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LUKÁCSI KATALIN, 
ügyvéd

1. Álljunk meg az autóval, 
minden esetben.
Igen, akkor is álljunk meg, ha úgy 
látjuk, nem történt sérülés. Győződ-
jünk meg róla, milyen jellegű kár ke-
letkezett, ha keletkezett.

Többek közt azért ez az egyik 
legjobb tanács, amit adhatok, mert 
ha mégis személyi sérülés vagy ha-
láleset is történt, azzal hogy tovább-
megyek, legalább három bűncse-
lekményt is elkövethetek: a baleset 
helyszínének elhagyása (akár 2-től 
7 évig terjedő börtönbüntetéssel is 
sújtható), gondatlanságból elkö-
vetett testi sértés amennyiben 90 
napot meghaladó egészségügyi el-
látás szükséges (6 hónaptól két évig 
terjedő szabadságvesztéssel vagy 
pénzbírsággal büntethető), és a tett 
színhelyének módosítása (kettőtől 7 
évig terjedő szabadságvesztés lehet 
a „jutalom”), nem számít, hogy az el-
követő azt hitte, nincs sérülés.

2. Hívjunk vagy ne hívjunk 
rendőrt?
A válasz attól függ, történt vagy sem 
személyi sérülés.

Amennyiben valaki megsérült, 
bármilyen kicsinek is tűnjön az a 
sérülés, kötelező azonnal értesíteni 
a rendőrséget. (Ez egyébként védele-
mül is szolgál abban az esetben, ha a 
károsult olyan sérülésekért is felelős-
sé kíván tenni a kártérítés reményé-
ben, amelyek korábbiak, vagy utóla-
gos események következményei.)

Ha nincs személyi sérülés vagy 
haláleset, csak feltehetően anya-
gi kár, két út át előttünk: meg lehet 
egyezni helyben, tisztázva a történ-
teket és az érintettek felelősségét 
vagy, ha nem sikerül egyetérteni, 
úgy a járművezetőnek a baleset után 
24 órán belül bejelentést kell tennie 
a baleset helyszínén illetékes rendőr-
ségen a balesetet megállapító okira-
tok kiállítása végett.

Ha van egyezség, a felek kitölt-
hetik a biztosító által rendelkezésre 
bocsájtott típusnyomtatványt, ame-
lyet majd kérni fog a biztosítótársa-
ság a kárrendezés céljából. Ennek a 
típusnyomtatványnak „Constatare 
amiabilă de accident” a megneve-
zése, tartalmát és alakját a kötelező 
biztosításról szóló 2017. évi 132. számú 
törvény szabályozza. Még ebben a 
helyzetben is, nem árthat a fényképek 
készítése az autók állapotáról, a hely-

színről, a baleset körülményeiről (pl. 
csúszós, nedves, száraz útfelület).

Amennyiben nincs egyezség, 
azért is erősen ajánlott a balesetet je-
lenteni a rendőrségen, hogy az autón 
hagyott nyomok miatt ne tudják ránk 
fogni más baleset okozását. Ha elmu-
lasztjuk a bejelentést, a jogszabályok 
nem nyújtanak védelmet. Ellenünk 
felhozható érv az, hogy ha tényleg lé-
tezett egy korábbi rongálódás, miért 
nem jelentettük, ha ez amúgy is tör-
vényes kötelességünk. Utólag pedig 
nehéz és költséges lehet a bizonyítás.

Jó, ha rögzítjük a lehetséges tanúk 
adatait, illetve fényképeket is készít-
hetünk a baleset helyszínén.

3. A járművezető kötelességei, 
ha személyi sérülés, 
haláleset történik
Ebben az esetben azonnal értesíte-
ni kell a rendőrséget, a mentőt, tilos 
megváltoztatni vagy eltüntetni a bal-
eset nyomait, és tilos elhagyni a bal-
eset színhelyét.

4. A járművezető kötelességei, 
ha nincs személyi sérülés, 
csak anyagi kár
A forgalom zavartalanságát – a le-
hetőséghez képest – baleset bekö-
vetkezése esetén is biztosítani kell. 
Egy ilyen helyzetben a járművek 
vezetői, amennyiben a járművek ál-
lapota megengedi, el kell távolítsák 
az úttestről a járműveket, vagy el kell 
húzniuk, tolniuk, minél közelebb az 
útpadkához, járdaszegélyhez, meg-
felelően kijelölve a jelenlétet.

Továbbá, a járművezetőnek a bal-

eset után 24 órán belül bejelentést 
kell tennie a baleset helyszínén ille-
tékes rendőrségen a balesetet meg-
állapító okiratok kiállítása végett. E 
szabály alól kivételt képez az az eset, 
ha a felek között írásos egyezség 
(constatare amiabilă de accident) jön 
létre vagy, ha a járművezető fakulta-
tív autókár biztosítással rendelkezik 
és csak a saját járműve rongálódott.

5. Mindannyiunkra vonatkozó 
rendelkezések
Mindenkinek, aki érintett vagy tu-
domása van közúti balesetről, amely 
személyi sérülést, netán halált oko-
zott kötelessége hívni a 112-t.

Személyi sérülés, halál esetén, kizá-
rólag a kivizsgálást végző rendőr enge-
délyével szabad változtatni a járművek 
elhelyezkedésén, a baleset helyszínén 
vagy eltüntetni a baleset nyomait (pl. az 
olajfoltot, féknyomokat).

6. Mi a teendő, ha a baleset 
egyik szereplője veszélyes 
anyagokat szállított?
Bárki, aki látja, hogy veszélyes anya-
gokat szállító jármű egy baleset 
résztvevője, azonnal értesítenie kell 
a rendőrséget, és hívnia kell a 112-es 
sürgősségi segélyhívó számot.

7. Minden esetben betartandó 
rendelkezések
A balesetben résztvevőként semmi-
képp ne fogyasszunk alkoholt a nagy 
ijedelemre! Az érintett jármű(vek) ve-
zető(i)nek tilos alkoholt vagy hasonló 
hatást kiváltó gyógyszert, pszicho-

aktív anyagot fogyasztania a baleset 
után egészen az alkoholteszt vagy 
vérteszt elvégzéséig. Amennyiben 
ezt a szabályt megszegnék, úgy a bal-
eset után mért értékeket úgy kezelik 
mintha azok a baleset pillanatában 
is léteztek volna, vagyis mintha ezek 
befolyása alatt történt volna a baleset.

8. Közúti balesetnek számít-e, 
ha egy traktor feldől egy szántó-
földön és valakire ráesik?
Közúti balesetről beszélünk a követ-
kező feltételek együttes jelenlétében:

a. közforgalmú úton történő vagy 
ilyen útról eredő forgalmi esemény

b. az esemény következtében egy 
vagy több személy sérült, illetve ha-
láleset történt, vagy legalább egy 
jármű megrongálódott, netán más 
anyagi kár keletkezett

c. az eseményben legalább egy 
mozgó járműnek szerepe van.

Láthatjuk, hogy a kérdéses eset-
ben az esemény nem számít közúti 
balesetnek. Erre az esetre nem vonat-

koznak a közúti forgalmi szabályok, 
mivel a szántóföld nem közút, még 
akkor sem, ha személyi sérülés tör-
tént. Éppen ezért, például a traktor 
vezetőjének hajtási engedélye nem 
kerül bevonásra/felfüggesztésre. Eb-
ben a helyzetben, ha a sérülés nem 
igényel 90 napnál több egészség-
ügyi ellátást vagy, ha az áldozat nem 
veszti életét az eset következtében, a 
felelősségre vonás nem büntetőjogi 
természetű.

9. Mi a teendő, ha a járművet ért 
károsodás nem közúti baleset kö-
vetkezménye?
Egy ilyen esetben is, legyen szó au-
tóról, traktorról, utánfutóról vagy 
villamosról, a tulajdonos vagy a jár-
mű meghatalmazott vezetője 24 órán 
belül bejelentést kell tegyen a baleset 
helyszínén illetékes rendőrségen a 
balesetet megállapító okiratok kiál-

lítása céljából. Ez alól kivétel, ha a 
tulajdonos vagy a gépjármű vezetője 
fakultatív biztosítással rendelkezik.

10. Fontos tudni, hogy a biztosító 
a javítás költségeit a rendőrségi 
megállapító okirat, rendőr által 
kiállított jegyzőkönyv vagy a kö-
zös írásos egyezség alapján állja!
Amint azt már fent említettem, a kö-
zös írásos egyezség típusnyomtat-
vány kérhető a biztosítótól és a kesz-
tyűtartóban a helye, hogy szükség 
esetén elő lehessen venni.

A biztosított köteles értesíteni a 
biztosítótársaságot a balesettől szá-
mított 5 munkanapon belül. Ennek 
elmulasztása semmilyen hatással 
nincs a kárt elszenvedőre, ő továbbra 
is jogosult a kártérítésre.

11. A kártérítésről röviden
Amennyiben nincs egyezség a felek 
között a kártérítés mértékét illetően, 
úgy a bíróság csak arra a kártérítésre 
kötelezi az elkövetőt vagy a biztosí-

tótársaságot, amelyet bizonyítani 
tudunk. Éppen ezért, minden – a 
baleset következtében keletkezett 
kiadásra – kérjenek, és tartsák meg 
a nyugtákat, a pénztárjegyet, esetleg 
szerződéseket.

Nem titok, hogy a biztosítótár-
saságok igyekeznek minél alacso-
nyabb összeg fizetésével lezárni a 
biztosítási ügyleteket, hivatkozva 
a belső kártérítési szabályaikra, 
politikájukra. Tudni kell azonban, 
hogy ezek nem vonatkoznak a bí-
róságokra. A joggyakorlat szerint 
a bíróságok magasabb összegeket 
ítélnek meg, mint a biztosító ál-
tal ajánlott összegek. A 36. számú 
2017-ben közzétett Legfőbb Semmí-
tő- és Ítélőszék határozata kimond-
ja, hogy az erkölcsi kártérítést a 
joggyakorlatnak és a törvényeknek 
megfelelően kell számítani, min-
den eset egyéni elbírálása alapján.

Mi a teendő közúti baleset esetén?
Jogi kisokos

• Bármikor bárkivel történhet baleset. Sokan bizonytalanok abban, mit 
kell tenni ilyenkor és aggódnak, hogy vajon elégséges-e, amit tudnak. Mi 
van akkor, ha valami fontos kerüli el a figyelmünket, és akkor benne va-
gyunk a slamasztikában? A jelen írás rövid összefoglaló, mire figyeljünk 
oda, mi a feladatunk, ha egy baleset szereplőivé válunk.

Személyi sérülés esetén mindenképpen értesíteni kell a rendőrséget ▴  F O R R Á S :  R E N D Ő R S É G




