
 

 

  
 

 
H-PBT-H-1815/2016. Kötelezést tartalmazó határozat 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület M.L.E. kérelmező (xxx, a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító 
pénzügyi szolgáltató (yyy, a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, 
xxx ügyszám alatt nyilvántartásba vett, pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásban, 
meghallgatáson kívül az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezi a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy jelen határozat kézhezvételétől 
számított 15 (tizenöt) naptári napon belül fizessen meg a Kérelmező részére 38.394 Ft (azaz 
harmincnyolcezer-háromszázkilencvennégy forint) összeget. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület erre irányuló kérelem hiányában a késedelmi kamat és az eljárási 
költségek viseléséről történő rendelkezést mellőzte.  
 
Ha a Pénzügyi Szolgáltató a Pénzügyi Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatát a 
teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a Kérelmező kérheti a bíróságtól a határozat végrehajtási 
záradékkal történő ellátását. A Pénzügyi Békéltető Testület felhívja a Kérelmezőt, hogy a kötelezés 
teljesítésének elmaradásáról értesítse a Pénzügyi Békéltető Testületet. 
 
A kötelezést tartalmazó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban annak kézbesítésétől 
számított 15 napon belül hatályon kívül helyezése kérhető a Fővárosi Törvényszéktől, ha a tanács 
összetétele vagy eljárása nem felelt meg a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: MNB tv.) rendelkezéseinek, a Pénzügyi Békéltető Testületnek nem volt hatásköre az 
eljárásra, a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 96. § (1) bekezdése, 106. § (5) bekezdése, 113. § 
a) pontja, 114. § (2)-(5) bekezdései, valamint 120. §-ának (1) bekezdése alapján hozta meg. 
 
 

INDOKOLÁS 
 
A Kérelmező 2016. február 4. napján indult eljárásban kérelemmel (a továbbiakban: Kérelem) fordult 
a Pénzügyi Békéltető Testülethez, amelyben a Pénzügyi Szolgáltatóval fennálló, kórházi napi térítés 
megfizetésére vonatkozó jogvitájának felülvizsgálatát kérte. 
 
A Kérelmező a Kérelemben előadta, hogy 1999. december 1. napi kockázatviselési kezdettel xxx 
betegbiztosítási szerződést kötött a Pénzügyi Szolgáltatóval, mellyel kapcsolatban csatolta az xxx 
számú kötvényt és a vonatkozó szerződéses feltételeket. 
 
A Kérelmező úgy nyilatkozott, hogy 2015. december 14. napjától 2015. december 22. napjáig 
kórházban kezelték a 2003 januárjában elszenvedett stroke betegsége következtében visszatérő 
szédüléses panaszai miatt. A Kérelmező a 2015. december 14. napjától 2015. december 22. napjáig 
tartó időszakra kórházi napi térítésre vonatkozó igénybejelentést tett a Pénzügyi Szolgáltatónál. A 
Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező igényét 2015. december 30-án kelt levelében elutasította azzal az 
indokkal, hogy a különös szerződési feltételek 13. pontja alapján nem tud szolgáltatást teljesíteni, 
mert a krónikus kórházi osztályon való ellátásra, illetve pszichiátriai intézetekben és más krónikus 
ellátását nyújtó intézetekben történő tartózkodás esetén nem nyújtható szolgáltatás. A Kérelmező 
2016. január 6-án kelt panaszában sérelmezte, hogy számára nem volt érthető, hogy miért utasította 
el a Pénzügyi Szolgáltató az igényét mivel korábban hasonló kórházi ellátás esetén térített számára a 
Pénzügyi Szolgáltató, ezért ügye felülvizsgálatát kérte. A Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező panaszát 
2016. január 13-án kelt levelében elutasította arra hivatkozva, hogy a gyógykezelésre krónikus 



 

 

  
 

betegsége miatt volt szükség és szolgáltatási kötelezettsége a szerződéses feltételek alapján nem 
terjed ki a krónikus ellátást nyújtó gyógyintézetben történő tartózkodásra. A Pénzügyi Szolgáltató 
elutasító válaszára figyelemmel a Kérelmező telefonon is panaszt tett, melynek tartalma megegyezett 
a korábbi írásbeli panaszával. A Pénzügyi Szolgáltató 2016. január 19-én ismételten elutasította 
Kérelmező panaszát a korábbi elutasító válaszában foglaltakat fenntartva, illetve azt azzal kiegészítve, 
hogy a szerződéses feltételek szerinti biztosítási esemény nem következett be. A Kérelmező ezt 
követően fordult a Pénzügyi Békéltető Testülethez és kérte, hogy a határozatával kötelezze a 
Pénzügyi Szolgáltatót a kórházi napi térítésre vonatkozó igénye megfizetésére, melyet összegszerűen 
38.394 Ft-ban határozott meg.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület 2016. március 23. napjára meghallgatást tűzött, melyről értesítette a 
feleket és egyúttal felhívta a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy terjesszen elő válasziratot. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2016. február 27-én kelt válasziratában előadta, hogy a Kérelmező 
szolgáltatási igényét azért utasította el, mert nem következett be az xxx különös szerződési 
feltételekben rögzített biztosítási esemény. A kórházi napi térítésre szóló betegbiztosítás különös 
Szerződési Feltételeinek 13. pontja értelmében a Pénzügyi Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége 
ugyanis nem terjed ki a krónikus kórházi osztályon való ellátásra, pszichiátriai intézetekben és más 
krónikus ellátást nyújtó gyógyintézetekben történő tartózkodásra. A Pénzügyi Szolgáltató úgy 
nyilatkozott, hogy a hangsúly álláspontja szerint nem a krónikus kórházi osztály, hanem a krónikus 
ellátás meghatározásán van. A krónikus betegség hosszan tartó, lassú lefolyású betegséget vagy 
egészségi állapotot jelöl. A Kérelmező esetében a 2003. évben bekövetkezett ischaemiás stroke 
betegségével kapcsolatos, visszatérő szédüléses panasza miatt vált szükségessé a gyógykezelés, 
vagyis krónikus ellátást kapott és a hivatkozott kizárásról szóló rendelkezések alapján biztosítási 
esemény nem következett be.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező igényének összegszerűségével kapcsolatban úgy nyilatkozott, 
hogy igazolt jogalap esetén 4.266 Ft összegű kórházi napi térítésre lenne jogosult a Kérelmező, vagyis 
9 napra összesen 38.394 Ft biztosítási szolgáltatási összegre. A Pénzügyi Szolgáltató egyezségi 
ajánlatot nem terjesztett elő. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a válasziratában nyilatkozott, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntését 
kötelezésként fogadja el, a döntésnek aláveti magát az általános alávetési nyilatkozata alapján. 
 
A 2016. március 23-án megtartott meghallgatáson a Kérelmező előadta, hogy a Pénzügyi Szolgáltató 
a válasziratában arra hivatkozott, hogy azért nem lát lehetőséget a térítésre, mert korábbi 
betegségével összefüggésben, előjegyzés alapján ment a kórházba, de 2003 óta 22 alkalommal 
fogadta be a Pénzügyi Szolgáltató az igényét és az orvosi papírokon mindig szerepelt ugyanez a 
kifogásolt mondat és mégis minden esetben térített a Pénzügyi Szolgáltató ugyanezen szerződéses 
feltétel alapján. Kérelmező előadta, hogy nem krónikus osztályon feküdt, hanem aktív osztályon, 
melyet a kórház 2015-ös fekvőbeteg struktúrája is alátámaszt, mely szerint a Stroke, Vascularis és 
általános neurológiai és toxicológiai osztály, Neurológiai Részlege aktív fekvőbeteg ellátást nyújt. A 
Kérelmező arra hivatkozott, hogy az xxx biztosítási feltételek 13. pontja a krónikus kórházi osztályon 
való ellátást és a más krónikus ellátást nyújtó gyógyintézetekben történő tartózkodást zárja ki és nem 
a krónikus betegségekkel kapcsolatos ellátásokat. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a meghallgatáson előadta, hogy az eddigi 22 alkalommal történő kifizetésre a 
szerződéses feltételek téves értelmezése miatt, tévedésből került sor, mert azok krónikus 
betegségből eredő kórházi fekvőbeteg kezelések voltak, amit a szerződéses feltételek kizárnak a 
biztosítási események közül. A Pénzügyi Szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy álláspontja szerint a 
betegbiztosítás különös Szerződési Feltételeinek 13. pontja a krónikus betegségből eredő ellátás 
kizárását is magában foglalja.   
 
A meghallgatáson a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tagja egyezség reményében elrendelte az 
eljárás írásbeli folytatását, amelyhez a felek hozzájárultak és felhívta a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy a 



 

 

  
 

szerződéses feltételekkel kapcsolatban fejtse ki részletesen az álláspontját és terjessze elő esetleges 
egyezségi ajánlatát.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató 2016. március 28-án kelt beadványában nyilatkozott, hogy álláspontja szerint 
a különös biztosítási feltételek 13. pontjának második gondolatjele szerinti második fordulat valósult 
meg, vagyis a Kérelmező „más krónikus ellátást nyújtó gyógyintézetben tartózkodott”, ugyanis 
értelmezése szerint nincs jelentősége annak, hogy a Kérelmező aktív- vagy krónikus kórházi 
fekvőbeteg ellátó osztályon feküdt-e, mert a krónikus (visszatérő) betegsége miatt krónikus ellátást 
kapott, a kórház pedig, mint fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvény 3. § g) pontja szerint gyógyintézet. A Pénzügyi Szolgáltató álláspontja szerint a 
hivatkozott szerződéses rendelkezés a kockázatviselés köréből kizárja a krónikus (visszatérő) 
betegség miatt szükségessé váló krónikus ellátást, tekintet nélkül arra, hogy azt milyen osztályon 
veszi igénybe a biztosított.  
 
A Kérelmező Kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
A felek között létrejött xxx-re szóló yyy betegbiztosítás különös biztosítási feltételeinek 3. pontja 
szerint biztosítási esemény a biztosított személy betegsége vagy baleset következtében orvosi 
szempontból saját jogán szükséges aktív betegellátó osztályon fekvőbetegként történő kezelése.  
 
Az xxx biztosítási feltételek 9. pontja szerint a napi térítés a kórházban való tartózkodás naptári 
napjaira kerül kiszámításra, amely biztosítási eseményenként nem haladhatja meg a 200 napot.  
 
Az xxx biztosítási feltételek 13. pontja szerint a Pénzügyi Szolgáltató nem teljesít szolgáltatást a 
biztosított 
 
- krónikus kórházi osztályon való ellátása, 
- pszichiátriai intézetekben és más krónikus ellátást nyújtó gyógyintézetekben történő tartózkodása 
(…) esetén.   
 
A szerződéses feltételek xxx számú melléklete tartalmazza a kórházi osztályok csoportosítását, amely 
szerint krónikus osztályok az Elmegyógyászat, a Tüdőgyógyászat, a Szanatóriumok, az Utókezelő és a 
Rehabilitációs osztály, míg az Ideggyógyászat az aktív betegellátó osztályok között került felsorolásra.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató az eljárás során úgy nyilatkozott, hogy a célja az volt, hogy a szerződéses 
feltételekben általában kizárja a krónikus (visszatérő) betegséggel összefüggő krónikus ellátást akár 
krónikus osztályon, akár bármely más osztályon kerül sor ilyen ellátásra. Ezzel szemben a szerződéses 
feltételekben a Pénzügyi Szolgáltató nem a krónikus (visszatérő) betegségekkel kapcsolatos ellátás 
kizárásáról rendelkezett, hanem a krónikus kórházi osztályon való ellátás és a más krónikus ellátást 
nyújtó gyógyintézetekben történő tartózkodás kizárásáról, nyilvánvalóan azért mert a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések szerint az ellátás besorolásában nem játszik szerepet, hogy az ellátás akut 
vagy krónikus betegség miatt következett be.  
 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (1) 
bekezdése szerint a fekvőbeteg-szakellátási intézet aktív és krónikus ellátást nyújthat.  
 
A Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése szerint az aktív és a krónikus fekvőbeteg-szakellátás 
teljesítmény szerinti finanszírozása előre meghatározott országos díjjal történik. A finanszírozás 
alapja aktív ellátás esetén normatív-, krónikus ellátás esetén tételes (napi díjas) elszámolás.  
 
A Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése szerint egy fekvőbeteg-osztályos ellátási eset - a Korm. rendelet 
szerint meghatározott kivételekkel - egy finanszírozási esetnek minősül, amelynek típusát a 
fekvőbeteg-ellátó osztály aktív vagy krónikus minősítése határozza meg.  
 



 

 

  
 

A 2015. december 22-én kelt zárójelentés szerint a Kérelmező 2015. december 14. napjától 2015. 
december 22. napjáig az xxx Megyei Kórház és yyy Kórház (továbbiakban: kórház) Neurológia-
Toxicológia Stroke Osztály Neurológiai Részlegén, visszatérő szédüléses panaszai miatt. A csatolt 
orvosi dokumentum szerint a Kérelmező 9 napig részesült fekvőbeteg ellátásban és az alkalmazott 
terápia infúziós kezelés volt. A Kérelmező fekvőbeteg ellátása során a rövid ideig tartó orvosi kezelés 
célja a visszatérő szédüléses panasz megszüntetése volt, vagyis az ellátásban az orvos-szakmai 
tevékenység volt a meghatározó - ellentétben a krónikus ellátásra jellemző korlátozott önellátási 
képesség miatti, hosszabb ideig tartó folyamatos segítségnyújtással, felügyelettel.   
 
Csatolásra került a kérelemhez a kórház 2015. évi fekvőbeteg struktúrája, amely szerint a Stroke, 
Vascularis és általános neurológiai és toxicológiai osztály, Neurológiai Részlegén, ami a Kérelmezőt 
ellátó osztállyal azonosítható, aktív fekvőbeteg ellátást nyújtanak.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a fentiek alapján megállapította, hogy a Kérelmező kórházi kezelésére 
aktív kórházi fekvőbeteg ellátó osztályon került sor, amelyre nem vonatkozik a Pénzügyi Szolgáltató 
által hivatkozott kizárási feltétel, ugyanis nem krónikus kórházi osztályon való ellátás történt, illetve 
nem más krónikus ellátást nyújtó gyógyintézetben történő tartózkodás valósult meg, továbbá 
megállapítható, hogy Kérelmező aktív és nem krónikus ellátásban részesült. 
 
A felek között az igény összegszerűsége tekintetében nem volt vita, az eljárás során mindketten 
38.394 Ft összegben jelölték meg a 9 napra járó kórházi napi térítést. Minderre figyelemmel a 
Pénzügyi Békéltető Testület 38.394 Ft összegű kórházi napi térítés megfizetésére kötelezte a 
Pénzügyi Szolgáltatót. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület késedelmi kamatról és az eljárási költségek viseléséről erre irányuló 
kérelem hiányában nem rendelkezett. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a Pénzügyi Békéltető Testület előtt xxx Ft összeghatárig terjedő általános 
alávetési nyilatkozatot tett.  
 
Az MNB tv. 113. § a) pontja alapján egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést 
tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a 39. §-ban meghatározott törvények 
hatálya alá tartozó személy vagy szervezet általános alávetési nyilatkozatában, kereskedelmi 
kommunikációjában közölt vagy az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig tett 
nyilatkozatában a Pénzügyi Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte.  
 
Mivel a Kérelmező Kérelme a fentiek szerint megalapozott és a Pénzügyi Szolgáltató az ügyben 
alávetési nyilatkozatot tett, a Pénzügyi Békéltető Testület a rendelkező rész szerinti kötelezést 
tartalmazó határozatot hozta, az MNB tv. 106. § (5) bekezdése alapján az írásbeli eljárás keretei 
között. 
 
Budapest, 2016. május 03. 
 
 

 Dr. Nagy Olga s.k., 
a Pénzügyi Békéltető Testület 

eljáró tagja  
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