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Kedves Ügyfelünk!
Sok szeretettel üdvözlöm Önt Jogtárs magazinunk hűsítő és 
sok-sok hasznos információt tartalmazó hasábjain. Akár a     
strandon, akár egy hosszú utazás közben kísérhetjük Önt     
útitársként, szokásunkhoz híven szeretnénk abban segíteni, 
hogy a száraz paragrafusokat megfejthető és kiismerhető for-
mába öntsük.
A mai világban elengedhetetlen, hogy jogtudatosak legyünk, 
és érdeklődjünk saját jogainkkal és igényérvényesítési lehe-
tőségeinkkel kapcsolatban, hiszen számos olyan élethelyzet 
adódhat, hogy ha lankad a figyelmünk, nagyon könnyen be-
csaphatnak, megkárosíthatnak bennünket.
A média számos képviselője mellénk állt és szinte naponta 
jelennek meg írásaink a legolvasottabb hazai napi- és hetila-
pokban, illetve internetes orgánumokban. Jogi szakértőinket 
rendszeresen kérdezi számtalan rádió és televízió csatorna a 
legfrissebb, a legtöbb nézőt, vagy hallgatót érintő jogszabályi 
változásokról, ambivalenciákról.
A jogbiztonságot egyre inkább nélkülöző világ cégünk min-
dennapjaiban is változást hozott: folyamatosan növekszik a 
hozzánk beérkező ügyek száma, egyre többen tisztelnek meg 
bennünket bizalmukkal. Nagy örömünkre szolgál, hogy jogi 
támaszként Önök mellett lehetünk – akár a nap 24 órájában!

Kellemes olvasást kívánok!

   Szabó György,  vezérigazgató

Idén – immár ötödik alkalommal – a Superbrands-bizottság neves 
szakértőkből álló zsűrije szerint Társaságunk ismét kiérdemelte a 
világ leghíresebb márkaértékelési rendszerének díját. A Superbrands 
magyarországi története során ezeket a díjakat eddig csak a 
független bizottság ítélhette oda az arra érdemesnek tartott piaci 
szereplőknek. Az értékeléskor figyelembe vették a márka tradícióit, 
közszereplését, elismertségét és jó hírnevét. Ebben az évben azon-
ban a versengő márkák fogyasztóinak véleményét is megkérdezték 
egy hivatalos kutatás során, mely szerint a D.A.S. kimagaslóan telje-
sített az ügyfélkiszolgálás, az általa nyújtott szolgáltatás minőségének 
és szakmai felkészültségének tekintetében is, így Társaságunk 
számára ez az ötödik díj még nagyobb megtiszteltetést jelent.

D A S JogSzerv iz

Jogtárs

Sikertörténetek – 2. oldal
Ön mit tett volna jogvédelmi biztosítás nélkül?

Ha felmondunk, akkor is jár 
az álláskeresési járadék? – 3. oldal
Az ellátás csak korlátozott ideig folyósítható, de 
vajon mennyire sürgető az, hogy másik állást 
találjunk?

A szomszéd bulija mindig hangosabb – 4. oldal
Következmények nélkül hangoskodni nem lehet: 
megéri összerúgni a port a szomszédokkal?

Jelentősen egyszerűsödött 
a műszaki vizsga szabályozása – 4. oldal
Javul az adatbiztonság és rövidül a forgalomba 
helyezési eljárás ügyintézési ideje is.

Határátlépés bonyodalmak nélkül – 5. oldal
Mielőtt útnak indulnánk, győződjünk meg arról, 
hogy a célország vízumköteles-e!

Júliustól már 0,5 ezrelékes véralkoholszintnél 
büntetőeljárás indul – 6. oldal
A hűsítő sör elfogyasztását inkább mellőzzük, 
mielőtt autóba ülnénk, hiszen bűncselekményt 
követünk el – mérlegelés nélkül!

Ezek a gyerekek biztonságát célzó legújabb 
KRESZ-szabályok – 7. oldal
Szigorodó rendelkezések, melyek be nem tar-
tásáért kemény pénzbüntetés jár az autósoknak.

Nyerjen együtt barátjával! – 8. oldal
Legközelebb talán Önt és kedves Barátját köszönt-
hetjük nyertesként!

Kellemes és pihentető nyarat 
kívánunk minden kedves 

Ügyfelünknek!

Mi azért dolgozunk, hogy az 
igazság ne legyen pénz és 

szerencse dolga!

Ötödszörre is ötösre vizsgázott a D.A.S.!

i k hű ítőő é
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Mesélje el Ön is D.A.S.-es történetét! Várjuk írását a marketing@das.hu email címre!
Minden beküldôt megajándékozunk egy D.A.S.-es ajándékcsomaggal!

 A történetek beküldésének határideje: 2013. december 20. A pályázat résztvevője hozzájárul, hogy az általa beküldött történetet, vagy annak egy
részletét szerkesztett formában a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. kiadványaiban és weboldalán felhasználja a beküldő nevének feltüntetése nélkül.

Sikertörténetek 
- Ön mit tett volna jogvédelmi biztosítás nélkül?

Hiányos garancia

Ügyfelünk telefonkészüléke több alkalommal 
meghibásodott, melyet a folyamatos javítások 
során sem tudtak helyreállítani. Ügyfelünk az 
eladótól kérte, hogy a telefonját cseréljék ki 
egy másik típusú készülékre, mely igényét a 
telefonszolgáltató cég elutasította, és tovább-
ra is csak a javítást vállalták volna. Ügyfelünk 
ekkor fordult Társaságunkhoz. Felszólító leve-
lünk hatására az eladó a hibás mobil helyett 
egy másik, az ügyfél által kiválasztott típusú 
készüléket bocsátott Ügyfelünk rendelkezésé-
re, és javítás után még a régi telefonját is 
megtarthatta. 

Négy keréken járó feltétel 

Ügyfelünket a rendőrség szabálysértési eljárásban a közúti közlekedés rendjének megza-
varása miatt 50 000 Ft pénzbírsággal sújtotta, illetve a járművezetéstől 5 hónapra eltil-
totta. Tekintettel arra, hogy Ügyfelünknek a munkavégzéshez elengedhetetlen a jogosít-
vány megléte, Társaságunkhoz fordult segítségért. A szabálysértési határozattal szemben 
a törvényes határidőn belül kifogást nyújtottunk be, melynek hatására a bíróság a határo-
zatot megváltoztatta: a járművezetéstől történő eltiltást mellőzte, melynek köszönhetően 
Ügyfelünk nem vesztette el a munkahelyét. 

Zajos házőrző 

Ügyfelünk bejelentésében jelezte, hogy a 
szomszéd kutyája folyamatos, indokolatlan 
ugatásával szükségtelenül zavarja őket az in-
gatlanuk rendeltetésszerű használatában. 
Ugatta a hazaérkező gazdát, a vihart, akár 
éjszakai órákban, hosszú időn keresztül is. 
Többszöri kérése ellenére a szomszéd az ebet 
nem hallgattatta el, így Ügyfelünk jogi lépé-
seket kívánt tenni. Az ügyben birtokvédelmi 
eljárást kezdeményeztünk, melynek során 
megtartott meghallgatáson sikerült a szom-
széddal egyezségre jutni, melyben vállalta, 
hogy a kutyát nevelni fogja, ezzel Ügyfelünk 
és családjának nyugalmát biztosítva.

Születésnapi B-terv 

Ügyfelünk kuponos oldalról rendelt egy terméket, amelyre ráadásul egy konkrét 
időpontban volt szüksége: a felesége születésnapján. A kupon ellenértékét haladékta-
lanul  megfizette, azonban a kupont nem kapta meg, így, bár az ajánlat még egy darabig 
fennállt, azt nem tudta meglepetésként hasznosítani. A szolgáltató első körben nem 
válaszolt Ügyfelünk reklamációjára. Első megkeresésünk után jelezte, hogy mivel a ku-
pon még felhasználható, ezért az összeg visszafizetésére nincs módja, de a kupont ekkor 
eljuttatta Ügyfelünkhöz. Társaságunk ismét megkereste a szolgáltatót, hiszen Ügy-
felünknek ekkor már nem volt szüksége a kuponra, már megajándékozta feleségét más-
sal. Emiatt kértük a kupon teljes értékének megtérítését, amelyet a szolgáltató ezt 
követően kénytelen volt visszafizetni.
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Amennyiben meg szeretnénk szüntetni a 
munkaviszonyunkat, azonban helyette nincs 
még másik állásunk, érdemes elgondolkoz-
ni azon, hogy az állás nélkül eltöltött idő-
szakban, miből is fogunk megélni. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munka-
nélküliek ellátásáról szóló törvény szerint az 
álláskeresési járadék azt a személyt illeti 
meg, aki álláskereső, az álláskeresővé vá-
lását megelőző három éven belül legalább 
360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, 
munkát akar vállalni, de önálló álláskere-
sése nem vezetett eredményre és számára 
az állami foglalkoztatási szerv sem tud meg-
felelő munkahelyet felajánlani.

A munkahely akkor megfelelő, ha egészségi 
állapota szerint az álláskereső a munka el-
végzésére alkalmas, a várható kereset az ál-
láskeresési járadék összegét, illetőleg a 
kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, 
a munkahely és a lakóhely közötti, naponta 
- tömegközlekedési eszközzel - történő oda- 
és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz 
éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven 
aluli gyermeket egyedül nevelő férfi állás-
kereső esetében a két órát nem haladja meg 
és az álláskereső foglalkoztatása munkavi-
szonyban történik.

A kereső tevékenység fogalmába minden 
olyan munkavégzés beletartozik, amelyért a 
munka elvégzője díjazást kap, akár munka-
viszony, vállalkozói jogviszony, megbízási 
jogviszony keretében. 

A folyósítás kezdő napja a nyilvántartásba 
vétel napja, kivéve, ha a munkaviszony a 
munkáltató rendkívüli felmondásával, vagy 
a munkavállaló rendes felmondásával szűnt 
meg, mert akkor csak a megszűnést követő 
90 nap elteltével folyósítható az ellátás. Ad-
dig pedig semmilyen ellátásra nem vagyunk 
jogosultak.

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem 
benyújtását megelőző négy naptári negyed-
évben az érintett jogviszonyokban elért 
munkaerő-piaci járulék alapja havi átlagos 
összegének alapulvételével kell kiszámítani. 
Abban az esetben, ha a nyilvántartásba vétel 
későbbi időpontban történik, mint az ellátás 
iránti kérelem, akkor a nyilvántartásba vétel 
időpontjától kell vizsgálni a négy naptári 
negyedévet. Ha az álláskereső az álláske-  
resővé válását megelőző négy naptári ne-
gyedévben több munkaadóval állt munka-
viszonyban, vagy több vállalkozói tevékeny-
séget is folytatott, vagy munkaviszonyban 
állt és vállalkozói tevékenységet is folytatott, 
az álláskeresési járadék összegét valameny-
nyi munkaadónál, illetőleg vállalkozói tevé-
kenysége során elért átlag járulékalap ala-
pulvételével kell kiszámítani. 

A járadék összege a folyósítás teljes idő-
tartama alatt a járadékalap 60 százaléka, 
amely azonban nem lehet magasabb a jogo-
sultság kezdő napján hatályos kötelező leg-
kisebb munkabér napi összegénél.  Az ál-
láskeresési járadék folyósításának időtarta-
ma minimum 36 nap, legfeljebb azonban 
csak 90 napig juttatható.  

Megszűnik a jogosultság, ha az álláskereső 
nem működik együtt a munkaügyi központ-
tal; ha nem jelentkezik a megadott idő-
pontban, vagy nem vállal olyan munkát, ami 
minden tekintetben megfelelő lenne neki.

Amennyiben a folyósítási idő lejár, és az 
álláskereső nem tudott elhelyezkedni, akkor 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vá-
lik jogosulttá, úgynevezett aktív korú ellátást 
fog kapni, amely havi összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
80%-a, jelenleg ez 22.800,- Ft-ot jelent. 

Az ellátásra való jogosultságot a települési 
önkormányzat szociális rászorultság alapján 
állapítja meg. A közfoglalkoztatásról szóló 
törvény értelmében, az aktív korú ellátásra 
jogosultak a munkaügyi központ által fel-
ajánlott bármilyen munkát, akár a köz-
munkát is el kell vállalniuk, függetlenül attól, 
hogy milyen végzettségük van. Ha ezt ugyan- 
is megtagadják, akkor elveszítik az ellátásra 
való jogosultságot. 

dr. Nyilas Anita

Az elmúlt hónapok szélsőséges időjárása 
rengeteg család életét megkeserítette és 
sajnálatos módon az is előfordult, hogy 
egy élet munkáját veszítették el szinte 
egyik pillanatról a másikra. A márciusi 
hóhelyzet, az áprilisi viharok és a belvíz 
pusztítása, valamint a júniusi rekord 
méretű árvíz olyan mértékű katasztrófa-
helyzetet teremtett hazánkban, hogy az 
állami és a civil szervezetek összefogása 
nélkülözhetetlen lett volna ahhoz, hogy 
felülkerekedjünk a természet erején. Tár-
saságunk - átérezve az érintettek kiszol-

gáltatottságát -, kiemelten kezelte az 
időjárási tényezők következtében kiala-
kult helyzetet ezért ezekben az idő-
szakokban telefonos segélyvonalat nyi-
tottunk.

A telefonhívások során Társaságunk 
szakemberei többek között felhívták a 
károsultak figyelmét arra, hogy az ese-
mény után mi a kárbejelentés menete, 
hogyan intézzék a kárszemlét, milyen 
dokumentumokat és formanyomtatvá-
nyokat kell használni, milyen jogaik, 

jogorvoslati lehetőségeik vannak, és  
hogyan érvényesíthetik azokat. A köte-
lezettségmentes, telefonos iránymuta-
tás célja az volt, hogy a károsultak minél 
eredményesebben tudják érvényesíteni 
jogaikat, jogos érdekeiket. Tudjuk, hogy 
védőháló nélküli helyzetbe kerülhetnek 
az állampolgárok, ha nem ismerik, hog-
yan élhetnek az őket megillető jogokkal. 
Célunk, hogy a jövőben is folytassuk 
missziónkat és felhívjuk lakosság je-
lentős részének a figyelmét a hatékony 
jogi érdekképviseletre.

"A kereső tevékenység fogalmába 
minden olyan munkavégzés beletar-
tozik, amelyért a munka elvégzője 
díjazást kap, akár munkaviszony, 
vállalkozói jogviszony, megbízási 

jogviszony keretében." 

Ha felmondunk, akkor is 
jár az álláskeresési járadék?

A társadalmi felelősségvállalás jegyében a bajbajutottak mellé állunk

Sokan nem tudják, hogy amennyiben a munkavállaló mondja fel a munkaviszonyt, abban az esetben 
nem jár munkanélküli járadék, csak 90 nap után. Fontos továbbá, hogy az ellátás csak meghatározott 
idejű munkaviszony után jár, korlátozott ideig.
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A Polgári Törvénykönyv általánosságban 
fogalmazza meg, hogy a tulajdonos köte-
les tartózkodni minden olyan magatar-
tástól, amellyel másokat, különösen szom-
szédait szükségtelenül zavarná, vagy 
amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztet-
né, így természetesen zenehallgatás, vagy 
egy buli alkalmával is figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a megszervezett mulatság 
a szomszédot indokolatlanul ne zavarja.
Következmények nélkül ugyanis nem lehet 
hangoskodni. Amennyiben valaki progra-
mot tervez, célszerű azt inkább bejelenteni 
a szomszédoknak, mivel így talán megér-
tőbbek lesznek. A bejelentéssel csupán 
megértést és türelmet lehet kérni, a meg-
engedett decibelhatárt azonban ekkor sem 
léphetjük át.
Ha valaki a felszólítás ellenére sem hagy 
fel a hangoskodással, mindenképpen ér-
demes azt jelezni a rendőröknek, akik a    
helyzetet ellenőrizni érkeznek és intézked-
nek, esetlegesen eljárást is indítanak.
A szabálysértésekről szóló törvény értel-
mében a csendháborítás szabálysértését 
követi el és pénzbírsággal sújtható az, aki 
lakott területen, az ott levő épületben, 
vagy az ahhoz tartozó telken, tömegköz-
lekedési eszközön, továbbá természeti és 
védett természeti területen indokolatlanul 
zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy má-
sok nyugalmát, illetőleg a természeti vagy 
a védett természeti értéket zavarja. Ha a 
pénzbírság nem hajtható be, azt közérde-
kű munkára vagy elzárásra kell átváltoz-
tatni, így a szankciót ma már senki sem 
úszhatja meg.
Fontos tudni, hogy a jogszabály időbeli 
korlátot nem fogalmaz meg, így a csend-
háborítást akár nappal is el lehet követ-
ni, jellemzően azonban a gyakorlatban 
ez inkább az esti, éjszakai órákban való-
sul meg. 

dr. Bezzegh Edina

A jó idő megérkeztével egyre többen töltik 
szabadidejüket  a kertben, akár a családdal, 
akár nagyobb baráti társasággal. A kerti 
partik nagyon hangulatosak, azonban nem 
árt figyelemmel lenni arra, hogy a szomszé-
dokat ne zavarja az esetleg hangosabb tár-
sasági élet, zene.

A szomszéd 
bulija mindig 
hangosabb

Jelentősen egyszerűsödött a 
műszaki vizsga szabályozása
Régóta esedékes volt már, hogy a közlekedésigazgatás informatikai hát-
tere fejlesztésre kerüljön és ezáltal a területen érzékelhető adminisztratív 
terhek is csökkenjenek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium sajtótájékoz-
tatón hívta fel a figyelmet arra, hogy legkésőbb 2013. október 1-jétől 
jelentősen egyszerűbbek lesznek az igazgatási szabályok. 

Az egyszerűsítések az informatikai hát-
tér fejlesztésével, vagy dokumentációs, 
az információs igények csökkentésével 
valósulnak meg. Emellett az informati-
kai rendszerek összehangolásának kö-
szönhetően javulni fog az adatbizton-
ság és jelentősen 
rövidül majd a for-
galomba helyezési 
eljárás ügyintézési 
ideje is. 

Október elsejétől a 
mezőgazdasági von- 
tatókat csak ötéven-
te kell majd vizsgáz-
tatni, ezáltal  pedig 
jelentősen egyszerűbbé válik a gazdák 
helyzete. Az intervallum kitolása indo-
kolt, hiszen ezeket a járműveket jellem-
zően  nem a közúti közlekedésben veszik 
igénybe. Szintén egyszerűbbé válik a kül- 
földi autók behozatala is, mivel ezeket 
már nem kell majd külföldön a vevő ne-
vére írni. 

Fontos változás, hogy a műszaki vizs-
gálatánál külön meghatalmazás kiállí-

tása nélkül is eljárhat majd a szerviz dol-
gozója, vagy az a személy, akinek a 
tulajdonos a járművet és annak ok-
mányait átadta a vizsga lefolytatása cél-
jából. A minisztérium indoklása szerint 
erre azért van szükség, mert a jármű-

vek közel négyötö-
dét nem a tulajdo-
nos, hanem az általa 
megbízott szerviz 
vizsgáztatja, a meg-
hatalmazás pedig 
csak adminisztratív 
teher ebben az eset-
ben.  Ésszerű módo-
sítás az is, hogy a 
rendszámtábla kör-

nyezetvédelmi plakettjét már nem fog-
ják minden vizsgánál cserélni, csak ak-
kor, ha az sérült. Az informatikai 
rendszerek összehangolása miatt vár-
hatóan az is megvalósul majd, hogy 
nem kell a kötelező felelősségbiztosítás 
igazolását mindig magunknál tartani, 
mert a rendőrség a hiteles online adat-
bázisból hozzáfér majd ezekhez az ada-
tokhoz is.

dr. Vizi András

"... az informatikai rendszerek 
összehangolásának köszönhetően 

javulni fog az adatbiztonság
és jelentősen rövidül majd a 
forgalomba helyezési eljárás 

ügyintézési ideje is." 

földi autók behozatala is, mivel ezeket 
már nem kell majd külföldön a vevő ne-
vére írni. 

Fontos változás, hogy a műszaki vizs-
gálatánál külön meghatalmazás kiállí-

nem kell a kötelező felelősségbiztosítás 
igazolását mindig magunknál tartani, 
mert a rendőrség a hiteles online adat-
bázisból hozzáfér majd ezekhez az ada-
tokhoz is.

dr. Vizi András
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A vízum egy ország területére való belé-
pésre, ott tartózkodásra, kiutazásra, vagy 
egy ország területén való átutazásra fel-
jogosító engedély. Ez lehet egy külön ok-
mány, vagy akár a kérelmező útlevelébe 
beütött pecsét is. A vízumot kibocsátó 
ország különböző feltételeket szabhat a 
beutazást illetően, például csak egyszeri 
belépésre jogosít fel a vízummal, vagy 
csak munkavállalási engedélyhez kötöt-
ten adja azt ki. 

Az Európai Unió tagállamainak fontos 
célkitűzése a határokon gyakorolt ellen-
őrzés fokozatos megszüntetése, illetve 
a határok teljes lebontása. Ebből a cél-
ból jött létre a Schengeni Egyezmény, 
mely egyezmény a belső határőrizet 
megszüntetését és a külső határok 
közös ellenőrzését jelenti. Eszerint az 
azt aláíró országok állampolgárai egy-
más határait bármiféle engedély nélkül 
csupán egy személyigazolvány birtoká-
ban átléphetik.

Az egyezménynek nem minden unióbeli 
ország a tagja, valamint vannak nem EU-
beli tagjai is. Magyarország 2007. de-
cember 21-től vált a schengeni térség 
teljes jogú tagjává.

Az, hogy csatlakoztunk a Schengeni 
Egyezményhez, nem azt jelenti, hogy úti 
okmány nélkül léphetjük át a schengeni 
tagországok határát. Útlevéllel, vagy 
személyi igazolvánnyal mindenfélekép-
pen rendelkezni kell.

Az utazáshoz szükséges okmányokat a 
külföldre történő utazásról szóló 1998. 
évi XII. törvény határozza meg, mely alap-
ján az utazás joga érvényes úti okmány-
nyal gyakorolható. A magyar állampol-
gár érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal is gyakorolhatja a külföldre uta-
zás jogát az Európai Gazdasági Térségről 
szóló egyezményben részes tagállamok 
területére történő beutazáskor és a tagál-
lamok közötti utazás során, valamint ha 
azt nemzetközi szerződés lehetővé teszi. 
Az utazás előtt mindenképpen győződ-
jünk tehát meg az úti okmányok érvé-
nyességéről!

Az útlevéllel általában mindenhova utaz-
hatunk. Természetesen, ha vízumra van 
szükség egy adott országba történő uta-
záshoz, akkor azt meg kell szerezni. Sze-
mélyi igazolvánnyal pedig az Európai 
Gazdasági Térség tagállamaiba utazha-
tunk, illetve azokon kívül nemzetközi szer-
ződés alapján.

A schengeni vízum- és beutazási szabályok 
csak a 90 napot meg nem haladó tartóz-
kodásra vonatkoznak, addig élvezhetnek 
tehát a határátlépők vízummentességet.  A 
hosszú távú, 90 napot meghaladó tartóz-
kodás szabályait az egyes tagállamok saját 
nemzeti jogszabályai határozzák meg. 

A vízum tehát előzetes beutazási enge-
dély, amely birtokosát nem jogosítja fel 
automatikusan a belépésre. A beutazás 
és tartózkodás feltételeinek igazolását a 
határátkeléskor is kérhetik az utastól, s 
amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, 
úgy a határról visszafordíthatják. 

Amennyiben utazási célunk egy vízum-
köteles ország, a vízum iránti kérelmet 
annak az államnak a külképviseletén kell 
benyújtani, amely ország a látogatásunk 
célja. Erről egyébként az általunk válasz-
tott utazási iroda bővebb információval 
tud szolgálni, s általában segít is minket 
ennek elintézésében.

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy kis 
kedvenceinket miképpen tudjuk magunk-
kal vinni a külföldi utazásunkra. Az Euró-
pai Unió előírásai szerint a kutyának, 
macskának, a vadászgörénynek kisállat-
útlevélre van szüksége. Az utazás előtt 
mindenképpen javasolt. Ha Únión kívüli 
ország az utazás célpontja, akkor az adott 
ország külképviseletén szükséges érdek-
lődnünk az egyéb feltételekről.

dr. Nyilas Anita

"Az, hogy csatlakoztunk a 
Schengeni Egyezményhez, nem 

azt jelenti, hogy úti okmány 
nélkül léphetjük át a schengeni 
tagországok határát. Útlevéllel, 

vagy személyi igazolvánnyal 
mindenféleképpen 
rendelkezni kell."

Határátlépés 
bonyodalmak 
nélkül

Nyaralás előtt mindenképpen szükséges meggyőződni 
arról, hogy az ország, amelynek területére belépni kívá-
nunk vízumköteles-e. Amennyiben ugyanis egy ilyen 
országban nem rendelkezünk vízummal, meg fogják 
tagadni a beutazásunkat annak ellenére, hogy útlevéllel 
rendelkezünk.

Mi azért dolgozunk, hogy az igazság ne legyen pénz és szerencse dolga!



6

Az ittas vezetés napjaink egyik legna-
gyobb közlekedésbiztonsági problémája. 
Az ittas vezetés veszélyességét tovább 
fokozza, hogy az ittas vezetők többsége 
általában a megengedett sebességet is 
túllépi.

Sokak szerint, csekély mértékű alkohol 
fogyasztása nem számít, a gyakorlat 
azonban ezt sokszor megcáfolja, ugyanis 
az alkohol kis mennyiségben is olyan 
élettani hatásokat válthat ki (észlelési idő 
növekedése, reflexek tompulása), mely-
ek veszélyeztetik a biztonságos közleke-
désre való alkalmasságot.

Az ittas vagy bódult állapotban történő 
járművezetés bűncselekménye megelő-
zésének szükségességéhez kettős jogi 
érdek fűződik. Egyrészt a közlekedés biz-
tonságának megóvása, másrészt az élet 
és a testi épség védelméhez fűződő érdek.

A vezető felel állapotáért

Tekintettel arra, hogy az alkohol csökken-
ti a koncentráló-, és reakcióképességet,  
a beszámítási képesség ezekben az ese-
tekben nagymértékben korlátozott, vagy 
teljességgel hiányzik. A büntetőjog azon-
ban ezt a kóros elmeállapotot nem tekin-
ti a beszámítási képességet kizáró vagy 
korlátozó tényezőnek, amely esetben 
mentesülhetne a járművezető a fele-
lőssége alól. A vezető ugyanis az állapo-
táért felelőssé tehető, tekintve, hogy az ő 

szándékától függ az alkoholfogyasztás, 
illetve annak mértéke.

A szeszes italtól vagy egyéb szertől be-
folyásolt állapot a jármű vezetőjét a biz-
tonságos vezetéséhez szükséges képes-
ségében károsítja, mellyel veszélyezteti 
a közlekedés egyéb résztvevőit is, így 
ebben az esetben bűncselekmény való-
sul meg. A szeszes italtól befolyásolt ál-
lapot, olyan állapot, amikor a véralkohol-
koncentráció foka, illetve a klinikai tünetek 
értékelése alapján megállapítható, hogy 
a járművezető nem képes a biztonságos 
vezetésre.

Akár egy év is adható

Az alkohol-koncentráció 0,8 ezrelék érték-
szintjét meghaladó mennyiség esetén, az 
emberi cselekvőképesség bizonyos mér-
tékű korlátozottsága már kimutatható. A 
járművezetőnél ez a hatás jelentkezhet a 
reflextevékenység lassulásában, kézreme-
gésben, látászavarban, egyensúlyzavar-

ban, amelyekhez társulhat gátláscsökke-
nés, önfegyelemhiány.

Az alkoholtól befolyásolt állapot azonban 
hosszabb folyamat, mely több stádium-
ból áll. A vezetés során tehát, a befolyá-
soltság utolsó fázisában már előfordulhat 
a figyelőképesség visszaesése, a fáradt-
ságérzet is.  Abban az esetben, ha az alko-
hol-koncentráció a 0,8 ezrelékes szintet 
eléri, bűncselekményről beszélünk, amely 
akár egy évig terjedő szabadságvesztés-
sel is büntethető.

Jog, posztalkoholos állapot, ezrelékek

Ha a közlekedésben résztvevő járművezető 
véralkohol-értéke 0,51 és 0,80 ezrelék közé 
esik, ez az érték általában még nem érinti a 
biztonságos vezetésre való képességet. 
Ilyen esetben az elkövető szabálysértési 
felelőssége állapítható meg.

Meg kell említeni továbbá, hogy létezik 
az úgynevezett posztalkoholos állapot, 
amelyet a bírói gyakorlat dolgozott ki. Ez 
az állapot az alkoholos befolyásoltságot 
követően jelentkezik ugyan, de a közér-
zetet még károsan befolyásolhatja. Az 
elfogyasztott alkohol "maradványtüne-
tei", hétköznapi szóhasználatban a "más-
napos" állapot tünetei befolyásolhatják a 
járművezető biztonságos vezetésre al-
kalmasságát. Akár ez az állapot is mega-
lapozhatja a szabálysértést.

dr. Nyilas Anita

A júliusban hatályba lépő új Büntető törvénykönyv a jelenlegi 0,8 ezrelékes szabálysértési határt 0,5-re fogja leszállítani. További 
változás lesz, hogy míg jelenleg az alkohol fogyasztásából származó befolyásoltság mértékét vizsgálják a bíróságok, az új jog-
szabályok szerint mérlegelés nélkül ittasnak kell tekinteni azt, akinek a szervezetében a véralkohol szintje a 0,5 ezreléket megha-
ladja. Nem lesz tehát mód arra, hogy egy esetleges orvosszakértői vizsgálat eredménye alapján bizonyítsa az érintett, hogy nem 
hatott az adott alkoholos befolyásoltság hátrányosan szervezetére.

Júliustól már 
0,5 ezrelékes véralkoholszintnél 
büntetőeljárás indul

" Abban az esetben, ha az 
alkohol-koncentráció

a 0,8 ezrelékes szintet eléri, 
bűncselekményről beszélünk,
amely akár egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel
is büntethető."

www.das.hu
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Ezek a gyerekek 
biztonságát célzó 
legújabb KRESZ-
szabályok

A KRESZ bevezeti a gyermekszállító 
autóbusz fogalmát, amely kategóriába 
minden olyan, nem menetrend szerint 
közlekedő jármű beletartozik, amelyen 
gyermekek és felnőtt kísérőik utazhat-
nak. A gyermekeket szállító autóbusz,    
illetve iskolabusz elején és hátulján el 
kell helyezni egy legalább 40 x 40 cm 
méretű fényt kibocsátó vagy megvilágí-
tott táblát, amely arra figyelmeztet, hogy 
az álló járművön, illetve annak közvetlen 
közelében gyermekek vannak, illetve buk-
kanhatnak fel.

Az így megjelölt úttesten álló autóbuszt - a 
gyermekek be- és kiszállásának, illetve az 
autóbusz mindkét oldali első es hátsó 
irányjelzőjének egyidejű működtetésével 
jelzett időtartamában - kikerülni, és az autó-
busz mellett - a párhuzamos közlekedésre 
nem alkalmas úttesten - elhaladni tilos.

Bizonyos alkalommal már tilos 
megelőzni az autóbuszt

A korábbi szabályozások alapján, a fen-
tiek szerint megjelölt autóbuszt kikerülni 
vagy mellette elhaladni csak fokozott 
óvatossággal és mérsékelt sebességgel 
lehetett. A hatályos szabályozás tehát az 
autóbusz előzését már egyértelműen 
tiltja. Azért fontos ez a szabályozás, mert 
a statisztikák alapján, a legtöbb gyalo-
gosgázolás akkor történik, amikor a gya-
logos a jármű takarásából lép ki.

Az iskolabusszal való közlekedés szabá-
lyai kiegészülnek továbbá a gyermekszál-
lítás megjelölésének kötelezettségére, 
mind a tábla, mind pedig felirat formájá-
ban. A gyermekszállító buszok a jövőben 
megállhatnak a menetrend szerint közle-
kedő autóbuszok megállóiban is.

Azon szabály, mely szerint lakott terüle-
ten belül a járművek vezetői kötelesek az 
elindulási szándékot jelző, menetrend 
szerint közlekedő autóbusznak, troli-
busznak a megállóhelyről való elindulá-
sát lassítással, illetve szükség esetén 
megállással is lehetővé tenni, annyiban 
változott, hogy a szabályozás tárgyát 
képező járművek kiegészültek az iskola-
busszal, illetve a gyermeket szállító autó-
busszal. A járművek vezetői továbbra is 
kötelesek meggyőződni az elhaladás 
veszélytelenségéről.

A kiegészítő jelzőtábla

Fontos változás, hogy a gyermekekre 
figyelmeztető tábla alatt elhelyezett 
kiegészítő jelzőtáblán megjelölt távolsá-
gon belül, amennyiben közúti jelzésből 
más nem következik, legfeljebb 30 km/h 
sebességgel szabad közlekedni. Ez leg-
inkább olyan területeken lesz fellelhető, 
ahol fokozattan számítani lehet gyermek 
úttestre lépésével, tehát főleg a közokta-
tási intézmények környékén.

Fenti szabályok betartása nem csak a bal- 
eset elkerülése miatt fontos, hanem a 
magas összegű pénzbírság miatt is. A  
szabályt megsértő ugyanis a cselekmény 
súlyosságától függően, ötezertől százöt-
venezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.

Természetesen, amennyiben a szabá-
lyok megsértése személyi sérülést is 
okoz, abban az esetben már bűncse-
lekmény is megvalósulhat, tehát sokkal 
komolyabb szankciókra lehet számítani. 
A rendőrség egy hónapos, a szabályok 
átvételéhez biztosított moratóriuma 
lejárt, tehát a szabályszegő ellen az in-
tézkedő rendőr már nem csak figyel-
meztetéssel fog élni.

dr. Nyilas Anita

Május elsejétől a KRESZ egyes rendelkezéseit módosí-
tották, illetve kiegészítették. Ennek indoka az volt, hogy 
a közelmúltban megszaporodtak a közúti közlekedés-
ben előforduló gyermekeket érintő balesetek. A KSH egy 
felmérése szerint, az utóbbi évtizedben több mint 1500 
tizennégy év alatti gyermek szenvedett ebből kifolyólag 
sérüléseket, évente. A szabályok szigorítására a gyerme-
kek védelme érdekében volt szükség.

"...álló autóbuszt - a gyermekek 
be- és kiszállásának, illetve az 
autóbusz mindkét oldali első és
hátsó irányjelzőjének egyidejű 

működtetésével jelzett 
időtartamában - kikerülni,

és az autóbusz mellett - a párhuza-
mos közlekedésre nem alkalmas 

úttesten - elhaladni tilos."

Csemetéink 
védelmében



8

Impresszum:

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.
1082 Budapest, Futó utca 47-53.

Felelõs szerkesztõ: Tarsoly Norbert

Szerkesztõ: Tosevski Danijéla

Szerzôk: dr. Bezzegh Edina, dr. Nyilas Anita, 

dr. Vizi András

www.das.hu

Ügyfélfogadás:
1082 Budapest, Futó utca 47-53.
Hétfõ:  9:00 - 11:00
Szerda:  8:00 - 20:00

Várjuk megkeresését postacímünkön (1428 Budapest, Pf. 9.), 
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faxon (06 1 486 3601), vagy írjon e-mail címünkre (info@das.hu)!

A játékban nem vehetnek részt a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt-vel szerzôdéses jogviszonyban álló biztosításközvetítõk és alkalmazottak, illetve azok a Szerzõdõk, akiknek egy 
éven belül bármely okból a Biztosítónál szerzõdésük megszûnt. Sorsoláson való részvétel feltétele, hogy az ajánló és az ajánlott szerzõdése a sorsolás idõpontjában érvényes 
legyen. A játék határidejének szempontjából az ajánlat aláírásának dátuma az irányadó, feltéve, hogy az adott biztosítási szerzõdés kockázatviselésének kezdete legkésõbb 2013.  
november 5-ig megkezdõdik. A nyeremény értéke az ajánló és az ajánlott szerzõdésének éves díja, szerzõdésenként maximum 45.000 Ft. A nyereményszelvény elvesztéséért a 
D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. felelõsséget nem vállal. Sorsolás idõpontja: november 15.

NYE RE MÉNY 

KU PON
Aján ló ne ve, cí me, te le fon szá ma: _____________________________________________________________

Aján lott ne ve, cí me, te le fon szá ma: ___________________________________________________________

Aján lott sze mély aján lat szá ma és an nak kel te: __________________________________________________
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Aján ló ne ve, cí me, te le fon szá ma: _____________________________________________________________

Aján lott ne ve, cí me, te le fon szá ma: ___________________________________________________________

Aján lott sze mély aján lat szá ma és an nak kel te: __________________________________________________

NYE RE MÉNY 

KU PON
Aján ló ne ve, cí me, te le fon szá ma: _____________________________________________________________

Aján lott ne ve, cí me, te le fon szá ma: ___________________________________________________________

Aján lott sze mély aján lat szá ma és an nak kel te: __________________________________________________

NYER JEN EGYÜTT BARÁTJÁVAL!
Elõzõ hírlevelünkben meghirdetett "Nyerjen együtt barátjával" nyeremény-
játékunk nyerteseit Szabóné Kiss Éva (JogSzerviz Értékesítési Menedzser) 
köszöntötte. 

Nyerteseink: Hajba Zoltán Zalaegerszegrôl, és ajánlója Szôllôsi Adrienn    
veszprémi ügyfelünk. Ezúton is gratulálunk nyerteseinknek!

A nagy sikerre való tekintettel játékunk változatlan feltételekkel folytatódik. Ha Ön a sor-
solás idõpontjában érvényes családi jogvédelmi biztosítással rendelkezik és ismer olyan 
magánszemélyt, akinek szüksége lenne a családi jogvédelemre, hívja tanácsadóját!

Azok az ismerõsei, akik 2013. október 18-ig az Ön ajánlására családi jogvédelmi szerzõdést kötnek Társaságunkkal és a mellékelt kitöltött 
nyereménykupont tanácsadónk csatolja ajánlatukhoz, sorsoláson vesznek részt, ahol egy szerencsés ügyfelünk megnyerheti a családi 
jogvédelmi biztosításának második éves díját! Aki a nyertest ajánlotta, annak Társaságunk fi zeti családi jogvédelmi biztosításának követ-
kezõ éves díját!

Mit kell tennie? Írja rá a nyereménykuponra saját nevét, címét, telefonszámát az "Ajánló adatai" sorba. Írja rá ismerõse 
nevét, címét, telefonszámát, az "Ajánlott adatai" rovatba, majd a kitöltött kupont adja át tanácsadójának. Amennyiben az Ön 
által ajánlott személy Társaságunkkal 2013. október 18-ig új családi jogvédelmi szerzõdést köt, úgy Önök sorsoláson vesznek 
részt, amelyen megnyerhetik szerzõdéseik következõ éves díját.

Find us on 
facebook

MERT JOGÁBAN ÁLL


