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A D.A.S. Európa vezetô, és Magyarország egyetlen jogvédelmi specia-
listájaként szolgáltatásai keretében elôsegíti azt, hogy ügyfelei érvénye-
síteni tudják jogi érdekeiket, és a szerzôdésben meghatározott keretösz-
szegig viseli az ehhez szükséges költségeket.

JogSzerviz szolgáltatásunk célja ügyfeleink jogi érdekeinek megóvása,
lehetôség szerint szakszerû tanácsadás segítségével peren kívül, gyors,
békés úton. Szolgáltatásunk számos eleme a hagyományos jogi képvise-
leten túlmutatva egyedülálló módon segíti ügyfeleinket Magyarországon
és Európában.

A D.A.S. által kínált jogi szolgáltatások saját és családtagjai jogai védel-
me során ott is bátorsággal és önbizalommal ruházzák fel Önt, ahol a
pervesztés, a magas költségek vagy a hosszadalmas egyezkedések koc-
kázata egyébként eltántorítanák mindennemû kezdeményezéstôl.

• Emberközpontú tanácsadás és széleskörû ügyvédi szolgáltatás Ma-
gyarországon és Európa 16 országában.

• Érdekérvényesítés jogvédelmi szakértôk és ügyvédek bevonásával.
• Peres és peren kívüli képviselet: a biztosított ez irányú meghatalma-

zása alapján támogatása illetve képviselete az ellenérdekû féllel
szemben.

• Költségek viselése: a szerzôdésben meghatározottak szerint a biztosí-
tott jogi érdekeinek védelmével összefüggésben szükségszerûen fel-
merülô költségek átvállalása.

• 24 órás telefonos jogsegély vonal.
• Jogvédelemmel kapcsolatos közremûködési szolgáltatás.

www.das.hu



Az utóbbi hónapokban Magyarországon az
idôjárás példátlan károkat okozott. A heves
esôzés, az árvíz és belvíz, valamint a viharos
szél házakat és utakat, rombolt szét, és számta-
lan család életét tette tönkre. Azok talán köny-
nyebb helyzetben vannak, akik megfelelô la-
kásbiztosítással rendelkeznek. Nézzük, hogy
nekik mit kell tenniük a kárügyintézés során:

A kárügyintézés menete
1. A kár bejelentése 
2. A kár felvétele
3. A kár bekövetkezésének és mértékének igazo-

lását szolgáló dokumentumok benyújtása
4. Kifizetés vagy jogvita
5. Miért nem fizet a biztosító?
6. Jogorvoslati lehetôségek

A kár bejelentése
Káresemény esetén a biztosítással rendelkezôk el-
sô feladata, hogy bejelentést tegyenek a biztosító
felé. Tapasztalatunk szerint valamennyi vagyonbiz-
tosító honlapján fô helyen található meg a kárbeje-
lentésre vonatkozó link. A kár bejelentése termé-
szetesen történhet levélben vagy telefonon is. Java-
soljuk, hogy a kárbejelentést megelôzôen tájéko-
zódjanak, hogy pontosan mik a biztosító elvárásai,
hiszen így idôt lehet megspórolni. A biztosító
ugyanis nem fog érdemi kárügyintézést lefolytatni,
amíg nem áll össze megfelelôen a kárügy anyaga.

A kár felvétele
A kár bejelentését követôen kárszemlére kerül sor,
ahol is a biztosító szakértôje jegyzôkönyvben rög-
zíti a bekövetkezett károkat. Fontos, hogy vala-
mennyi kár részletesen és pontosan felvételre ke-
rüljön, mivel a biztosító a továbbiakban ezen jegy-
zôkönyv alapján fogja a kártérítést nyújtani. Mivel
elsôre - különösen megbontás nélkül - nem min-
den esetben lehet észlelni, hogy milyen károk kö-
vetkeztek be, lehetôség van pótszemlére is. Ebben
a körben is az a legfontosabb, hogy a károk tel-
jeskörûen felvételre kerüljenek.

A kár bekövetkezésének és mértékének igazolását
szolgáló dokumentumok benyújtása
Elôfordulhat, hogy a biztosítók a kárfelvételi jegy-
zôkönyv elkészítését követôen további dokumen-

tumok bemutatását kérik. Mindez a kár bekövet-
kezésének, illetve a kár mértékének igazolását
szolgálja:

• épületkárnál: tételes javítási, helyreállítási
számla, árajánlat, költségvetés, kivitelezô-
vel kötött szerzôdés becsatolása 

• ingókárnál: beszerzési számla, garanciale-
vél, mûszaki leírás, fényképfelvétel lehet
szükséges.

Kifizetés vagy jogvita
A kárügyintézés a biztosító értesítésével ér véget,
melyben közlik a kártérítés mértékét vagy azt,
hogy a kárt nem fizetik meg.

Miért nem fizet a biztosító?
A biztosító és a szerzôdô, illetve a biztosított kö-
zött jogviszony jön létre. Ezen jogviszony tartal-
mát a jogszabályok és a biztosítási szerzôdés tölti
meg tartalommal. A biztosítók kizárólag a biztosí-
tási szerzôdés keretei között nyújtanak kártérítést,
esetlegesen gyakorolnak méltányosságot. Javasol-
juk tehát a károsultaknak, hogy legkésôbb a beje-
lentést követôen, de méginkább azt megelôzôen
tanulmányozzák át a biztosítási feltételeket, hiszen
csakis ebbôl a forrásból derülhet ki az, hogy meg
fog-e térülni a káruk (kiterjed-e az adott kárra a
biztosítási szerzôdés). 

Általánosságban elmondható, hogy ahány biztosí-
tási társaság, annyi féle biztosítási feltétellel talál-
kozhatunk. Ennek ellenére vannak közös jegyek is:
A lakásbiztosítások zöme ma már bizonyos termé-
szet okozta károkra is fedezetet nyújt. A biztosító
társaságok általában megkövetelik, hogy a kár-
okozó természeti események valamely mértéket
meghaladjanak, hogy a bekövetkezett kár biztosí-

Kárügyintézés
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tási eseménynek legyen tekinthetô. Ilyen lehet pél-
dául a szélerôsség, vagy az ingatlanba betörô víz
magassága.

Különös jelentôséggel bírnak a biztosítási feltéte-
lekben a kizárások, vagyis azon események, me-
lyekre a biztosító egyértelmûen kijelenti, hogy
nem fizet kártérítést. Sajnálatos módon sok eset-
ben ebbe a körbe tartoznak a rendkívül természeti
jelenségek is. 

Egy népszerû vagyonbiztosítás feltételei szerint,
felhôszakadásra vagy árvízre kiterjed a biztosítás,
de a biztosító nem téríti meg az elöntés nélküli át-
nedvesedés vagy felázás miatt keletkezô károkat, il-
letve a belvíz és a talajvíz által keletkezett károkat. 

Mentesül a biztosító akkor is, ha a kárt a biztosí-
tott jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gon-
datlanul okozta. Álláspontunk szerint utóbbi körbe
tartozik, ha az ingatlant engedély nélkül, ártéri te-
rületre építették.

Jogorvoslati lehetôségek
A biztosító megtagadhatja a szerzôdés teljesítését
(a kár kifizetését), 

• ha a biztosítási feltételek alapján egyértel-
mûen mentesül: ilyen esetben felesleges
jogvitát indítani

• jogellenes jelleggel: ebben az esetben azon-
ban kifejezetten ajánlott jogorvoslattal élni.  

Elmondható ugyanakkor, hogy a legtöbbször nem
ilyen egyértelmû a helyzet, hiszen a biztosítási fel-
tételek értelmezésének kérdése, hogy a biztosító-
nak kell-e teljesíteni. 

Jogvitát tehát az alábbi két esetben érdemes és kell
indítani:

• ha a biztosító jogellenesen megtagadja a kár
kifizetését

• ha a biztosító fizet, de nem eleget.

Elsôsorban javasoljuk, hogy a biztosító elutasító le-
velének kézhezvételét követôen írásban kérjék a biz-
tosítót álláspontjának felülvizsgálatára. Hasonlóan
kell eljárni akkor is, ha a kártérítés mértéke csekély.
Amennyiben a biztosító eljárásával szemben me-
rül fel kifogás, meg lehet keresni a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeletét (www.pszaf.hu) is.

A fenti két lehetôség azonban nem fogja eldönteni
a vitát, vagyis a biztosító nem fog fizetni vagy ma-
gasabb összegû kártérítést fizetni. Ezért pert kell
indítani. A per hátránya, hogy lassú és - különösen
szakértô kirendelése esetén - drága. Elônye vi-
szont, hogy az ítélet kötelezô és kikényszeríthetô.

Amennyiben a biztosító elutasítja a kár megtéríté-
sét, egy tisztán jogi jellegû vita lefolytatására kell
számítani, vagyis arra, hogy a jogszabályok, illet-
ve a biztosítási feltételek egyes fogalmainak az ér-
telmezésére kerül sor (az adott káreseményre me-
lyik általános szabály vonatkozik). 

Amennyiben a károsult a kártérítés mértékével
nem elégedett, a vita egy szakkérdés körül össz-
pontosul: mekkora kár következett be. Ilyenkor
igazságügyi mûszaki szakértô segítségével lehet a
kérdést eldönteni, mivel a szakvélemény alapján
dönthetô el, hogy a kifogás megalapozott-e. Meg-
alapozott állítások esetén valamennyi per nyerhetô!

Dr. Lukács Botond
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Kötelezô bontásra vonatkozó szabályok

Az árvíz károsultjai gyakran szembesülnek az-
zal, hogy nem csak a vagyonukban keletkezett
károkat kell rendezniük, hanem a veszélyessé
vált épület azonnali bontására is kötelezhetik
ôket. Ha a bontásnak nem tesznek eleget, még
nagy összegû bírságra is számíthatnak. 

Az építésügyi jogszabály (1997. évi LXXVIII. tör-
vény) lehetôvé teszi a helyi önkormányzat építés-
hatósági szervének, hogy bizonyos feltételek ese-
tén az épületek lebontását rendelje el.  Az állapotot
felmérô statikusoknak azt kell megvizsgálniuk,
hogy a sérült épület ebben a formájában az élet és
vagyonbiztonságot veszélyezteti e. Amennyiben
igen, akkor a helyi építésügyi hatóság (általában a
jegyzô) bontásra kötelezést tartalmazó határozatot
hozhat. A határozatban a hatóság indokolt esetben
határidôt is tûzhet, bár az elterjed gyakorlat szerint
általában nem azonnali cselekményre kötelezik a
lakókat. Hasonlóan a többi építésügyi határozat-
hoz, ha a bontásra kötelezésnek nem tesznek ele-
get, akkor jelentôs mértékû bírság szabható ki.

Jó tudni, hogy a határozat alapja csupán ténykérdés,
tehát, hogy az épület valóban veszélyezteti-e az élet
és vagyonbiztonságot. Ezért határidôn belül
30.000,-Ft illeték befizetésével fellebbezni lehet a
határozattal szemben az illetékes Regionális Állam-
igazgatási Hivatal elôtt. Amennyiben annak határo-
zata is kedvezôtlen, végsô lehetôségként a II. fokú
határozatot a megyei bíróság elôtt lehet támadni. 

Tekintettel arra, hogy jelen esetben a helyi önkor-
mányzat által megállapított tényállás az, amit az

ügyfél vitathat, érdemes saját statikai szakvéle-
ményt készíttetni, és azzal valószínûsíteni az iga-
zát. A szakvélemény arra is jó, hogy ne valótlan
alapon vegyük igénybe a jogorvoslati utat.
Amennyiben a hatóság végrehajtást rendelt el, ak-
kor mindenképpen érdemes a végrehajtás felfüg-
gesztését kérelmezni a fellebbezésben. 

A statikai szakvéleményben lényeges kérdés,
hogy az épület állagmegóvása megoldható-e
egyéb biztonsági intézkedéssekkel, vagy kizárólag
a bontás vezethet eredményre. Az ügyfél által ké-
szített szakvélemény akkor megfelelô, ha a jelen-
legi technikai fejlettségnek megfelelô módszerek
alkalmazásával indokolja a bontás szükségtelensé-
gét, ilyenkor a hatóság csak ezen módszerek sze-
rinti átalakítások elvégzésére szólíthatja fel a tu-
lajdonost.

Fontos leszögezni, hogy azoknál az épületeknél,
ahol ténylegesen szükséges a bontás, egy bontási
határozat nagy segítség is lehet, bontani ugyanis
alapesetben csak engedéllyel lehet. Ilyenkor
ugyanis a tulajdonosnak nem kell a bontási enge-
délyezés költségeit viselnie, mivel a hatóság már
saját hatáskörben meghozta a döntést, így csak a
bontás megtörténtérôl kell értesíteni ôket. Nyil-
vánvaló hogy más a helyzet az egyes (rém)hírek-
ben szereplô 5-10 napos bontási határidôkrôl, mi-
vel ha ténylegesen léteznek is ezek az egyébként
vitatható határozatok, az ellenük való fellebbezés
mindenképpen indokolt.

dr. Vizi András



6

Árvízkárok enyhítése
Az utóbbi idôben sajnos rendkívül sok természeti
katasztrófa történt hazánkban, az árvízkárok sok
család tulajdonát megrongálták. Azoknak, akik
veszélyeztetett környéken élnek, már nem újdon-
ság, hogy a biztosítók nem kötnek velük vagyon-
biztosítást, és a már létezôket is felmondják, ezért
az egyetlen adott kárenyhítési lehetôség is kizárt.
Ennek ellenére vannak azonban törvényes
lehetôségek, hogy az árvízterületeken élôk kárta-
lanításban, illetve egyéb segítségben részesüljenek.

Állami biztosítás
A legjobb megoldás a veszélyeztetett ingatlanokra
(ártérben vagy egyébként árvízveszélyes területen
épült ingatlanokra) elôre állami biztosítást kötni. Az
állam részérôl a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvé-
delmi Kártalanítási Alap látja el a feladatot. Kizáró-
lag a veszélyeztetett helyen lakókkal köt biztosítást,
tehát azokkal, akikkel a magánbiztosítók nem. A
biztosítás kizárólag az úgynevezett víztöbblet miatti
károk megtérítésére szolgál. A szerzôdést az Alappal
kell megkötni, melynek létrejötte után 30 nappal áll
kockázatban, tehát az ezután keletkelezett károkat
köteles megtéríteni azzal, hogy az elsô 6 hónapban a
kártérítés mértéke csak a tényleges károk 50%-a le-
het. A legmagasabb biztosítási összeg 15 millió fo-
rint, így ez a maximális árösszeg is. A 6. hónap le-
telte után pedig a tényleges károk 100%-át téríti meg
15 millió forintig. A biztosítási díjak versenyképes-
ségét nem lehet összehasonlítani, hiszen más ilyen
tevékenységet nem végez. 

Példának okáért egy a legveszélyesebb ("A") övezet-
ben lévô legalább 15 millió forint értékû lakóingatlan
éves biztosítási díja évente 26.000,-Ft, amit éves, fél-
éves vagy negyedéves gyakorisággal lehet fizetni. A
jegyzô igazolása alapján szociális helyzetre hivatko-
zással a díj 30%-a elengedhetô. Ha megtörténik a kár-
esemény, akkor azt az ügyfélnek 15 napon belül be
kell jelentenie az Alap felé, vészhelyzet esetén azon-
ban csak akkor kezdôdik a bejelentési határidô, ami-
kor az ingatlan megközelíthetôvé válik. Bejelentés
után a kárszakértô 30 napon belül felméri a károkat,
és további 15 napon belül megtörténik a kifizetés. 

Az Alapnak a veszélyeztetett területek lakóival
szerzôdéskötési kötelezettsége áll fen, a szerzôdést
csak az ügyfél súlyos szerzôdésszegô magatartása

miatt mondhatja fel, míg az ügyfél 30 napos felmon-
dási idôvel jogosult azt bármikor megszüntetni. 

Összességében elmondható, hogy a Wesselényi
Alap által nyújtott szolgáltatás nagyon elônyös az
árvíz-veszélyes területek lakói számára, éves díja
sem jelentôs.

Kárenyhítés, avagy a Vis maior alap
Ha már megtörténik a káresemény, az állam és az
önkormányzatok feladata az állampolgárok védel-
me, ami az úgynevezett Vis maior alap útján is meg-
valósulhat. Az alap elsôdlegesen az önkormányzat-
ok segítését szolgálja. Alapesetben a vészhelyzet el-
leni védekezés teljes (vagy részleges) költségét térti
meg az önkormányzatnak, illetve részben megtéríti
azokat a károkat, amelyek az önkormányzati tulaj-
donban lévô építményt (épületet, utat, egyéb köz-
mûvet) érik. Ebben az esetben a kártalanítás mérté-
ke sosem 100%, általában 70%-ot folyósítanak, de
utak esetében 60%, míg oktatási intézményeknél
80% a maximális mérték.  

Ha a települést érô különösen súlyos természeti
vagy egyéb csapás miatt a lakóépületek jelentôs ré-
sze életveszélyessé válik, akkor a támogatás egysze-
ri, rendkívüli szociális támogatásra is kiterjed.  Az
ilyenkor alkalmazható szociális intézkedés a szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény tartalmazza. A törvény szerint a tele-
pülési önkormányzat képviselô-testülete a létfenn-
tartást veszélyeztetô rendkívüli élethelyzetbe került
személyek részére a rendeletében meghatározott át-
meneti segélyt nyújthat vagy vissza nem fizetendô
segély, vagy kamatmentes kölcsön formájában.

A minimálisan adható átmeneti segélynek el kell ér-
nie a legkisebb öregségi nyugdíjat, egyedül élôk ese-
tén annak 150%-át. Fontos leszögezni, hogy ez a tá-
mogatás nem az ingatlanok újjáépítését szolgálja,
csupán az életveszély elhárítására irányul.  

Az Önkormányzatok létrehozhatnak saját Vis maior
alapot is, saját szabályokkal. A miskolci szabályozás
például kifejezetten az ingatlanokat ért károk megté-
rítését tûzi ki feladatul. A Miskolci Vis maior alap
esetén az számíthat kártalanításra, akinek a lakása
vis maior miatt semmisült meg, vagy életveszélye-



7

sen megrongálódott, illetve azonnali helyreállítást
igényel. Személyi feltétel, hogy az egy fôre jutó net-
tó jövedelem nem haladhatja meg a legkisebb öreg-
ségi nyugdíj 300%-át, egyedülállóknál 450%-át. 

Ettôl eltérô rendelkezéseket tartalmaz a Kormány
2010. július elején hozott határozata, amely kifejezet-
ten az ingatlanokat ért károk megtérítését tûzi ki fel-
adatául. A Vis maior alap ezen határozata így azoknak
a családoknak segít, akik ingatlanjában árvíz okozta
kár keletkezett, de lakásbiztosítással nem rendelkez-
nek vagy nem kapnak teljes kártérítést. A támogatás
keretösszegét a vis maior alap terhére az önkormány-
zatoknak fizetik ki, akik megállapodást kötnek a ká-
rosultakkal, és ez alapján folyósítják a támogatást. 

Az igénybevételnek az alábbi feltételi vannak: 
• Az igénylô életvitelszerûen tulajdonosként,

vagy haszonélvezôként lakjon az ingatlanban.
Az elsôdleges bizonyíték erre nézve a bejelen-
tett lakcím, de ennek hiányában a kérdés egyéb
módon is bizonyítható. Az életvitelszerû ott-
lakás szigorú feltételét enyhíti, hogy akkor is
jár a támogatás, ha a károsult valamilyen átme-
neti okból nem lakott az ingatlanban.

• Az ingatlannak lakóházként vagy üdülôként kell
a földhivatali nyilvántartásokban szerepelnie és
rendelkeznie kell építési engedéllyel, vagy vélel-

mezni kell, hogy az építésekor hatályos szabá-
lyoknak megfelel

• A tulajdonosnak nyilatkoznia kell arról, hogy
rendelkezik-e vagyonbiztosítással a kérdéses in-
gatlanra árvízkárokra nézve.  Amennyiben van
biztosítása, vállalnia kell, hogy a biztosítónak a
kárral összefüggô megállapításiról és a kártérítés
folyósításáról 2 munkanapon belül értesíti az ön-
kormányzatot.

• A tulajdonosak vállalnia kell, hogy az épület új-
jáépítését vagy vásárlást haladéktalanul elvégzi.

A támogatás összegét az önkormányzat állapítja meg.
Tekintettel kell lennie az egyedi szociális helyzetre és
a rászorultságra valamint a rendelkezésre álló önerô-
re is. A támogatást építôanyag, lakóingatlan vásárlá-
sára, építési szolgáltatás igénybevételére és a tervek
adaptálási költségeinek, valamint a kivitelezési eljárá-
sok díjazására kell felhasználni. A támogatást az ön-
kormányzatnak lehetôleg közvetlenül az építést vég-
zô vállalkozásnak kell kifizetni, de a károsult részére
semmiképpen nem lehet kézpénzes kifizetést eszkö-
zölni. Amennyiben a károsultnak fizetik ki a támoga-
tást, a felhasználást számlával kell igazolni. Fontos
tudni, hogy az érintett önkormányzatoknak a részlet-
szabályokról külön rendelkezniük kellett.

dr. Vizi András

Az idei év természeti csapásai az egész országot
megviselték, de mégis a legnagyobb károk Ma-
gyarország észak-keleti vidékén következtek
be. A falvak, települések házainak újjáépítése
mellett számtalan olyan intézkedés szükséges,
melyekkel az ár-, és belvíz esetén a járványok
kialakulása megelôzhetô. Ezeket a közegészség-
ügyi intézkedéseket tekintjük át, remélve, hogy
eligazítást nyújthatunk az érintettek számára.

A katasztrófa helyzetekben az egészségügyi és jár-
ványügyi intézkedések megtétele kapcsán a fô
irányt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) adja. Általános
jelleggel az ÁNTSZ hatáskörébe tartozik többek

Közegészségügyi szabályok, 
és járványt megelôzô intézkedések
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között a járványügyi tevékenység körében a jár-
ványveszély és járvány megállapítása, a járvány
kialakulását megakadályozó, megelôzô lépések
megtétele, a védôoltások, járványügyi szûrôvizs-
gálatok elrendelése. Az ÁNTSZ a tevékenyégét re-
gionális és kistérségi szinten látja el, szervezeti ta-
goltságát is ehhez igazítja. 

A 2010. júniusi esôzések és áradások következté-
ben az ÁNTSZ kiadta azt a lakossági tájékoztató-
ját, mely alapvetôen a katasztrófa helyzettel érin-
tett lakosság számára szól, és amely a járvány
helyzet megelôzésére szolgál. Ez a tájékoztató tel-
jes terjedelmét tekintve az alábbi linken keresztül
hozzáférhetô:

http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/aktualis/lak
ossagi_tajekoztato_arviz_2010_jun_20100608.pdf .

Lényegét tekintve összefoglalja az árvíz esetén
szükséges egyszerû, de igen fontos óvintézkedé-
seket, melyek az alábbiak:

- a fogyasztásra szánt élelmiszerek gondos vizs-
gálata (ne legyen romlott, vagy ismeretlen
helyrôl származó). Ugyanez érvényes az ivó-
vízre, melyet ellenôrzött forrásból (pl. palacko-
zott víz) célszerû beszerezni,

- szúnyog elleni és egyéb kártevôkkel szembeni
helyi védekezés,

- az árvíz sújtotta területeken tilos a fürdés, me-
lyet egyrészrôl a fokozott fulladásveszély, más-
részrôl a szennyezett víz miatti fertôzésveszély
indokol, 

- rágcsálókkal, esetlegesen a lakott területekre
betévedt vadállatokkal szembeni védekezés, 

- vegyszerek elkülönítése a víztôl (olaj, kémiai
anyagok), ennek kapcsán az ÁNTSZ külön fel-
hívja a figyelmet arra, hogy amennyiben vegy-
szerrel szennyezett vízrôl van szó, akkor cél-
szerû segítséget kérni az ÁNTSZ-tôl, vagy más
szolgálattól a vegyszer semlegesítése és az
esetleges gyógykezelés tárgyában, 

- különös figyelmet kell szentelni az öregekre,
gyermekekre, terhes anyákra.

Kiegészítésként fontosnak tartjuk arra is felhívni a fi-
gyelmet, hogy amennyiben szennyvíz kerül a vízbe,
ez esetben különösen indokolt a fenti fôbb óvintézke-
dések betartása. Célszerû ilyen esetekben például ön-
kormányzati szinten mobil WC-ket beszerezni. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben
járványveszély áll fenn, akkor az országos
tisztifôorvos közvetlenül intézkedési jogkörrel
bír. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül megteheti
azokat az egészségügyi intézkedéseket, melyek a
járvány megszüntetéséhez, vagy elhárításához
szükségesek. Természetesen mind a tisztifôor-
vos, mind pedig a regionális, és kistérségi szerve-
zetek is a helyi orvosoktól szerezhetnek informá-
ciókat arról, hogy járványveszély áll fenn.
Ugyanis a helyi orvos (háziorvos) köteles jelezni
a fertôzések számát, és az esetleges járványra vo-
natkozó veszélyt.

Azt, hogy járványról van szó, végsô soron az or-
szágos tisztifôorvos állapítja meg, és kommuni-
kálja ki az országos média útján (pl. rádió, televí-
zió, írott sajtó). Ekkor merül fel a védôoltások kér-
dése. Egy árvíz idején, többféle olyan megbetege-
dés alakulhat ki, melyekkel szemben létezik olyan
védôoltás, mellyel a fertôzés megelôzhetô. 

Azonban milyen kötelezettségei vannak az állam-
polgároknak a járványveszély, illetve a járvány
idején?

A védôoltásra kötelezett személy köteles védôol-
tás, illetve azt követôen a védôoltás eredményé-
nek ellenôrzéséhez szükséges kontroll vizsgálat
céljából a megjelölt helyen és idôben megjelenni,
és magát az oltásnak, illetôleg vizsgálatnak alávet-
ni. A gyermekek vonatkozásában a gyermek törvé-
nyes képviselôi (úgy, mint az édesanya, édesapa)
köteles arról gondoskodni, hogy a gyermek részé-
re a védôoltást beadják. 

Abban az esetben, ha valaki a védôoltás helyén a
megjelölt idôben nem tud megjelenni, akkor ezt a
körülményt köteles elôzetesen bejelenteni, és egy
új idôpontban az oltás beadása céljából megjelen-
ni. Ugyanez az eljárás akkor, ha valaki már elôze-
tesen megkapta a szükséges védôoltást. Ezt legin-
kább oltási könyvvel lehetséges igazolni. 

Mivel hasonló természeti katasztrófák esetén az
árvíz ideje, valamint a levonulása alatt a fertôzés-
veszély igen nagy, ezért célszerû mindig tájéko-
zódni a megfelelô higiénés módszerekrôl. 

Dr. Burján Zsuzsanna
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1. Milyen szabályok vonatkoznak a kártérí-
tésre?
A vagyonbiztosításra általános szabályo-
kat a Polgári törvénykönyvünk határoz
meg, viszont részletekbe menôen mindig
a biztosítás üzletszabályzata (vagy általá-
nos szerzôdési feltétele) tartalmazza a
részletes rendelkezéseket. A Biztosítás
megkötésekor ezért ajánlott legalább az
üzletszabályzatról szóló ügyfél-tájékozta-
tót elolvasni. A biztosítás létrejöttekor át
kell adni az ügyfél részére az üzletsza-
bályzatot, ha ez nem történt meg, akkor a
www.biztositasifeltelek.hu weboldalon a
kérdéses irat megtekinthetô.

2. Mi a biztosított vagyontárgy?
Az a biztosított személy tulajdonát képe-
zô vagyontárgy, amely károsodása esetén
a biztosítónak szolgáltatási kötelezettsége
van. A vagyonbiztosítás kiterjedhet akár a
biztosított egész vagyonára, de a legtöbb-
ször csak a kötvényben egyenként megje-
lölt vagyontárgyakra terjed ki. 

3. Mi a biztosított kockázat?
Vagyonbiztosításnál a biztosítók általá-
ban nem minden esemény után vállalják a
szolgáltatásukat, hanem azt a gyakorlatot
követik, hogy elôre meghatározott kár-
események vonatkozásában kötelezik
magukat szolgáltatásra. Például, ha egy
üzletszabályzatban az árvíz, mint biztosí-
tási esemény nem szerepel, akkor az emi-
att az ingatlanban (biztosított vagyon-
tárgyban) keletkezett károk megtérítésére
a biztosító nem köteles. Egyes biztosítók
különbözô biztosított vagyontárgyakat je-
lölnek meg egyes kockázatokra nézve.
Például lopáskár (mint biztosítási kocká-
zat) bekövetkezte esetén csak a nyílászá-

rókat ért károkat térítik meg. Ebben a biz-
tosított kockázatban tehát biztosított va-
gyontárgynak csak a nyílászárók minô-
sülnek.

4. Mi a biztosítási összeg?
A biztosítási összeg a biztosító kártérítés-
ének felsô határa, maximum eddig az ér-
tékig térít a biztosító. A biztosítási összeg
nem haladhatja meg a vagyontárgy való-
ságos értékét. Amennyiben viszont ala-
csonyabb, mint a valós érték (alubiz-
tosítás) akkor a biztosító csak a biztosítá-
si összeg és a valós érték arányával azo-
nos mértékben köteles megtéríteni a káro-
kat. A biztosítás megkötésekor zajlik a
vagyontárgyak szemléje, ami a biztosítási
összeg megállapításának nélkülözhetet-
len mozzanata. Egyes biztosítók minden
biztosítási kockázat esetében külön bizto-
sítási összegeket állapítanak meg.

5. Mi a biztosító szolgáltatása?
A biztosított kockázat bekövetkezte ese-
tén a biztosítók általában meghatározott
összeg (kártérítés) megfizetésére kötele-
zik magukat, de vállalhatnak egyéb szol-
gáltatásokat is. Ilyen többletszolgáltatás
lehet akár a lakás megsemmisülésekor a
cserelakás biztosítása. 

6. Mi az amortizáció?
Fôszabály szerint a biztosító kizárólag a
károsodott vagyontárgynak a káresemény
bekövetkeztekor fennálló értékét köteles
megtéríteni. A dolog vásárlásakor fennál-
ló érték (vételár) a dolog használatával és
az idô múlásával csökken, ezt nevezzük
amortizációnak. A vételárból a biztosító
szakértôje becsli meg az amortizáció
mértékét, és így állapítja meg a kifizetés

Gyakran ismételt kérdések§ §
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összegét. A biztosító által becsült amorti-
záció természetesen támadható, ilyenkor
bíróság elôtt az ügyfélnek kell bizonyíta-
nia a dolog helyes értékét.  Egyes tárgyak
- például az elektronikai eszközök - rend-
kívül gyorsan amortizálódnak.

7. Mi az értékkövetés?
Az értékkövetés azt jelenti, hogy a bizto-
sító nem alkalmaz amortizációt, tehát új
értékén téríti meg a dolgot ért kárt. Az ér-
tékkövetésért általában évente külön díjat
kell fizetni.

8. Mit kell tenni káresemény bekövetkezte
esetén?
Az üzletszabályzatban a biztosítók meg-
határozhatják a kötelezô tennivalókat. Ál-
talános szabály, hogy mindent meg kell
tenni a károk enyhítése végett, és az ezzel
járó költségek megtérítésére is köteles a
biztosító. A következô fontos dolog a
károk megfelelô módon történô rögzítése
(fénykép) és a biztosító azonnali, bizo-
nyítható módon történô értesítése (kárbe-
jelentés). A kárbejelentés határidejét üz-
letszabályzatban rögzítik, a késedelmes
bejelentés akár a biztosító mentesülésé-
hez is vezethet. 

9. Miért fontos a kárfelvételi jegyzôkönyv
A bejelentés után néhány nappal megjele-
nik a biztosító kárszakértôje és kárszemle
során kárfelvételi jegyzôkönyvben rögzí-
ti a károkat. A biztosító csak a kárfelvéte-
li jegyzôkönyvben szereplô károkat fo-
gadja el, ezért fontos, hogy abban minden
sérülés szerepeljen.

10. Hogyan lehet bizonyítani a kárösszeget?
A biztosító a kár összegét vagy a dolog
vásárlását bizonyító számla, vagy javítási
árajánlat alapján, esetleg szakértôi becs-
léssel állapítja meg. A nem javítható

használati tárgyak esetében a számla a
legjobb megoldás, az ezen szerepelô ösz-
szegbôl amortizáció számításával kerül
majd megállapításra a kárösszeg. A javít-
ható tárgyakat, vagy az ingatlant érintô
károknál javítási árajánlat (vagy az ezek
szerint kiállított számla) alapján kerül sor
a kifizetésre. Javítási árajánlatot a szak-
munkával foglalkozó társaság vagy egyé-
ni vállalkozó állíthat ki, ami optimális
esetben részletesen tartalmazza az elvég-
zendô feladatokat és az ezekért járó díjat. 

11. Mi a teendô, ha a biztosító nem azt a
kártérítési összeget akarja kifizetni, ami-
re én számítok?
Az ügyfél által beküldött árajánlatot a
biztosító visszautasíthatja, ilyenkor bíró-
ság elôtt szakértôvel kell bizonyítani az
árajánlat helyességét. Végsô esetben ki-
zárólag szakértôi becsléssel is meg lehet
állapítani a kárösszeget, de nem árt tudni,
hogy ennél a módszernél a számla sze-
rinti vételárral és a javítási árajánlattal
történô meghatározás is erôsebben érvé-
nyesül.

12. Hol találok szakértôt, aki igazolja, hogy
valóban többet ér a vagyontárgy?
Peres eljáráson kívül, amennyiben a dol-
got lehetséges javítani, akkor elegendô
egy javítási árajánlat, ha már javíthatat-
lan, akkor pedig a vételárat tanúsító
számla. Le kell szögezni viszont, hogy a
bírság elôtt a kárösszeg alátámasztása
szinte mindig igazságügyi szakértô fel-
adata, ezért bonyolultabb kérdésekben (pl.
statikai szakkérdés) érdemes felvenni a
kapcsolatot már peren kívül igazságügyi
szakértôvel. Igazságügyi szakértôk elér-
hetôségei a www.miszk.hu weboldalon
találhatók.

Dr. Vizi András
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