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Kapcsol6d6 iigy: AJB-37 46DAt2.

El6ad6: dr. Dezs6 Adrienn

Az eljriris megindftrisa

A Magyar Aut6klub 6s a Magyar Biztosit6k Szcivetsdge is beadv6nnyal fordult hozzitm.
Panaszukban a kotelez6 g6pjrlrmti-felel6ssdgbizosit6sr6l sz6l6 2009. evi fXU. trirvdny 32lA g
rende I kez6se ive I kapcso I atos aggilly ait jelezt6k.

A panaszok alapjin felmeriilt az Alaptorv6nyben nevesitett jogfllamis6g elv6bdl
levezethetl jogbiaonsd.ghoz, valamint a tulajdonhoz val6 jog sdrelmdnek, lll"tu, a hetr6nyos
megkiilonboztetds tilalmiinak illetve kozvetlen veszdlydnek a gyanrija. Erre tekintettel azalapveto
jogok biaosdr6l szola 2011. dvi CXI. tdrvdny (tov6bbiakban: Ajbt.) 20. g (l) bekezd6se al^apjtn
vizsgrllatot indftottam.

Vizsg6latom eredmdnyes befejezdse drdekdben az Ajbt.2l.$ (l) bekezddse alapj6n
megkerestem a nemzetgazdasdgi minisztert ds a kdzigazgatiLsids igazsrigiigyiminisTert.

A megdllapitott t6nyilLis

A Magyar Biaosft6k Szovets6gdnek panasza szerint is Gfbt. 32/A S a k6rosult sz6m6ra a
sdnilt g6pjrirmti kdnyszerii helyre6llitdsra irja el6. Megit6l6se izerint a hiitranyos
megkiilcinbdztetds tilalm6ba iitktizik a rendelkezds, mert az csak a k6rosult gdpjrirmiire
vonatkozik, a megsdriilt kirokoz6 j6rmtire, vagy az onhibris baleset okoz6j6nak sdrulij6rmriv6re
nem, mert a Gfbt. hatflya ezekre nem terjed ki, fgy azilyenj6rmiivek vizsgfiata illetve javitdsi
feltdtelei is elmaradnak. Megit6ldse szerint a iogszabitlyhely szdmos 

-bizonytalansigot 
is

eredm6nyez.
A Magyar Aut6klub sdrelmezi, ho,gy az drintett rendelkezds szerint csak sz6mla ellendben

v6llalhat kdtelezetts6get a biztosit6 a forgalmi ad6 dsszegdnek a megtdrit6sre. Megit6ldse szerint
ez a kitftel nem felel meg a normaviligossdg krivetelmdnydnek, ds alkotm6nyos jogot sdrt,
ugyanis a biaosit6 a k6r igazol|sdra nem kdvetelhet szhml6t, hiszen az a vagyonban
bekdvetkezett drt6kcsdkkends, melynek felmdrdsdre a biaosit6nak sajrit szakmai apar6tisa kell,
hogy legyen. A k6rokoz6s sor6n felmeriilt k6r nem csak sz6ml itial, hanem ak6r szakdrt6i
vdlemdnnyel is igazolhat6. Tov6bb6 sdrelmezi, hogy nem drvdnyesiil a teljes k6rtdrit6s elve, ha a
k6rosult maga javitja meg a dolgot illetve ha nem kivinja megf avitani.

A nemzetgazdas:igi miniszter tdjekofiatlsa szerint a hivatkozott jogszab6lyhely a
gazdasilg feh€ritdsdt ds a kdzlekedds biaons5g6nak javit6stlt szolgiilja, hiszen dsfronzb er6vel
rendelkezik a k6rosultak szftmdra, hogy a gdpj6rmrivet sz6mlaadrisra k6teles szervizben
javittass6k meg. Abban az esetben, ha ilyen szimlanem keriil bemutatasra, akkor a biztosit6 a fei
nem meriilt 6ltalinos forgalmi ad6t termdszetesen nem koteles megtdrfteni, helyette a polgrlrijog
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6ltal6nos szabttlyai tov6bbra is drvdnyesiilnek, hiszen a vagyonban be6llott drt6kcsdkkendst
tovrlbbra is tdrfteni kell, olyan mdrt6kben, amennyiben a nett6 risszegek kifizetetdse nem
alkalmas a teljes k6r megtdrftdsdre. Ha k6rosult vagyontiirgy nem gdpj6rmii, a krlrok rendez6s6re
a polg6ri jogi szab6lyok v6ltozatlanul alkalmazhatak. Az Orszhggyiilds id6kozben m6dosftotta a
Gfbt. 32lA $-6t, amellyel szab6lyokat 6llapitott meg a gazdasigi tot5lkrir 6s a szdmla ellen6ben
tdrtdn6 kdrfizetds kdrddskrir6vel kapcsolatban. A m6dosftris kialakitSsa sor6n a polg6ri jogi
kdrtdritdsi szab6lyok alapulvdteldvel, bir6i gyakorlat riltal kimunk6lt megold6sok
figyelembevdteldvel olyan szabiiyozls megalkotrisa volt a c6l, amely megteremti az egysdges
kirrendezesi gyakorlatot a kdtelez6 gdp j6rmii-felel6ssdgbiaosit6s rendszerdben. A m6dosftrls
6ll6spontja szerint kikiiszdb6li a k6ron szerzdssel kapcsolatos visszadldsek lehet6sdg6t, tov6bbrl
eziiltal gfitat szab a tdnyleges vagyoni k6rt meghalad6 khrfizetdsset kapcsolatban a biaosit6si
csaliisoknak, amellyel a feketegazdas6g elleni kiizdelem ir6nydbahat. A szabdlyok a k6rosultak
szilmfura hivatottak biaositani a jogbiaonsdg elveinek a feltdtlen 6rv6nyesiildsdt azitltal, hogy a
vdtlen fdl ugyanolyan elb6nilsra szilmithat, b6rmelyik biztosit6 biaosftottja is okozta neki k6rt. A
tov6bbiakban is ldnyeges eleme a szabiilyozrisnak, hogy a biaosit6 a gdpjrirmiiben keletkezettktr
helyrerillit6s6hoz sziiksdges kiiltsdgek r{ltalSnos forgalmi ad6val nrivelt dsszegdt a k6rosultnak a
k6ron szerzds kikiiszrlbdldsdvel megt6rfti, ha a k6rosult 6ltal bemutatott szdmla rdszletesen
tartalmazza a g6pjSrmri hetyre6llit6srihoz sziiks6ges munkdlatokat, kdltsdgeket, munkadijakat.
Mindezen szabdlyok az indokolt 6s felmeriilt koltsdgek bizonyitSs6val dsszefiigg6sben bimak
jelent6s6ggel, tovdbb6 ghtat szabhatnak a szhmltnilssal kapcsolatos esetleges vissza6l6seknek,
tulszitml6;zSsoknak, eziital sarkallva a javft6mtihelyeket, hogy a t6nylegesen fel nem meriilt
javft6sokkal ne krlrosits6k meg a kdrosult iigyfeleket. Jelezte tovrlbbd a miniszter azt is, hogy
6ltala is ismertek a szakmai szervezetek 6ltal felvetett gyakorlati probldm6k.

Akdzigazgatasi 6s igazs6giigyi miniszter vilaszlevele szerint a Gfbt. az tigyfelek drdekeit,
az Sllami bev6telek ntivelds6t, a fekete ds fehdr gazdasig kdzott megl€v6 6s az ut6bbiak sziim6ra
h6tr6nyos versenyhelyzet megsziintet6sdt 6s a kd'zriti kdzleked6s biztons6g6t egyszeffe szolgAlja.

T|jlkoztathsa szerint, a k6rtdrftdsi dsszeg ad5val val6 csdkkent6se egy polg6ri jogi elvb6l,
a kdronszerzds tilalm6b6l kiivetkezik. A krirosultat a k6r nett6 6*6ke illeti meg, a kfrt6ritds
mdrtdk6nek megdllapit6sa sorSn a kdrosultat 6rt vagyoni hdtr6nyb6l le kell vonni a n6la
jelentkez6 vagyoni el6nyt. A kSronszerzds tilalma szerint a k6rosult - ak6r a k6roko46 rov6s6ra,
akSr m6s fon6sb6l - akitrt5rites folytSn nem tehet szert a kiirosod6s 6rtdkdt meghalad6 vagyoni
el6nyre. A teljes k6rtdritds elve megkdveteli azt is, hogy a k6rosult a bizonyfuisi elj6r6sban
pontosan bizonyitsa a kfurakazds krivetkezt6ben bekrivetkezett k6rht. A jogalkot6 cdlja ezzel az
volt, hogy a k6rosultnak 6rdeke legyen a jovdben az, hogy a gdpjrirmiiben keletkezett krirokat
szakszewizben javitsdk meg, 6s az egy6b m6don tort6n6 javft5st elkeriilje. igy 6ll6spontja szerint
a kdronszerzds tilalmiba iitk6zne, ha a javit6st maga vdgzS k6rosult javfraakir helyreSllftrisrihoz
sziiksdges kdltsdgek megtdrftdsdndl figyelembe v6telre keriilne az iiltalfunos forgalmi ad6 dsszege.

Erintett alkotmrinyos jogok 6s alapelvek

a iogdllamisdg etvdbrit kovetkezd jogbiztonsdg kdvetelmdnye,,Magyarorszrig fiiggetlen,
demokratikus jog6llam." (Alaptdrvdny B) cikk (l) bekezdds)
a tulaidonhoz val6 jog ,,Mindenkinek joga van a tulajdonhoz ds az 6'r<ikldshez."
(Alaptdrvdny XiIi. cikk)
A hdtrdnyos megktilanbdztetds tilalma,,MagyarorszSg az alapvet6 jogokat mindenkinek
b6rmely megkiildnbtlztetds, nevezetesen faj, szin, nem, fogyatdkoss6g, nyelv, vall6s,



politikai vagy m6s vdlemdny, nemzeti vagy tiirsadalmi sz6rmazds, vagyani, sz{iletdsi vagy
egydb helyzet szerinti kiildnbs6gtdtel ndlki.il biztositja." (Alaptdrvdny XV. cikkdnek (2)
bekezd6s)

Alkalmazott jogsza brily

a Polgdri Teirvdnykdnyvr6l sz6l6 1959. dvi
a kotelez6 g6pj6rmti-felei6ss6gbiztosit6sr6l
cfbr.)

A vizsgf lat meg6llapitrisai

A hatSskiir tekintet6ben

IV. torvdny (tovribbiakban: Ptk.)
szoI6 20A9. dvi LXII. torvdnv (tovibbiakban:

Az Ajbt. 18. $ (l) bekezddse szerint ,,AzalapvetS jogok biztasithoz brlrki fordulhat, ha
megitdldse szerint valamely hat6s6g [18.$ (1) bek.], illetve krizszolg6ltatfstvdgzo szerv [18. $
(12) bek.l tevdkenysdge sor6n a beadvSnyt benyirjt6 szemdly alapvetS jogaival osszefiiggdsben
visszilss6got okozott, feltdve, hogy a rendelkezdsre 6116 kdzigazgatitsi jogorvoslati lehet6sdgeket
- ide nem 6rtve a kazigazgat6si hatfrozat biroshgi feltilvizsg|lat|t - m6r kimeritette, illetve
jogorvoslati lehet6s6g nincs sz6m6ra biztosftva."

Az Ajbt. 18. $ (2) bekezdds f) ponda szerint kcizszolg6ltat6nak min6siil a jogszab6lyban
eloirt, kotel ez6en i gdnyb eveendo szol g6ltat6st nyfij t o szerv ezet.

A Gfbt. 4. $-a szerint minden magyarcrszhgitelephelyti gdpj6rnti tizemben tuyt6ja koteles
a t<irv6ny szerinti biztosit6val a gdpjhrmti iizemeltetdse sor6n okozott krlrok fedezetlre, a
ttirvdnyben meghatirozott felt6telek szerinti biaosftrlsi szerzSddst kdtni, 6s art. dijfizetdssel
hat6lyban tartani. A biaositasi kritelezetts6g, ha jogszabSly maskdnt nem rendelkezik, a
mindenkori iizemben tart6t a gepjilrmi hat6s6gi enged6llyel ds jelzdssel val6 ell6t6sanak
id6pond6t6l - a sziinetelds kivdteldvel - a gepjirmi forgalomb6l tortdno kivonasrlig, illeWe a
kiil6n jogszabtilyban meghatilrozott forgalomba helyezdsre nem kotelezett g€pjirmii eset6ben a
forgalomban tdrt6n6 rdszvdtel kezdetdt6l a rdszvdtel vdgleges megsziintetdsdig terheli. A torv6ny
5. $-a szerint a biztosit6 a magyarorsz6gi telephelyti gdpj6rmri iizemben tart6jSnak, valamint azon
gdpjdrmti tulajdonos6nak, melynek rendeltet6s helye szerinti tagiillama a Magyar Krizt6rsas6g, a
torvdnyben meghathrozott feltdtelek szerinti biztositAsi szerz6d6s megkritdsdre vonatkozo - a
biztositd drjtarifdj6nak megfelel6 - aj6nlat6t a tdrv6nyben meghathrozott <isszeghatiirok szerint
koteles elfogadni.

Minderre tekintettel meg6llapftottam, hogy a kdtelez6 gdpjirmri felel6ssdgbiztosit6si
tevdkenysdget folytat6 biaosft6k kcizszolg6ltat6st nyijt6 szervek, amelyek tev6kenysdg6nek
v izs g|lattr a hataskdrdm kiterj ed.

Az alkotminyos alapjogok 6s alapelvek tekintet6ben

Az Alkotmrinybir6s6g a 911992. (I. 30.) AB hat6rozatitban kifejtette, hogy a jog6llam
n6lkiildzhetetien eleme aljagbiztonsSg. A jogbiztonsSg az iillam koielessdgdve teszi annak
biztosit6s6t, hogy a jog egdsze, egyes rdsztertiletei es az egyes jogszabirlyok is vil6gosak,
egydrtelmtiek, miikdddstiket tekintve kisz6mithat6ak ds el6rel6that6ak legyenek a norrna
cimzettjei szimdra. Vagyis a jogbiztons6g nem csup6n az egyes norm6k egydrtelmris6gdt koveteli
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meg, de az egyes jogint6zmdnyek mtikod6sdnek kiszri.mithat6s6g6t is. Ez6* alapvetSek a
j o gbi zton sag szempontj i.}i6l az elj 6r6si garanc i 6k t

Ugyancsak meg6llapitotta, hogy a,jogrlllamisrig elve a konkr6t alkotmiinyos szab6lyokhoz
kdpest nem kisegit6, m6sodlagos szab6ly, s nem puszt6n deklar6ci6, hanem on6l16 alkotm6nyjogi
norrna' aminek s6relme dnmagiiban is megalapozza valamely jogszab6ly
alkotm6nyellenessdgdt".2 Az Alkotm6nybir6s6g 9n}|f . GII. 14.) AB hatfurozatitban
megfogalmazta: ,,Az Alkotm6nybfrdsSg alkotmiinyos krivetelmdnyk6nt megiltapitj4 hogy
jogalkot6sra csak a jogbiztons5g alkotmrlnyos elvdnek megfelel6en keriilhet sor."

Elvi 6llel mutatott rL arca is, hogy a vil6gos, 6rthet6 6s megfelel6en drtelmezhetl
normatartalom a normasziiveggel szemben alkotm6nyos kovetelmdny. A jogbiaons6g
megkrlveteli, hogy a jogszab|ly szovege 6rtelmes 6s vil6gos, a jogalkalmaz6s sonin felismerhet6
normatartalmat hordozzon.'

Az Alkotm6nybir6s6g a tulajdonhoz val6 jog korl6toz6s6nak megft6l6s6re a
koz6rdektis6gi tesztet alkalmazza. A korl6toz6srinril az alkotm6nyoss:igi vizsgdlat egyik
szempontja a m6sik alapvet6 jog, alkotm6nyos ert6k vagy c6[ 6rvdnyesiil6s6nek sztiks6gessdge,
vagy a kdzdrdek miatt fenniill6 sziiks6gess6g. A kozdrdek alapjdn ttlrt6n6 tulajdonkorlittozflsnii
az Alkotm6nybfr6s6g nem tekinti eldgs6ges alapnak, hogy a jogszab|ly 6ltalSnoss6gban
hivatkozik a,korlittozdst sziiksdgessd tev6 kdzdrdekre, szabad hat6s6gi m6rlegel6si jogkrirben
hagyva annak meghatdtraz|sdt, konkrdtan milyen tulajdoni tdrgyakra kell a korliitoz6st
alkalmami. A kdzdrdeket jogszab6lyban fgy kell meghatdrozni, hogy konkr6t tigyben a
k6z6rdekb6l titrtdnd korlStoziis sztiks6gess6gdt bfr6s6g ellen6rizhesse. A vizsg6lat m6sik
szemponda itt is az ar6nyoss6g: a korl6toz6ssal eldrni kfv6nt cdl .fontossdgdnak 6s az ennek
6rdekdben okozott alapj og-sdrelem srilyrinak dsszhangban kel I 6l I n ia..

A ltdtrdnyos megkiilonbdztettls tilalam nemcsak az emberi, illetve az alapvet6
6llampolg6ri jogokra ir5nyad6, hanem e tilalom kiterjed az egdszjogrendszerre, ide6rfve azokat a
jogokat is, amelyek nem tartoznak az emberi jogok, illet6leg az alapvetS Allampolg6ri jogok
kdz6.) Az Alkotm6nybir6s6g kifejtette azt is, hogy alkotm6nyellenes megkiild'nboztetdsr6l csak
akkor lehet sz6, ha a jogszabdly eg",mdssal \sszehasonlithatf, a szabdlyozds szempontjdb6l
azonos csoportba tartoz} jogalanyok kbzdtt tesz kill\nbsdget andlkiil, hogt annak alkotmdnyos
indoka lenne. Alkotmdnyellenes megkiildnbdztet6s mindezek alapjin csak akkor 6llapithat6 meg,
ha Osszehasonlithatd helyzetben ldv6 szemdlyek kdzritt tesz a jogalkot6 olyan kiildnbsdgtdtelt,
amely alapjogsdrelmet okoz, illet6leg azzal az egyenl6 m61t6s6g alkotmilnyos kdvetelm6nydt
sdrti. Nem min6siil azonban megengedhetetlen megkiilonb<iztet6snek, ha a jogi szabrilyoz6s
eltdr6 jogalanyi krirre vonatkoz6an illlapit meg elt6r6 rendelkezdseket.o Amint azt kor6bbi
jelentdseimben rdgziteffem, sem a kd'zvetlen, sem pedig a k<jzvetett diszkrimin6ci6 nem
,,c6lzatos" magatartiis (nem sziiksdges, hogy az int6zkeddst hoz6 szervet a rnegktilonboztetds
sz6nddka vezesse), hanem elsosorban tdnykdrdds.

' 911992. (I.30.) AB hat6rozat
'- ttilggz. (IIL 5.) AB hatdrozat
' 26/1992. (IV. 30.) AB hatfurazat
4V6.17/2AAS. (IIL 12.) AB hat6rozat
t 6tttggz. (XI.20.) AB hat6rozat
u gngga. (IV. 25.) AB har6rozat,zl|.qlg}.(X. 4.) AB hat^rozat,61/1992. (XI. 20.) AB hatrlrozat, 3511994. (YI.24.\
AB hatdrozat, 30/ 1997 . (IV . 29.) AB hatirazat



A Gfbt. 32/A. 5 rendelkezdse szerint a gepjirrmu k6rosod6sa esetdn a biztosit6 elozetes
kalkulrici6t klszit az iitala tdritheto helyredllit6si kolts6gek ds kiad6sok nett6, illetve brutt6
osszegdrdl, illetve amennyiben az d*6kcs<jkken6s fizetdsdnek feltdtele fennrill az
drtdkcsokkends mdrtdkdnek megfelel6 risszegr6l, 6s en6l t6jdkortatja a k6rosultat. A biaosft6 a
gdpjArmiiben keletkezett k|r helyre6llitrisihoz sziiksdges kriltsdgek 6ltal6nos forgalmi ad6val
novelt risszegdt a k6rosultnak csak akkor tdritheti meg, ha a kSrosult eltal bemutatott szdmla
tartalmazza a gdpj6rmti helyre6llit6sdhoz sztiksdges munk6latok megnevezds€t, anyagkciltsdgdt ds
munkadrjrlt, valamint az a sz|mvitelr6l sz6l6 trirvdny eldirrlsainak megfelel. Ellenkezd esetben a
biztosft6 a glpj&mfiben keletkezett kiirkdnt a nett5 dsszeget t6rfti meg. Amennyiben az
drtdkcsokken6s fizetds6nek feltdtele fenn6ll, a biztosit6 drtdkcsrikkends osszeg6t tdriti meg.
Gazdashgi tot6lk6r esetdn, vagy ha a k6resem6ny kdvetkezt6ben k6rosult gdpj6rmti helyre6llit6sa
miiszaki okokb6l nem lehetsdges, a biztosft6 a gepj|rmii k6rosod6s id6pontjriban fenn6ll6
forgalmi 6rtdkdnek maradv6ny6rtdkkel (roncs6*6kkel) csrlkkentett dsszegdt alapul vdve koteles
megtdrfteni a k6rosult kdrfil

A Ptk. 339. $ (1) bekezd6se szerint, aki mdsnak jogellenesen kilrt okoz, koteles azt
megdriteni. Mentesiil a felel6ssdg al6l, ha bizonyitja, hogy tgy j6rt el, ahogy az az adott
helyzetben fitalilban elv6rhat6. A 355. $ (1) bekezddse szerint a kfrdrt felel6s szemdly kriteles az
eredeti 6llapotot helyre6llitani, ha pedig az nem lehetsdges, vagy a k6rosult azt alapos okb6l nem
kivSnja, ktiteles a k6rosult vagyoni 6s nem vagyoni kirit megt6riteni. A (4) bekezdds szerint a
k6rt6rftds cim6n a kilrokoz6 kori.ilmdny folyt6n a k6rosult vagyon6ban ber{llott drtdkcsdkken6st ds
az elmaradt vagyoni el6nyt, tov6bb6 azt a k6rpStl6st vagy kriltsdget kell megtdriteni, amely a
k6rosultat 6rt vagyoni 6s nem vagyoni b|trdny csdkkentdsdhezvagy kiktiszobiillsdhez sziiksdges.

A GJbL 32/A S ds a tulajdonhoz val6 iog

Az Alkotminybfr6s6g a 6411993. (XII. 22.) Ab hatfnazatiban rdgzitett e, hagy az
alkotm6nyjogi tulajdonvddelem kd're 6s m6dja nem sziiksdgkdppen koveti a polg6ri jogi
fogalmakat, a polg6ri jogi tulajdonjog rdszjogositv6nyai nem azonosithat6ak a tulajdonhoz val6
jog alkotmdnyi v6delmet 6lvez6ldnyeges taf:alm|val A Testiilet a tulajdonjogot, mint az egydni
csefekvdsi auton6mia hagyom6nyos anyagi alapjit r6szesiti alapjogi v6delemben.

Az Alkotm6nybir6sdg gyakorlata szerint az alapvetl jog korl6toz6sa akkor tekinthet6
alkotm6nyosnak, ha a korl6tozast tdrvdny mondja ki, a korlltoz6s sziiks6ges 6s az eldrendS
c|lhoz viszonyitva ariinyos.T A tulajdonhoz val6 jog korldtozhstrlrill az alkotmfunyoss6gi vizsg6lat
egyik szempontja a mrisik alapvetd jog, alkotm6nyos 6rtdk vagy cdl drv6nyesiildsdnek
szi.iksdgessdge, vagy a kdzdrdek miatt fenn6ll6 sziiks6gessdg. A kdz6rdek alapjin tdrtdn6
tulajdonkorliltoz|snSl az AlkotmSnybir6sdg nem tekinti eldgsdges alapnak, hogy a jogszab6ly
6ltal6noss6gban hivatkozik a korlAtozrist sziiks6gessd tev6 koz6rdekre, szabad hat6s6gi
m6rlegel6si jogkOrben hagyva annak meghatdroz6s5t, konkrdtan milyen tulajdoni t6rgyakra kell a
korl6toz6st alkalmazni. A kiizdrdeket jogszab6lyban figy kell meghat6rozni, hogy konkrdt i.igyben
a kozdrdekb6l tortdn6 korldtozris szi.iksdgessdgdt bir6s6g ellen6rizhesse. A vizsgSlat m6sik
szempontja itt is az ariinyossiig: a korlStoz6ssal el6mi kiv6nt cel-fontossdgdnak ds az ennek
drdekdben okozott alapj o g-sdrelem s0lyrinak <isszhangban kel I 6l ln ia. "
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A kitrteritdsi jogviszolYban a jog a k6rosultat - elvileg - brirmely k6rokoz6val szembenoltalmazza 6s a repar6ci6t a kdroko z5 iulajdonrinak terhdre oldja meg. Az Alapt6rv6ny szerinti
llapjogi tulajdonvddelem mindenki, vagyis a k6rosult 6s a k6rolioz6 tuiajdonrara is vonatkozik. Ajognak tehrit egy olyan kSrelosztrisi @rirtelepitdsi) mechanizmust kell miikodtetnie, amelybenmind a k6rosult, mind a k6rokoz6 alkotmdnyos tulajdonvddelme is megfelel6en igazolhat6.Ennek a kdrelosztrisi - ellensrilyoz6 - rendszernek a szempontjait a tdrvEnyhoz6 -a mindentulajdonosra egyardnt kiterjed6 alkotm6nyos tulajdonvddelem keretei kdz6tt - riltal6ban szabadonmdrlegelheti' Az Alaptdrvdny tulajdonvddelmi szabillyai a krirosulti ds k6rokoz6i pozfci6kategyensrilyoz' kStelaszt6si rendszert csak annyiban hailrozzdk meg, hogy a ttirvenyn az1nak arendszer kialakit6sa.sor6n- mindkdt poziciot k6riiltekint6en ds a tulJjaoniedrt"rn szempontj6b6legyenl6 srillyal kell mdrlegelnie, vagyis figyelemrnel kell lennie urru, ilogy az alkotm6nyostu I aj donvdde lem mi nd k et p o zici ora egyarrint itnatkozik. e

A Gfbt' 32/A g szerint a biaosft6 a gdpjrlrrnriben keletkezett kdr helyre6llit6s6hozsziiksdges ktiltsdgek.dltaliinos forgalmi ad6val ntiuefi dsszegdt a kilrosultnak csak akkor tdrithetimeg, ha a k6rosult 6ltal bemutatott sziiml a tartalmazzu u geplar*ri helyre6llitiisrihoz sziiksdgesmunkrilatok megnevezdsdt, anyagkdltsdgdt 6s munkad ijilt, valamint az a sz6mvitelr6l sz5l6tdrvdny el6ir6sainak megfelel. Ellenkez6 esetben abiztosit| a gdpj6rmiif.n r.rr"tt"zett kiirk6nt anett6 rjsszeget tdriti meg.
A polgriri jog alapvet6 szab|lya a teljes krirtdritds elve, vagyis a k6rd* felel6s szem6lykdteles az eredeti rillapotot helyre6llitani, ha pedig ez nem lehetsdges vagy ezta k6rosult alaposokb6l nem kivrinj4 ktiteles a kiirosult uugyoni dslem vagyoni k6r6t megtdriteni. ugyanakkor ateljes k6r elve nem drvdnyes0l, ha a kdrosult maga kivaija megiavitaniu r.aiorooofr jrirmrivet(szakdrtelme, kompetenci|ja folytrin kdpes enef Ebben. az esetben a javft6shoz szriks6gesanyagok, alkatrdszek beszerzdsekot u k,irorult megfiz eti az 6ltal6nos forgarmi addg de ajogszabrilyi rendelkezdsek szerint csak a iavitds n"io .rrrr"g6re jogosult, ez6rt 6ll6spontomszerint nem iitkdzne a k6ronszerzdsnek tilalmaba, ha a karosult a teljes, dltalilnos forgalmi ad6valndvelt dsszeget kapn6 meg.
Szintdn probl6mrit jelent a panaszosok 6ltal is felvetett k6rd6skrir, miszerint a sdriilt j6rmtitulajdonosrit kviizi a jrirmii helyre6llft6s6ra kritelezi, ellenkez6 esetben nem kaphatj a meg az6ltaliinos forgalmi ad6val ntivelt k6rtdrftdsi tisszeget. a pir<. 339. $ (l) bekezddse ds a 355. grendelke^zdsei alapjrin ugyanakkor a kfrosultnak ait6l ftiggetleniil meg lerr t6riteni a k6rokoz6sfolytdn felmertilt mindennem6kfu6t, hogy hol ds milyen-,iooon;avittlga meg-a jrermiiv6t illewemegiavittatj a-e egy6ltal6n. Szintdn ettentetes. 

1 polgeri jogi klrrdritdsi alapelveivel, hogy ak6rtdrft€si d'sszeget csak meghatdrozatt c6lra lehei f;dfta;i. Nem tudom,irJguoni a miniszterviilaszdt, miszerint a k6rosulf donthet f gy, hogy a jrirmrivet nem javittatja meg,'ebben az esetbenugyanis m6r nem drvdnyesiil. a teljes [arterites eive. Szeretndm tov6bb6 hangsrilyozni, hogy akilresemdny folyt6n felmeri.ilt k6r nem csak a szewiz6ltal ki6llftott tdteles szdirklval igazolhato,hanem peld6ul szakd*6ivdlemdnnyel is.
All6spontorn szerint a kSrtdritdsi dsszeg kifizetdsdnek az 6ltal6nos forgalmi ad6 mdrtdkiicsdkkent6sdvel szemben nem 6ll m6sik alapjoq, szabadsSg, alkotm6nyos drt6k vagy k6zdrdek.Megjegyzem, hogy ha mdg Sllna is, nern uagyok meggy6z?dve arr6l, 

't,ogy 
annut v6delme m6sm6don nern drhetd el, a korliltozds az eternilivant c-6'i"fontoss6gtival ds a tulajdonhoz val6 jogs6relmdnek srilya megfelel6 ardnyban lenne egym6ssal. val6ban 6ntos guro*aipolitikai 6rdek agazdasdg fehdrftdse, ugyanakkor, 6ll6spontom szerint eznemkdpezheti i'r"p:ai"i-lajdonhoz val6jog korkitozdsnak' A s6relmezett jogszabiilyi rendelkezds a ptk. egyik aupiiio j*lenr6sdggel bir6
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rendelkezds1t v1lta*atja meg, mely szerint khrtlrites cfmdn a kirakozits folytdn a k6rosult

vagyon6ban be6l lott telj es 6rtdkcs6kken6st kell me gtdrften i.
Jelezni szeretndm tov6bb, hagy az AJB-374612012. szitmbjelentdsben - melyben a Gfbt.

32lB S-1tvizsg6ltam - mir felhivtam a figyelmet arra, hogy a k6rosult nem csak a biztosit6val,

hanem a k6rokoz5val szemben is drvdnyesitheti igdnydt. Ugyanakkor a k6rokoz6 maga a Ptk.

alapj6n a teljes k6r megfdritdse k<iteles, fi.iggetlentil att6l, hogy a kirosult meg kiv6nja-e javitani a

gepjermiivei , vagy rendelkezik-e sz6ml6kkal. Teh6t ha a biztosit6 csak a nett6 k6rt6rft6si osszeget

fizeti ki a Gfbt. 32lA & alapjdn, az ftern z6rja ki, hogy a kSrosult peres eljrlr6s keretdben

kozvetleniil vele szemben drv6nyesitse igdnyet. Ez a szabillyozis azonban az egyetemleges

kritelezettek kotelezettsdg€t meg6llapit6 egyensrilyi helyzet fetboml6sat eredmdnyezi. A k6rokoz6

hely6be ldp6 fetel6ssdgbiztosit6 helytrill6si kotelezetts6gdt tehSt mind a ktirosult mind a k6rokoz6

hdti1nya korlfttozza a fenti jogszab6lyhely. A k6rokoz6 pedig dppen az6rt kot

feleldssdgbiztosit6si szerzSddst a biztosit6val, hogy mentesftse 6t olyan krlr megt6rit6se al6l,

amelydrt j o gszabfiy szerint felel6s.

A fentielve tekintettel megdllapitottam, hogt a kotelezd gdpidrm{i-felelciss,igbiztosftdsr6l

sz6l6 2009. dvi LXII. torv,ny Site. 5, mely szerint q biztosit6 q kdrtdritds dltaldnos forgalmi
ad1val novelt 1sszegdt a kirosultnak csak akkor ttiritheti meg, ha a kirosult dltol bemutatott

szdmla tartalmszzi ct gdpjdrmii helyredllitdsdhoz szi)ksdges munkdlotok megnevezdsdt,

anyagkbltsdgdt 6s munkadiiii, valomint az s szdmvitelrSl sz6l6 tOrvdny el1frasainak megfelel, a

tuiaj"donhoz vat6 jaggal valamint a jogdllamisdg elvdbSl levezethetd jogbiztonsdg

kbv e t e I m dny 6v e I 6 s s z efii g gri s b e n v i s s z d s s d go t o ko z.

A Gftt. 32/A g ds a hdtrdnyos megkiiliinbiiztetds tilalma

A Gfbt. fenti rendelkez6se tulajdonkdppen egy megkiilonbtiztet6st tartalmaz aszerint,

hogy a k6r mire n€zve kovetkezik be. Amennyiben a khr a gdpjirmiiben keletkezett, akkor a Ptk-

t6l-iltgr6, fent rdszletezett k6rrendezdsi szabSlyok drvdnyesiilnek, ha a k5r ugyanazon k6rokoz'1s

sor6n egy6b - g6pj6rmiiben szrillitott vary azon kivtili - vagyont6rgyakban kovetkezik be, azokra

a ptk. riltal6nos rendelkezdsek az irrinyad6k. A nemzetgazdasdgi miniszter is utalt v6laszaban

arra, hogy csak a gdpjdrmtiben keletkezett k6rok eset6n drvdnyestilnek a Gfbt. korl6toz6

rendelkez6s ei. Az Attbimanybfr6sSg dontdsei alapjin alkotminyellenes megkiil6nb6'ztet6sr6l

akkor lehet sz6s, ha a jogszabdly egmdssal osszehasonlfthatL, a szabdlyozds szempontidb'l

azonos csoportba tartoid jogalanyok kozott tesz lcillonbsdget anLlkitl, hogt annak alkotmdnyos

indoka lenne.
Jelen esetben a jogszabiiy az ugyanazon krirokoz6 esemdny folyt6n bedllott kfrok kcizcitt

tesz kiildnbsdget, ,igy hogy a gdpj6rmtiben keletkezett k6rok megt6rit6sdt a sz6mviteli

szab6lyoknak megfelel6en ki6llitott szirmla ellendben teszi lehet6v6, mig minden egy6b k6r

me$d;itds6hez ez nem sziiks6ges. Vdlem6nyem szerint a k6rokoz6ssal drintett vagyont6rgyak a

szal1lyaz1s szempontjAb6l ugyanolyan helyzetben vannak, 6s megftdl6s al6 esnek, a benntik

keletkizett k6rt meg kell tdriteni. Megftdldsem szerint nincs olyan m6sik alapjog vagy

alkotmanyos 6rtdk, amely indokoln6, hogy a biztosit6 mds feltdtelek melleu tdritse meg a

g6pj6rmiiben keletkezett illetve a benntik sz6llftott tirgyak k6rrlt.

A fentielcre tekintettel dlldspontom szerint a kbtelezS gdpjdrmfi-felel1ssdgbiztos{tdsrdl sz6b 2409.

A* UA. turvdny 32/A. I izzal, hogt az uglanazan kirokaz6 esemdny dltal okazott kirok kbzott

indakolatlan tct;tanbsAgit tesz, a hdtrdnyos meglcilliinboztetds tilalmaval osszeftggd visszassdgot



iddz el6.

Intezked6sem

A jelentdsemben felllrt, alkotm6nyos joggal 6sszefiigg6 vissz6ss6g orvosl5sa 6s ,jiiv6beni
bekdvetkez6se lehet6sdgdnek megel6zdse drdekdben, az Aibt. 37. g-a alapjr{n felk6rem a
nernzctgazdasigi minisztert, hogy kezdemdnyezze a Gfbt. olyan tartalmf m6dosi,tils6t, amely
biztositja, mind a krirokoz6 tulajdonhoz val6 jog6nak drv€nyesiildsdt a teljes k6rt6ritds polg6ii
jogi alapelv6re figyelernmel ds nem tesz ktilonbsdget a kdrokoz6 eserndny sorin be6llou,Urot
k<izdtt.

Budapest, 2013.jirnius {Q

f. Dr. Szab6 Mritd(
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