A felelősségbiztosítás
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A felelősségbiztosítás keretében biztosítási eseménynek minősülő károkozás esetén
nem a tényleges károkozó, hanem a biztosító teljesít a kötelezett helyett. Ebben az
esetben e különleges biztosítási jogviszonynak alanya még a biztosítotton, illetőleg a
szerződő félen, valamint a biztosítón kívül a károsult, aki igényét a károkozó helyett
helytállni köteles biztosítóval szemben érvényesítheti (a törvény rendelkezéseitől eltérő
Biztosítási Szabályzatok szerint akár közvetlenül).

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a
szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól,
amelyért jogszabály szerint felelős.
A felelősségbiztosítási szerződés olyan hárompólusú jogviszony, amelynek egyik
alanya a károsult, másik alanya a károsulttal szerződéses kapcsolatban nem álló
károkozó, harmadik alanya pedig a biztosító, aki a károkozóval szerződéses
jogviszonyban áll

A biztosító a megállapított kártérítési összeget csak a károsultnak fizetheti; a károsult
azonban igényét közvetlenül a biztosító ellen nem érvényesítheti. A biztosított csak
annyiban követelheti, hogy a biztosító az ő kezéhez fizessen, amennyiben a károsult
követelését ő egyenlítette ki.

A biztosítót a károsulttal szemben a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása sem mentesíti. A szándékos károkozás, továbbá a súlyos gondatlanságnak a
szerződésben megállapított eseteiben azonban követelheti a biztosítottól a kifizetett
biztosítási összeg megtérítését, kivéve ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó
magatartás nem volt jogellenes.

A biztosított és a károsult egyezsége a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a
biztosító tudomásul vette, a biztosított bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha a
biztosító a perben részt vett, a biztosított képviseletéről gondoskodott, vagy ezekről
lemondott.

Míg a vagyonbiztosításnál a biztosítási esemény általában a biztosított akaratától
független külső, legfeljebb enyhén gondatlan magatartása a biztosítottnak, addig
felelősségbiztosításnál a biztosított jogellenes károkozó magatartása a biztosítási
esemény és az ennek következtében támasztott kárigény.

Biztosításkötési kötelezettség:

A biztosítási szerződések esetében - mint általában a szerződéseknél - nincs
szerződéskötési kötelezettség, nincs szerződéskötési kényszer, a szerződő felek
szabad akaratuk alapján határozzák el, hogy egymással szerződéses jogviszonyba
lépnek-e. Ezzel ellentétes szabályok érvényesülnek egyes felelősségbiztosításoknál,
amikor is bizonyos tevékenységek gyakorlása vagy fokozott veszélyt jelentő eszközök
működtetése kizárólag érvényes felelősségbiztosítás alapján történhet, tehát a
felelősségbiztosítási szerződés kötése kötelező (pl. ügyvéd, közjegyző, végrehajtó,
orvos stb). A leggyakoribb és legtipikusabb felelősségbiztosítási megállapodás a
kötelező gépjármű felelősségbiztosítás [lásd: 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet].

Környezetvédelem:
Komplex szabályrendszer, amely a környezeti elemek egységes védelmét célozza.
Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és az
egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. Igénybevételüket és
terhelésüket ennek megfelelően kell szabályozni. A környezeti elemek védelme egyaránt
jelenti azok minőségének, mennyiségének és készleteinek, valamint az elemeken belüli
arányok és folyamatok védelmét. Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve
terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más
környezeti elem károsítása, szennyezése
(1995. évi LIII. törvénya környezet védelmének általános szabályairól)

A környezetvédelmi kockázat elkerülése
A szervezet felhagy a környezetet terhelő tevékenység gyakorlásával.
Megelőzés
A vállalat erőfeszítéseket tesz a környezet terhelésének csökkentése érdekében. A
megelőzésnek két fő esete létezik, az egyik a passzív, a másik az aktív védekezés.
 Passzív megelőzésről akkor beszélünk, amikor a korábbi tevékenység által
okozott kárt csökkentjük (például valamilyen szennyezőanyag kibocsátásakor
szűrőt szerelnek fel).

 A megelőzés aktív formája a tevékenység korszerűsítése vagy esetleg egy
teljesen új technológia bevezetése, amely kevesebb káros anyag es hulladék
kibocsátásával jár.

A legujabb celja a megelőzesnek, pedig a „zero” kibocsatas elerese, amikor a
szervezet annak erdekeben tesz erőfesziteseket, hogy lehetőleg semmilyen karos
kibocsatassal ne terhelje a kornyezetet.
Önbiztosítás (céltartalékok képzése)
Az onbiztositas a kornyezeti kockazatok eseteben a tartalekolast jelenti. Egy
karesemeny bekovetkezese esetere a szervezet a szukseges penzosszeget előre
keszenletbe helyezi, hogy a karesemeny bekovetkezesekor a helyreallitas koltsegeit
fedezni tudja.
Együttbiztosítás (Pool)
Az onbiztositasnak egy olyan kozossegi formaja, ahol tobb szervezet osszeall es
kozosen kepeznek tartalekot egy esetleges karesemeny bekovetkezesere.
Biztosítók
A biztositok a kornyezetvedelmi felelősseg kerdeseben kulcsfontossagu szerepet
toltenek be.:
 garanciat adnak egyben az esetleges szennyezes kovetkezmenyeinek
sikeres felszamolasahoz,
 osztonző erőt jelentenek a kornyezettudatos vallalatiranyitasban.
A kornyezeti biztositas megkoteset nagyon szigoru es felelőssegteljes elemzőmunka
előzimeg, amelynek egyik oriasi terulete a kornyezeti kockazatelemzes vagy
kockazatbecsles (risk analysis).
A biztositok „zoldulese” mellett szukseg van megfelelő kepzettsegű
kornyezetvedelmiszakertői hatterre. Jol kepzett kornyezetvedelmi szakemberek
szakvelemenyere tamaszkodvadonti el az adott biztosito, hogy ad e penzugyi
fedezetet es milyen feltetelek mellett.
Kormányzat
Az allam feladata a kornyezetszennyezes szabalyozasaban meglehetősen osszetett.
A megelőző (preventiv) intezkedesek mellett foglalkoznia kell a mar szennyezett
teruletek karmentesitesevel.
Az allam a megelőzest gazdasagi es jogi eszkozokkel osztonozheti, az alabbiak
szerint:

Közvetlen (adminisztratív) eszközök: jogszabalyok, normak megadasa, a
tevekenyseg engedelyhez kotese, birsagolas, stb.
Közvetett (gazdasági) eszközök: kornyezetterhelesi adok, dijak kivetese,
igenybeveteli jarulekok, termekdijak, betetdijak, tamogatasok, arszabalyozas,
szennyezői jogok kereskedelme, felelőssegbiztositas, kornyezetbarat termek
megjelolese, stb.
Önkéntes megállapodások: az allam (vagy valamely hatosag) a vallalattal
szerződesbenfekteti le a vallalat kornyezetvedelmi kotelezettseget, cserebe az allam
biztositja, hogy a szerződesben foglaltaknal szigorubb kovetelmenyeket nem ro a
vallaltra.
A nem allami felelőssegi korbe tartozo szennyezesek es karok felelőseinek
felkutatasa eskarmentesitesre kotelezese szinten az allam feladata. A
koltsegvetesnek (kezdetbenmindenkeppen) tamogatnia kellene a biztositasi
uzletagat, mert valoszinűleg a biztosito tarsasagok szamara tul magasak lesznek a
műkodesi koltsegek (az orokolt szennyezesekfelmerese, a tenyleges kockazatok
elemzese stb) es a kezdeti kockazat, amely a kulfoldi befektetőket is elriasztja attol,
hogy Magyarorszagon beruhazasokat kezdemenyezzenek
A környezeti kár és káresemény
A kornyezeti kár fogalmanak meghatarozasa, a kornyezeti karosodas korulirasa
egzakt modon nagyon nehez. Ezert altalaban a Polgari Torvenykonyv karfogalmat
alkalmazzak a kornyezeti karok felelőssegevel foglalkozo tarsasagok. A kar
tenyleges anyagi veszteseg, amely a karosito tevekenyseg reven kozvetlenul a
karosult vagyonaban beallott ertekcsokkenes es
elmaradt vagyoni előny.6
A kar fogalmanak bizonytalansaga a biztositok szamara nehezen elfogadhato, es jol
meghatarozott karfogalom nelkul a biztositok nem is vallalnak kockazatot.

A káresemény hirtelen bekovetkező esemeny vagy esemenyek folyamata, illetve
azonos eredetű esemenyek sorozata, amikor azok kart okoznak vagy a karokozas
kozvetlen es sulyos veszelyevel jarnak.
Azokban az esetekben, amikor a kornyezetet karosito magatartasok reven konkret
egeszsegkarosodas nem kovetkezik be, a kar meghatarozasara tulajdonkeppen csak
egy eszkoz letezik: mennyi az a költség, amely a környezet megelőző
állapotának a helyreállításához szükséges.
A felelősség
Minden tevekenyseg eseteben felmerul az a kerdes, mikor minősul jogellenesnek,
mivel ez a jogi felelőssegnek az egyik alapvető feltetele.
Altalanos szabalykent, polgari jogi elvkent ervenyesul, hogy minden karokozas
jogellenes. Felelősseget annak a szemelynek kell vallalnia, aki olyan
tevekenyseg felett gyakorol ellenőrzest, ami kart okozhat. Ahol az adott
tevekenyseget jogi szemely vegzi ott a felelősseg a jogi szemelyt terheli

A környezeti (felelősség)biztosítás
A felelőssegbiztositas mindig valakinek a jogserelme miatt valik szuksegesse. A
felelősseg elve alapjan a karesemeny kovetkezteben valakinek a szemelyeben vagy
vagyonaban keletkező hatranyt kell megfizetni. A felelőssegi kar lehet:
ertekcsokkenes,
elmaradt jovedelem,
nem vagyoni kar (tarsadalmi eletben valo reszvetelt akadalyozo, az eletet
tartosan vagy sulyosan megnehezitő, gazdasagi eletben valo reszvetelt hatranyosan
erintő kar).
A koltsegek megteritese magaban foglalja a fent emlitett tenyezőket valamint azokat
a potlolagos kiadasokat, amelyek az eredeti allapot helyreallitasahoz meg
szuksegesek.
Termékfelelősségi biztosítás
A termek előallitoja, illetve forgalmazoja felel minden, a termek esetleges hibaja miatt
bekovetkező valamennyi kozvetlen es kozvetett karert. Egyre inkabb a
vilagkereskedelem szerves reszeve valik.
Szakmai felelősségbiztosítás
Gondatlansag, mulasztas, tevedes eseten nyujtanak vedelmet.
Kötelező környezeti felelősségbiztosítás
A kotelező kornyezeti felelőssegbiztositasi szerződes megkotesere kotelezettek azok
a gazdalkodok (gyartok es szolgaltatok), amelyek tevekenysege a kornyezetre nezve
veszelyesnek minősithető, akik veszelyes anyagokat hasznalnak vagy forgalmaznak,
illetve nagy volumenű termelői vagy felhasznaloi, az egyebkent onmagukban nem
veszelyesnek minősulő anyagoknak es az energianak.
A biztositottak kore jogszabaly alapjan meghatarozott, es ez jelentős gazdasagi
terhet jelent a biztositasi dijak varhato nagysagara – a biztositok kockazata ugyanis.
igen nagy. A rendszer tehat ket celt szolgal: gazdasagi befolyast es a potencialis
karosultak biztonsagat.
Ez a biztositastipus, kotelező jellegenel fogva, egy adofajtanak is felfoghato, amikor a
biztositottak a műkodesuk kockazatai alapjan egy dij befizetesere kotelezettek. A
szervezett kotelező kornyezeti felelőssegbiztositasi rendszer bevezetese szigoru
torvenyi szabalyozast isigenyel, amely megkoveteli a kotelezettek korenek pontos
meghatarozasat.

Javaslatok (es nemzetkozi tapasztalatok) szerint kornyezeti felelőssegbiztositasi
szerződes megkotesere kellene kotelezni minden olyan termelő es szolgaltato

vallalatot, amelynek tevekenysege a kornyezetre nezve veszelyesnek minősithető. A
biztosito tarsasagok kozotti hatekony egyuttműkodes kialakitasa szukseges meg a
tranzakcios koltsegek csokkentese es a rendszer műkodőkepessegenek biztositasa
erdekeben.21
Sajnos a rendszer az allam aktiv szerepvallalasa nelkul nem tud elindulni a multbeli
szennyezesek felszamolasanak előre kiszamithatatlan es varhatoan hatalmas
koltsegei miatt, amelyeket a biztositok nem mernek felvallalni. Az ismeretlen,
gazdatlan szennyezesek felszamolasa csak koltsegvetesi tamogatassal, allami
garanciakkal es ú megfelelő jogrendszerrel valosithato meg.

Önkéntes környezeti felelősségbiztosítás (kockázatbiztosítás)

A veszelyes tevekenyseget folytatok azert kotnek onkentes kornyezeti
felelőssegbiztositast, hogy tevekenyseguk karos kornyezeti kockazatainak anyagi
kovetkezmenyeit elharitsak, illetve a karos kovetkezmenyeket csokkentsek.
Egyéb környezeti biztosítások
Helyreállítási fedezetbiztosítás
A felelőssegbiztositason tul fedezi a helyreallitas koltsegeit (peldaul valamilyen
szennyezőanyag eltavolitasanak a koltsegei talajbol).

Helyreállítási költség-fedezeti biztosítás
Arra az esetre nyujtanak fedezetet, ha a tervezett karmentesites koltsege meghaladja
az előre kalkulalt osszeget. A helyreallitas koltsegeit fedezi a tervezett helyreallitasi
koltsegen tul. Ezt a megoldast kiegesziteskeppen szoktak valasztani a biztositas
megkotesekor.

