
 
 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK FELÜGYELETÉÉRT ÉS FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT FELELŐS ALELNÖK 

 
Vezetői körlevél kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást értékesítő biztosítók részére az alapvető 

jogok biztosának hatásköréről 
 

A 2012. január 1. napján hatályba lépett Alaptörvény 30. cikkelyének (1) bekezdése szerint az 
alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. 
Ugyanezen cikkely (2) bekezdése alapján az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban 
tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy 
egyedi intézkedéseket kezdeményez.  
 
Az alapvető jogok biztosának feladat- és hatáskörét, valamint ennek ellátásához szükséges vizsgálati 
jogosultságokat meghatározó, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 
határozza meg. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdése szerint „Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha 
megítélése szerint valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv tevékenysége során a 
beadványt benyújtó személy alapvető jogaival összefüggésben visszásságot okozott, feltéve, hogy a 
rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket - ide nem értve a közigazgatási határozat 
bírósági felülvizsgálatát - már kimerítette, illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.” Az 
Ajbt. 18. § (2) bekezdés f) pontja szerint közszolgáltatónak minősül a jogszabályban előírt, 
kötelezően igénybeveendő szolgáltatást nyújtó szervezet.  
 
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 4. §-a szerint minden 
magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles a törvény szerinti biztosítóval a 
gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére, a törvényben meghatározott feltételek 
szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani. A biztosítási kötelezettség, 
ha jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármű hatósági 
engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától - a szünetelés kivételével - a gépjármű 
forgalomból történő kivonásáig, illetve a külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre 
nem kötelezett gépjármű esetében a forgalomban történő részvétel kezdetétől a részvétel végleges 
megszüntetéséig terheli. A törvény 5. §-a szerint a biztosító a magyarországi telephelyű gépjármű 
üzemben tartójának, valamint azon gépjármű tulajdonosának, melynek rendeltetés helye szerinti 
tagállama Magyarország, a törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződés 
megkötésére vonatkozó - a biztosító díjtarifájának megfelelő - ajánlatát a törvényben meghatározott 
összeghatárok szerint köteles elfogadni.  
 
A fentiekre tekintettel a kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítók e 
minőségükben közszolgáltatást végző szervnek minősülnek. 
 
Az Ajbt. 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az alapvető jogok biztosa vizsgálata során a vizsgált 
hatóságtól az általa lefolytatott eljárással, illetve az eljárás elmulasztásával kapcsolatban adatokat 
és felvilágosítást kérhet, valamint a keletkezett iratokról másolat készítését kérheti, az alapvető 
jogok biztosa megkeresésének az általa megállapított határidőn belül eleget kell tenni. A határidő 
nem lehet rövidebb tizenöt napnál.  
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Annak érdekében, hogy az alapvető jogok biztosa a hozzá érkező beadványokban foglaltak 
kivizsgálása érdekében érdemben eljárhasson, nyomatékosan felhívom a Biztosító figyelmét arra, 
hogy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítói minőségükben az alapvető jogok biztosától érkező 
megkeresésére minden esetben határidőre és teljes körűen válaszoljanak. 

 
MAGYAR NEMZETI BANK 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


