
 
 
H-PBT-H-737/2017. Kötelező határozat 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület L.A. (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (yyy; a 
továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám alatt 
nyilvántartásba vett, pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásban, a 2017. február 27. 
napján megtartott meghallgatáson 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 82.450 Ft (azaz 
nyolcvankettőezer-négyszázötven forint) biztosítási szolgáltatási 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 Pénzügyi Szolgáltatót és a Kérelmezőt, hogy a jelen 
kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy annak elmaradásáról a határozat kézhezvételét 
követő 60 napon belül írásban értesítsék a Testületet. 
 
A kötelezést tartalmazó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban annak kézbesítésétől 
számított 15 napon belül keresettel 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, 113. § (1) bekezdés a) pontja, 
114. § (1)-(6) bekezdései, valamint 120. §-ának (1) bekezdése alapján hozta meg. 
 
 

INDOKOLÁS 
 
A Kérelmező Kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
A rendelkezésre bocsátott dokumentumokból és a felek nyilatkozataiból megállapítható tényállás 
szerint a Pénzügyi Szolgáltató és a BCD Szolgáltató csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási 
keretszerződést kötött 2015. december 30. napján, mely alapján a Kérelmező mint a BCD Szolgáltató 
munkavállalója a csoportos biztosítás biztosítottjává és kedvezményezettjévé vált. A Kérelmező 2016. 
szeptember 5. napján bekövetkezett közúti balesetével kapcsolatos keresőképtelensége miatt 
szolgáltatási igénybejelentést tett a Pénzügyi Szolgáltatónál. A Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező 
igényét elutasította arra hivatkozva, hogy mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, mert a 
Kérelmező jogellenesen és súlyosan gondatlanul okozta a balesetet. A Kérelmező az elutasítás ellen 
2016. október 24. napján kelt levelében panasszal élt, melyben kérte a Pénzügyi Szolgáltató elutasító 
álláspontjának felülvizsgálatát. A Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező panaszát a 2016. október 24. 
napján és 2016. december 14. napján kelt leveleiben elutasította, továbbra is mentesülésre 
hivatkozva a Kérelmező jogellenes és súlyos gondatlan magatartása miatt. 
 
A Kérelmező ezt követően fordult a Pénzügyi Békéltető Testülethez és a 2017. január 12. napján 
indult eljárásban benyújtott kérelmében kérte a szerződés szerinti biztosítási szolgáltatási összeg 
kifizetésére kötelezni a Pénzügyi Szolgáltatót, majd kérelmét a 2017. február 1. napján érkezett 
beadványában 82.450 Ft összegben pontosította.  



A Pénzügyi Békéltető Testület az ügyben 2017. február 27. napjára meghallgatást tűzött, melyről 
értesítette a feleket és felhívta a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy terjesszen elő válasziratot. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató 2017. február 7. napján érkezett válasziratában fenntartotta az igényt 
elutasító leveleiben foglaltakat, mely szerint a Kérelmező igényének jogosságát nem ismeri el. 
Álláspontja szerint az igény elbírálása és elutasítása során jogszerűen járt el. A Pénzügyi Szolgáltató 
előadta, hogy a Kérelmező a bekövetkezett közúti balesetet jogellenesen, továbbá súlyosan 
gondatlanul követte el, amikor nagy sebesség mellett az előírt követési távolságot nem tartotta meg, 
ezért a vonatkozó szerződéses rendelkezések alapján a Pénzügyi Szolgáltató a szolgáltatási 
kötelezettsége teljesítése alól mentesül. A Pénzügyi Szolgáltató előadta, hogy rendezett jogalap 
esetén (17 nap keresőképtelenség x 4.850 Ft napi térítés mellett) összesen 82.450 Ft biztosítási 
szolgáltatási összeg járna a Kérelmezőnek. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület 2017. február 27. napján meghallgatást tartott, a yyy számú 
meghallgatási jegyzőkönyv tartalmazza a felek meghallgatáson tett nyilatkozatait.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a meghallgatáson a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tagja részére bemutatta 
a - biztosítási titok miatt csatolásra nem került – BCD Szolgáltató szerződővel 2015. december 30. 
napján kötött csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási keretszerződést, melynek xxx számú 
mellékleteként került feltüntetésre az xxx számú xxx Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: 
ÁSZF). A Pénzügyi Szolgáltató a meghallgatáson nyilatkozott, hogy nem vitatja, hogy a Kérelmező a 
baleset időpontjában biztosított volt, a keresőképtelenség időpontját is a Kérelmezővel egyezően 
2016. szeptember 5. napjától 2016. szeptember 21. napjában jelölte meg, továbbá rendezett jogalap 
esetére a biztosítási szolgáltatási összeget is a Kérelmező által előterjesztett összegszerűségben, 
82.450 Ft-ban jelölte meg, azonban az ÁSZF xxx pontja alapján a biztosítási szolgáltatási kötelezettség 
alóli mentesülésre hivatkozott. Egyezségi ajánlatot nem terjesztett elő.  
 
A Kérelmező a meghallgatáson nyilatkozott, hogy 82.450 Ft megtérítésére kéri kötelezni a Pénzügyi 
Szolgáltatót azzal, hogy késedelmi kamat és költség igénye nincs. 
 
Kérelmező kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
Az eljárás során nem vitás tényállás szerint a Kérelmező, a Pénzügyi Szolgáltató és a BCD Szolgáltató 
között 2015. december 30. napján létrejött, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:442.§, 6:477.§, 6:485.§, 6:487.§ által szabályozott csoportos élet-, baleset- és 
egészségbiztosítási szerződés biztosítottja, illetve kedvezményezettje volt a káresemény 
időpontjában. A Kérelmező a 2016. szeptember 5. napján bekövetkezett káreseménnyel 
összefüggésben 2016. szeptember 5. napjától 2016. szeptember 21. napjáig tartó 
keresőképtelensége idejére kérte a keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítási 
szolgáltatási összeg megfizetését 82.450 Ft összegben. A Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező által 
előterjesztett igény összegszerűségét nem vitatta, azonban a Kérelmező igényét arra hivatkozva 
utasította el, hogy a biztosítási esemény a Kérelmező, mint biztosított olyan sérülésével, 
betegségével, illetve balesetével függ össze, amelyet jogellenesen a biztosított súlyosan gondatlanul 
okozott, ezért a szolgáltatási kötelezettség alól mentesül.  
 
Az eljárás során rendelkezésre bocsátott, a BCD Szolgáltató által a munkavállalók részére kötött xxx 
szóló Általános Tájékoztató xxx oldalán található keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést 
nyújtó biztosításról szóló rendelkezések szerint: 
 

 A biztosítottnak a Biztosító által meghatározott, a biztosítottra vonatkozó és jelen kockázatra 
is kiterjedő kockázatviselésének hatálya alatt megkezdődő, folyamatos keresőképtelensége 
minden napjára kifizeti az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási összeget.  

 Keresőképtelen az, aki saját betegsége vagy baleset miatt munkáját – orvosi szempontból 
indokoltan – nem tudja ellátni, és aki a vonatkozó jogszabályok alapján a betegszabadság, 
illetve a táppénz igénybevételére jogosult. 

 A keresőképtelenségi biztosítási esemény időpontja: 



 balesetei eredetű keresőképtelenség esetén a baleset időpontja, 

 betegség eredetű keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség első napja. 
 
A felek által nem volt vitatott a keresőképtelenség időtartama és a biztosítási szolgáltatási összeg 
sem, amellyel kapcsolatban benyújtásra került a BCD Szolgáltató által a munkavállalók részére kötött 
xxx szóló Tájékoztató az alkalmazottak xxx részére, mely: 
 

 a keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítást, az 1. naptól 4.850 Ft/nap 
biztosítási összegben határozta meg. 

 
A Kérelmező baleseti eredetű keresőképtelenségre kérte szolgáltatás teljesítését, így a hatályos ÁSZF 
yyy pontja és a Ptk. 6:485.§-ában, 6:486.§ (3) bekezdésében és 6:464.§ (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezések irányadóak, melyek szerint: 
 

 ÁSZF yyy pont: A biztosító a baleset-biztosítási szolgáltatási kötelezettség alól akkor mentesül 

 a) ha a biztosított halála a kedvezményezett szándékos magatartásának következménye, 

 b) ha a biztosítási esemény a biztosított olyan balesetével függ össze, amelyet 
jogellenesen a biztosított, a szerződő vagy a szerződővel, illetőleg a biztosítottal közös 
háztartásban élő hozzátartozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott.  

 
 Ptk. 6:485.§ Balesetbiztosítás 
Balesetbiztosítási szerződés alapján a biztosító különösen a biztosított baleset miatt bekövetkező 
halála, egészségkárosodása vagy rokkantsága esetére a szerződésben meghatározott biztosítási 
összeg vagy járadék fizetésére, vagy a szerződésben meghatározott egyéb szolgáltatásra vállal 
kötelezettséget.  

 
A Ptk. 6:486. § (3) bekezdésében foglalt utaló szabály folytán a jelen biztosítási szerződésre is 
irányadó a kárbiztosítás szabályai között található Ptk. 6:464.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint: 
 

 Ptk. 6:486.§ (3) Alkalmazandó szabályok 
A balesetbiztosításra egyebekben a kárbiztosítás szabályait kell alkalmazni a következő 
eltérésekkel: 
a) a biztosító a balesetért felelős személlyel szemben megtérítési igénye alapján nem 

érvényesíthet igényt; 
b) nem terheli a biztosítottat állapotmegőrzési kötelezettség a biztosítási esemény 

bekövetkezése esetén. 
 

 Ptk. 6:464.§ Mentesülés a szolgáltatási kötelezettség alól 
(1) A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással 
a) a szerződő fél vagy a biztosított (…) okozta. 

 
Fenti vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések alapján akkor mentesülhetett volna a 
Pénzügyi Szolgáltató a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a Kérelmező 
jogellenesen és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.  
 
A bizonyításra irányadó általános szabályok szerint a jogvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak 
a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a Pénzügyi Békéltető Testület valónak 
fogadja el. A jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása a feleket terheli. A 
bizonyítékok rendelkezésre bocsátása elmulasztásának jogkövetkezményei, valamint a bizonyítás 
esetleges sikertelensége a bizonyításra kötelezett felet terheli.  
 
A bírói gyakorlat szerint a biztosítási esemény bekövetkeztének tényét, a biztosítási esemény és a 
keletkezett kár közötti okozati összefüggést, valamint a kár összegszerűségét a biztosítottnak kell 
bizonyítania, míg a mentesülésre okot adó körülmények fennállását a Ptk. – fenti hivatkozott – 6:464. 
§ (1) bekezdéséből is következően a biztosító köteles bizonyítani. 



A Pénzügyi Békéltető Testület megítélése szerint Pénzügyi Szolgáltató az eljárás során e bizonyítási 
kötelezettségének nem tett eleget. 
 
Az eljárás során rendelkezésre bocsátott 2016. szeptember 21-én kelt, xxx Rendőrkapitányság, mint 
Szabálysértési Hatóság yyy számú határozata szerint a Kérelmező a közúti közlekedési szabályok 
kisebb fokú megsértése miatt pénzbírságban részesült, mert megszegte a közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 27.§ (1) 
bekezdésében foglaltakat, mely szerint járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad 
követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése 
esetében is – meg lehessen állni. A határozat indokolása szerint a Kérelmező az M5-ös autópályán 
130 km/h sebességgel haladva egy kisteherautó előzésébe kezdett, amikor a kisteherautó féklámpái, 
valamint a vészvillogója felvillant, a Kérelmező megijedt, hirtelen balra kormányozta a járművét, 
fékezett, melynek következtében autója megcsúszott, ekkor hirtelen jobbra kormányozott, melynek 
következtében járművével a jobb oldali szalagkorlátnak ütközött, majd onnan tovább perdülve a 
belső szalagkorlátnak ütközött és megállt.   
 
A fenti rendőrségi határozat alapján megállapítható, hogy Kérelmező a közlekedési szabályok kisebb 
fokú megsértésével, jogellenesen közúti balesetet okozott, azonban az eset összes körülményének 
mérlegelése után sem lehet azt a következtetést levonni, hogy a Kérelmező magatartása elérte volna 
a szándékosság határát súroló súlyos gondatlanság vétkességi fokát. A Pénzügyi Szolgáltató 
helytállási kötelezettsége alóli mentesülés feltételeinek ugyanis nem a közlekedési szabályszegés, 
hanem a biztosítási esemény, jelen esetben a baleseti eredetű keresőképtelenség vonatkozásában 
kellett volna megvalósulni, ahhoz, hogy azzal kapcsolatban jogkövetkezmény kiváltására alkalmas 
lehessen. A követési távolság szabályának a megsértése erre nem adott alapot. A Pénzügyi 
Szolgáltató pedig nem bizonyított olyan további tényeket, amelyek a biztosított magatartásának – 
közvetlenül az eredmény előidézése tekintetében – súlyosan gondatlanná való minősítését 
megalapozhatták volna (hiv. BDT2007. 1606.). 
 
Minderre figyelemmel a Pénzügyi Békéltető Testület a 82.450 Ft biztosítási szolgáltatási összeg 
megfizetésére kötelezte a Pénzügyi Szolgáltatót. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a 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 - xxx - 
általános alávetési nyilatkozatot tett, melynek hatálya a tárgyi eljárásra kiterjed.  
 
Az MNB tv. 113 § (1) bekezdés 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 általános 
alávetési nyilatkozata az ügyre kiterjedt, a Pénzügyi Békéltető Testület a rendelkező rész szerinti 
kötelezést tartalmazó határozatot hozta, melyet az MNB tv. 114.§ (6) bekezdése alapján a 2017. 
február 27. napján megtartott meghallgatáson kihirdetett és 15 napon belül írásba foglalt.  
 
Budapest, 2017. március 9. 
 

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

eljáró tagja  
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