban is dolgozott
ezen a területen.

- Már ügyvédjelölt koromban
kapcsolatba kerültem az autós te-
rülettel. Édesapám, dr. Kovács
György ügyvédi irodája, ahol az
egyetem után dolgozni kezdtem,
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éppen az Autóklub akkori székhá-
zának szomszédságában,a Nagy-
mezo utcában volt. Jogtanácsosa,
dr. Szucs Ferenc gyakran jött át
segítségetkérni tolünk, ha egy-egy
tárgyalásra nem tudott elmenni.
Az irodából többen besegítettünk
az Autóklubnak, de közülük én

maradtam a legtovább. Miután
ügyvéd lettem, jobban elmélyült a
kapcsolatom az érdekvédo szerve-
zettel, az Autóklub jogi bizottsá-
gának tagja, utóbb elnöke lettem.
Szucs Ferenc jó viszonyban volt a
leendo Autó2, akkor még más saj-
tóorgánumoknál dolgozó, alapító
szerkesztoivel, ésamikor idos kora
miatt már nem tudta vállalni a

munkát, az o utódjaként kezdtem
autós jogi cikkeket is írni, többek
között az Autó2-ben.
- Az elmúlt években számos

nagy vihart kavart és a nagy-
közönség elott is ismertté vált
ügyön dolgozott. Melyiket
emelné ki mint legemlékezete-
sebbet, vagy amelyikre külö-
nösen büszke az elért ered-
mény miatt?
- Talán az úgynevezett autópá-

lyapert sorolnámaz elso helyre,
ami közel tíz éve fejezodött be.
MégaWall StreetJournalEurope
is beszámolt róla, egyetemi tan-
anyaggá vált, és ennek tudom be,
hogy Vékás professzor meghívott
eloadónak az ELTE Polgári Jogi
Tanszékére. Ebben a perben a
Gyor-Hegyeshalom közti 42

km-es fizetos szakasz irreálisan

magas sztrádadíjáról, a szolgálta-
tás-ellenszolgáltatás feltuno arány-
talanságáról volt szó. A jogeros bí-
rósági döntés után az üzemelteto-
nek csökkentenie kellett a haszná-
lati díjat, s a kilométerenként
megállapított pályadíj ról a közle-
kedési kormányzat akkor tért át a
ma is használatos idoarányos díjfi-
zetési módszerre. A biztosítási tár-

gyú ügyek közül az úgynevezett
közérdeku kereseteket említeném.

Közérdeku kereseteket jogszabály
által arra feljogosított szervezetek,
például a Magyar Autóklub, a Fo-
gyasztóvédelmi Fofelügyeloség
megbízásából eljárva nyújthattam
be a bíróságra. Ilyenkor az ügyme-
net leginkább az Alkotmánybíró-
sági eljáráshoz hasonlít, vagyis
nem egy-egy konkrét ügyre fóku-
szál, hanem az alperes gazdálkodó
szervezet általános szerzodési fel-

tételeinek jogszeruségére, s a jog-
eros ítélet a tisztességtelen kikötés
érvénytelenségét a kikötés alkal-
mazójávai szerzodo valamennyi
félre kiterjedo hatállyal állapítja
meg. Ezek közül két eset kapta a
legnagyobb nyilvánosságot, az
egyik az úgynevezett kulcsnyilat-
kozattal kapcsolatban született,
amelyben jogerosen kimondta a
bíróság: nem mentesülhet auto-
matikusan a biztosító a kártérítés-
fizetés alól, ha az ellopott autóhoz
korábban bejelentés nélkül másol-
tatott kulcsot a tulajdonos. Az
Autó2 beszámolt a másik ügyrol
is, amelyben az volt a jogvita tár-
gya, hogy vajon megtagadhatja-e a
biztosító a kártérítés- fizetést lopás
esetén, ha a tulajdonos az autóban
hagyta a forgalmi engedélyt. A bí-
róság elfogadta álláspontunkat,
hogy ez nem feltétlenül mentesíto
körülmény. Ezek mellett több Ií-
zingcéggel, parkolási társulásokkal
szemben indított keresetekrol, a

Gazdasági Versenyhivatallal szem-
beni, az üzemanyag-árképzés mi-
atti perrol tennék említést, s volt
több, nem autós témájú, általam
képviselt olyan ügy, melyrol szin-
tén tudomást szerezhetett a köz-

vélemény; legutóbb a törökbálinti
robbanás, ahol a károsultakat és a
helyi önkormányzatot képvisel em,
vagy régebben a leégett Rákóczi
téri csarnok tuzkára, ahol szintén,

illetve nagyobb közlekedési bal-
esetek stb. Szakmailag a legna-
gyobb elismerést az jelenti, hogy
egyre több kollégám kér fel
választottbírónak azokban az

ügyekben, ahol a felek a jogvita

Dr. Kovács Káz-

mér közel ti-

zenöt éve vála-

szol az Autó2

olvasóinak

panaszaira.

Tanácsaiból,

jogi szakvéle-

ményeibol sok

százan me-

rítettek már
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választottbírósági eldöntésében ál-
lapodtak meg.
- Augusztus 20-án a Magyar

Köztársasági Érdemrend Tiszti
Keresztjét vehette át Sólyom
László köztársasági elnöktol a
Parlamentben. Az elismerés az

ügyvédnek, az egyetemi okta-
tónak vagy az érdekvédo jo-
gásznak szólt?
- A rangos kitüntetés a több év-

tizedes munkának szól, s különö-
sen azért vagyok rá büszke, mert
az oklevél szövegeszerint elso he-
lyen nem a Magyar Ügyvédi Ka-
mara elnökhelyettesét, hanem
ügyvédi tevékenységemet ismerte
el az adományozó.
- Visszakanyarodva az ügyvédi

tevékenységhez, jellemzoen
milyen panaszokkal fordulnak
Önhöz, mi most a "slágerté-
ma"?
- Változatlanul sok biztosítási

üggyelkeresnek meg mostanában,
s nem csak biztosítottak, biztosí-
tók is. A biztosítás meglehetosen
speciális területe a jognak. Ahogy
az egyetemen,az elso eloadáson
szoktam mondani: a biztosítások
története a biztosítási csalások
története is, ugyanakkor - némi
túlzással ugyan, de - kijelentheto



az is, hogy kétfajta ügyfele van a
biztosítónak: akit a biztosító csap
be, és az, aki becsapja biztosítót. A
biztosítás ugyanis olyan speciális
veszélyközösséget hoz létre, ahol
sokan úgy érzik, könnyu élni a kí-
nálkozó, nem éppen törvényes le-
hetoségekkel, ami indokoltan vált-
hatja ki a biztosító fokozott óva-
tosságát. Másik oldalról igaz
ugyanakkor,hogy a biztosító gyak-
ran kihasználja birtokon belüli
helyzetét, ami a biztosítási jogvi-
szony jellegzetességébol adódik:
évekig fizetünk elore, aztán pedig
vagy megkapjuk a szolgáltatást,
vagy nem.
- Jól látom, hogyha valakiúgy

érzi, becsapták, megkárosítot-
ták, sok esetben nem megyei a
bíróságra, mert tart a nehézsé-
gektol, a költségektol?
- Foként gazdasági okokkal ma-

gyarázható, ha valaki így tesz. In-
kább kis összegu követelések ese-
tében vetodik fel a kérdés az em-
berben, hogy érdemes-e bíróságra
menni, hiszen a végén akár drá-
gább is lehet a leves, mint a hús, és
ezt a helyzetet sokan kihasználják.
Ezért gondolom, hogy mindenki-
nek érdemes megfontolnia a jog-
védelmi biztosítást. Ha ilyet kö-
tünk, és vitába keveredünk valaki-
vel, elég egy telefonhívás, és a biz-
tosító a korábban úgyis már befi-
zetett biztosítási díjra tekintettel
ellátja a képviseletünket (vagy
gondoskodik róla), függetlenül az
ügy nagyságától, lehetségesköltsé-
geitol. Úgy vélem, mindenkinek
ajánlatos egy efféle"védelem",ez a
jövo útja.
- Érdemes-e egyáltalán peres-

kedni? Lehet-e látni egy ügyrol
elore, hogy mi lesz a végkime-
netele? Mintha a bírósági eljá-
rás igazi tortúra lenne...
- Azt gondolom, Magyarorszá-

gon sokkal jobbnak kellene lennie
az igazságszolgáltatásnak. Ennek
ellenére azt mondanám, hogy ha
valakiegyjogvitában biztos az iga-
zában, és azt szakmai érvekkel
szakember is alá tudja támasztani,
akkor érdemes perelni. Persze
nemcsak azt fontos vizsgálni,hogy
igaza van-e, hanem azt is, ennek
érvényt tud-e szerezni: hiába van
valakinek elvileg igaza, ha nem
tudja állítását bizonyítani, vagy a
megítélt követelést fedezet hiá-
nyában képtelenség behajtani. Egy
jó ügyvéd kitér e szempontok elo-
zetes vizsgálatára is, mielott ügy-
felének azt tanácsolja, hogy bíró-
ságra induljon, vagy azt, hogy ne.

- Elofordult-eolyan eset, hogy
úgy gondolta, pernyertesként
távozhat a bíróságról, de még-
is vesztett?
- Természetesen elofordult, de

nem túl gyakran, talán azért is,
mert egy tapasztaltabb ügyvéd
jobban képes megbecsülni az eljá-
rás kimenetelét. Természetesen én
is tévedhetek, és akár a bíró is.
Hogy ki hibázott, nincs jelentosé-
ge:a bíró mondja ki az utolsó szót.
A dönto kérdés az ügyvéd és rész-
ben az ügyfélszempontjából is az,
hogy a bíróság tudott-e a döntés
mellé olyan indoklást fuzni, amely
meg tudja gyoznia vesztes felet. A
megalapozott és szakmailag ma-
gas színvonalú indoklást az ügyfe-
lek is könnyebben elfogadják,még
ha kedvezotlen is. Amennyiben a
bírósági döntés mögül hiányzik a
megalapozott érvelés, vagy bizo-
nyos tekintetben egyáltalán nincs
indoklás (sajnosez is elofordul né-
ha), azt nehezebb megemészteni.
Éppen a már említett autópályaper
kapcsán volt ilyen. Véleményem
szerint a Gyor-Hegyeshalom-sza-
kasz elott kitett táblákon tisztes-
ségtelen volt a szöveg, mert nem
jelöltek ki más irányt, szabályosan
ráterelték a forgalmat a drága
sztrádára. Álláspontom az volt,
hogy bár a táblák kihelyezéséért a
hatóság volt a felelos,az üzemelte-
to magáncégnek kezdeményeznie
kellett volna a tárcánál, hogy te-
gyenekki más feliratú táblákat, ám
nem tudta igazolni, hogy megtet-
te-eoA bíróság - meggyozodésem
szerint a fejét homokba dugva -
arra hivatkozva utasította el a ke-
resetet, hogy a táblakihelyezés ki-
zárólag hatósági feladat, holott a
panasz tárgya a táblakihelyezés
kezdeményezésének kérdése volt.
Más esetben, például vadbalese-
teknél a bíróság elmarasztalja a va-
dásztársaságot, ha az nem kezde-
ményezi a figyelmezteto tábla ki-
helyezését a vadak jellemzo útvo-
nalánál, így a Legfelsobb Bíróság
elutasító döntése nem volt meg-
gyozo. Más kérdés, hogy azóta a
táblák megadják a szükségeseliga-
zítást.
- Az utóbbi idoben nem egy

olyan eset borzolta a kedélye-
ket, amikor állami vállalat
vagy állami hivatal tett olyat,
amit a közvélemény egy része
nem tartott éppen tisztessé-
gesnek. Itt például a korábban
beszedett, majd az Európai Bí-
róság állásfoglalása után csak
félig-meddig visszatérített re-

gisztrációs adóra gondolok:
egyesek számára úgy tunhe-
tett, hogy jó ötlet a nagy össze-
get beszedni, majd olyan felté-
teleket szabni a visszatérítés-
hez, amit nehéz teljesíteni.
Gondolom,a bíróság elott egy
hivatal ugyanúgy viseli tettei-
nek következményeit, mint
egy magánember, vagy egy

. cég...
- A felhozott regisztrációs adó

ebbol a szempontból nem jó példa.
Az Európai Bíróság ítéletérol elég
széles körben tévhit uralkodik.
Nem azért ítélték jogellenesnek a
regisztrációs adóval kapcsolatos
hazai szabályozást, mert a bíró-
ságnak feltétlenül az volt a véle-
ménye,hogy egyesautósokat meg-
károsítottak; az európai keres-
kedokre nézve volt kedvezotlen
hatású. Ebbol már következik a
válasz: ez a döntés a versenysérto
hazai szabályozással szembeni
szankció volt, hogy elvegyék az
uniós tagállamok kedvét a hason-
ló, az áruk, szolgáltatások és a
munkaero szabad áramlását befo-
lyásoló törvények alkotásától. Te-
hát a verdikt versenyjogi sérelem
okán, és nem a szegény magyar
autótulajdonosok miatt született.
De a kérdés elvi részére visszatér-
ve: az állam vagy egy hivatal köz-
igazgatási jogkörben okozott kár
címén a bíróság által is elmarasz-
talható, és amennyiben ennek fel-
tételei fennállnak, akkor ilyen
döntések születnek is, a lehetoség
tehát nem elméleti.
- Bár nincs precf!densjog Ma-

gyarországon, lehet-e követ-
keztetni egyes konkrét ítéle-
tekbol, hogy egy másik, hason-
ló ügyben milyen döntés szüle-
tik majd?
- Egy laikus számára akár az

Autó2 Ténykérdések rovatában
bemutatott esetek, illetve megol-
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dásuk is irányadóak lehetnek. A
szakmai lapokat, mint a Bírósági
Döntések Tára és a Bírósági Hata-
rozatok címu folyóiratokatazért is
veszik a bírák és a jogászok, mert
azokban a szerkesztoség iránymu-
tató eseti döntéseket tesz közzé, s
nem csupán a végzés,hanem az in-
doklás is megjelenik a hasábokon.
Valóban nincs precedensjog, de
egyjóllevezetett indoklás szakmai
érvrendszerénél fogvamás, hason-
ló ügyben átveheto, és ennélfogva
befolyásolhatjaa bírót. Nem köte-
lezo tehát ezeket figyelembevenni,
de közzétételük is, és felhasználá-
suk is hasznos, hiszen az ítélkezo
kitaposott ösvényen járhat, ame-
lyen könnyebb haladnia.
- A beszélgetésvégén arra sze-

retnémkérni, adjon néhány ta-
nácsot azoknak, akik most áll-
nak autóvásárlás, vagy vala-
milyen más jogügylet elott. Mi-
ként járjanak el helyesen?
- Ne vegyenek autót meghatal-

mazottól, csak tul~jdonostól, attól,
aki valóban használta. Lehetoség
szerint kerüljék azt az eladót is, aki
egy-két hétig volt a kiszemelt jár-
mu gazdája, hiszen így nem tud-
nak személyes kontaktust kialakí-
tani azzal, aki hosszú ideig hasz-
nálta (jól vagy rosszul) az autót.
Ha eladók vagyunk, és a vevo hi-
telbol akar vásárolni, még véletle-
nül se adjuk kölcsön az ügyinté-
zéshez a törzskönyvet vagy a for-
galmit, mert ezzel lehetoséget te-
remthetünk, hogy visszaéijenek a
papírokkal; akár hitelezési csalás
áldozatává is válhatunk. Ha nem

vagyunk biztosak a dolgunkban,
ne legyünk restek szakembert fel-
keresni. Autóvásárláskor még a
szerzodéskötés elott vizsgáltassuk
meg a kiválasztott jármuvet, és ne
csak utólag, fizetés után vegyük
közelebbrol szemügyre annak álla-
potát. .
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