
 

 

  
 

A-PBT-A-3/2016. Ajánlás 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület S.M. kérelmező (xxx, a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító  
szolgáltató (yyy, a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx 
ügyszám alatt nyilvántartásba vett, pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásban, a 
2016. május 13. napjára, határozathozatalra halasztott meghallgatáson az alábbi 
 
 

AJÁNLÁST 
 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület megállapítja, hogy a Pénzügyi Szolgáltató jogellenesen törölte az xxx 
kötvényszámú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést, mert az 2014. december 31. 
napjával nem került megszüntetésre, az 2015. március 31. napjáig díjrendezett volt és a szerződés a 
2015. április 1. napjától 2015. május 30. napjáig tartó 60 napos türelmi idő eredménytelen elteltével 
2015. május 30. napjával szűnt meg díjnemfizetéssel. Megállapítja továbbá, hogy az yyy 
kötvényszámú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés érvénytelen. Erre figyelemmel a 
Pénzügyi Békéltető Testület felhívja a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy az ajánlás kézhezvételétől 
számított 15 napon belül szüntesse meg a jogellenes állapotot és értesítse a kötvénynyilvántartó 
szervet a fent nevezett szerződések helyes adatairól.    
 
Az ajánlás 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 Szolgáltató az ajánlás hatályon kívül helyezését a fentieken túl – az ajánlás részére történt 
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül – akkor is kérheti a Fővárosi Törvényszéktől, ha az 
ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak. 
 
Ha a Pénzügyi Szolgáltató az ajánlásnak nem tesz eleget, a Pénzügyi Békéltető Testület – a Kérelmező 
nevének megjelölése nélkül – jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – 
legkorábban az ajánlásnak a pénzügyi szolgáltató részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap 
elteltével - nyilvánosságra hozni. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület felhívja a Pénzügyi Szolgáltatót és a Kérelmezőt, hogy jelen ajánlás 
végrehajtásáról az ajánlás kézhezvételét követő 60 napon belül írásban tájékoztassák a Testületet. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület ajánlása nem érinti a Kérelmező azon jogát, hogy a Pénzügyi 
Szolgáltatóval szembeni igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 113. §-ának b) pontja, 116. §-a, valamint 119. §-
ának (1) bekezdése alapján hozta meg. 
 

INDOKOLÁS 
 
A Kérelmező 2016. február 16. napján indult eljárásban kérelemmel fordult a Pénzügyi Békéltető 
Testülethez és a Pénzügyi Szolgáltatóval fennálló, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból fakadó 
igényével kapcsolatos jogvitája felülvizsgálatát kérte.  
 



 

 

  
 

A Kérelmező a kérelmében előadta, hogy az xxx frsz-ú gépjárművére 2008-tól kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítással rendelkezett a Pénzügyi Szolgáltatónál és az évek során a biztosítási díj 
folyamatosan változott. A Kérelmező előadta, hogy a 2014. január 1. napjával létrejött xxx 
kötvényszámú szerződésére 2015. január 20-án 5.616 Ft összegű negyedéves esedékes díjat utalt át a 
Pénzügyi Szolgáltató részére. Kérelmező előadta, hogy nem kötött új biztosítást, de a Pénzügyi 
Szolgáltató 2015 januárjában egy új kötvény megküldésével arról tájékoztatta, hogy a biztosítási díja 
6.864 Ft összegre változott. Kérelmező előadta, hogy a Pénzügyi Szolgáltató nem adott esélyt arra, 
hogy a különbözetet a második negyedéves díjjal együtt megfizesse, hanem 2015. március 10. 
napjával díjnemfizetéssel törölte a szerződését. Kérelmező több alkalommal is panasszal élt, 
panaszaiban sérelmezte, hogy nem kapott a díjkülönbözet megfizetéséről időben értesítést, 
elfogadhatatlannak tartotta, hogy törölték a szerződését és kérte annak helyreállítását és a 
fedezetlenségi díj eltörlését.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a panaszt elutasító levelében tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy 2015. január 1. 
napi kezdettel yyy számon új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést rögzített az xxx frsz-ú 
gépjármű vonatkozásában a rendszerében és 2015. január 7-én megküldte részére az új kötvényt. A 
Kérelmező azonban az új negyedéves díj helyett, a régi szerződésszámra hivatkozva a régi 
negyedéves díjat utalta át 2015. január 20-án, amit a Pénzügyi Szolgáltató 2015. február 9-én 
átkönyvelt az yyy kötvényszámú új szerződésre, ami így 2015. március 10-ig vált díjrendezetté. A 
Pénzügyi Szolgáltató 2015. január 23-án e-mailben díjfelszólítót küldött a Kérelmező részére, aki 
azonban a díjkülönbözetet a megadott határidőig nem fizette meg, ezért a Pénzügyi Szolgáltató az 
yyy kötvényszámú szerződést díjnemfizetés miatt 2015. március 10-ei hatállyal törölte.  
 
A Kérelmező a panaszai elutasítását követően fordult a Pénzügyi Békéltető Testülethez és kérte az 
yyy kötvényszámú szerződése helyreállítását azzal, hogy vállalta megfizetni a 2015. évre járó 
biztosítási díjat és baleseti adót.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület 2016. április 1. napjára meghallgatást tűzött, melyről értesítette a 
feleket.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a válasziratában előadta, hogy a Kérelmező 2014. január 1. napjától xxx 
kötvényszám alatt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezett a Pénzügyi Szolgáltatónál. 
A szerződésen xxx záradék került rögzítésre, mely azt jelentette, hogy a Pénzügyi Szolgáltató a 
szerződés megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat 
elektronikus úton, e-mailben, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küldi meg. 
Kérelmezőtől 2014. november 30-án - online felületen - új szerződés kötésére irányuló ajánlat 
érkezett a Pénzügyi Szolgáltatóhoz, melyre tekintettel a Pénzügyi Szolgáltató 2014. december 31. 
napi hatállyal „felmondás a szerződő részéről” okkal az xxx kötvényszámú szerződést évfordulóval 
megszüntette és e-mailben törlésértesítőt küldött a Kérelmező részére. Pénzügyi Szolgáltató ezt 
követően 2015. január 1. napi hatállyal yyy kötvényszám alatt új szerződést rögzített a Kérelmező 
részére a rendszerében. Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező részére 2015. január 7-én új kötvényt és a 
6.864 Ft összegű, gyakoriság szerint fizetendő esedékes díjról számviteli bizonylatot küldött. 
Kérelmező ezt követően a korábbi szerződésre hivatkozva 5.616 Ft összegű díjat fizetett meg és 
felhívásra sem rendezte a különbözetet, ezért az yyy kötvényszámú szerződés 2015. március 10-ei 
hatállyal díjnemfizetés miatt törlésre került. A Pénzügyi Szolgáltató egyezségi ajánlatot nem 
terjesztett elő. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában nyilatkozott, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntését 
kötelezésként nem fogadja el, a döntésnek alávetni magát nem kívánja. 
 
A 2016. április 1. napján tartott meghallgatáson a Kérelmező nem tudott megjelenni, a Pénzügyi 
Szolgáltató részéről pedig további dokumentumok csatolására volt szükség, ezért a Pénzügyi 
Békéltető Testület egyezség reményében a meghallgatást elhalasztotta. 



 

 

  
 

 
A 2016. május 5. napján megtartott folytatólagos meghallgatáson a Kérelmező pontosította a 
kérelmét és az xxx kötvényszámú szerződés helyreállítását kérte, továbbá ennek megfelelően a 
befizetett díjakkal történő elszámolást. Előadta, hogy nem készített évfordulós felmondást az xxx 
kötvényszámú szerződésre, és annak első negyedéves esedékes díját 2015. január 20. napján 
befizette. A Pénzügyi Szolgáltató internetes oldalán ellenőrizte, hogy újrakötés esetén csökkenne-e a 
biztosítási díja, de az magasabb lett volna, mint a meglévő, ezért nem mondta fel évfordulóra a 
meglévő szerződését. Előadta, hogy nem tudja hogyan került mégis elküldésre az új ajánlat a 
Pénzügyi Szolgáltatónak. Kérelmező kérdésre előadta továbbá, hogy jelenleg nem rendelkezik 
érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, 2015. január 20. napját követően díjat nem 
fizetett, az yyy kötvényszámú szerződés díjnemfizetéssel történő törlését követően új ajánlatot nem 
nyújtott be. Kérelmező előadta, hogy a díjemelkedésről először 2015. március 10. napján értesült, 
amikor már a szerződése törlésre került.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a meghallgatáson előadta, hogy köteles volt befogadni a Kérelmező új 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozó írásbeli ajánlatát. Az ajánlat alapján a 
Pénzügyi Szolgáltató arra a következtetésre jutott, hogy a Kérelmező a meglévő szerződését meg 
kívánja szüntetni és új szerződést kíván kötni. A Kérelmező jogosult volt arra, hogy a magasabb 
díjtarifájú szerződést válassza, mivel azonban párhuzamosan két érvényes kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási szerződése nem lehet egy ügyfélnek, ezért a korábbi szerződést a Pénzügyi 
Szolgáltató megszüntette „felmondás” okkal.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató előadta, hogy felmondás nem érkezett a Kérelmező részéről, de értelmezése 
szerint az ajánlat megküldése felmondásnak is minősülhet. A Pénzügyi Szolgáltató továbbá 
hivatkozott arra is, hogy az ajánlat megküldésével a Kérelmező olyan ráutaló magatartást tett, hogy a 
korábbi szerződését meg kívánja szüntetni, a Pénzügyi Szolgáltató pedig az ajánlat befogadásával 
elfogadta a kezdeményezést és ez a felek megszüntetésre vonatkozó közös megegyezéses 
megállapodásának is tekinthető. A Pénzügyi Szolgáltató a meghallgatáson fenntartva korábbi 
álláspontját, egyezségi ajánlatot nem terjesztett elő. 
 
A Kérelmező kérelme az alábbi indokoknál fogva részben megalapozott. 
 
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfb. tv.) 7. 
§ (1) bekezdése szerint a szerződő felek bármelyike a biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási 
évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően a biztosítási szerződést írásban, indoklás nélkül 
felmondhatja. A felmondás akkor hatályos, ha az a másik félhez határidőben megérkezik.  
 
A Gfb. tv. 7. § (2) bekezdése szerint a biztosítási időszakon belül - az e törvényben meghatározott 
eseteken túl - a szerződés csak a felek közös megegyezésével szüntethető meg. 
 
A Gfb. tv. 10. § (1) bekezdése szerint ugyanarra a biztosítási időszakra vagy ugyanazon biztosítási 
időszak egy részére kötött további biztosítási szerződés érvénytelen. 
 
Nem képezte vita tárgyát, hogy a Kérelmező xxx kötvényszámú biztosítási szerződése érvényesen 
létrejött és hatályba lépett. A vita tárgyát az képezte, hogy az  xxx kötvényszámú szerződés a 
Kérelmező felmondása, vagy a felek közös megegyezése nyomán megszűnt-e, és az yyy 
kötvényszámú szerződés érvényesen létrejött-e, a Kérelmező által 2015. január 20. napján 
megfizetett biztosítási díj mely biztosítási szerződést tartotta hatályban.  
 
A tényállás szerint a Kérelmező az xxx kötvényszámú szerződés kapcsán felmondó nyilatkozatot, vagy 
a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot nem tett. A 
Pénzügyi Szolgáltatóhoz a  Kérelmezőtől 2014. november 30. napján elektronikus biztosítási ajánlat 



 

 

  
 

érkezett. Az elektronikus ajánlatot a Pénzügyi Szolgáltató úgy értelmezte, hogy a Kérelmező az xxx 
kötvényszámú biztosítási szerződést felmondja, vagy közös megegyezéssel kéri megszüntetni. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület álláspontja szerint a Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező xxx 
kötvényszámú szerződését nem törölhette volna, ugyanis a Kérelmezőtől felmondásra vagy közös 
megegyezésre vonatkozó írásbeli jognyilatkozat a Pénzügyi Szolgáltatóhoz nem érkezett. A Pénzügyi 
Szolgáltatóhoz érkezett elektronikus biztosítási ajánlatban a Kérelmező nem tett kifejezett 
nyilatkozatot az xxx kötvényszámú szerződés megszüntetésére vonatkozóan. Írásban tett kifejezett 
nyilatkozat hiányában a Pénzügyi Szolgáltató a szerződést felmondás, vagy közös megegyezés címén 
nem szüntetheti meg. Téves tehát a Pénzügyi Szolgáltató azon eljárása, amikor csupán egy új 
biztosítási ajánlat alapján a korábban kötött érvényes és hatályos biztosítási szerződést megszünteti.  
 
A Kérelmező szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatának hiánya mellett, a Kérelmező 
feltehető akaratának vizsgálata során az új ajánlat tartalma, így a biztosítási díj nagyobb 
összegszerűsége kapcsán a Pénzügyi Szolgáltatónak arra kellett volna jutnia, hogy a Kérelmezőnek 
gazdaságilag nem ésszerű az új biztosítási ajánlat, azaz nemcsak a Kérelmező nyilatkozata, hanem 
akarata sincs meg az új szerződés megkötéséhez.  
 
A Kérelmező korábbi szerződése megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatának és akaratának hiányát 
nem pótolja a Gfb. tv. biztosítóra vonatkozó ajánlatelfogadási kötelezettség szabálya. 
 
A fentiek alapján a Pénzügyi Békéltető Testület megállapította, hogy a Pénzügyi Szolgáltató a 
Kérelmező xxx kötvényszámú biztosítási szerződését jogellenesen törölte, egyértelmű, hogy ha az xxx 
kötvényszámú biztosítási szerződés nem szűnt meg, akkor az yyy kötvényszámú szerződés 
érvényesen nem jött létre, mert létrejötte a Gfb. tv. 10. § (1) bekezdésébe ütközik. A Kérelmező által 
2015. január 20. napján megfizetett negyedévre vonatkozó biztosítási díj az  xxx kötvényszámú 
szerződés 2015. január 1. napjától 2015. március 31. napjáig számított időszakára megfizetésre 
került, e szerződés 2015. március 31. napig díjrendezett volt.  
 
A Kérelmező az xxx kötvényszámú szerződés 2015. április 1. napján esedékes biztosítási díját nem 
fizette meg.  

 
A Gfb. tv. 21. § (4) bekezdése szerint, ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj 
esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig - a következményekre történő figyelmeztetés 
mellett - a szerződő félnek a díj esedékességétől számított hatvannapos póthatáridővel, igazolható 
módon a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld. A türelmi idő eredménytelen leteltével a szerződés - 
amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg - az esedékességtől számított hatvanadik napon 
megszűnik. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a fentiek alapján akkor járt volna el jogszerűen, amennyiben a Kérelmezőnek a 
második negyedéves díj megfizetésére, a díj esedékességétől számított 60 napos póthatáridővel a 
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett felszólítást küld és a póthatáridő 
eredménytelen leteltét követően 2015. május 30. napjával törli díjnemfizetés miatt az xxx 
kötvényszámú szerződést azzal, hogy ezen időszakra megilleti őt a türelmi időre járó díj. 
 
A Gfb.tv. 49. § bekezdése szerint a biztosító (…) köteles a kötvénynyilvántartó szervet informatikai 
rendszerén keresztül értesíteni - a 46. § (2) bekezdésében megjelölt adatok feltüntetésével - a 
biztosítási szerződés megkötéséről, illetve megszűnéséről, valamint az adatokban bekövetkező egyéb 
változásokról. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a jelen eljárás tárgyát képező szerződések vonatkozásában a jogellenes állapot 
alapján téves adatokat közölt a kötvénynyilvántartó szerv részére. 
 



 

 

  
 

A Pénzügyi Békéltető Testület mindezekre tekintettel megállapította, hogy az xxx kötvényszámú 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés 2015. március 31. napjáig díjrendezett volt, majd 
2015. május 30. napjával a Gfb. tv. 21. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a törvény erejénél fogva, 
díjnemfizetéssel megszűnt, ezért a Kérelmezőnek a szerződés helyreállítására vonatkozó kérelme 
2015. május 30. napjáig megalapozott. A Pénzügyi Békéltető Testület megállapította továbbá, hogy 
az yyy kötvényszámú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés a Gfb. tv. 10. § (1) bekezdése 
alapján érvénytelen, ezért ajánlotta a Pénzügyi Szolgáltató számára, hogy a határozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül ennek megfelelőn szüntesse meg a jogellenes állapotot és értesítse a 
kötvénynyilvántartó szervet a szerződések helyes adatairól.    
 
Az MNB tv. 113. § b) pontja alapján egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében ajánlást tesz, ha 
a kérelem megalapozott, azonban a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy 
vagy szervezet az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem 
ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.  
 
Mivel a Kérelmező Kérelme a fentiek szerint részben megalapozott és a Pénzügyi Szolgáltató az 
ügyben alávetési nyilatkozatot nem tett, a Pénzügyi Békéltető Testület a rendelkező rész szerinti 
ajánlást adta ki. 
 
Budapest, 2016. május 13. 
 
 

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

eljáró tagja  
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