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BEKÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasóink!

Új év, új ötletek. Azzal, hogy e számunk eltérően korábbi elképzelésünktől 2021/1 számként most
jelenik meg, mi is csatlakozunk az általános gyakorlathoz. Az év további három számának
megjelenési hónapja a naptári negyedévet követő hónap, azaz április, július és október lesz.
A mögöttünk hagyott, egyszerűnek aligha nevezhető év a megjelenés ütemezésén kívül is kínált
számunkra tanulságokat. Néhány mondat ezekről.
Egy szakmai folyóirat minőségét jelentős mértékben meghatározza a benne publikált szakcikkek
színvonala. Úgy véljük, hogy nem kell szégyenkeznünk. Az utolsó számot is figyelembe véve, eddig
13 nívós szakcikket publikáltunk, amelyek közös jellemzője a gyakorlatias szemlélet. A szerzők
összhangban a szerkesztőbizottság elképzelésével arra törekedtek, hogy elsősorban gyakorló
jogászok számára nyújtsanak jól használható segítséget a munkájukban felmerülő problémák
kezeléséhez, megoldásához. Nem szabtuk a megjelentetés feltételéül, hogy a cikkek feleljenek meg
az ún. tudományos publikációkkal szembeni elvárásoknak, csupán azt, hogy a vizsgált problémák
legyenek életből vettek, a kifejtés pedig logikus, világos és egyszerű. Jelentős eredménynek
tekintjük, hogy a megjelent cikkek többsége származik „külső” szerzők tollából, és ezzel sikerült
elkerülnünk a kizárólag a szerkesztőbizottság által írt és olvasott folyóirat csapdáját.
Ami a cikkek tartalmát illeti, mivel szerzőink a kártérítési és biztosítási jogon belül a
témaválasztásban teljes szabadságot élveznek, a megjelent cikkek azt is megmutatják, hogy a
kártérítési és biztosítási jog mely részterületei izgatják leginkább a szakembereket. A pálmát
egyértelműen a felelősségbiztosítást, ezen belül is a szakmai felelősségbiztosítást érintő cikkek
viszik el és persze fontos helyet kaptak a COVID által felvetett felelősségi és biztosítási kérdések is.
Terveinknek fontos része, hogy további erőfeszítéseket akarunk tenni olvasóink és szerzőink
körének bővítésére, a kártérítési kérdésekkel foglalkozó cikkek számának növelésére és arra, hogy
olvasóinknak nemzetközi kitekintést is nyújtsunk, mert a külföldi elemet tartalmazó tényállások
számának dinamikus növekedése indokolttá teszi ilyen kérdések felvetését is.
Továbbra is számítva Olvasóink megtisztelő figyelmére és a szakma aktív közreműködésére,
kívánunk minden Olvasónknak egészségben és sikerekben gazdag 2021-et!

2

TANULMÁNYOK
Boronkay Miklós*
Bérleti szerződésekből eredő kárigények a Kúria gyakorlatában
[1] A jelen tanulmány célja a bérleti szerződésből eredő kártérítési igények bírói gyakorlatának
áttekintése. A témaválasztás indoka kettős. Egyrészt a bérleti szerződésekre irányadó jogszabályok
alig tartalmaznak speciális kártérítési rendelkezéseket, ezért az egyes bírósági ítéletek elemzése
alapján ismerhetők meg azok a szempontok, amelyek alapján a bírói gyakorlat a bérbeadó, ill. a bérlő
kártérítési felelősségét az általános kárfelelősségi szabályok alkalmazásával elbírálja. Másrészt az
egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról
szóló 2019. évi CXXVII. törvény a Pp. 1 és a Bszi. 2 módosítása útján – a törvény indokolásának
szóhasználatát idézve – egyfajta „korlátozott precedensrendszert” kívánt bevezetni, amelyben a
Kúria egyedi ügyekben közzétett határozatainak a korábbiakhoz képest fokozott jogegységesítő
szerepet szánt. Mindezekre tekintettel az alábbiakban elsősorban a Kúria, illetve a Legfelsőbb
Bíróság közzétett határozatai alapulvételével elemezzük a bérleti szerződésekből eredő kártérítési
ügyek bírói gyakorlatát. A cél nem az egyes ügyekben született ítéletek mélyreható elemzése,
hanem egy általános áttekintés nyújtása és a fő esetcsoportok azonosítása és bemutatása.
1. Bevezetés és áttekintés
[2] Bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére,
a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles [Ptk. 6:331. § (1) bek.]. A bérleti szerződés
lényeges elemei – ha a felek további elemeket nem minősítettek lényegesnek – a bérlet közvetett
tárgya, az ellenszolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettség és a használat átengedése. 3 Ha a dolog
használatának átengedése ingyenes, nem bérleti, hanem haszonkölcsön-szerződésről van szó. 4 A
bérleti szerződés szabályai megfelelően alkalmazandók akkor is, ha a szerződés tárgya jogok
időleges gyakorlásának más személy részére ellenérték fejében történő átengedése [Ptk. 6:331. §
(2) bek]. A lakásbérleti szerződésre nézve a Ptk. maga is tartalmaz speciális szabályokat [Ptk. 6:342.
§ – 6:348. §.], e szerződések részletes szabályozást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) adja. A Ptk. a
bérleti szerződésekkel kapcsolatban megfogalmaz speciális felelősségi szabályokat is. Az
alábbiakban a bérbeadó, illetve a bérlő kártérítési felelősségének fő szabályait, illetve a bírói
gyakorlatban felmerülő fő esetköröket foglaljuk össze.
2. A bérbeadó kártérítési felelőssége
[3] A bérbeadó kártérítési felelősségére nézve sem a Ptk., sem az Ltv. nem tartalmaz speciális
rendelkezéseket, így a kontraktuális felelősség általános szabályai irányadók. A bírói gyakorlatban
elsősorban olyan esetek fordulnak elő, amikor a bérlő azon az alapon érvényesít kártérítési igényt,
hogy a bérbeadó nem biztosította a bérlemény használatát: a bérleményt vagy nem adta át, vagy

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról.
2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról.
3
Menyhárd Attila: A használati szerződések. In Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, 2014. 1902. o.
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Ptk. 6:357. § (1) bek.: „Haszonkölcsön-szerződés alapján a kölcsönadó meghatározott dolog időleges használatának
ingyenes átengedésére, a kölcsönvevő a dolog átvételére köteles.”
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lebontatta, vagy pedig az nem volt rendeltetésszerű használatra alkalmas. A közzétett bírósági
ítéletek az alábbi konkrét esetköröket érintik:
a) A bérelt dolog rendeltetésszerű használatra való alkalmatlansága
[4] A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű
használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak [Ptk. 6:332. § (1) bek.]. A rendeltetésszerű
használtra való alkalmatlanságra alapított kárigények ingók és ingatlanok bérlete esetén is
felmerültek a bírói gyakorlatban.
[5] Helyiségbérleti szerződésben a helyiség beázásával okozott károkról szól a Legfelsőbb Bíróság BH
1981. 374. sz. ítélete. A tényállás szerint a felperes a számára műhely céljából kiutalt helyiséget
valójában raktárként használta, és az ott tárolttextil bálák egy csőrepedés folytán eláztak. A
Legfelsőbb Bíróság szerint a bérbeadó kártérítési felelőssége alapvetően fennáll, azonban
figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a bérlő a helyiséget szerződésellenesen használta: „Igaz,
hogy önmagában a bérleménynek szerződésellenes használata még nem zárja ki a bérbeadó
felelősségét, és változatlanul érvényesül helytállási kötelezettsége, ha a kár a bérbeadónak felróható
okból, a bérlemény rendeltetésszerű használata esetén is bekövetkezett volna. Ehhez azonban a
károsult vállalatnak, illetve törvényi engedmény folytán a helyébe lépő felperesnek azt kellett volna
bizonyítania, hogy a födémet átáztató csőrepedéssel okozati összefüggésben ténylegesen milyen kár
merült volna fel, ha a vállalat a bérleményt a szerződésben meghatározott célra használja.” A
hatályos Ptk. szerinti hasonló ügyekben a szerződésellenes használat tényét a 6:143. § (2)
bekezdése 5 szerinti előreláthatósági klauzula alkalmazásával lehet figyelembe venni: azok a károk
ugyanis, amelyek abból erednek, hogy a bérlő a szerződésben foglaltaktól eltérő célra,
szerződésellenesen használja a bérleményt, a szerződéskötéskor a bérbeadó számára vélhetően
nem előreláthatók.
[6] Lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos a Kúria Pfv.20.521/2014/4. sz. ítélete, amely szerint a
bérbeadó felelősségét megalapozza az, ha a külső nyílászárók szigetelésével egyidejűleg nem
biztosítja a lakásban lévő gázkészülék számára szükséges levegő utánpótlását, ami – a készülék
tisztításának több éven keresztüli elmaradásával együtt – szén-monoxid-mérgezéshez vezet. A Kúria
a Pfv.20.045/2019/15. sz., szintén szén-monoxid-mérgezéses ügyben hozott ítéletében
egyetemlegesen marasztalta a bérbeadót, valamint a kéményellenőrzésért felelős – ezen
kötelezettségét elmulasztó – személyt. A bérbeadó felelőssége szerződésszegésen alapult (tehát a
kontraktuális felelősség szabályain), az ellenőrzést elmulasztó személy felelőssége ezzel szemben
deliktuális alapon állt fenn, figyelemmel arra, hogy a bérlővel nem volt szerződéses kapcsolatban,
hanem a jogszabály által előírt ellenőrzési kötelezettsége elmulasztásával hatott közre a kár
bekövetkeztében. Az egyetemleges marasztalás az állandó bírói gyakorlat szerint akkor is
lehetséges, ha a károkozók eltérő felelősségi alakzat alapján felelnek (BH 2015. 36. Legfelsőbb
Bíróság Pfv.V.21.321/2009. = BH+ 2010. 253., Legfelsőbb Bíróság Pfv.III.21 283/1999. = BH+ 2001.
212.).
[7] A rPtk. alapján felróhatóság hiányában nem felelt a bérbeadó olyan esetben, amikor a bérlemény
(üzlethelyiség) épületének földszintjén elhelyezkedő áruházban tűz ütött ki, amely átterjedt a
bérleményre is és ott kárt okozott a bérlő ingóságaiban. Bár a bérlemény az azt elárasztó füst és
oltóvíz miatt nem volt szerződésszerű használatra alkalmas, és ezért a bérbeadó hibás teljesítése
megállapítható volt, a bérbeadó azonban felróhatóság hiányában kártérítési felelősséggel nem
tartozott. A Kúria szerint a bérbeadó a rPtk. 339. § (1) bekezdése alapján sikeresen kimentette magát
Ptk. 6:143. § (2) bek.: „A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az
elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a
szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.”
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a felelősség alól annak bizonyításával, hogy az épületgépészeti rendszer tűzvédelmi és
szabványossági felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségének a tűzesetet megelőzően eleget tett.
Mivel az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvizsgálati jelentése sem rótt a bérbeadó
terhére olyan mulasztást, amely a tűz kialakulásában közrehatott volna, a tűz bekövetkezése nem
volt felróható az alperesnek (Kúria Pfv.21.534/2015/6.). Tekintettel arra, hogy a hatályos Ptk.
alapján a kontraktuális felelősség alóli kimentés lényegesen szigorúbb, objektív feltételek
bizonyítása esetén lehetséges (Ptk. 6:142. §), 6 könnyen elképzelhető, hogy az ügyben a hatályos Ptk.
alapján az alperest marasztaló ítélet születne. Különösen abban az esetben lenne kétséges a
bérbeadói kimentés sikeressége, ha a teljes épület a bérbeadó tulajdonában áll, ebben az esetben
ugyanis a tűz bérbeadó tulajdonban álló épületrészről terjedt át a bérlő által bérelt üzlethelyiségbe,
így a bíróság a szerződésszegés okát vélhetően nem tekintette volna a kötelezett (bérbeadó,
tulajdonos) ellenőrzési körén kívül esőnek.
[8] A bérbeadó kártérítési felelőssége ingó dolog bérlete esetén is felmerül. A BH 1977. 289. sz. ügy
tényállása szerint a felek között fuvarozási szerződés jött létre, amelyben a fuvarozó textiláru
konténerben történő szállítására vállalt kötelezettséget. A konténert a fuvarozó biztosította és
annak használatáért külön díjat számított fel. Az áru a konténerben történő fuvarozás során elázott.
A Legfelsőbb Bíróság szerint a felek között a konténer használata tekintetében bérleti szerződés jött
létre, amely alapján a fuvarozó (bérbeadó) szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama
alatt a szerződésszerű használatra alkalmas. A konténer azonban ennek nem felelt meg, mert
beázott, és mivel a konténer hibája a berakodáskor gondos megvizsgálás mellett sem volt
felismerhető (tehát rejtett hibáról volt szó), a fuvarozó (bérbeadó) felelős a beázásból eredő
károkért.
b) A bérlemény használatának át nem engedése
[9] A bírói gyakorlatban több olyan eset is előfordult, amikor a bérbeadó nem tett eleget azon
alapvető kötelezettségének, hogy a dolog időleges használatát átengedje, mert a bérleményt nem
is adta át a bérlőnek. Ezekben az ügyekben a fő kérdést az jelentette, hogy a bérlő kára miként
számítható ki, és a bérlőt milyen kárenyhítési kötelezettség terheli.
[10] Általános elv, hogy a bérlő kárigénye alapjául szolgáló elmaradt haszonnak „reális és
ellenőrizhető adatokon kell alapulnia.” Ha a bérleményben működő vállalkozás veszteséges volt,
illetve a bérbeadói szerződésszegés folytán történő költözést követően, az új helyszínen is azonos
(vagy jobb) gazdasági eredménnyel folytatódik, akkor a bérlő nem érvényesíthet elmaradt haszon
iránti követelést (Kúria Pfv.21.388/2015/6. sz.).
[11] A Kúria egy másik ügyben kimondta: „[a] károkozó által megtérítendő elmaradt haszonnak csak
az a károkozó cselekménye híján teljes bizonyossággal megszerezhető jövedelem minősül, amelynek
megszerzése iránt a károsult már intézkedéseket tett.” Mivel a konkrét ügyben a bérlő a bérleti
szerződés megkötését követően a bérelt gépkocsikat nem használta, azok a bérbeadó által történt
elvitelükkor nem is voltak üzemképes állapotban, azok üzemeltetése körében a bérlő semmilyen
elmaradt megrendelést nem tudott igazolni, a kárigénye is megalapozatlannak bizonyult (Kúria
Pfv.20.382/2014/4. sz.).

Ptk. 6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért]
Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
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[12] A bíróság által megítélt elmaradt hasznot a kárenyhítési kötelezettség időbeli korlátok közé
szoríthatja. Erre példa a BH 1990. 423. sz. jogeset, amelyben a felperes ötéves határozott
időtartamra vett albérletbe egy üzlethelyiséget, amelyet ruházati termékek forgalmazására kívánt
használni. Az alperes a szerződésben foglaltak ellenére nem biztosította a felperesnek az
üzlethelyiség használatát, hanem más helyiségeket ajánlott fel. A peres felek ezután többször
tárgyaltak, míg végül is az alperes (bérbeadó) 8 hónappal a szerződéskötést követően közölte a
felperessel (bérlővel), hogy a szerződést megszűntnek tekinti. A felperes a perben a
forgalomkiesésből eredő kárait kívánta érvényesíteni a bérbeadó alperessel szemben. Az eljáró
bíróságok szerint az alperes a teljesítést jogos ok nélkül tagadta meg (rPtk. 313. §), a felperes
jogosult volt lehetetlenülés következményeinek alkalmazását kérni, és – mivel a teljesítés olyan
okból vált lehetetlenné, amelyért a kötelezett (alperes) felelős – jogosult volt a teljesítés elmaradása
miatt kártérítést követelni [rPtk. 312. § (2) bek.]. A perbeli igazságügyi könyvszakértői vélemény a
kárt (elmaradt hasznot) havi összegben határozta meg. Lényeges azonban, hogy a felperes a
bíróságok szerint nem a teljes bérleti időszakra (5 év) volt jogosult kártérítésére, hanem csak 10
hónapra. A Legfelsőbb Bíróság ezt a következőképpen indokolta: „Az alperes 1987. november 6-án
közölte a felperessel, hogy október 16-tól megszűntnek tekinti a szerződést, ezen időpontig tehát –
szemben az alperes előadásával – mindenképpen jár a felperes részére a kártérítés. Az ettől
számított szűk két hónap pedig a közismert helyiséghiányra figyelemmel szükséges és indokolt másik
helyiség biztosításához.”
[13] Bár a Legfelsőbb Bíróság ezt kifejezetten nem mondta ki, a kárszámítás lényegében azon
alapult, hogy a felperestől a kárenyhítési kötelezettség keretében elvárható fedezeti szerződés
kötése, tehát másik helyiség bérlete. Elmaradt haszonként kártérítés csak arra az időszakra járt, amíg
a felperes az elvárható gondosság mellett sem tudott ennek eleget tenni. A fedezeti szerződés elvárt
időpontjától azonban egyáltalán nem jár kártérítés, a forgalomkiesésből eredő kárnak ugyanis nem
az a releváns oka, hogy a bérbeadó megszegte a bérleti szerződést, hanem az, hogy a bérlő nem köt
fedezeti szerződést – az ebből eredő károk pedig már nem háríthatók át a szerződésszegő
bérbeadóra.
[14] Ha a kár jogilag releváns oka a bérlő érdekkörében merül fel, ez még a bérbeadó
szerződésszegése ellenére is kizárhatja a kártérítési igényt. Ezen alapul a Kúria Pfv.III.20.478/2013.
sz. ügyben hozott, BH+ 2014. 107. sz. alatt is közzétett ítélete. Az ügy bonyolult tényállását röviden
összefoglalva, a perbeli bérleti szerződés tárgya egy önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás
céljára szolgáló helyiségcsoport, amelyet 1995 óta az I. r. alperesi gazdasági társaság bérelt. A bérleti
jog többszörös jogutódlás után a felpereshez került. A bérbeadó (II. r. alperes) és a felperes 2004ben helyiségbérleti szerződésmódosítást írtak alá. Ennek ellenére a helyiséget továbbra is az I. r.
alperes birtokolta és használta, aki a jogutódlások tényét és a felperes által aláírt bérleti szerződés
módosítás érvényességét is vitatta, az utóbbi megállapítása iránt pedig pert is indított. A
rendezetlen jogi helyzetben a bérleti szerződés módosítás érvénytelensége iránt indított per jogerős
befejezéséig a bérbeadó (II. r. alperes) a helyiséget ténylegesen használó I. r. alperessel „használati
szerződést” kötött. A felperes soha nem került a bérelt helyiség birtokába. A fenti tényállás alapján
a felperes kártérítési igényt érvényesített az alperesekkel szemben, és a bérleti szerződés
meghiúsulása miatti elmaradt haszna megtérítését kérte.
[15] A Kúria megállapította: a bérbeadó azon magatartása, hogy az I. r. alperesnek, mint a szerződő
feleken kívüli személyeknek, használati jogot engedett a bérlet tartama alatt, nem egyeztethető
össze a bérbeadói jogosultságokkal és kötelezettségekkel. A Kúria mégsem ítélte alaposnak a
felperesi kárigényt, a következőkre tekintettel: „Tény az is, hogy a felperesnek kára keletkezett,
hiszen nem tudta maga vagy más bérlő útján saját hasznára hasznosítani az ingatlant. A Kúria
álláspontja szerint azonban a kártérítő felelősség megállapíthatóságának egyik objektív feltétele
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hiányzik, mert nincsen okozati összefüggés, oksági kapcsolat a felperesnek az ingatlan
hasznosításából elmaradt haszna és a II-III. r. alperesi jogellenes magatartás között. Az I. r. alperes
1995 óta – azaz a 2006. február 21-i használati szerződést már jóval megelőzően – birtokolta az
ingatlant, ebből pedig az következik, hogy fizikailag nem helyezték birtokba az I. r. alperest a II-III. r.
alperesek, ezért nem a bérbeadó hozta a felperest abba a helyzetbe, hogy az ingatlant nem tudta
hasznosítani, az a jogutódlással kapcsolatos, az I. r. alperesi gazdasági társaság tulajdonosi
viszonyainak megváltozására, az ebből eredő jogvitára vezethető vissza.”
[16] A Kúria a fenti ítéletében lényegében – kimondatlanul – a jogi okozati összefüggés hiánya miatt
ítélte alaptalannak a kárigényt. A ténybeli okozatosság fennállt, ugyanis a bérbeadó nem biztosította
a bérlő részére a bérlemény használatát, és ha biztosította volna, akkor a bérlő haszonra tehetett
volna szert. Ez a ténybeli okozati összefüggés azonban jogilag nem releváns: a kár jogilag releváns
oka nem a bérbeadó szerződésszegése, hanem az a körülmény, hogy jogvita alakult ki a bérleményt
ténylegesen használó jogelőd és a felperes mint jogutód között. Feltételezhető, hogy a Kúria azt
kívánta megakadályozni, hogy a bérlő a saját érdekkörében felmerült többszörös jogutódlások és az
azokkal kapcsolatos jogviták útján egy olyan helyzetet tudjon teremteni, amelyben a bérbeadó
számára is bizonytalan, ki is a bérlő, és a bérlőként fellépő bármelyik jogi személynek is biztosítja a
bérlemény használatát, a másik kártérítési igénnyel léphet fel. Ezért a Kúria az ilyen körülmények
között előterjesztett kárigényt a jogilag releváns okozati összefüggés hiányában minősítette
alaptalannak.
[17] A bérbeadó kártérítési felelőssége akkor is fennáll, ha a bérlemény átadásával késedelembe
esik, amelyre tekintettel a bérlő jogszerűen eláll a bérleti szerződéstől (Kúria Pfv.20.102/2019/5. sz.
– a konkrét ügyben a kártérítési összegszerűségére nem terjedt ki a felülvizsgálati kérelem, így
ebben a kérdésben a Kúria nem is foglalt állást).
c) A bérlemény megsemmisülése
[18] A Fővárosi Ítélőtábla 5. Pf. 20.724/2005/2. sz. ÍH 2007. 27. sz. alatt közzétett ítéletben
részletesen vizsgálta azt a kérdést, hogy a bérlemény épületének hatósági engedély alapján történő
lebontása esetén fennállhat-e a bérbeadó kártérítési felelőssége. A konkrét ügy tényállása szerint a
felperes mint bérlő és az I. rendű alperes mint bérbeadó bérleti szerződést kötöttek a perbeli
irodaház 9,86 m2 alapterületű helyiségére, határozatlan időre. A felperes a bérleményben
pénzváltási tevékenységet folytatott. Az ítélőtábla álláspontja szerint bérbeadó azáltal, hogy
elhatározza a bérlemény lebontását, erre bontási engedélyt kér és a bontást el is végzi, nem
mentesül a bérleti szerződés teljesítése alól: ilyen esetben a bérbeadónak felróható lehetetlenülés
következik be, amelyre tekintettel a bérlő kártérítést követelhet. A konkrét ügyben a kártérítési
kereset mégis alaptalannak bizonyult, annak bizonyítatlansága folytán. A felperes kára
bekövetkeztét ugyanis a saját megbízásából készült könyvelői jelentéssel kívánta bizonyítani, amit a
bíróság csupán a felperes előadásának tekintett. A kár bekövetkeztére pedig a periratban egyéb
bizonyíték nem volt. A Fővárosi Ítélőtábla utalt továbbá arra is, hogy miként kellett volna a kárt
kiszámítani. Lényeges körülmény volt e tekintetben, hogy a felperes az általa peresített időszakként
megjelölt időtartam alatt a közelben új pénzváltóhelyet nyitott, amire az ítélőtábla szerint
egyebekben kárenyhítési kötelezettsége körében is köteles volt. „Az új helyiségben elért adózott
nyereségének és a perbeli helyiségben elért adózott nyereségének a különbözete lenne az az összeg,
ami elmaradt haszonként elvileg számba vehető lenne. Ténylegesen azonban a felperesnek még azt
is bizonyítania kellett volna, hogy az adózott nyereségekben mutatkozó különbség – ha egyáltalán
ilyen kimutatható – a helyiségek fekvésbeli adottságaival áll okozati összefüggésben.”
[19] Fontos megjegyezni, hogy a fenti levezetés azon alapul, hogy a felperes elmaradt haszonra
alapított kárigényt kívánt érvényesíteni. Más lett volna a helyzet jogi megítélése, ha a felperes arra
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hivatkozott volna, hogy az új pénzváltóhely tekintetében kötött bérleti szerződésére magasabb
bérleti díj mellett volt csak módja, ebben az esetben ugyanis fedezeti szerződésből eredő kárt tudott
volna érvényesíteni [Ptk. 6:141. §]. Az ilyen kárigény alaposságához elegendő a két bérleti szerződés
(a megszegett és a fedezeti szerződést) összevetése, valamint bizonyítási kérdés lehet, hogy a
felperes kárenyhítési kötelezettségének eleget tett-e, tehát a magasabb bérleti díj elkerülhető lett
volna esetleg más helyiség bérlete esetén.
d) A szerződésben kikötött bérbeadói kötelezettségek megszegése
[20] A bérbeadó nemcsak a bérlemény át nem adása, illetve rendeltetésszerű használatra
alkalmatlansága esetén tartozhat kártérítési felelősséggel, hanem más szerződéses kötelezettségek
megszegése esetén is. A Kúria Pfv.22.275/2017/8. sz. ítélete szerinti ügyben a felperes egy egyetemi
területen található klubot és büfé-élelmiszerboltot bérelt az alperestől (amely feltételezhetően egy
egyetem volt) 5 éves határozott időtartamra. A szerződés lényeges tartalmát képezte a felperes
azon kötelezettsége, hogy az alperes hallgatóinak és dolgozóinak igényeit elvárható módon kielégíti
és hetente két alkalommal (meglepő módon hétfői és szerdai napokon) diszkót tart a hallgatóknak
belépődíj ellenében. Annak érdekében, hogy a felperes nyereségesen üzemeltethesse a bérleményt,
az alperes kötelezettséget vállalt arra, hogy az egyetem területén zenés rendezvényt és diszkót
kizárólag a felperes által üzemeltett létesítményben tartanak. Az alperes, illetve a keretében
működő hallgatói önkormányzat (HÖK) ez utóbbi kötelezettségét megszegte, a HÖK által szervezett
diszkók miatt a felperesi rendezvények látogatottsága alacsony volt. A felperes – a bérleti szerződés
által kifejezetten megengedett módon – albérleti szerződést kötött a perbeli ingatlanra, így a
létesítményt az albérlő üzemeltette (volna). Az alperes azonban még a felperes által kötött albérleti
szerződés hatálybalépését megelőzően felmondta a bérleti szerződést és önhatalmú zárcseréket
hajtott végre, továbbá birtokvédelmi eljárást kezdeményezett a felperessel szemben. Az albérlő erre
tekintettel felmondta a felperessel kötött albérleti szerződést, még mielőtt az hatályba lépett volna.
A felperes később mással nem tudott albérleti szerződést kötni. Az alperes felmondásról utóbb
külön perben jogerős ítélet állapította meg, hogy érvénytelen volt. A Kúria közbenső ítéletében
megalapozottnak találta a felperes kárigényét, ami azon alapult, hogy az alperes szerződésszegése
miatt szűnt meg az albérleti szerződés, és emiatt a kieső albérleti díj a felperes elmaradt haszna,
amely az alperesi szerződéssel okozati összefüggésben merült fel.
e) A bérbeadó felelőssége a törvényes zálogjoga érvényesítése körében tanúsított önhatalmú
cselekményeiért
[21] Az ingatlan bérbeadóját zálogjog illeti a bérleti díj és a költségek erejéig a bérlőnek a bérlemény
területén levő vagyontárgyain [Ptk. 6:337. § (1) bek.]. A bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll,
megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását [Ptk. 6:337. § (2) bek.]. Ha a
bérlő a zálogjoggal terhelt dolgot a bérbeadó engedélye nélkül elszállítja, és más megfelelő
biztosítékot nem nyújt, a bérbeadó követelheti a dolognak a bérlő költségén való visszaszállítását. A
dolog visszaszállításával a zálogjog feléled [Ptk. 6:337. § (4) bek.].
[22] A bírói gyakorlatban található olyan eset, amikor a bérlő azon az alapon kívánt kártérítési igényt
érvényesíteni, hogy a bérbeadó jogellenesen járt el törvényes zálogjoga gyakorlásakor. A Legfelsőbb
Bíróság Gfv.IX.30.266/2006. sz. ügyben hozott, BH+ 2007.171. sz. alatt közzétett ítéletében
foglalkozott ezzel a kérdéssel. Az ügy viszonylag bonyolult tényállásának lényege a következőképpen
foglalható össze. A felek között üzlethelyiségbérleti szerződés jött létre egy bevásárlóközpont
földszintén lévő helyiség tekintetében. A felperes bérbeadó a szerződést bérleti díjfizetés
elmulasztására hivatkozással felmondta, továbbá arra hivatkozással, hogy a helyiségekben lévő
ingóságok tekintetében zálogjog illeti meg, a bérleményeket lezárta, majd a közjegyző jelenlétében
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leltározott ingóságok egy részét a bevásárlóközpontban lévő zárható helységbe vitte, más részét
pedig külső őrzött helyszínre szállította. A felperes keresete egyrészt az alperes elmaradt bérleti díj
megfizetésére történő kötelezésére, másrészt annak megállapítására irányult, hogy a felperes
jogosult kielégítést keresni a zálogtárgyakból. Az alperes bérlő kártérítés iránti viszontkeresetet
terjesztett elő. Az alperes kárigényét arra alapította, hogy az alperes árukészletének jogellenes
birtokbavételével a felperes megakadályozta az árukészlet értékesítését emiatt haszonhoz nem
jutott, kiadásai nem térülhettek meg.
[23] A fenti tényállás mellett a Legfelsőbb Bíróság az alperes kártérítési követelését
megalapozatlannak találta. Ítéletében megállapította: a felperes ugyan valóban jogellenesen járt el,
amikor önhatalmúlag birtokba vette és elszállíttatta az alperes tulajdonában lévő ingóságokat, az
alperes esetleges kára azonban nem ezzel a felperesi magatartással van okozati összefüggésben. A
bérbeadó felperest ugyanis törvényes zálogjog illette meg a szóban forgó ingóságokon, és a rPtk.
429. § (2) bekezdése alapján a bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a
zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.
[24] A Legfelsőbb Bíróság ezért kimondta: „A zálogjog gyakorlása tehát azzal a jogkövetkezménnyel
járt, hogy mindaddig, amíg a felperest megillette a törvényes zálogjog az alperes elveszítette a
vagyontárgyai feletti rendelkezési jogát, mert a zálogjog alapján a felperes a birtokvédelem
eszközeivel annak gyakorlását megakadályozhatta. A [rPtk.] 4. § (1) bekezdése szerint a polgári
jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. Az alperes tehát nem támaszthat jogszerűen igényt
olyan elmaradt haszon megtérítésére, amelyet úgy kívánt megszerezni, hogy a zálogtárgyak
értékesítésével a felperes törvényes zálogjogának gyakorlását megakadályozza. (…) [A]z értékesítési
tevékenység folytatásának akadálya a felperes törvényes zálogjoga volt (…). Ebből viszont az
következik, hogy az alperest ért esetleges kár előidézésében nem a felperes jogellenes magatartása
játszott szerepet, hanem a törvényes zálogjog létrejötte, melyet viszont közvetlenül az idézett elő,
hogy az alperes elmulasztotta helyiség bérfizetési kötelezettségét.”
[25] A fenti ügyben tehát arról volt szó, hogy ugyan a bérbeadó jogellenes magatartást tanúsított
(bérlő ingóságainak önhatalmú elszállítása), ám az ebből eredő kár a bérbeadó jogszerű magatartása
esetén is bekövetkezett volna. Másként fogalmazva: a kár csak abban az esetben lett volna
elhárítható, ha a bérlő maga is jogellenesen jár el és megsérti a bérbeadó törvényi zálogjogát. Ilyen
körülmények között a bérlő kártérítési követelést nem támaszthat.
3. A bérlő kártérítési felelőssége
[26] A bérlő kártérítési felelősségére nézve a Ptk. és az Ltv. is tartalmaz speciális szabályokat.
a) Használat átengedése harmadik személy részére
[27] A Ptk. kimondja, hogy a bérelt dolgot a bérlő a bérbeadó hozzájárulásával jogosult albérletbe
vagy harmadik személy használatába adni [Ptk. 6:334. § (1) bek.]. Az albérlő, ill. használó által
okozott károkért a bérlő eltérő szabályok szerint felel attól függően, hogy a dolgot a bérbeadó
hozzájárulásával vagy anélkül adta albérletbe vagy más használatába:
(i) a bérbeadó hozzájárulásának megléte esetén a bérlő az albérlő és a használó magatartásáért
úgy felel, mintha a dolgot maga használta volna [Ptk. 6:334. § (2) bek.];
(ii) a bérbeadó hozzájárulása nélküli albérletbe, ill. használatba adás esetén a bérlő azokért a
károkért is felel, amelyek enélkül nem következtek volna be [Ptk. 6:334. § (2) bek.].
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b) Rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat, a bérlet tárgyának károsítása
[28] A bérlő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja [Ptk. 6:333. § (1)
bek.]. A rPtk. ehhez kapcsolódóan kimondta, hogy a bérlő felelős minden olyan kárért, amely a
rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. 7 Az új Ptk. ilyen kifejezett
szabályt nem tartalmaz, ezért a kommentárok egyhangú álláspontja szerint a bérlő a
szerződésszegésre vonatkozó általános szabályok szerint felel annak a kárnak a megtérítéséért,
amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. 8 A használat
rendeltetésszerűségének megítélése során a közfelfogást kell irányadónak tekinteni. 9 A Ptk. fenti
szabályával összhangban mondja ki az Ltv., hogy ha a lakásban, a lakásberendezésekben, továbbá
az épületben, az épület központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele együttlakó személyek
magatartása miatt kár keletkezik, a bérbeadó a bérlőtől a hiba kijavítását vagy a kár megtérítését
követelheti [Ltv. 13. § (3) bek.].
[29] Ha a bérlő a bérelt lakást a szerződés megszűnésekor nem a szerződésben kikötöttek szerinti –
rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta – állapotban bocsátja a bérbeadó rendelkezésére, és
bérbeadó ezért kénytelen a lakást felújítani, akkor a bérlő köteles megtéríteni a bérbeadó indokolt
költségeit. Gondosan szükséges azonban vizsgálni, hogy az adott költség mennyiben áll okozati
összefüggésben a bérlő szerződésszegésével. Például a beköltözéskor is régi, használt állapotú, a
bérlő által teljesen „lelakott” bútorok cseréje esetén az új bútor beszerzési árának meghatározott
százaléka (a konkrét ügyben a bíróságok szerint 50%-a) ítélhető meg kártérítésként (Kúria
Pfv.III.21.564/2013/7. sz.).
[30] A rendeltetésellenes használatért való bérlői kárfelelősséget a Legfelsőbb Bíróság
Gfv.IX.30.085/2011. sz. ügyben hozott, BH+ 2011. 542. sz. alatt közzétett ítéletében elemezte. Az
ügy tényállása szerint az alperes két dízelmotoros ollós emelőállványt vett bérbe a felperestől,
amelyeket egy gyárépület építése során használt arra, hogy hőszigetelt szendvicspaneleket
rögzítsen az épület szerkezetéhez. A munkálatok során a hirtelen feltámadó szél a már beállított,
ideiglenesen rögzített panelek biztosító kötéseit (popszegecseket) kiszakította és a paneleket az
emelőállványnak döntötte. A bérelt emelőállvány felborult és megsérült. A felperes keresetében az
emelőállvány gyártó általi, németországi javításának költségeit kívánta kártérítési igényként
érvényesíteni.
[31] A Legfelsőbb Bíróság szerint az alperes kárfelelőssége attól függően vizsgálandó, hogy a bérlet
tárgyát rendeltetésellenesen, illetve szerződésellenesen használta-e: „Amennyiben a bérbeadó
bizonyítja, hogy a fenti módon történő használat következtében kára keletkezett, a bérlő számára
kimentési lehetőség nincs, kárfelelőssége lényegében feltétlen. A bérlő nem szerződésszerű
teljesítése (szerződésszegése) azonban nem kizárólag a bérlet tárgyának rendeltetésellenes, vagy
szerződésellenes használatára vezethető vissza. Amennyiben nem a bérlő rendeltetésellenes, vagy
szerződésellenes magatartásával összefüggésben keletkezik a bérbeadó kára nincs elzárva attól,
hogy kárigényével a bérlő ellen fellépjen. Ez esetben kárigényét a [rPtk.] 318. §-ának (1) bekezdése
alapján alkalmazandó, a [rPtk.] 339. §-ának (1) bekezdésére alapítva érvényesítheti. Ez annyiban
különbözik a [rPtk.] 425. §-ának (1) bekezdése szerinti kárfelelősségtől, hogy a bérlőnek kimentési
A rPtk. 425. § (1) bekezdésének második mondata.
Menyhárd Attila: A használati szerződések. In Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári
Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer, Budapest, 2014. 1907. o., hasonlóan Kőrös András: A bérleti szerződés. In Wellmann
György (szerk.): Az új Ptk. magyarázata. VI/VI. Kötelmi jog. Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész. HVG-ORAC,
Budapest, 2018. 261. o.
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lehetősége van annak bizonyításával, miszerint úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható.”
[32] A perbeli esetben az alperes a bérlet tárgyát – az emelőállványt – sértetlen állapotban vette át
a felperestől mint bérbeadótól, így a bérleti szerződés megszűnését követően azt ugyanúgy
sértetlen állapotban volt köteles visszaszolgáltatni, ez jelentette volna részéről a szerződésszerű
teljesítést. Miután az alperes a bérlet tárgyát sérült állapotban szolgáltatta vissza, a teljesítése nem
volt szerződésszerű, ezért ha annak a rPtk. 339. §-ának (1) bekezdésében írt további feltételei
fennállnak, kárfelelősség terheli. A Legfelsőbb Bíróság szerint az alperes „a [rPtk.] 339. §-a (1)
bekezdésének második fordulata szerint a kártérítési felelősség alól csak akkor mentesült volna, ha
sikerül magát kimentenie annak bizonyításával, hogy az állvány felborulását és ezáltal a sérülését a
hirtelen jött olyan erejű szél okozta, amelyet előre nem láthatott és amellyel a körülmények
ismeretében nem is kellett számolnia; továbbá hogy más, a saját magatartására visszavezethető ok
(a panelek nem megfelelő rögzítése) nem hatott közre a káreredmény bekövetkezésében.”
[33] A Legfelsőbb Bíróság ítélete több szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt a konkrét ügyben
a rPtk. volt az irányadó, amelynek 425. § (1) bekezdése kimondta: a bérlő felelős minden olyan
kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A Legfelsőbb
Bíróság ezt egy önálló, szigorúbb felelősségi szabálynak tekintette, amely alapján a bérlőnek nincs
kimentési lehetősége. Lényeges azonban, hogy a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes
használat tényét a bérbeadó (károsult) köteles bizonyítani. Ha nem bizonyítható rendeltetésellenes
vagy szerződésellenes használat, akkor a bérlő az általános kontraktuális felelősségi szabályok
alapján felel (rPtk. 318. § és 339. §). Ez utóbbi szabályok értelmében a felperesnek elegendő annyit
bizonyítania, hogy a bérlet tárgyában a bérlő okozott kárt, a bérlő pedig kimentheti magát
felróhatósága hiányának bizonyításával. A kimentési feltételek megfogalmazása azonban olyan
szigorú, hogy lényegében már az új Ptk. 6:142. §-ában 10 írtaknak feleltethető meg: a hirtelen jött
szél előre nem láthatóságát, valamint a saját magatartás hiányát kell bizonyítani (ami az új Ptk.
szerinti ellenőrzési körön kívüli ok fogalmával rokon).
[34] A hatályos Ptk. a fenti jogszabályokhoz képest lényeges változásokat tartalmaz: egyrészt az új
Ptk. már nem mondja ki, hogy a bérlő minden olyan kárért felel, amely a rendeltetésellenes vagy
szerződésellenes használat következménye. Másrészt az általános kontraktuális felelősség szabálya
szerint a felelősség alóli kimentés immáron nem felróhatósági alapú (rPtk. 339. §), hanem objektív
(Ptk. 6:142. §). Ettől függetlenül a Legfelsőbb Bíróság megközelítése a hatályos Ptk. alapján is
alapvetően követhető. Azt ugyanis a hatályos Ptk. is kimondja, hogy a bérlő a dolgot rendeltetésének
és a szerződésnek megfelelően használhatja [6:333. § (1) bek.]. Ha a bérbeadó bizonyítja ezen bérlői
kötelezettség megszegését (tehát a rendeltetésellenes vagy szerződésbe ütköző használatot), akkor
bár elvileg lehetőség van a felelősség alóli kimentésre a Ptk. 6:142. §-a alapján, azonban nehezen
képzelhető el, hogy ez sikeres lenne: a bérlő ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés
időpontjában előre nem látható körülmény okozhatja a bérleményben bekövetkezett kárt, azonban
szerződésellenes vagy rendeltetésellenes használatot aligha okozhat (vagy csak egészen kivételes
esetben). Ezzel szemben ha a bérlő a dolgot a bérleti szerződés megszűnését követően nem tudja
sértetlen állapotban visszaszolgáltatni, elképzelhető, hogy sikerrel tud hivatkozni a Ptk. 6:142. §ában foglalt feltételekre és kimenti szerződésszegését. A fent írtak szerint a Legfelsőbb Bíróság által
megfogalmazott kimentési mérce érdemben már a Ptk. 6:142. §-ában foglalt, objektív kimentési
szabálynak feleltethető meg.
Ptk. 6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért]
Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
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c) Értesítési kötelezettség elmulasztása
[35] A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű
használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak [Ptk. 6:332. § (1) bek.]. Ehhez lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete esetén karbantartási munkálatok lehetnek
szükségesek. A bérbeadó a karbantartási kötelezettségét életveszélyt okozó, az épület állagát
veszélyeztető, továbbá a lakás vagy a szomszédos lakás rendeltetésszerű használatát lényegesen
akadályozó hibák esetén késedelem nélkül, egyéb esetben az épület karbantartásával vagy
felújításával egyidejűleg köteles teljesíteni [Ptk. 6:344. §.]. A Ptk. a bérlő számára előírja, hogy
köteles a bérbeadót értesíteni, ha a dolgot károsodás veszélye fenyegeti vagy a bérbeadót terhelő
munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel [Ptk. 6:335. § (2) bek.].
[36] A bérlő értesítési kötelezettségének elmulasztására a régebbi bírói gyakorlatban lehet példát
találni. A BH 1975. 24. sz. ügy tényállása szerint a felperes mint bérbeadó és az alperesek mint bérlők
között 1949 óta lakásbérleti szerződés állt fenn, amelynek tárgya egy 1930-as években épült házban
lévő öröklakás volt. A lakáshoz tartozó redőnyök a házzal egyidősek voltak. Amikor az alperesek
1971. július 8-án este a redőnyt leeresztették, a redőnyt a hengerhez erősítő heveder elszakadt, a
redőny egyik sarka a vezető sínből kiugrott és az utca felé kilógott. Az alperesek ekkor semmiféle
intézkedést nem tettek. A nagyméretű, súlyos redőny 1971. július 9-én reggel elszakadt, kizuhant az
utcára és megrongálta az ott szabályosan parkoló két gépkocsit. A gépjárművek üzembentartói
kártérítési igényüket a felperessel (bérbeadóval) szemben érvényesítették, a felperest a bíróság
jogerős ítéletével kártérítés megfizetésére kötelezte. A felperes keresetében a károsultak részére
kifizetett összeg megtérítésére kérte kötelezni az alpereseket.
[37] A Legfelsőbb Bíróság megállapította: a redőnyök felújítása, illetőleg cseréje a felperest mint
bérbeadót terhelte, és hogy a redőnyöket azok elhasználódása folytán már évekkel korábban ki
kellett volna cserélni. A felperes ennek elmulasztásával a maga részéről szerződésszegést követett
el és ezzel a kár bekövetkezésénél számottevően közrehatott. A felperestől a redőnyök kicserélése
már csak azért is elvárható lett volna, mert ugyanabban a házban több más lakásban kicserélte az
elhasználódott redőnyöket. A bíróság szerint ugyanakkor alperesek sem tettek eleget karbantartási
kötelezettségüknek és ezzel a maguk részéről is megszegték a bérleti szerződést. Komoly súllyal
értékelte az alperesek terhére azt a mulasztásukat, hogy a redőny leszakadása alkalmával semmiféle
intézkedést nem tettek. A veszélyhelyzet fennállásával az alpereseknek is számolniuk kellett, s a kár
elhárítása érdekében legalább annyi elvárható lett volna tőlük, hogy a meghibásodott redőny
ideiglenes rögzítéséről gondoskodjanak. Amennyiben pedig életkoruk, illetve egészségi állapotuk
miatt ezt netán nem tudták volna személyesen megoldani, a házfelügyelő vagy más személy
közreműködése mellett kellett volna a kár megelőzése érdekében feltétlenül szükséges intézkedést
megtenni. Így tehát az alperesek mulasztása a kár bekövetkeztével ugyancsak okozati összefüggésbe
hozható. A Legfelsőbb Bíróság mérlegelte a károkozás körülményeit, a peres feleket terhelő
kötelezettségek elmulasztásának következményeit, a közreható magatartásuk súlyát és jellegét s
mindezek alapján a kármegosztás mértékét a felperesre terhesebben 60-40%-os arányban
állapította meg.
[38] A fenti bírósági ítélet ma már hatályban nem lévő jogszabályok alapján vizsgálta a felek
kötelezettségeit, azonban vélhetően a jelenleg hatályos jogszabályok alapján is hasonló ítélet
születne: a bérbeadó ugyanis a hatályos Ptk. alapján is köteles a rendeltetésszerű használat
biztosítására (amibe a redőnyök biztonságos működése is beletartozik), a bérlőt pedig értesítési
kötelezettség terheli abban az esetben, ha a bérbeadót terhelő munkálatok elvégzésének
szükségessége merül fel.
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d) A bérlemény visszaadásának elmulasztása
[39] A bérlet megszűnése után a bérlő köteles a dolgot a bérbeadónak visszaadni [6:341. § (2) bek.].
Ha a bérlő a dolgot jogosulatlanul tartja vissza, minden olyan kárért felel, amely enélkül nem
következett volna be [6:341. § (3) bek.].
[40] A bírói gyakorlatban több példa is volt arra, amikor a bérbeadó arra hivatkozással próbált meg
kárigényt érvényesíteni a bérlővel szemben, hogy a bérlő késedelmesen vagy nem szerződésszerű
állapotban adta vissza a dolgot, és ezért a bérbeadó csak alacsonyabb vételár mellett tudta a dolgot
eladni.
[41] Az egyik ügyben a bérbeadó olyan feltétellel adta el a bérbeadott dolgot (bányatelket), hogy
amennyiben a bérlő határidőben nem adja azt vissza a bérbeadónak (eladónak), akkor a vételár
előre meghatározott összeggel alacsonyabb, mintha a visszaadás határidőben megtörténik. A
kereset azért bizonyult alaptalannak, mert a bérlő a bíróság megítélése szerint nem esett
késedelembe visszaadási kötelezettségével (Kúria Pfv.21.643/2015/13. sz.). A bíróságok azonban a
kárfelelősségét érdemben vizsgálták, és nem fogalmaztak meg olyan indokot, amely alapján egy
ilyen kárigény elvileg ne lehetne alapos.
[42] Egy másik ügyben megállapítható volt, hogy az alperes bérlő a bérleményt (benzinkúttal
rendelkező ingatlant) szerződésszegő módon, a szerződésben megtiltott bontások elvégzését
követően adta vissza a felperes bérbeadónak. A bíróságok azonban nem látták bizonyítottnak sem
azt, hogy a felperes emiatt ténylegesen javítási munkálatokat végeztetett volna, sem azt, hogy az
ingatlan értékesítése során emiatt árengedményt kényszerült volna adni az ingatlan vevőjének
(Kúria Pfv.21.701/2018.5. sz.). A kárigény tehát bizonyítatlanság miatt bizonyult alaptalannak, nem
azért, mert a kárigénynek bármilyen elvi akadálya lett volna.
[43] Több olyan ügy is előfordult, amikor a bérleti szerződés tárgya gépjármű volt, amelyet
ismeretlen tettes ellopott, ezért a bérlő nem tudta visszaadási kötelezettségét teljesíteni. Mivel ilyen
esetekben tipikus, hogy a bérbeadó biztosítási szerződést köt (CASCO), ezért a bérlővel szembeni
kártérítési igény akkor merül fel, ha a biztosító valamilyen okból nem fizet.
[44] A Kúria Pfv.20.879/2017/5. sz. ítéletében egy olyan szerződéses kikötést alkalmazott, amely
szerint „[a]mennyiben a bérleti szerződés tárgyát képező gépkocsit ért kár megfizetését a biztosító
olyan okból tagadja meg, amely ok a bérbevevő vagy használó szerződésszegő vagy egyébként
felróható magatartásában áll (például: eredeti kulcsok és/vagy forgalmi engedély hiánya) a
bérbeadót ért kárt a bérbevevő köteles megtéríteni, legalább olyan helyzetbe hozni a bérbeadót,
mintha a biztosító teljesített volna.” A Kúria akként foglalt állást, hogy a feleknek ezen szerződéses
megállapodása megelőzi a rPtk.-ban rögzített általános szerződésszegés jogkövetkezményeit és
szabályait, ezért a bérlőt kártérítési kötelezettség terheli, figyelemmel arra, hogy a biztosító olyan
okból tagadta meg a biztosítási összeg kifizetését, amelyben a bérlő vagy használó szerződésszegő
vagy egyébként felróható magatartására hivatkozott. Nem volt tehát relevanciája annak, hogy a
biztosító hivatkozása alapos-e és a bérbeadót nem terhelte olyan kötelezettség, hogy először a
biztosítót kellene perelnie. A szerződési feltétel alapján ugyanis önmagában a teljesítés
megtagadásának ténye a biztosító részéről elegendő volt a bérlő kártérítési kötelezettségének
bekövetkeztéhez.
[45] Egy másik, szintén gépkocsilopásos ügyben a bérbeadó arra hivatkozással kísérelt meg –
sikertelenül – igényt érvényesíteni a bérlővel szemben, hogy a bérlő elmulasztott együttműködni a
biztosítóval a káresemény feltárása körében, és a biztosító emiatt tagadta meg a teljesítést. Az eljáró
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bíróságok a kárigényt azért ítélték megalapozatlannak, mert nem volt megállapítható mulasztás a
bérlő részéről, nem volt tehát bizonyítható, hogy a bérlő magatartásával okozati összefüggésben
maradt el a biztosító teljesítése (Kúria Pfv.22.049/2015/5. sz.).
e) A bérlet időelőtti megszűnése és az elmaradt bérleti díj
[46] Ha a bérleti szerződés olyan okból szűnik meg idő előtt, amelyért a bérlő a felelős (pl. bérleti
díjat nem fizeti, felmondási okot jelentő más szerződésszegést követ el), a bérbeadó jellemzően két
fő kártípusra hivatkozással érvényesíthet kártérítési követelést. Egyrészt arra az időre, amíg nem
talál új bérlőt, a kieső bérleti díj mint elmaradt haszon miatt jár kártérítés. Másrészt ha csak
alacsonyabb bérleti díj mellett tud mással bérleti szerződést kötni, akkor a bérleti díjak
különbözetére a fedezeti szerződés szabályai [Ptk. 6:141. §] szerint jogosult. Ez utóbbi kárigénynek
azonban időbeli korlátai vannak: csak arra az időtartamra lehet megalapozott a követelés, ameddig
a megszegett bérleti szerződés biztosan fennmaradt volna. Mindkét esetben lényeges szerepe van
a kárenyhítési kötelezettségnek, ugyanis a bérlő olyan károkat nem érvényesíthet, amelyeket
gondos magatartással elkerülhetett volna (pl. rövidebb idő alatt vagy kedvezőbb feltételekkel is
bérbe adhatta volna a dolgot).
[47] A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a felek a szerződésben előre rögzítik, hogy a bérlő milyen
átalányösszeget köteles megfizetni abban az esetben, ha a szerződés az ő szerződésszegése folytán,
idő előtt szűnik meg (pl. a szerződés lejártáig hátralevő bérleti díj meghatározott része fizetendő –
Kúria Pfv.20.785/2019/9. sz.).
[48] A bérbeadó nem volt jogosult kártérítésre egy olyan esetben, amikor a bérlő a határozott idejű
szerződést jogellenesen felmondta, azonban a felmondást röviddel később visszavonta és hajlandó
volt a bérleti szerződést szerződésszerűen tovább teljesíteni. A konkrét ügyben a bérbeadó ilyen
előzmények után csak számára kedvezőbb, módosított feltételekkel – vagy kéthavi bérleti díj
„bánatpénzként” történő kifizetése, vagy a teljes hátralevő időre járó bérleti díj egy összegben
történő megfizetése esetén – lett volna hajlandó a bérleti jogviszonyt folytatni. A Kúria találóan
jegyezte meg, hogy a szerződés valójában a bérbeadó szerződésszegő magatartása miatt hiúsult
meg, mert a bérbeadó nem volt hajlandó a szerződés szerinti feltételekkel teljesíteni. Márpedig a
rPtk. 4. § (4) bekezdése értelmében saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki
sem hivatkozhat, így ilyen alapon a bérbeadó sem jogosult kártérítésre (Kúria Pfv.VI.21.943/2012/5.
sz.)
4. Összefoglalás
[49] A bérleti szerződéseken alapuló kártérítési igények a Kúria gyakorlata alapján – a teljesség
igénye nélkül – a következő fő esetcsoportok azonosíthatók.
[50] A bérbeadó kártérítési felelősségét megalapozza, ha a bérelt dolog szerződés-, ill.
rendeltetésszerű használatra nem alkalmas a bérlet egész tartama alatt (bérelt helyiség vagy
konténer beázik, lakásban gázszivárgás van, az tűzeset miatt használhatatlan).
[51] A bérbeadó felel azért is, ha nem biztosítja a bérlemény használatát a bérlő számára. A
bérbeadó nem mentesül a kártérítési felelősség alól pusztán arra való hivatkozással, hogy hatósági
engedély birtokában bontatta le a bérleményt, amely ezért megsemmisült: az építési engedélyezési
eljárásban született államigazgatási aktusnak a polgári jogviszonyokra közvetlen kihatása nincs. A
bírói gyakorlat azonban elvárja, hogy a bérlő kárenyhítési kötelezettsége keretében kössön fedezeti
(bérleti) szerződést. Elmaradt haszon (pl. üzlethelyiség üzemeltetésében eredő elmaradt nyereség)
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iránti kárigényt csak arra az időszakra érvényesíthet, ameddig önhibáján kívül nem tudott új
bérleményről gondoskodni. Az elmaradt haszon iránti igénynek reális és ellenőrizhető adatokon kell
alapulnia.
[52] A bérbeadó felelősségét megalapozhatja az is, ha a törvényes zálogjoga keretében
jogszabálysértő módon jár el, pl. a bérlő ingóságait önhatalmúlag birtokba veszi és elszállítja. A bérlő
azonban nem jogosult az ingóságai értékesítésének elmaradására alapított kártérítésre, ha az
értékesítésre a bérbeadó zálogjogának sérelmével került volna sor.
[53] Ha a bérlő a dolgot albérletbe vagy más használatába adja, az albérlő, ill. használó által okozott
károkért eltérő szabályok szerint felel attól függően, hogy a dolgot a bérbeadó hozzájárulásával vagy
anélkül adta albérletbe vagy más használatába: a bérbeadó hozzájárulásának megléte esetén a bérlő
az albérlő és a használó magatartásáért úgy felel, mintha a dolgot maga használta volna [Ptk. 6:334.
§ (2) bek.]; a bérbeadó hozzájárulása nélküli albérletbe, ill. használatba adás esetén a bérlő azokért
a károkért is felel, amelyek enélkül nem következtek volna be [Ptk. 6:334. § (2) bek.].
[54] A bérlő felel a dologban okozott károkért, azonban a Ptk. 6.142. §-a alapján lehetősége van a
felelősség alóli kimentésre. A kimentés aligha lehet sikeres, ha a kárt rendeltetésellenes vagy
szerződésellenes használattal okozta – ez utóbbi esetben a rPtk. bírói gyakorlata nem is tette
lehetővé a kimentését.
[55] A bérlő felel azért is, ha elmulasztja értesíteni a bérbeadót arról, hogy a bérbeadót terhelő
munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel [Ptk. 6:335. § (2) bek.].
[56] A bérlő felel azokért a károkért, amelyek bizonyíthatóan amiatt következtek be, mert
késedelmesen vagy nem szerződésszerű állapotban adta vissza a dolgot, és ezért a bérbeadó csak
alacsonyabb vételár mellett tudta azt harmadik személy részére eladni.
[57] A bérlő kártérítési felelősségét megalapozhatja az is, ha a bérleti szerződés olyan okból szűnik
meg idő előtt, amelyért a bérlő a felelős (pl. bérleti díjat nem fizeti, felmondási okot jelentő más
szerződésszegést követ el). Ilyen esetben arra az időre, amíg a bérbeadó nem talál új bérlőt, a kieső
bérleti díj mint elmaradt haszon miatt jár kártérítés. Ha pedig a bérbeadó csak alacsonyabb bérleti
díj mellett tud mással bérleti szerződést kötni, akkor a bérleti díjak különbözetére a fedezeti
szerződés szabályai [Ptk. 6:141. §] szerint jogosult. Mindkét esetben lényeges szerepe van a
kárenyhítési kötelezettségnek, ugyanis a bérlő olyan károkat nem érvényesíthet, amelyeket gondos
magatartással elkerülhetett volna.
*A szerző ügyvéd, választottbíró, a Szecskay Ügyvédi Iroda peres csoportjának vezetője

Bata Zoltán*

***

A kizárás jogszerűsége kötelező szakmai felelősségbiztosítási szerződésben**
I. Bevezetés
[1] A biztosítási szakma képviselőihez hasonlóan a közelmúltig jómagam is evidenciaként kezeltem
azt, hogy bármely biztosítási feltételben – kivéve, amelynek tartalmát jogszabály állapítja meg – a
biztosítók bizonyos biztosításszakmai alapelvek alapján szabadon határozhatják meg azt, hogy mely
kockázatokat vállalnak át a biztosítottól, és ennek megfelelően szabadon definiálhatják a biztosítási
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esemény fogalmát és alkalmazhatnak különböző kockázatkizárásokat és -korlátozásokat. Egy
közelmúltban befejeződött, a Kúriát is megjárt perben azonban kénytelen voltam szembesülni azzal,
hogy ez nem minden bíróság számára egyértelmű. Bár végső soron a felülvizsgálati eljárásban
hatályában fenntartott másodfokú ítélet a fenti álláspontot tette magáévá, azonban az ügy
tanulságait érdemes részletesebben elemezni, hiszen annak a jövőre nézve elvi jelentősége lehet.
II. Tényállás
[2] A Felperes mint letevő és a II.r. alperes mint ügyvéd között 2007. október 18-án létrejött letéti
szerződés alapján a felperes 29.000.000 Ft-ot letétbe helyezett egy későbbi időpontban
megvalósítandó ingatlanberuházás fedezeti igazolásaként. A letéti szerződésben a felek rögzítették,
hogy a letét összege a letevő által adott, két tanú előtt aláírt meghatalmazás alapján a
meghatalmazott részére kifizethető. Felperes 2007. november 14. napján megkísérelte felvenni a
befizetett letét összegét, de a II.r. alperes arról tájékoztatta, hogy az összeget meghatalmazás
alapján 2007. november 5. napján kifizette a II.r. alperes testvérének. Az általa felmutatott
meghatalmazáson nem a felperes aláírása szerepelt, azt helyette testvére írta alá.
[3] A Felperes a II.r. alperessel szemben az illetékes Ügyvédi Kamara előtt panasszal élt, illetve a
29.000.000 Ft és járulékai megfizetése iránt pert indított. Az Ügyvédi Kamara a 2011. június 12.
napján hozott határozatában a II.r. alperest vétkesnek nyilvánította és megállapította, hogy
elkövette az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 37. § a) pontjába ütköző egy rendbeli szándékos
fegyelmi vétséget, amelyért vele szemben pénzbírság fegyelmi büntetést szabott ki.
[4] A Felperes testvérével szemben a Pest Megyei Bíróság előtt fizetési meghagyás kibocsátását
kezdeményezte 29.000.000 Ft és járulékai megfizetésére, a fizetési meghagyás ellentmondás
hiányában jogerőre emelkedett.
[5] A Budapest Környéki Törvényszék, illetőleg a Fővárosi Ítélőtábla ítéletében megállapította, hogy
a II.r. alperes a 29.000.000 Ft és járulékai megfizetésére a jogerős fizetési meghagyással kötelezettel
egyetemlegesen köteles.
[6] A II.r. alperessel és a Felperes testvérével szemben indított végrehajtási eljárások
eredménytelenek voltak.
[7] Az I.r. alperes a II.r. alperes felelősségbiztosítója. A jogosulatlan letétkifizetés időpontjában a II.r.
alperesnek érvényes és hatályos felelősségbiztosítása volt káreseményenként 15.000.000 Ft
biztosítási összeg erejéig. A felek közötti biztosítási szerződésre irányadó, 2006. július 1-jén hatályos
„Biztosítási feltétel” megnevezésű általános szerződési feltételek II. pontja szerint biztosítási
esemény a biztosított ellen érvényesített kár, amelyet a biztosított vagy alkalmazottja jogellenesen,
az ügyvédi tevékenységre (Ügyvédi törvény 5. § (1) bekezdés a)-d) pontja) vonatkozó szabályok
megsértésével – ideértve a jogszabály, valamint a bírói gyakorlat ismeretének hiányát is (műhiba),
e minőségében okozott. A 3.1.6. pont szerint nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely a letétként
vagy egyéb jogcímen átadott, illetve átutalt összeggel való elszámolás elmaradása miatt keletkezik,
kivéve ha a biztosított az átvett összeggel azért nem tud elszámolni, mert azt tévedésből,
megtévesztésből vagy felróható módon (figyelmetlenség) jogosulatlanul fizette ki – a jogügyletben
résztvevő másik fél részére.
[8] Az I.r. alperes a felperes kárigényét elutasította arra hivatkozással, hogy a biztosítási feltételek
3.1.6. pontja értelmében kizárt kockázat a letétként átadott összeggel való elszámolás elmaradása
miatt keletkező kár, továbbá felrótta a felperesnek, hogy nem kísérelte meg a kárenyhítési
kötelezettség keretében a kárigény érvényesítését a közvetlen károkozóval szemben. Az alperes
16

Panaszbizottsága a fenti döntést helybenhagyta. Határozata indokolásában a 3.1.6. pont
értelmezése körében rámutatott arra, hogy a hamis meghatalmazást benyújtó személy nem válik a
jogügylet részesévé, mert jogügylet alatt a letéti szerződést kell érteni.
III. Pertörténet
1. A kereset és az alperesi védekezés
[9] A Felperes elsődleges keresetében annak megállapítását kérte, hogy az I.r. alperes köteles
helytállni a II.r. alperes által a felperesnek okozott kárért 15.000.000 Ft összeg erejéig. Kérte
továbbá, hogy a bíróság kötelezze I.r. alperest 15.000.000 Ft után 2008. január 25-től a kifizetés
napjáig a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti mértékű kamata megfizetésére.
[10] Másodlagos keresetében felperes kérte, hogy a bíróság állapítsa meg az I. és II.r. alperesek
között létrejött biztosítási szerződés részét képező, 2006. július 1-jén hatályos „Biztosítási feltétel”
megnevezésű általános szerződési feltételek alábbi, dőlt betűvel szedett pontjának
érvénytelenségét elsődlegesen jogszabályba ütközés, másodlagosan tisztességtelenség okán:
[Nem téríti meg a Biztosító azt a kárt,]
„3.1.6. amely a letétként vagy egyéb jogcímen átadott, illetve átutalt összeggel való elszámolás
elmaradása miatt keletkezik, kivéve ha a biztosított az átvett összeggel azért nem tud elszámolni,
mert azt tévedésből, megtévesztésből vagy felróható módon (figyelmetlenség) jogosulatlanul fizette
ki – a jogügyletben részt vevő másik fél részére.”
[11] Keresete jogi alapjaként a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban
régi Ptk.) 200. § (2) bekezdését, a régi Ptk. 559. § (1) bekezdését, a régi Ptk. 567. § (1) bekezdését,
az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: régi Ügyvédi tv.) 10. § (2) bekezdését, az
Alkotmány 13. §-át, továbbá a Ptk. 209. §-át jelölte meg.
[12] Felperes álláspontja szerint az I.r. alperes helytállási kötelezettsége azért áll fenn, mert a 3.1.6.
pont szerinti kockázatkizárás elsődlegesen jogszabályba ütközik és a régi Ptk. 200. § (2) bekezdése
alapján semmis, másodlagosan pedig tisztességtelen.
[13] A jogszabályba ütközés körében a felperes a régi Ptk. 559. § (3) bekezdésére hivatkozással
állította, hogy a biztosítót a károsulttal szemben a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása nem mentesíti. Ezen törvényi rendelkezés alapján nincs olyan indok vagy körülmény,
amelyre hivatkozással a biztosító jogszerűen tagadhatná meg a kártérítés kifizetését, illetve
mentesülhetne a helytállási kötelezettsége alól. Hivatkozott továbbá a régi Ptk. 567. § (1)
bekezdésére, mely szerint a biztosításra irányadó törvényi rendelkezésektől a biztosítási szabályzat
és a felek szerződése a biztosított, illetőleg a kedvezményezett hátrányára a törvény kifejezett
engedélye nélkül nem térhet el. A régi Ügyvédi tv.10. § (2) bekezdésére hivatkozással állította, hogy
a kötelező jelleggel megkötött ügyvédi felelősségbiztosításnak az ügyvéd által ténylegesen végzett
valamennyi ügyvédi tevékenységre ki kell terjednie. Erre tekintettel az I.r. alperes helytállni tartozik
a II.r. alperes által okozott kárért. Nem vitatta, hogy a biztosító bizonyos káreseményekért történő
helytállási kötelezettségét a Ptk. 567. § (1) bekezdés szerinti rendkívüli körülmények esetén
kizárhatja, de ezen rendelkezés a perbeli esetre nem lehet irányadó. Rendkívüli eseményeknek
ugyanis a bírói gyakorlat a működési körön kívül eső olyan eseményeket tekint, amelyekkel a
biztosító a szerződéskötéskor nem számolhatott.
[14] Az I.r. alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását és felperes perköltségben történő
marasztalását kérte.
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A jogszabályba ütközéssel kapcsolatos alperesi álláspont szerint a keresettel támadott szerződéses
feltétel sem a biztosítottak, sem a potenciális károsultak tulajdonhoz fűződő jogát nem sérti,
senkinek a tulajdonhoz fűződő jogát nem vonja el, nem korlátozza vagy csorbítja. Csupán a
biztosított ügyvéd károkozó magatartásai közül bizonyos speciális magatartások vagy mulasztások
esetén a biztosító helytállási kötelezettségét zárja ki azzal, hogy azt a fedezeti körből kiveszi. A régi
Ügyvédi tv.10. § (2) bekezdésére hivatkozással állította, hogy az nem tartalmaz olyan értelmű
kötelezést, miszerint az annak alapján megkötött felelősségbiztosításnak korlátozás nélkül fedezetet
kell nyújtania minden károkozásra és ilyen kötelezettség egyéb jogszabályi rendelkezésből sem
vezethető le. A régi Ptk. 567. § (1) bekezdés második mondatára hivatkozva kifejtette, hogy a
biztosító szabályzata kimondhatja, hogy ha a biztosítási esemény meghatározott rendkívüli
körülményekkel kapcsolatosan következik be, a biztosító nem köteles teljesíteni, mely törvényi
rendelkezés alapján a biztosító jogszerűen alkalmazhat kizárásokat a szerződéses feltételeiben. Ha
viszont a biztosító által alkalmazott kizárás valamely jól körülhatárolható tevékenységi körhöz
kapcsolódik – mint a perbeli esetben a letét kezeléséhez – akkor a kizáró rendelkezés jogszerű akkor
is, ha egyébként a konkrét károkozó magatartás szándékos vagy súlyosan gondatlan volt.
[15] A tisztességtelenségre alapított kereset körében az alperes arra hivatkozott, hogy a perbeli
szakmai felelősségbiztosítási szerződés nem tekinthető fogyasztói szerződésnek, ezért annak
rendelkezéseit csupán a szerződő fél támadhatja meg, így a felperes a kereset előterjesztésére
perbeli legitimációval nem rendelkezik. Érdemben arra hivatkozott, hogy a támadott szerződéses
rendelkezés nem tisztességtelen, mert egyfelől a kizárás alkalmazása nem indokolatlan, hanem a
biztosítási szakma által elfogadott standard rendelkezés. Másrészről egyoldalúnak sem tekinthető,
mert a díjkalkuláció során figyelembe vette ezen kizárást, vagyis a kizárás nélkül a biztosítási díj
összege lényegesen magasabb lenne.
2. Az elsőfokú ítélet
[16] Elsőfokú ítéletében a bíróság megállapította, hogy az I.r. alperes köteles helytállni a II.r.
alperesnek a felperessel szemben fennálló fizetési kötelezettség összegéből 15.000.000
(tizenötmillió) Ft, továbbá ezen összeg után 2008. január 25-től a kifizetés napjáig a késedelemmel
érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező
mértékű késedelmi kamat erejéig. A bíróság ezt meghaladóan felperes keresetét elutasította.
[17] Az ítélet indoklásában az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy a bíróságnak abban a jogkérdésben
kellett döntenie, hogy az I.r. alperes jogszabályba ütköző módon zárta-e ki a letét összegével való
elszámolás elmaradása miatti kártérítési kötelezettségét a perbeli esetre vonatkozóan.
[18] A felelősségbiztosítás lényege az, hogy a biztosító vállalja a biztosítottat ért olyan károk
megtérítését, amelyek a biztosítottat amiatt terhelik, hogy valamely esemény folytán köteles
valamely harmadik személyt ért károkat megtéríteni. A felelősségbiztosításnál végeredményben
valamely harmadik személy káráról van szó, amelynek megtérítése alól mentesíti a károkozót a
felelősségbiztosítási szerződés. Ilyenkor a biztosítási esemény az, hogy beáll a biztosított
jogszabályon alapuló kártérítési kötelezettsége. A károsultak védelme érdekében a jogalkotó
számos tevékenység végzésével kapcsolatban előírja, hogy az csak felelősségbiztosítás megkötése
esetén végezhető, ilyennek minősül az ügyvédi tevékenység is.
[19] A régi Ptk. 559. § (1) bekezdése szerint felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított
követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár
megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. A régi Ptk. 559. § (1) bekezdésének
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megfogalmazása szerint a biztosító felelőssége a „szerződésben megállapított mértékben” áll fenn.
Ez azt jelenti, hogy a biztosító kártérítési felelőssége nem a biztosított által okozott kárhoz, hanem
a biztosítási szerződés tartalmához igazodik, vagyis a biztosítónak nincs teljes kártérítési felelőssége.
A biztosítási szerződésre is irányadó a régi Ptk. 200. § (1) bekezdésének azon rendelkezése, mely
szerint a szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg a Ptk. 567. § (1) bekezdés szerinti azon
korlátozás mellett, hogy biztosítási fejezetben írt rendelkezésektől a biztosítási szabályzat és a felek
szerződése a biztosított, illetőleg a kedvezményezett hátrányára a törvény kifejezett engedélye
nélkül nem térhet el. Ezen, egyoldalúan kógens rendelkezés mellett a szerződéses szabadság további
korlátját képezi a régi Ügyvédi tv. 5. § (1) bekezdése, amely meghatározza az ügyvéd tevékenységi
körébe tartozó feladatokat. Eszerint az ügyvéd a) képviseli az ügyfelét, b) büntetőügyben védelmet
lát el, c) jogi tanácsot ad, d) szerződést, beadványt, más iratot készít, és e) mindezen feladatokkal
összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi. A letéti kezelés szabályait a régi Ügyvédi
tv. 30. §-a állapítja meg meghatározva azt, hogy az ügyvéd milyen célra és hogyan fogadhat el
letétet, továbbá miként kell azt kezelnie. Mindezek alapján megállapítható, hogy a letétkezelés az
ügyvédi hivatás gyakorlásával szükségképpen együtt járó tevékenység. A régi Ügyvédi tv. 10. § (2)
bekezdése értelmében az ügyvéd az ügyvédi tevékenysége körében okozott kár megtérítésére,
sérelemdíj megfizetésére köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni és azt az ügyvédi
tevékenysége alatt fenntartani. Ebből egyrészt az következik, hogy az ügyvédi hivatás gyakorlásának
feltétele a tevékenységi felelősségbiztosítás megkötése, másrészt viszont ezen
felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az ügyvédi hivatás gyakorlásával felmerülő, a régi Ügyvédi
tv. 5. § (1) bekezdésben felsorolt valamennyi tevékenységre. Felelősségbiztosítás nélkül az 5. § (1)
bekezdésében felsorolt ügyvédi tevékenység egyáltalán nem végezhető, ezért a jogszabály által
kötelezően előírt felelősségbiztosításnak az ügyvédi tevékenység teljes körére ki kell terjednie, így a
letétkezeléssel kapcsolatos ügyvédi károkozás valamennyi esetére is. A régi Ptk. 567. § (1) bekezdés
azon rendelkezése, miszerint a biztosítónak a „szerződésben meghatározott mértékben” kell
mentesítenie a biztosítottat az okozott kár megtérítése alól, kötelező felelősségbiztosítás esetén
nem értelmezhető akként, hogy a mérték nulla forint is lehet, vagyis az ügyvédi tevékenységbe
beletartozó valamely kockázat teljesen kizárható lenne. Ezzel ellentétes értelmezés kiüresítené a
régi Ügyvédi tv. 10. § (2) bekezdés tartalmát és a jogalkotó azon célját, hogy az ügyvédi
tevékenységgel okozott kárra az ügyvédi szolgáltatást igénybe vevő személy bizonyos mértékig
biztosítva legyen.
[20] A bíróság nem osztotta az alperes azon jogi álláspontját, miszerint a perbeli kockázat kizárására
a régi Ptk. 567. § (1) bekezdésének második mondata teremt lehetőséget. A Ptk. 567. § (1)
bekezdése szerint a jelen fejezet rendelkezéseitől a biztosítási szabályzat és a felek szerződése a
biztosított, illetőleg a kedvezményezett hátrányára a törvény kifejezett engedélye nélkül nem térhet
el. A szabályzat azonban kimondhatja, hogy ha a biztosítási esemény meghatározott rendkívüli
körülményekkel kapcsolatosan következik be, a biztosító nem köteles teljesíteni. A régi Ptk. ezen
rendelkezése rendszertanilag a biztosításra vonatkozó törvényi rendelkezések „vegyes szabályai”
között helyezkedik el, vagyis ezen rendelkezést valamennyi biztosítástípus esetén alkalmazni kell. A
„meghatározott rendkívüli körülményeket” a jogszabály nem nevesíti, de annak megfogalmazásából
arra lehet következtetni, hogy azoknak a felek működési körén kívül eső, vis maior jellegű
körülményeknek kell lenniük, mint például árvíz, földrengés stb. A biztosított szándékos károkozó
magatartása ebbe a körbe azért sem sorolható, mert ezen körülmény nem a biztosító
mentesüléséhez, hanem a régi Ptk. 559. § (3) bekezdése szerinti megtérítési igényhez vezet. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a biztosítónak szándékos biztosítotti károkozás esetén a károsult felé helyt
kell állnia, de lehetőséget kap arra, hogy az ilyen károkat a biztosítottól követelhesse, vagyis végső
soron a biztosítás az ilyen károkozásra a biztosított felé nem terjed ki. Ugyanakkor a biztosító a
helytállási kötelezettségét a károsult felé a régi Ptk. 567. § (1) bekezdés első mondata alapján nem
zárhatja ki, de azt a régi Ptk. 559. § (1) bekezdése értelmében összegszerűen korlátozhatja.
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[21] Fentiek alapján a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az I.r. alperes a Biztosítási Feltétel
3.1.6. pontjában jogszabályba – a régi Ügyvédi tv. 10. § (2) bekezdésébe, a régi Ügyvédi tv. 5. § (1)
bekezdés d) pontjába, a régi Ptk. 559. § (1) és (3) bekezdésébe, továbbá a régi Ptk. 567. § (1)
bekezdésébe – ütköző módon zárta ki a felelősségét az ügyvéd letétkezeléssel okozott kárának a
megtérítési kötelezettsége alól.
3. Fellebbezés és fellebbezési ellenkérelem
[22] Az ítélet ellen az I. rendű alperes terjesztett elő fellebbezést, melyben kérte annak
megváltoztatását és a kereset elutasítását.
Fellebbezése indoklásában kifejtette, hogy téves az elsőfokú bíróság azon álláspontja, hogy a
szerződés 3.1.6. pontja jogszabályba ütközés okán semmis. Indokolatlanul kiterjesztően értelmezte
a régi Ügyvédi tv. 10. § (2) bekezdését, amikor azt állapította meg, hogy az ügyvéd tevékenységi
körébe tartozó károkozó magatartások közül a biztosító semmilyen magatartási formát nem zárhat
ki. Semmilyen jogszabályi rendelkezés, így a régi Ügyvédi tv. 10. § (2) bekezdése sem kötelezi a
biztosítókat, illetőleg a biztosított ügyvédeket arra, hogy olyan felelősségbiztosítást kössenek, amely
semmiféle kockázatkizárást vagy -korlátozást nem tartalmaz. A biztosítási esemény fogalmának
meghatározása a felek szerződési szabadsága körébe tartozik, melynek alátámasztásaként
hivatkozott számos felelősségbiztosítással kapcsolatos jogszabályra és arra, hogy a 44/2015. (III. 12.)
Korm. rend. kifejezetten megengedi ezt.
[23] A kérdéses rendelkezés nem is zárja ki a letétkezelést a fedezetből, csak korlátozza azt. A
leggyakrabban előforduló ügyvédi műhiba biztosítva van, tehát téves az az ítéleti megállapítás, hogy
a kérdéses kizárás kiüresíti a régi Ügyvédi tv. 10. § (2) bekezdését.
[24] Tévesen értelmezte az elsőfokú bíróság a régi Ptk. 559. § (1) bekezdését is, mivel a helytállási
kötelezettséggel kapcsolatos kizárások és korlátozások nem csupán összegszerűek lehetnek. A régi
Ptk. 559. § (3) bekezdése pedig csak azt mondja ki, hogy önmagában a szándékos károkozás vagy
súlyos gondatlanság nem mentesíti a biztosítót a helytállási kötelezettség alól, azonban abból sem
következik annak tilalma, hogy a biztosító bizonyos kockázatokat kizárjon a fedezeti körből.
[25] Tévedett az elsőfokú ítélet a régi Ptk. 567. § (1) bekezdésének értelmezésében is, mivel a
felperes a biztosítási szerződésben nem minősül sem biztosítottnak, sem szerződőnek, sem
kedvezményezettnek, így reá nézve az egyoldalú kógencia nem értelmezhető. Továbbá mivel a régi
Ptk. nem tiltja a biztosító helytállási kötelezettségének korlátozását, illetőleg kizárását, azt nem is
lehet megszegni még az egyoldalú kógencia érvényesülése esetén sem.
[26] A felperes fellebbezési ellenkérelmében kérte az elsőfokú ítélet helybenhagyását annak
helyes ténybeli és jogi indokai alapján.
4. A másodfokú ítélet
[27] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette,
fellebbezett rendelkezését megváltoztatta és a keresetet teljes egészében elutasította.
Nem osztotta az elsőfokú bíróság azon álláspontját, mely szerint az I. rendű alperes jogszabályba
ütköző módon zárta ki az adott esetre a helytállási kötelezettségét. Az elsőfokú ítélet helyesen
ismertette a felelősségbiztosítási szerződés lényegét és helyesen utalt a régi Ptk. 200. § (1)
bekezdésére, mely szerint a szerződések tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződéses
szabadság azt jelenti, hogy a felek szabadon határozzák meg, hogy szerződést kívánnak-e kötni,
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szabadon választják meg szerződéses partnerüket, nincs típuskényszer és a törvényes korlátok
között szabadon határozzák meg a szerződések tartalmát. Arra is helyesen mutatott rá az elsőfokú
bíróság, hogy a régi Ügyvédi tv. korlátozza a szerződéses szabadságot, ezt a korlátot azonban nem a
törvény általa idézett 5. §-nak (1) bekezdése jelenti, amely az ügyvédi tevékenység körébe tartozó
feladatokat sorolja fel, hanem a szintén idézett 10. § (2) bekezdése, amely az ügyvéd számára
kötelezővé teszi a felelősségbiztosítási szerződés megkötését az ügyvédi tevékenysége körében
okozott kár megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére. Mindebből valóban az következik, hogy az
ügyvédi hivatás gyakorlásának feltétele a felelősségbiztosítás megkötése, az viszont nem, hogy a
régi Ügyvédi tv. az ügyvédi tevékenységek 5. §-a szerinti felsorolásával a felelősségbiztosítási
szerződés tartalmát is meghatározná. Éppen ellenkezőleg, a régi Ügyvédi tv. rendelkezései a
felelősségbiztosítási jogviszony tartalmára vonatkozó szabályozást nem írnak elő, kifejezetten erre
irányuló jogszabályi rendelkezés hiányában pedig a szerződéses jogviszony tartalmát a felek
szerződése határozza meg a Ptk. 200. § (1) bekezdése értelmében.
[28] A régi Ptk. 559. § (1) bekezdésében írt kötelezettség – a biztosító a szerződésben meghatározott
mértékben köteles mentesíteni a biztosítottat – helyes értelmezése szerint valóban egy
meghatározott keretösszeg erejéig fennálló helytállási kötelezettséget jelent, azonban ez a
rendelkezés független attól, hogy az ügyvéd és a biztosító közötti megállapodás mely tevékenységre,
károkozó magatartásra terjed ki.
[29] Mindebből következően fogalmilag kizárt, hogy az adott kikötés – amely meghatározott
tevékenységet kizár a kockázati körből – a Ptk. 559. § (1) bekezdésével ellentétes legyen. Megjegyzi
e körben azt is az ítélőtábla, hogy a jogalkotói cél kétségtelenül az, hogy az ügyvédi tevékenységgel
okozott kár megtérítésére megfelelő fedezet legyen, az ezzel összefüggő kötelezettség azonban az
ügyvédet és nem a biztosítót terheli, ezért nem értékelhető az utóbbi terhére, ha az ügyvéd nem
valamennyi tevékenységére kiterjedő biztosítást köt.
[30] Helytállóan rögzítette az elsőfokú bíróság azt is, hogy a régi Ptk. 567. § (1) bekezdése
meghatározott rendkívüli eseményekhez köti a biztosító mentesülését. Nincs azonban olyan szabály
a biztosításra vonatkozó rendelkezések között, ami meghatározná, hogy a biztosító milyen
eseményekkel kapcsolatban köteles kockázatot vállalni. A régi Ptk. 200. § (1) bekezdéséből és az
536. §-ában foglalt rendelkezések egybevetéséből az következik, hogy a szerződést kötő felek
határozzák meg azt az eseményt, amelynek bekövetkezése esetére a biztosító a szerződés szerinti
biztosítási összeg megfizetését meghatározott díj ellenében vállalja. Ezen nem változtat az, hogy a
régi Ptk. 536. § (2) bekezdése a legalapvetőbb biztosítási eseményeket kiemeli.
[31] Az I. rendű alperes helyesen hivatkozott a fenti körben arra, hogy a felek szerződéses
szabadságából következően a biztosítási szerződésben szabadon határozhatják meg a biztosítási
események körét egyrészről a biztosítási esemény meghatározásával, másrészről kizárások
alkalmazásával. Az I. rendű alperesnek tehát joga van arra, hogy a biztosítási szerződésben a
kockázatviselésének körét és mértékét, továbbá a biztosítási díjat a biztosítási események átlagosan
bekövetkező és így valószínűleg várható alakulásának alapulvételével maga állapítsa meg. Ebből
pedig okszerűen az is következik, hogy a biztosító kockázatviselése a szerződésben
meghatározottnál szélesebb körre nem terjedhet ki.
5. A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[32] A jogerős ítélettel szemben a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, amelyben a
jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú ítéletet helybenhagyó határozat hozatalát
kérte. Álláspontja szerint a jogerős ítélet sérti a régi Ügyvédi tv. 5. § (1) bekezdésében, 10. § (2)
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bekezdésében, a régi Ptk. 559. § (1) és (3) bekezdésében, 567. § (1) bekezdésében, 200. § (1)
bekezdésében, a régi Pp. 213. § (1) bekezdésében és az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében
foglaltakat.
[33] Álláspontja szerint a perbeli esetben a felek a régi Ügyvédi tv. 10. § (2) bekezdésének kötelező
előírása miatt nem állapíthatták meg szabadon szerződésük tartalmát. A Magyar Ügyvédi Kamara
1/2000. (V.22.) számú iránymutatásának 2. pontjára figyelemmel a másodfokú ítéletben foglaltakkal
ellentétben van típuskényszer. Az ügyvédek csak az I. rendű alperessel vagy az ő biztosítási
szabályzatával lényegében megegyező szabályzatot alkalmazó biztosítóval köthettek
felelősségbiztosítási szerződést. Az ügyvédi tevékenységek felsorolásával az Ügyvédi tv. 5. §-a a
felelősségbiztosítási szerződés tartalmát is meghatározza. Az I. rendű alperes szabályzatának II.
fejezete (Biztosítási esemény) kifejezetten hivatkozik az Ügyvédi tv. 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira
és az 5. § (3) bekezdés d) pontjára. A szabályzatban a biztosítási események egyoldalú
meghatározása és szűkítése azt eredményezi, hogy nem valósul meg maradéktalanul a jogalkotói
cél, hiszen egyes károsító ügyvédi tevékenységek mögött nincs biztosítási fedezet, így a károsultak
jogai csorbulnak.
[34] Véleménye szerint aggályos és komoly kétséget vet fel az I. rendű alperes biztosítási
szabályzata, mivel elsőként megfogalmazza a biztosítási eseményt, majd felsorolja a kizárt
kockázatokat. A letéti összeggel való elszámolás elmaradása tipikusan ügyvédi letétkezelői
minőségben okozott kár, így biztosítási esemény az I. rendű alperes szabályzatában foglaltak szerint.
E cselekményeknek a biztosítási szabályzat III. 3.1.6. pontjával való kizárása ellentétes a biztosítási
szerződésben foglaltakkal.
[35] A régi Ptk. 559. § (3) bekezdése alapján nincs olyan indok vagy körülmény, amelyre
hivatkozással az I. rendű alperes jogszerűen tagadhatná meg a kifizetést, illetve mentesülhetne a
helytállási kötelezettsége alól. Ez a jogszabályi előírás nem mentesülési okot, csupán regressz okot
jelent a biztosító részére. A kereset a régi Ptk. 559. § (3) bekezdésén is alapult, ennek ellenére arról
a jogerős ítélet nem tett említést. A másodfokú bíróság ezzel megsértette a régi Pp. 213. § (1)
bekezdésében írtakat.
[36] Amennyiben az I. rendű alperes olyan szabályzatot dolgozott ki, amely lehetővé teszi, hogy az
ügyvédi tevékenységbe tartozó valamely kockázat kizárható, ez a magatartás a régi Ptk. 559. § (1)
bekezdésébe ütközik és a régi Ügyvédi tv. 10. § (2) bekezdésében foglalt előírás kiüresítéséhez vezet.
[37] Az I. rendű alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályban tartására irányult.
Rámutatott arra, hogy a jogerős ítélet indokolásából kikövetkeztethetően az elsőfokú bíróság nem
találta megalapozottnak az Alkotmány 13. §-ára történt felperesi hivatkozást. A felülvizsgálat erre
vonatkozóan a régi Pp. 271. § (1) bekezdés a) pontja alapján kizárt.
[38] Kifejtette, hogy a biztosítási esemény fogalmának meghatározása a felek szerződési szabadsága
körébe tartozik. A piaci alapon működő biztosítók a kockázatok felmérését követően csak a
biztosításmatematikai módszerekkel kalkulálható kockázatokat vállalják/vállalhatják át az
ügyfeleiktől, és az ebbe a körbe nem eső kockázatokat kizárják. A másodfokú bíróság helyesen
állapította meg, hogy az ügyvédi kötelező szakmai felelősségbiztosítás vonatkozásában semmilyen
jogszabályi rendelkezés nem tiltja, hogy a biztosító szakmai alapon bizonyos kockázatokat kizárjon
a fedezeti körből, sőt azt kifejezetten megengedi.
[39] A perbeli biztosítási feltételek 3.1.6. pontjában rögzített kizárás annak helyes értelmezése
szerint még a letétkezeléssel okozott károkat sem zárja ki teljes egészében a fedezetből, hiszen a
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letéttel kapcsolatban leggyakrabban előforduló ügyvédi műhibát kifejezetten biztosítási
eseményként kezeli. A szakmai hibával össze nem függő magatartások kizárásának lehetőségét
szakmai indokok támasztják alá, hiszen a kizárt magatartások nagy része valamely csalárd vagy
legalábbis gyanús ügyletet takar, amely erkölcsi okból, illetőleg kalkulálhatatlansága miatt nem
biztosítható. A perbeli esetben a kizárás a letétkezeléssel kapcsolatos klasszikus szakmai
szabályszegésre szűkíti le a fedezetet.
[40] Az alperesi álláspont szerint a kizárások a biztosítási esemény meghatározása körébe tartoznak.
Ha valamely esemény kizárás hatálya alá tartozik, akkor a biztosítási esemény fogalmilag nem
következik be, így nem jöhet szóba a régi Ptk. 559. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása. A régi
Ptk. 559. § (3) bekezdésében meghatározott tilalommal akkor lenne ellentétes a biztosítási feltétel,
ha az általánosságban valamennyi szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozáshoz a biztosító
mentesülését fűzné jogkövetkezményként oly módon, hogy az elhatároló ismérv maga a
szándékosság, illetve a súlyos gondatlanság lenne.
6. A Kúria ítélete
[41] A Kúria a jogerős másodfokú ítéletet hatályában fenntartotta. A Kúria egyetértett abban a
másodfokú bírósággal, hogy az ÁSZF 3.1.6. pontja nem tér el a régi Ptk. biztosításra vonatkozó
rendelkezéseitől és a régi Ügyvédi tv.-be sem ütközik. A régi Ptk. 200. § (1) bekezdésében és a régi
Ptk. 536. §-ában foglalt rendelkezésekből következően az ügyvédi felelősségbiztosítási szerződésben
szabadon határozhatják meg a felek azt az eseményt, amelynek bekövetkezése esetére a biztosító
a szerződésben meghatározott biztosítási összeg megfizetését vállalja. A biztosításra vonatkozó
rendelkezések között a régi Ptk.-nak nincs olyan szabálya, amely meghatározná, milyen esetekkel
kapcsolatban köteles a biztosító kockázatot vállalni. A régi Ügyvédi tv. az ügyvédek számára előírja
a biztosítási kötelezettséget, a szakmai felelősségbiztosítás szabályait ugyanakkor nem határozza
meg. 5. §-ában az ügyvéd tevékenységét, 10. §-ában pedig az ügyvéd anyagi felelősségét
szabályozza. Azt az elvárást, hogy legyen fedezet az okozott kár megtérítésére, az ügyvéddel és nem
annak biztosítójával szemben támasztja. Az alperes által alkalmazott kizárás a felperes álláspontjával
ellentétben nem üresíti ki a régi Ügyvédi tv. 10. § (2) bekezdésében rögzített biztosítási
kötelezettséget, mert a tipikusan szakmai műhibára visszavezethető kár megtérítése alól
letétkezelés esetén is mentesíti a biztosított ügyvédet.
[42] Az alperes ÁSZF-jének a fedezet terjedelmét szűkítő kikötései nem lerontják, hanem kiegészítik
a biztosítási esemény meghatározását, ily módon az ÁSZF II. és III. fejezetében rögzítettek nem
egymással ellentétes kikötések. A kockázat szűkítése magának a biztosítási eseménynek a
meghatározása, ezért nem tartozik a régi Ptk. 567. § (1) bekezdésében szabályozott körbe. E
jogszabályi rendelkezés a biztosítási eseményhez kapcsolódó rendkívüli körülmények esetére ad
lehetőséget arra, hogy a biztosító mentesüljön a teljesítési kötelezettsége alól, biztosítási esemény
hiányában viszont a biztosítónak nincs teljesítési kötelezettsége.
[43] A régi Ptk. 559. § (1) bekezdése a felperes hivatkozásával ellentétben nem a fedezet
terjedelmét, hanem a biztosító mentesítési kötelezettségének mértékét szabályozza. Arról
rendelkezik, hogy a biztosító csak a szerződésben meghatározott mértékben, tehát meghatározott
keretösszeg erejéig mentesíti a biztosítottat az általa harmadik személynek okozott kár megtérítése
alól. A felperes által támadott ÁSZF kikötés nem ütközhet ebbe a jogszabályi rendelkezésbe, mivel
az más vonatkozásban szabályozza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. A kikötésben a
biztosító nem biztosítási eseményt megvalósító szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással
okozott károkért zárta ki a fizetési kötelezettségét, ily módon nem tért el a régi Ptk. 559. § (3)
bekezdésében foglaltaktól.
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IV. A döntés értékelése
[44] Könnyű lenne a fentebb ismertetett ügyet sommásan akként elintézni, hogy az Ítélőtábla és a
Kúria ítéletével helyreállt a világ rendje, és az elsőfokú bíróság nyilvánvalóan téves jogi álláspontját
e két bírói fórum megfelelően kiigazította. Ugyanakkor mint a jogviták többségében a jogkérdés
megítélése ennél sokkal bonyolultabb, és a legkevésbé sem fehér vagy fekete. Ha részleteiben és
figyelmesen elemezzük a szóban forgó bírói döntéseket, akkor megállapíthatjuk, hogy az elsőfokú
bíróság annak ellenére, hogy végső soron véleményünk szerint is téves jogi következtetésre jutott,
alapvetően helyeselhető és támogatható alapelvből indult ki akkor, amikor leszögezte, hogy
jogszabály által kötelezően megkötendő felelősségbiztosítás esetén a biztosító nem alkalmazhat
olyan feltételeket – ideértve a biztosítási esemény definícóját és az alkalmazott kizárásokat – amely
kiüresíti a jogalkotó azon nyilvánvaló célját, miszerint az ilyen kötelező biztosításoknak fedezetet
kell nyújtaniuk a károsultak számára a biztosítottak károkozásaival szemben. Emlékezhetünk arra,
hogy amikor a magyar jogrendszerben a rendszerváltást követően első ízben jelentek meg
jogszabályi rendelkezések bizonyos szakmák kötelezően megkötendő felelősségbiztosításairól,
akkor nem egyszer találkozhattunk olyan biztosítási feltételekkel, amelyek minimális díj ellenében a
biztosítási esemény fogalmát és a kizárásokat oly módon határozták meg, hogy a gyakorlatban a
biztosító helytállási kötelezettsége soha nem merülhetett fel. Az ilyen jellegű biztosítási feltételek
alkalmazásával magunk sem tudunk egyetérteni, sőt hovatovább azokat a jogszabály
megkerülésére, kijátszására irányuló törekvésnek tekintjük.
[45] Ugyanakkor láthatjuk, hogy az elsőfokú bíróság ebből a helytálló kiindulópontból arra a
helytelen következtetésre jutott, hogy a biztosító gyakorlatilag semmilyen kizárást nem alkalmazhat
feltételeiben, mert a fedezet legkisebb korlátozása is a jogalkotói szándék kiüresítéséhez vezethet.
Eszerint az álláspont szerint a biztosítási feltétel akkor és csak akkor nem ütközik jogszabályba, ha
az az adott szakmára vonatkozó tevékenységi körben okozott károk teljes egészére korlátozás nélkül
fedezetet nyújt. Az elsőfokú bíróság kizárólag a helytállási kötelezettség összegszerű korlátozását
tartotta jogszerűnek.
[46] A másodfokú bíróság és a Kúria álláspontunk szerint helyesen – egyetértve ugyan a fedezet
kiüresítésének tilalmával – megállapította, hogy a perbeli kizárással az alperes nem ezt tette, hanem
csupán a károkozó magatartások egy szűk körét zárta ki a fedezetből. Érdemben magunk is ezzel az
állásponttal értünk egyet, azonban maradt hiányérzetünk az Ítélőtábla és a Kúria egyébként
érdemben helyes döntésével kapcsolatban is.
[47] A hatályában fenntartott jogerős ítélet a szerződéses szabadság alapelvére hivatkozva szögezi
le elvi éllel azt, hogy a biztosító feltételeiben még kötelező felelősségbiztosítás esetén is jogszerűen
alkalmazhat kizárásokat és korlátozásokat. Ugyanakkor hiányoljuk a döntések indoklásából annak
részletesebb elemzését, hogy ez a szerződéses szabadság meddig terjedhet. Mik azok a szempontok,
amelyek alapján megállapítható, hogy az adott fedezetkorlátozásokat tartalmazó rendelkezések
még beleférnek-e a szerződéses szabadság alapelvébe, vagy már súrolják vagy elérik a fedezet
általunk is megengedhetetlennek tartott kiüresítésének határait. Erre annál is inkább szükség lett
volna, mert ezen elvi jelentőségű megállapítás nem csupán a perbeli ügyvédi szakmai
felelősségbiztosításra, hanem valamennyi – így különösen a jogszabály alapján kötelező –
biztosításra is irányadó.
[48] Álláspontunk szerint a magyar jogrendszerben nem található olyan értelmű jogszabályi
kötelezés, miszerint az annak alapján megkötött felelősségbiztosításnak korlátozás nélkül fedezetet
kell nyújtania minden károkozásra. A biztosítók különböző szakmai szempontok alapján minden
biztosítási fajta esetében igen széles körben alkalmaznak kockázatkizáró rendelkezéseket. Így van
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ez az ügyvédek kötelező szakmai felelősségbiztosítása, de más kötelező szakmai felelősségbiztosítás
tekintetében is. Semmilyen jogszabályi rendelkezés – így a felperes és az elsőfokú ítélet által
hivatkozott régi Ügyvédi tv. 10. § (2) bekezdés sem – kötelezi sem a biztosítókat sem a biztosított
ügyvédeket arra, hogy olyan felelősségbiztosítási szerződést kössenek, amely semmiféle kockázat
kizárást vagy korlátozást nem tartalmaz. A biztosítási esemény fogalmának meghatározása a felek
szerződési szabadsága körébe tartozik.
[49] Ez a biztosítók általános szerződési feltételeiben szerződéstechnikailag egyfelől pozitív módon
– a biztosítási események definíciójának rögzítése útján – másrészt negatív módon – a kizárások
felsorolásával – történik. Ezen két rendelkezéscsoport összevetése adja meg azon biztosítási
események körét, amelyek bekövetkezése esetén a biztosító helytállásra köteles. A piaci alapon
működő biztosítók által nyújtott felelősségbiztosítások esetében általánosságban igaz, hogy a
felelősségbiztosító a biztosított valamely szerződésben rögzített károkozó magatartása folytán
keletkezett kártérítési felelősség anyagi terhét vállalja át a károkozó biztosítottól, de csak a
biztosítási szerződésben meghatározott korlátozásokkal. Ennek oka, hogy a piaci biztosítók a
kockázatok felmérését követően csak az általuk biztosításmatematikai módszerekkel kalkulálható
kockázatokat vállalják/vállalhatják át ügyfeleiktől, és az ebbe a körbe nem eső kockázatokat kizárják.
Ezek a megállapítások akkor is helytállóak, ha a felelősségbiztosítás megkötését jogszabály
kötelezővé teszi.
[50] A jogalkotó számos, az ügyvédi tevékenységhez hasonló szellemi tevékenység esetében teszi
kötelezővé szakmai felelősségbiztosítás megkötését. Ezen jogszabályi rendelkezések a következők:
[51] a) 2007. évi LXXV tv. a Magyar Könyvvizsgáló Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 11. § (1) bekezdés e) pontja:
A kamarába – kérelem alapján – tagként fel kell venni azt a természetes személyt, aki megfelel a
következő feltételeknek:
– a 22/A. §-ban foglaltak kivételével – a kamara alapszabályában meghatározott mértékű,
Magyarország területén végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre
vonatkozó könyvvizsgálói felelősségbiztosítással rendelkezik,
[52] b) 1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról 236. § (2) bekezdés:
A kártérítés, illetve a sérelemdíj fedezetére a végrehajtó köteles legalább harmincmillió forint értékű
felelősségbiztosítást kötni és azt a működése alatt fenntartani.
[53] c) 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 108. § (2) bekezdés:
A működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmezőnek az egészségügyi
szolgáltatás során okozott kár megtérítésére van felelősségbiztosítása. A felelősségbiztosítási
szerződés megszűnése esetén a biztosító ennek tényét haladéktalanul köteles bejelenteni az
engedélyező szervnek, amely a működési engedélyt visszavonja, amennyiben az egészségügyi
szolgáltató nem rendelkezik más biztosítónál felelősségbiztosítással.
[54] d) 2014. évi LXXXVIII tv. a biztosítási tevékenységről 391. § (6) bekezdés:
A többes ügynök köteles tevékenységének felelősségbiztosítására mindenkor legalább
a) biztosítási eseményenkénti 1 250 000 euró, és évente együttesen legalább 1 850 000 euró összegű,
az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással, vagy
b) 1 850 000 euró vagyoni biztosítékkal
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rendelkezni.
(7) bekezdés:
A többes ügynök szakmai felelősségbiztosításának és vagyoni biztosítékának a többes ügynöki
tevékenységgel összefüggésben okozott, de a felelősségbiztosítási szerződés vagy a vagyoni
biztosítékra vonatkozó szerződés megszűnését követő öt éven belül bekövetkezett és bejelentett
károkra és sérelemdíj iránti igényekre is ki kell terjednie.
(8) bekezdés:
A felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeit a Kormány rendeletben állapítja
meg.
[55] 403. § (1) bekezdés:
Az alkusz köteles tevékenységének felelősségbiztosítására mindenkor legalább
a) biztosítási eseményenkénti 1 250 000 euró, és évente együttesen legalább 1 850 000 euró összegű,
az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással, vagy
b) 1 850 000 euró vagyoni biztosítékkal
rendelkezni.
(2) bekezdés:
Az alkusz szakmai felelősségbiztosításának és vagyoni biztosítékának az alkuszi tevékenységgel
összefüggésben okozott, de a felelősségbiztosítási szerződés vagy a vagyoni biztosítékra vonatkozó
szerződés megszűnését követő öt éven belül bekövetkezett és bejelentett károkra és sérelemdíj iránti
igényekre is ki kell terjednie.
(3) bekezdés:
A felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeit a Kormány rendeletben állapítja
meg.
[56] 44/2015 (III.12.) Korm. rendelet a többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés
minimális tartalmi követelményeiről 6. § h) pont:
Ha a biztosító biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot állít ki, annak legalább a következő
adatokat kell tartalmaznia:
a biztosító szolgáltatása korlátozásának esetei, az alkalmazott kizárások.
7. §:
A biztosító nem zárhatja ki az elmaradt hasznot.
[57] [e) 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 21. § (3) bekezdés
b) pont:
Független közvetítő, valamint jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítő – ide nem
értve a hitelintézetet – csak olyan jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó lehet, akinek
mindenkor rendelkezésére áll a tevékenységéből eredő károk biztosításához szükséges
felelősségbiztosítás.
(4) bekezdés:
A közvetítő tevékenységéből eredő károk biztosításához szükséges felelősségbiztosítás összege
jelzáloghitel-közvetítői tevékenységet nem végző
a) többes kiemelt közvetítőnél és többes ügynöknél mindenkor legalább káreseményenként ötmillió
forint, illetve évente együttesen legalább ötvenmillió forint,
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b) alkusznál mindenkor legalább káreseményenként tízmillió forint, illetve évente együttesen
legalább százmillió forint.
[58] f) 114/2006 (V.12.) Korm. rendelet a felszámolók névjegyzékéről 2. § (3) bekezdés g) pont:
A Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakra tekintettel a felszámoló szervezetnek
folyamatosan rendelkeznie kell legalább 30 millió forint biztosítékkal, amely – a felszámoló szervezet
választása szerint – magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítóval kötött felelősségbiztosítás lehet.
[59] g) 1991. évi XLI törvény a közjegyzőkről 10. § (2) bekezdés:
A kártérítés, illetve a sérelemdíj fedezetére legalább százmillió forint értékű felelősségbiztosítást kell
kötni és azt a közjegyzői működés tartama alatt fenn kell tartani.
(3) bekezdés:
A felelősségbiztosítást annak kötelező értékéig a közjegyző – helyettesítés esetén a
közjegyzőhelyettes, a nyugalmazott közjegyző vagy a nyugalmazott bíró – javára és érdekében a
Magyar Országos Közjegyzői Kamara köti meg; a kiegészítő felelősségbiztosítás megkötésére a
közjegyző jogosult.
[60] h) 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről 2. § (3) bekezdés a) pont:
A Kamarába való felvételhez rendelkezni kell Magyarország területére kiterjedő hatályú szabadalmi
ügyvivői felelősségbiztosítással, kivéve, ha a szabadalmi ügyvivő kizárólag a 6. § (2) bekezdése
szerinti gazdálkodó szervezetnél működik.
[61] i) 2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói
tevékenység végzéséről 34. § (1) bekezdés c) pont:
Állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet, illetve az abban való közreműködést az
az állatorvos végezhet, aki rendelkezik a személyére, mint biztosítottra az állatorvosi tevékenységére
vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
[62] Ahogy az a fentebb idézett jogszabályi rendelkezésekből látszik, a jogalkotó – kevés kivételtől
eltekintve – túl azon, hogy a szakmai felelősségbiztosítás megkötését kötelezővé teszi az adott
tevékenység végzésének előfeltételeként, nem határozza meg a felelősségbiztosítási fedezet
részletes feltételeit. Ennyiben a szabályozás valamennyi kötelező szakmai felelősségbiztosítás
vonatkozásában azonos vagy hasonló az ügyvédi szakmai felelősségbiztosítás jogi hátterével.
[63] Az egyetlen olyan jogszabályi rendelkezés, amely részletezi a jogalkotó által elvárt biztosítási
fedezet terjedelmét – nevezetesen a 44/2015. Korm. rendelet 6. és 7. §-a – nemcsak, hogy nem tiltja
azt, hogy a felelősségbiztosító bizonyos kockázatokat kizárjon a fedezetből, hanem azt egyenesen
megengedi. Ez a következtetés vonható le a 6. § h) pontjából, mely szerint a felelősségbiztosítónak
a biztosítási fedezetről kiállított igazolásának tartalmazni kell a szolgáltatás korlátozásának eseteit
és az alkalmazott kizárásokat. Ebből logikusan következik az, hogy a felelősségbiztosító alkalmazhat
korlátozásokat és kizárásokat, hiszen ha ez tilalmazott lenne, akkor nem lenne értelme olyan jogi
kötelezésnek, mely szerint azokat a fenti igazolásnak tartalmaznia kell. Ugyancsak a kizárások és
korlátozások alkalmazhatóságát támasztja alá a 7. §, amely tilalmazza az elmaradt haszon kizárását,
amelyből az a következtetés vonható le, hogy ezen túlmenően más kockázati körök kizárása nem
tilos. Láthatjuk tehát, hogy ahol a jogalkotó részletszabályokat határozott meg a kötelező
felelősségbiztosítás tartalmi követelményei tekintetében, úgy az ismertetett per elsőfokú
bíróságával ellentétes – és álláspontunk szerint helyes – jogi álláspontra helyezkedve nem kívánta
meg a teljes és korlátozásmentes felelősségátvállalást a felelősségbiztosítóktól, hanem elfogadta azt
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a fentebb hivatkozott szakmai álláspontot, miszerint a kockázat felmérése és kalkulációja alapján
léteznek biztosíthatatlan kockázati körök, és a biztosító jogosult ezekre nézve helytállási
kötelezettségét kizárni vagy korlátozni. Álláspontunk szerint abból a tényből, hogy több más szakmai
felelősségbiztosítás – így az ügyvédi felelősségbiztosítás – tekintetében nem léteznek ilyen
részletszabályok, sokkal inkább jogalkotói hiányosságra lehet következtetni, semmint arra, hogy a
jogalkotó célja ezekben az esetekben a felelősségbiztosító feltétlen és korlátozás nélküli helytállási
kötelezettségének kötelezővé tétele lett volna.
[64] A fentiek alapján tehát – egyetértve az Ítélőtábla és a Kúria álláspontjával – általánosságban és
elvi szinten megállapítható, hogy a kötelező szakmai felelősségbiztosítás vonatkozásában
semmilyen jogszabályi rendelkezés nem tiltja, hogy a biztosító szakmai alapon bizonyos
kockázatokat kizárjon a fedezeti körből, sőt azt kifejezetten megengedi. Ezt egyfelől a felek
szerződéses szabadsága támasztja alá, amely alapján a biztosítási szerződésben szabadon
határozhatják meg a biztosítási események körét egyik oldalról a biztosítási esemény fogalmának
meghatározásával, másik oldalról a kizárások alkalmazásával. Másfelől elvitathatatlan joga, sőt az
általa képviselt kockázatközösség érdekei alapján hovatovább kötelessége is a
felelősségbiztosítónak, hogy a biztosítási szakmai alapelvek alapján kalkulálhatatlan és emiatt
biztosíthatatlan kockázatokat a fedezetből kizárja. Végezetül azon kevés szakmai
felelősségbiztosítás vonatkozásában, ahol a jogalkotó részletszabályokat alkotott meg, ezen
rendelkezések kifejezetten megengedik a biztosítók részére kizárások alkalmazását.
[65] Ezt az álláspontot tette magáévá a biztosítók felügyeletét ellátó MNB is, amikor az Alapvető
jogok biztosa AJB-3514/2012 számú jelentése 11. oldal első bekezdésében az alábbi véleményét
rögzítette:
„A Felügyelet álláspontja szerint a biztosítási fedezetből való kizárások/korlátozások az ügyvédi
felelősségbiztosítás esetén is szükségszerűek, akkor is, ha az Ütv. 10. § (2) bekezdésének
felelősségbiztosításra vonatkozó szűkszavú rendelkezései a biztosítás piaci alapon való működési
elvének jellemzőjére kifejezetten nem reflektálnak, a kizárások és korlátozások lehetőségére nem
utalnak.”
[66] Összefoglalva tehát véleményünk szerint az Ítélőtábla és a Kúria egyébként érdemben helyes
ítéletéből mindenképpen hiányzik annak elvi szintű meghatározása, hogy a biztosítók a szerződéses
szabadság keretein belül milyen szempontok figyelembevételével és milyen mértékben
alkalmazhatnak fedezetkizárásokat és -szűkítéseket úgy, hogy azzal megfeleljenek a jogalkotó az
adott felelősségbiztosítás megkötését kötelezővé tevő céljának, nevezetesen a károsultak
védelmének. Álláspontunk szerint a fedezet meghatározása ezekben az esetekben kizárólag
biztosításszakmai alapokon nyugodhat. Azon alapelv és jogalkotói célok szem előtt tartásával,
miszerint a kötelező szakmai felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania az adott hivatás
gyakorlója által elkövetett szakmai hibákból és mulasztásokból adódó károkra, álláspontunk szerint
a fedezetből csak a nem kifejezett és klasszikus szakmai „műhibák”, a biztosításmatematikai alapon
kalkulálhatatlan vagy erkölcsi szempontból vállalhatatlan (csalárd magatartások, bűncselekmények
stb.) kockázatok zárhatók ki jogszerűen.
[67] Mindazonáltal a fenti jogszabályelemzés alapján jól látható, hogy a jogalkotó az esetek
túlnyomó többségében megelégedett azzal, hogy a biztosítás megkötésének kötelezettségét előírta,
esetleg még a biztosítási összeg legkisebb mértékét meghatározta, azonban egy kivételtől eltekintve
a felelősségbiztosítás feltételrendszerével kapcsolatos legminimálisabb elvárásokat sem határozta
meg. Álláspontunk szerint mindenképpen kívánatos lenne a kötelező biztosítások tekintetében
legalább a legalapvetőbb biztosítási feltételeket jogszabályi szinten szabályozni. Jogrendszerünkben
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arra is találunk példát – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény –
hogy az alkalmazandó biztosítási feltételeket a törvényalkotó részletekbe menően meghatározza,
vagyis az általunk kívánatosnak tartott jogi szabályozás megalkotása egyáltalán nem tűnik lehetetlen
küldetésnek. Addig is, amíg ez a kívánatos jogi környezet megalkotásra nem kerül, a bírói gyakorlatra
hárul annak meghatározása, hogy adott esetben egy jogszabály által kötelezően megkötendő
biztosítás feltételeiben a biztosító jogszerűen határozta-e meg a fedezeti kört.
V. A döntés értékelése a jogszabályváltozások tükrében
[68] A jogeset ismertetése kapcsán látható, hogy a károkozás időpontjára tekintettel a per eldöntése
során még a régi Ügyvédi törvényt és a régi Ptk-t kellett alkalmazni. Emiatt indokoltnak tartjuk
megvizsgálni az esetet az időközben hatályba lépett 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Ügyvédi
tv.) és a 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek figyelembevételével is. Választ
keresünk arra, hogy vajon ugyanilyen tényállás mellett a megváltozott jogszabályi környezetben
milyen döntés lenne indokolt. Az irányadó jelenleg hatályos törvényi rendelkezéseket az alábbiak
szerint idézzük:
[69] Ügyvédi törvény
2. § (1) bekezdés
Ügyvédi tevékenység:
a) a jogi képviselet ellátása,
b) a büntetőeljárásban védelem ellátása,
c) a jogi tanácsadás,
d) az okiratszerkesztés,
e) az okirat ellenjegyzése,
f) az a)-e) pont szerinti ügyvédi tevékenységgel összefüggésben a szerkesztett okiratok és
mellékleteik elektronikus okirati formába alakítása,
g) az a)-f) pont szerinti ügyvédi tevékenységgel összefüggésben letét kezelése.
3. § (1) bekezdés
Az ügyvédi tevékenység gyakorlása keretében kiegészítő jelleggel folytatható:
a) szabadalmi ügyvivői tevékenység,
b) adótanácsadás,
c) társadalombiztosítási tanácsadás,
d) biztosítási tanácsadás,
e) munkaügyi tanácsadás,
f) bírósági, hatósági, illetve más közhatalmi eljáráson kívüli képviselet ellátása,
g) pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás,
h) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység,
i) bizalmi vagyonkezelési tevékenység,
j) ingatlanközvetítői tevékenység,
k) társasházi közös képviselői tevékenység,
l) nem az ügyvédi tevékenység gyakorlója által készített papíralapú dokumentum elektronikus okirati
formába alakítása, valamint
m) közvetítői eljárásban és büntetőügyekben folytatott közvetítői tevékenység.
14. § (1) bekezdés
A kamarai jogtanácsos és a jogi előadó tevékenysége kivételével, a 2. § szerinti ügyvédi
tevékenységgel és a 3. § (1) bekezdés a)–f) és m) pontjaiban meghatározott kiegészítő jellegű
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ügyvédi tevékenységgel okozott kár megtérítését, valamint személyiségi jogsértés miatt járó
sérelemdíj megfizetésének a fedezetét felelősségbiztosítással kell biztosítani.
(2) bekezdés
Az ügyvédi tevékenységből eredő károk, valamint sérelemdíj biztosításához szükséges
felelősségbiztosítás káreseményenként számított legalacsonyabb összege tizenötmillió forint.
(3)bekezdés
A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában
a) egyes ügyvédi tevékenységek folytatásához a (2) bekezdésben meghatározottnál magasabb
összegű felelősségbiztosítás meglétét is előírhatja, valamint
b) meghatározza az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegét,
valamint törvényben nem szabályozott követelményeit.
[70] Ptk.
6:455. § [A fogyasztói biztosítási szerződés egyoldalúan kógens szabályai]
Ha a szerződő fél fogyasztó, a szerződés csak a szerződő fél, a biztosított és a kedvezményezett
javára térhet el e cím olyan rendelkezésétől, amely
a) a biztosító ráutaló magatartásával történő szerződéskötésre;
b) a biztosítási kockázat jelentős növekedésére;
c) a díjfizetés elmaradásának következményeire;
d) a fedezetfeltöltésre;
e) a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettségre;
f) a közlésre, a változásbejelentésre és a biztosítási esemény bekövetkezésének bejelentésére
vonatkozó kötelezettségre;
g) a biztosított és a károsult egyezségére;
h) a szerződés megszűnése esetén fennálló díjfizetési kötelezettségre;
i) a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alóli mentesülésére;
j) a megtérítési igényre
vonatkozik.
Ptk. 6:470. § [Felelősségbiztosítási szerződés]
(1) Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben
megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj
megfizetése alól, amelyre jogszabály értelmében köteles.
(2) A biztosítás kiterjed az eljárási költségekre, ha e költségek a biztosító útmutatásai alapján vagy
előzetes jóváhagyásával merültek fel. A biztosított kérésére a biztosítónak a költségeket meg kell
előlegeznie.
(3) A biztosítónak a károkozó biztosított jogi képviseleti költségeit és a kamatokat akkor is meg kell
térítenie, ha ezek a kártérítési összeggel együtt a biztosítási összeget meghaladják.
[71] Láthatjuk, hogy az Ügyvédi törvény sem az ügyvédek tevékenységi körének meghatározásában,
sem a felelősségbiztosítás tekintetében nem hozott olyan változást, amely a perbeli eset
megítélését alapvetően befolyásolná. Az új Ügyvédi törvény sem tartalmaz – a minimális biztosítási
összeg meghatározásán túlmenően – részletszabályokat a biztosítás feltételei vonatkozásában, így
továbbra sincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely szerint a felelősségbiztosítónak korlátozások és
kizárások alkalmazása nélkül teljes körű fedezetet kellene nyújtania az ügyvéd által elkövetett
bármely károkozásra.
[72] Az új Ptk. ezzel szemben hozott néhány lényeges változást, amely befolyásolja a hasonló esetek
megítélését. Mindenekelőtt rá kell mutatni arra, hogy a Ptk. a régi Ptk. egyoldalú kógenciáját csak a
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fogyasztói biztosítási szerződéseknél tartotta fenn, és ott is csak bizonyos rendelkezésekre
korlátozva. Azt teljes biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a kötelező szakmai felelősségbiztosítások
egyike sem minősül fogyasztói szerződésnek, hiszen azt a biztosított minden esetben szakmája,
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül köti meg. Ebből következően jelenleg már
fel sem merülhet az, hogy egy kötelező szakmai felelősségbiztosítás bármely rendelkezése a Ptk.
egyoldalúan kógens szabályába ütközne.
[73] A másik fontos változás, hogy az új Ptk. már nem tilalmazza a szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal okozott károk kizárását, így ezen rendelkezés megsértése sem merülhet fel.
[74] A további rendelkezések lényegi vonásaikban megegyeznek az ismertetett perben alkalmazott
jogszabályokkal, így az azzal kapcsolatban tett észrevételeinket és megállapításainkat a jövőre nézve
is irányadónak tartjuk.
*A szerző ügyvéd
** A tanulmány alapja a Kúria Pfv.V.21.577/2019 sz. ítélete. Az ehhez tartozó I. és II. fokú
határozatokat folyóiratunk II.évfolyam 1. számában a Nem publikált határozatok rovatban 2020/I/2
sz. alatt közöltük.
***
SZEMELVÉNYEK AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBÓL
Máshol nem publikált határozatok
2021/I/1
Tárgyszavak: biztosítási szerződés értelmezése, életbiztosítás, közlési kötelezettség, kizárás,
mentesülés, előzménybetegség
A biztosítási eseményt kizáró objektív feltételek a szerződő felek ügyletkötési akaratán alapulnak.
Ezekben az esetekben biztosítási esemény nem valósul meg, így a biztosítási szolgáltatás nem
követelhető.
A kizárás kifejezetten a kockázatelbírálás felek által kölcsönösen elfogadott mellőzésének objektív
következménye.
A kockázatviseléssel kapcsolatos adatok ellenőrzése kizárólag a biztosító érdekét szolgálja, ennek
mellőzése számára előnnyel nem jár, a biztosított szerződéses jogait növeli, ha a biztosító nem él
ezzel a lehetőséggel. A biztosító e magatartása joggal való visszaélésnek nem minősíthető.
rPtk. 4. § (4) bek., 200. § (1) bek., 205. § (2) bek., 205/C. §, 207. § (1) bek,. 536. § (1) bek., 540. §
(1) bek., 562. § (1) bek., 563. § (2) bek., 567. § (1) bek., Ptké. 55. § (1) bek.
[1] A felperes édesanyjánál, a biztosítottnál 2007. március 9-én rosszindulatú daganatos betegséget
diagnosztizáltak, amelyet 2007. március 29-én műtéti beavatkozással kezeltek. A műtétet követően
2007. április 3-án és 2007. május 7-én elvégzett szövettani vizsgálatok elváltozást és a tumor más
szervekre történő terjedését nem mutattak ki.
[2] A biztosított 2011. március 1-jei kockázatviselési kezdettel hitelfelvételhez kapcsolódóan
biztosítottként belépett a perben nem álló Bank Zrt. mint szerződő és az alperes által megkötött Cs.
elnevezésű biztosítási szerződésbe (a továbbiakban: biztosítási szerződés), amelyben – egyebek
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mellett – a biztosított halála esetére a törvényes örökös mint kedvezményezett javára 5.000.000
forint biztosítási összeggel életbiztosítási fedezetet is kikötöttek.
A belépési nyilatkozat a biztosítási szerződés részévé vált, amelynek további feltételeit a Cs.
Biztosítási Szerződés Általános (a továbbiakban: ászf.) és Különös Feltételei tartalmazták.
A belépési nyilatkozat 1. oldalának utolsó bekezdése szerint a biztosított tudomásul vette, hogy az
alperes kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel,
balesettel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel és azok következményeivel
okozati összefüggésben álló eseményekre abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a
biztosított ezekről tudomással bírt. A biztosított felhatalmazta az alperest, hogy a biztosítási
jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt, ameddig a biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatban igény érvényesíthető, beszerezze, nyilvántartsa és ebben a körben felhasználja a
személyes és az egészségi állapotára vonatkozó adatokat, egyúttal az adatkezelőket felmentette a
titoktartási kötelezettség alól. Kijelentette, hogy a nyilatkozatai megfelelnek a valóságnak, és
tudomásul vette, hogy valótlan adatok közlése esetén az alperes megtagadhatja a szolgáltatást.
Az ászf. 4. pontja szerint a biztosított köteles az alperes által feltett kérdésekre közölni minden olyan
körülményt, amely a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges, és amelyeket ismert vagy
ismernie kellett. A nyilatkozatok megtételével és az alperes kérdéseire adott hiánytalan és a
valóságnak megfelelő válaszok megadásával a közlési kötelezettségének eleget tesz. A biztosítás
tartama alatt harminc napon belül köteles bejelenteni az alperes írásban feltett kérdéseire adott
válaszokban foglalt lényeges körülményei megváltozását (változásbejelentési kötelezettség).
Lényeges körülménynek az minősült, amire az alperes írásban kérdést tett fel. Az ászf. 8.1. pontjában
rendelkeztek arról, hogy a közlési és változásbejelentési kötelezettség megsértése esetén az alperes
mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott körülményt
az alperes a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkezésében.
Az ászf. 9. pontja tartalmazta azokat az eseteket, amelyekre a biztosítási szerződés hatálya nem
terjed ki. A 9.3. pont szerint, ha a szerződés egészségi nyilatkozat kitöltése vagy orvosi vizsgálat nélkül
jött létre, a kockázatviselés kezdetétől számított öt évig az alperes kockázatviselése nem terjed ki a
kockázatviselés kezdete előtti egy évben meglévő betegséggel vagy kóros állapottal – ideértve a
veleszületett rendellenességeket és azok következményeit – okozati összefüggésben álló
eseményekre.
A biztosított a 2007. március 9-én diagnosztizált daganatos betegségének kiújulása következtében
2012. december 19-én elhunyt.
A felperes a biztosított halálát az alperesnek bejelentette, azonban az alperes a biztosítási
szolgáltatás teljesítését megtagadta.
[3] A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a biztosítási szolgáltatás és
járulékai megfizetésére.
[4] Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Állítása szerint a szerződés 9.3.
pontja alapján a biztosított halálához vezető betegség nem állt a kockázatviselésének hatálya alatt.
A biztosított tudott a betegségéről, így ezért sem köteles a biztosítási szolgáltatást teljesíteni.
[5] Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította.
[6] Ítéletének indokai szerint az alperes és a biztosított között a rPtk. 536. § (1) bekezdésében
szabályozott biztosítási szerződés jött létre. A kirendelt igazságügyi orvos szakértő véleménye alapján
megállapította, hogy a biztosított a korábban diagnosztizált rosszindulatú daganatos betegséggel
közvetlen okozati összefüggésben hunyt el, betegségéről tudnia kellett, és mindezt nem cáfolja, hogy
hozzátartozóival nem közölte az állapotát. Mindezek mellett az elsőfokú bíróság megállapította, hogy
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a biztosítási esemény nem következett be, mert azt a szerződés kizárja.
[7] A másodfokú bíróság jogerős ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
[8] Megállapította, hogy a biztosított a műtétet követően alappal hihette, hogy a szerződés
aláírásakor gyógyult volt, ezért az akkori – egészségi állapotára vonatkozó – nyilatkozata alapján az
alperes nem mentesülhetne a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól.
[9] A perben kirendelt szakértőnek a másodfokú eljárásban kiegészített szakvéleménye alapján
azonban a biztosított betegsége a szerződés aláírását megelőző évben fennállt, mert nem telt el a
műtéttől számított ötéves várakozási idő, ami a tünet- és panaszmentes lefolyás esetén a gyógyult
állapotot jelenti. Mindezekre tekintettel az alperes az ászf. 9.3. pontjában foglalt kizárási ok miatt
nem köteles a biztosítási szolgáltatást teljesíteni.
[10] A felperes felülvizsgálati kérelme szerint a jogerős ítélet a rPtk. 4. § (4) bekezdését, 205/C. §-át,
207. § (1) bekezdését, valamint 536. § (1) bekezdését is sérti.
[11] A felperes előadta, hogy a másodfokú bíróság az indokolási kötelezettségének nem tett eleget
abban a körben, hogy párhuzamosnak és nem ellentétesnek találta az egyedi szerződéssel szemben
az ászf. 9.3. pontját, és megsértette a rPtk. 207. § (1) bekezdését, mert nem foglalt állást abban, hogy
a szerződés tartalmát a szavak általános jelentése szerint miért helyezte az ászf. 9.3. pontja mögé, és
eljárása sérti a rPtk. 205/C. §-át is.
Az alperes soha nem vitatta, hogy a biztosított a valóságnak megfelelően nyilatkozott a betegségéről,
először 2016. szeptember 6-án hivatkozott ennek ellenkezőjére.
A felperes mindvégig azt adta elő, hogy a biztosított nem tudott a betegségéről, magát gyógyultnak
gondolta. A tudatállapottal kapcsolatos kitétel ellentétben áll az ászf. 9.3. pontjával. Ebből az
következik, hogy az ászf. csak akkor hatályosulhatott, ha a biztosított a szerződéskötéskor tudott a
betegségről. A rPtk. 205/C. §-a alapján ez utóbbi értelmezés az irányadó, azonban a másodfokú
bíróság nem indokolta meg, miért az ászf. 9.3. pontját alkalmazta.
[12] A rPtk. 536. § (1) bekezdése alapján a biztosítási szerződés lényeges feltétele a biztosítási
eseménnyel kapcsolatos kockázat felmérése, azonban az eljárt bíróságok nem foglalkoztak az
egészségügyi felhatalmazással. Az alperes mulasztása nem róható a biztosított terhére.
Az alperes elmulasztotta az egészségügyi adatok lekérését, amely magatartása a rPtk. 4. § (4)
bekezdésébe ütközik. A biztosított alappal feltételezhette, hogy felhatalmazásával az alperes minden
egészségügyi adatát képes beszerezni. Ha ezt az alperes mégsem tudta megtenni, neki kellett volna
a szerződési feltételeket megfelelően kidolgozni vagy módosítani.
[13] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében előadta, hogy a csoportos biztosítási szerződés már a
Ptk. hatályba lépése előtt is létezett, és a csatlakozási nyilatkozat a szerződés része, amely a
biztosított hozzájárulásának is tekinthető.
[14] A másodfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a csatlakozási nyilatkozat és az ászf.
párhuzamos viszonyban állnak egymással. Ezt igazolja az ászf. 1.3.e), 2.1., 3.1.c) és az 5. pontja.
Álláspontja szerint a biztosítottal a megállapodás csak annyiban jön létre, amely tényezőket az ászf.
tartalmazza. A csatlakozási nyilatkozat a rPtk. 205. § (2) bekezdésében írtakat önmagában nem
teljesíti, mert az egyoldalú nyilatkozat, és nem tekinthető szerződéses ajánlatnak, amelynek
tartalmilag sem felel meg, így a rPtk. 205/C. §-a alapján sem vizsgálható.
[15] A Ptké. 55. § (1) bekezdése szerint a Ptk. biztosítási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit a
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Ptk. hatálybalépését megelőzően tett ajánlat esetében az ajánlatnak megfelelően létrejött biztosítási
szerződésre is alkalmazni kell, ha az a Ptk. rendelkezéseinek megfelel, és annak alapján a biztosító
kockázatviselése a Ptk. hatálybalépését követően kezdődik. A biztosított 2011. február 28-án írta alá
a csatlakozási nyilatkozatát, amely szerint az alperes kockázatviselése 2011. március 1-jével kezdődik,
így a biztosított belépésére a rPtk. 562. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
A belépési nyilatkozatban meghatározott feltételek alapján nem vitás tény, hogy a biztosítási fedezet
kiterjedt a kockázati életbiztosításra.
[16] Az ászf. 4. pontja a rPtk. 540. § (1) bekezdésében írt keretek között – figyelemmel az élet- és
balesetbiztosítási szerződés sajátosságaira – meghatározza a közlési kötelezettség teljesítésének
azokat a feltételeit, amelyek elősegítik, hogy az alperes az általa feltett kérdések megválaszolása
alapján kockázatvállalását még a szerződés megkötése előtt felmérje, és a valóságnak nem
megfelelően adott válaszok, vagy a kockázatvállalás szempontjából lényeges adatok elhallgatása
esetén a szolgáltatás teljesítését az ászf. 8.1. pontja alapján megtagadja. Ezekhez a rendelkezésekhez
közvetlenül kapcsolódik a belépési nyilatkozat 1. oldalának utolsó bekezdésében foglalt kikötés, mert
az alperes mentesülése szempontjából a közlési kötelezettséggel érintett bármely lényeges
körülmény ismerete és annak elhallgatása – az ászf. 4. pont utolsó mondatából következően –
kizárólag az alperes által feltett kérdésekben megfogalmazott tényekre korlátozódhat.
[17] Mindezekből következik, hogy a belépési nyilatkozat 1. oldalának utolsó bekezdésében foglalt
feltétel a rPtk. 540. § (1) bekezdésében szabályozott közlési kötelezettség megsértéséhez fűzött
jogkövetkezmény [rPtk. 540. § (3) bekezdés], amely a rPtk. 563. § (2) bekezdése alapján –
figyelemmel a rPtk. 567. § (1) bekezdésére – a szerződés megkötésétől számított öt éven belül
bekövetkezett biztosítotti elhalálozás esetén mentesíti a biztosítót a teljesítési kötelezettség alól. Ez
a kikötés – annak nyelvtani megszövegezése ellenére – a felek kötelmi jogviszonyát alakító, ezáltal
mindkét félre irányadó jogokat és kötelezettségeket keletkeztető olyan szerződéses feltétel, amely
nem minősül egyoldalú jognyilatkozatnak, ezért nem helytálló az alperesnek az a védekezése, hogy
a rPtk. 205/C. §-a alapján nem vizsgálható.
[18] Az ászf. 9. pontja – ezáltal a 9.3. pont is – nem a biztosított tudomásától és magatartásától függő
közlési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit, hanem objektív szempontok alapján
azokat az eseteket sorolja fel, amelyekre a szerződés hatálya – ezáltal az alperes kockázatviselése –
egyáltalán nem terjed ki. A biztosítási eseményt kizáró objektív feltételek a rPtk. 200. § (1)
bekezdéséből és 536. §-ából következően a szerződő felek ügyletkötési akaratán alapulnak. Ezekben
az esetekben biztosítási esemény nem valósul meg, így a biztosítási szolgáltatás nem követelhető. Az
ászf. 9.3. pontja arra az esetre vonatkozik, amikor az alperes előzetes kockázatelbírálást nem végzett,
mert a biztosított egészségi nyilatkozatot nem töltött ki, illetőleg orvosi vizsgálaton nem vett részt.
Ebből következik, hogy ebben az esetben a biztosítottat az egészségi állapotára vonatkozóan az ászf.
4. pontjában írt közlési és változásbejelentési kötelezettség nem terheli, azonban a kockázatvállalás
előtti évben fennálló betegségével összefüggésben bekövetkezett eseményre a szerződés hatálya öt
évig nem terjed ki, így az nem minősül biztosítási eseménynek.
[19] A kifejtett indokok alapján a csatlakozási nyilatkozat és az ászf. érintett rendelkezése nem áll
ellentmondásban egymással, mert a közlési kötelezettség elmulasztásához fűzött mentesülési ok a
bekövetkezett biztosítási eseménnyel összefüggő korábbi betegség elhallgatásának
jogkövetkezményét szabályozza, míg a kockázatviselést megelőző egy évben fennállt betegséggel
összefüggő eseményre – a biztosított magatartásától függetlenül – a biztosítási szerződés fedezete
nem terjed ki.
[20] Mindezek alapján a jogerős ítélet a rPtk. 207. § (1) bekezdését és az 536. § (1) bekezdését nem
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sérti, mert a biztosítási szerződés sajátosságaira tekintettel az érintett rendelkezések egymáshoz való
viszonyát helyesen értelmezte, azt a másodfokú bíróság részletesen megindokolta, így a határozat a
rPp. 221. § (1) bekezdésének is megfelel.
[21] A rPtk. 205/C. §-a abban az esetben alkalmazható, ha az általános szerződési feltétel és a
szerződés más feltétele egymástól eltér. A kifejtett indokok alapján az ászf. 9.3. pontja és a
csatlakozási nyilatkozat a biztosítási szerződés rendszerében eltérő tényeken alapuló
megkülönböztethető joghatást eredményező feltételek, amelyek egymáshoz képest ellentmondást
nem tartalmaznak, így a rPtk. 205/C. §-a nem alkalmazható, következésképpen ezt a rendelkezést a
jogerős ítélet sem sértheti.
[22] Figyelemmel arra, hogy az ászf. 9.3. pontjában szabályozott kizárás kifejezetten a
kockázatelbírálás felek által kölcsönösen elfogadott mellőzésének objektív következménye, a per
érdemi elbírálása szempontjából nincs jelentősége, hogy a nyilatkozatban írt felhatalmazás
lehetőséget nyújtott az alperesnek a biztosított egészségi állapotának ellenőrzésére. Emellett a
kockázatviseléssel kapcsolatos adatok ellenőrzése kizárólag az alperes érdekét szolgálja, ennek
mellőzése számára előnnyel nem jár, és a kockázatkizárás, valamint a mentesülési ok hatályának
ötéves időtartamára tekintettel adott esetben kizárólag a biztosított szerződéses jogait növeli, ha az
alperes nem él ezzel a lehetőséggel. Mindezekre tekintettel az alperes magatartása joggal való
visszaélésnek nem minősíthető, ezért a jogerős ítélet a rPtk. 4. § (4) bekezdését sem sérti.
[23] A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Kúria Pfv.IX.20.209/2019/5.
Fővárosi Törvényszék 61.Pf.633.215/2018/8.
Pesti Központi Kerületi Bíróság 3.P.53.941/2015/64-I.
Feldolgozta: Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd
2021/I/2
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Tárgyszavak: életbiztosítás, kedvezményezettjelölés, törvényes-, végrendeleti-, szükségképpeni
örökös, biztosítási szerződés értelmezése
Ha a meghalt biztosított után végrendelet maradt, a kedvezményezetti jogosultság mértékét
(arányát) a végrendeleten alapuló öröklésre vonatkozó szabályok szerint kell meghatározni.
A szerződésben megnevezett kedvezményezett az, akinek a személye név szerint konkrétan
meghatározott vagy egyébként egyértelműen beazonosítható. E feltételek „a törvényes örökös”
megjelölés esetén nem valósulnak meg.
rPtk. 207. § (1) bek., 560. §, 599. §, 636. §.
[1] Néhai Sz. Gy. mint szerződő és egyben biztosított az alperesnél 2007. február 9. napján
életbiztosítási szerződést kötött. Szerződéskötéskor kedvezményezettként 100%-ban a III. rendű
felperest nevezte meg. 2012. január 4. napján a szerződő kedvezményezett-változást tett, és az
addigi helyett új kedvezményezettként az erre szolgáló formanyomtatványon a név rovatba 100%
mérték megjelölésével a „törvényes örökös” megjelölést tüntette fel. Az életbiztosítás feltételei 4. §
(3) bekezdése szerint kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási szerződés szerint a biztosító
szolgáltatására jogosult. Kedvezményezett lehet a szerződésben megnevezett személy, a biztosított
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örököse, ha a kedvezményezettet a szerződésben nem jelölték meg, és bemutatóra szóló kötvényt
sem állítottak ki. A szerződő az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett a biztosítóhoz intézett
írásbeli nyilatkozattal bármikor más kedvezményezettet jelölhet meg. Ha a kijelölt kedvezményezett
a biztosítási esemény bekövetkezte előtt meghal, a kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, és ha
más kedvezményezettet nem jelölnek meg, a biztosító szolgáltatását a biztosított örököse kapja.
A szerződő 2012. augusztus 22. napján közjegyzői okiratban végrendelkezett a felperesek és több
más személy javára. A közvégrendelet 2. pontja szerint a szerződő valamennyi számláját – amiről a
végrendelet tételesen nem rendelkezett – a felperesek örökölték egymás között egyenlő arányban.
A szerződő 2014. május 24. napján elhunyt. A közjegyző a hagyatékot a közvégrendelet és az
öröklésben érdekeltek egyezsége alapján adta át.
Eszerint az I. rendű felperes 1.989.069 forint, a II. rendű felperes 1.989.070 forint, a III. rendű felperes
1.924.236 forint, a perben nem érdekelt további két személy 33.916-33.917 forint értékű
hagyatékban részesült. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igény a hagyatékhoz nem tartozó
igénynek minősült, ezért azt a hagyatékátadó végzés nem említette.
[2] A felperesek az alperesnél igénybejelentést tettek, az alperes a szolgáltatás teljesítését arra
hivatkozással tagadta meg, hogy a felperesek nem kedvezményezettek, a szolgáltatási összegre a
törvényes örökös jogosult.
[3] A felperesek módosított keresetükben kérték, hogy a bíróság kötelezze az alperest személyenként
1.471.220 forint haláleseti szolgáltatás és a késedelmi kamat megfizetésére. Álláspontjuk szerint a
szerződő életbiztosítása kedvezményezettjeként megjelölt „törvényes örökös” kifejezés
nyilvánvalóan a felperesekre mint végrendeleti örökösökre és nem a Magyar Államra mint
szükségképpeni törvényes örökösre vonatkozik. Ezt támasztja alá, hogy a szerződő számára nem volt
közömbös, mi lesz halála után a vagyonával, hiszen végrendeletet készített, és ebben a legfontosabb
vagyonelemek tekintetében a felperesek javára rendelkezett. A szerződő életbiztosítása – annak
2012. január 4. napján történt módosítását megelőzően – a III. rendű felperest jelölte meg
kedvezményezettként. Hivatkoztak a Legfelsőbb Bíróság BH 1985.427. számú jogesetére is, amely
szerint „törvényes örökös”-nek a törvényes rendelkezések alapján öröklő személyt kell tekinteni.
Végrendelkezés esetén tehát a végrendeleti örökös a kedvezményezett.
[4] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Álláspontja szerint a szerződő végrendelete sem
általánosságban, sem konkrétan nem rendelkezik az életbiztosítási szerződésről, ezért az
életbiztosítási szerződés esetében törvényes öröklésnek volt helye, aminek következtében a Magyar
Állam jogosult a szolgáltatási összegre. Az alperes hivatkozott arra is, hogy a törvényes örökös
kifejezést a Ptk. alapján nem lehet jogos örökösként értelmezni, a törvényes örökös fogalmát a rPtk.
egyértelműen meghatározza, és az jelen esetben a Magyar Állam. Tévesnek minősítette, hogy a
biztosítási szerződés „számlának” minősülne. A biztosítási szerződés nem számlaszerződés még az
esetben sem, ha egy értesítő levél tartalmazza is ezt a kifejezést. A beavatkozó – a szükségképpeni
örökös – az alperes pernyertességét kívánta előmozdítani.
[5] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.
[6] Ismertette az öröklés rPtk. 599. § (1), (2), (3) bekezdésében írt általános szabályait, az
életbiztosítás esetén a kedvezményezett megjelölésére vonatkozó szabályokat, azaz a rPtk. 560. §
(1), (2) bekezdését.
[7] A felperesek és az alperes egybehangzóan adták elő, hogy az életbiztosítási szerződés
kedvezményezettje a 2012. január 4. napján történt módosításig a III. rendű felperes volt. A szerződő
a 2012. január 4. napján kiállított Életbiztosítási szerződések adatváltozásainak bejelentője
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elnevezésű okiraton továbbra is egy kedvezményezettet jelölt meg, mégpedig a törvényes örököst.
Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint nem lehet az életbiztosításban megjelölt „törvényes örökös”
megjelölést akként értelmezni, hogy az elhunyt a felpereseket kívánta volna kedvezményezettként
megjelölni. A 2012. augusztus 22. napján kelt közvégrendelet is összesen 14 végrendeleti örököst
nevezett meg, és az örökhagyó legértékesebb vagyontárgyát, az ingatlanát nem kívánta a
felperesekre hagyni, annak örököséül mást nevezett meg.
A közvégrendelet szerint az örökhagyó valamennyi, a közvégrendeletben nem nevesített számlája
örökösének a felpereseket nevezte meg. Az életbiztosítási szerződés azonban nem minősül
számlának. Mindezekre tekintettel az elsőfokú bíróság szerint a közvégrendelet nem tartalmaz
rendelkezést az életbiztosítási szerződés kapcsán. Az alperes helyesen járt el, amikor a biztosítási
szolgáltatást a beavatkozónak teljesítette, és ezen alapult a kereset elutasítása.
[8] Az ítélet ellen a felperesek fellebbeztek.
[9] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Hangsúlyozta, azt kellett vizsgálni, hogy a szerződő és az alperes között létrejött jogviszonyba a
felperesek kedvezményezettként beléptek-e. Helyesnek minősítette azt a megállapítást, hogy a
biztosítási szolgáltatás iránti igény nem tekinthető számlakövetelésnek, így nem képezte a hagyaték
tárgyát.
Hangsúlyozta, hogy abban a jogkérdésben kellett állást foglalni, kit tett a szerződő/biztosított a
biztosítási szerződés kedvezményezettjévé. Az adatváltozást bejelentő lap szerint az új
kedvezményezett a törvényes örökös. A rPtk. 599. §-a egyértelműen elhatárolja a törvényes és a
végrendeleti öröklést. A (3) bekezdés szerint, ha más örökös nincs, a hagyaték az államra száll. Az
állam törvényes örökös. A szerződőnek a halálakor törvényes örököse nem volt, ezért a biztosítási
szerződés kedvezményezettjének – a törvényi előírás értelmében – az államot kell tekinteni.
A másodfokú bíróság álláspontja szerint az ítéleti tényállás részévé tett események időpontjának is
jelentősége van az ügy megítélése szempontjából. Nem volt vitás, hogy a biztosítási szerződés
kedvezményezettje korábban a III. rendű felperes volt. Ezen változtatott a szerződő 2012. január 4.
napján a törvényes örökösét megjelölve kedvezményezettként. Azt a közvégrendeletet pedig, amire
a felperesek az érvelésüket alapították, csak később, 2012. augusztus 22. napján tette, vagyis a
szerződő szándékának vizsgálata során (ki a biztosítási szerződés kedvezményezettje) nem lehet
következtetést levonni olyan rendelkezés alapján (közvégrendelet), ami még nem is létezett.
A másodfokú bíróság meglátása szerint a felperesek jogi okfejtése logikus. A szerződő számára fontos
volt hagyatékának a sorsa és az életbiztosítási szerződés kedvezményezettjének a megjelölése. Nem
volt vitatott a felperesekkel fennállt szoros kapcsolata sem, így feltehetően nem az államot kívánta
az életbiztosítási szerződés kedvezményezettjévé tenni. A rendelkezésre álló adatok alapján azonban
a másodfokú bíróság nem tudta ítéleti bizonyossággal megállapítani, hogy 14 végrendeleti örökös
közül a három felperes az életbiztosítási szerződés kedvezményezettje. Nem volt ugyanis akadálya a
kedvezményezett(ek) név szerinti megjelölésének (ahogy ez 2012. január 4. előtt is megtörtént III.
rendű felperes javára), vagy a korábbi rendelkezés érintetlenül hagyása mellett további két
kedvezményezett megjelölésének.
Kiemelte: ha a szerződő nem is akarta az államot kedvezményezetté tenni, abból még nem lehet azt
az egyenes következtetést levonni, hogy a felpereseket igen (különös tekintettel arra, hogy a
szerződő a III. rendű felperes kedvezményezetti státuszát nem tartotta megfelelőnek, hiszen ezen
akart változtatni), ráadásul egyenlő arányban. A felperesek tehát a rPp. 164. § (1) bekezdése alapján
rájuk háruló bizonyítási kötelezettségüknek nem tudtak eleget tenni, ezen alapult a keresetük
elutasítása.
[10] A felperesek felülvizsgálati kérelmükben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és – tartalma
szerint – az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a keresetüknek történő helyt adást, így az alperes
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kötelezését kérték, hogy fizessen meg a részükre személyenként 1.470.176 forintot és ennek
késedelmi kamatát.
[11] Megsértett jogszabályi rendelkezésként a rPtk. 207. § (1), 560. § (1), (3) bekezdését, 599. §-át, a
rPp. 206. § (1) és 253. § (2) bekezdését jelölték meg. A jogvita lényegét abban határozták meg, hogy
miként kell értelmezni a szerződésmódosítás kedvezményezetti megjelölését.
[12] Fenntartották azt az érvelést, hogy a rPtk. szerint jogi értelemben vett törvényes öröklés
törvényes örökös hiányában nem jöhet szóba, mert a szerződő a hagyatéka egészére
közvégrendeletet tett, így arra a rPtk. 599. § (2) bekezdése alkalmazandó. A végrendelet helyes
értelmezése szerint az örökhagyó a felpereseket jelölte meg olyanként, akik a „számlaköveteléseit”
öröklik. Jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a szerződő után – figyelemmel a hagyatékátadó
végzésre – a törvényes öröklés szóba sem jött. Az alperes maga nevezte levelezésében (az
egyenlegközlésben) számlakövetelésnek az életbiztosítási összeget. A „törvényes örökösre” utaló
kitételt pedig a szerződő nyilván úgy értette a nyilatkozattételkor, hogy az a törvényes örökös, aki a
törvény rendelkezései alapján örököl (BH 1985.427). Már a fellebbezésükben hangsúlyozták, hogy
figyelmen kívül maradt a keresetlevélhez is csatolt 2011. február 9-i tájékoztatás, amiben az alperes
az életbiztosítás számlaegyenlegéről adott számot, ezért a szerződő logikusan következtethetett
arra, hogy amikor számlaköveteléseire a felpereseket teszi örökösévé, akkor abba az életbiztosítása
mindenkori számlaegyenlege is beletartozik.
[13] A Kúria több határozatában rámutatott, hogy a bizonyítékok okszerű mérlegelése a
felülvizsgálati eljárásban sikerrel nem támadható. A felülvizsgálati eljárásban felülmérlegelésnek
csak kivételesen van helye, ha megállapítható, hogy a bíróság iratellenesen, okszerűtlenül vagy
logikai ellentmondást tartalmazó módon értékelte a bizonyítás anyagát. (BH 1996.103). A perben ez
a kivételes helyzet fennáll. A jogerős ítélet az életbiztosítási szerződés módosítása során tett
nyilatkozat értelmezésekor (a szerződő fél feltehető akaratát vizsgálva) arra a hipotetikus tételre
jutott, hogy az akkor 83 éves szerződő az életbiztosítási összegre azért nem a végrendeleti örököseit
nevezte meg kedvezményezettnek, mert egy esetleges ismeretlen jövendőbeli törvényes örökösnek
vagy ilyen hiányában a Magyar Államnak kívánta azt juttatni. E körben a mérlegelés kirívó
okszerűtlenségét állították. Mindez nem választható el a rPtk. 207. § (1) bekezdése szerinti
szerződésértelmezési szabálytól, hiszen az okszerűtlen mérlegelés a szerződő/örökhagyó
szerződéses nyilatkozata hátterében álló feltehető akaratára vonatkozott.
Lényegesnek tartották, hogy olyan szerződői nyilatkozatról van szó, ami a kötelezetti teljesítés
súlyára, minőségére, mennyiségére, nehézségére semmilyen kihatással nincsen. A szerződő
egyoldalú akaratnyilvánításáról van szó, a kedvezményezett személyének kiválasztásáról. Az
értelmezési szabályon belül döntő szerepe a nyilatkozó feltehető akaratának van, amit azonban a
jogerős ítélet éppen ellentétesen, ennél fogva a rPtk. 207. § (1) bekezdésben írt követelmény
megsértésével értékelt. Elfogadta az alperes egyoldalú, a szerződő életkorát és az ügy egyéb
körülményeit értékelési körön kívül hagyó lépését. Ahelyett, hogy mérlegelte volna a törvényi
követelménynek megfelelően a nyilatkozó körülményekből kikövetkeztethető feltehető akaratát, ezt
megkerülve elhárította ennek vizsgálatát amiatt, hogy a szerződő tudattartalma utólag már nem
tárható fel. A jogerős ítélet jelentőséget tulajdonított annak a körülménynek, hogy a szerződő az
ingatlanát az egyházra hagyta. Mellőzte viszont annak értékelését, hogy ezt a rendelkezést a saját
elhelyezése érdekében, annak feltételeként tette. A bíróságnak ezt a tényt – mint az alperes által
nem vitatottat – a döntése hozatalakor figyelembe kellett volna venni. Ehelyett nemhogy figyelembe
vette volna, ezzel ellentétes logikai következtetést vont le. Szemben a jogerős ítéletben foglaltakkal
az életkori sajátosságokból adódóan nyilvánvaló jelentősége kellett legyen annak, hogy a szerződő
az életbiztosítási szerződés kedvezményezetti megjelölésének megváltoztatásakor 83 éves és a jogi
szakkifejezések tekintetében laikus személy volt.
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[14] A jogerős ítélet figyelmen kívül hagyta a rPtk. 599. § (2) bekezdésében foglaltakat, és alaptalanul
mellőzte a BH 1985.427. számú eseti döntés értékelését. Nem adta kellő magyarázatát és
okszerűtlenül utalt arra, miért nem vette figyelembe ezt a döntést az analóg tényállás ellenére. A
jogerős ítélet indokolása figyelmen kívül hagyta, hogy a szerződőnek az életbiztosítás
kedvezményezettjelölésének módosítását megelőzően is volt végrendelete, vagyis ebből
következően is logikusan aligha kívánta, hogy az állam legyen az örököse.
Kirívóan okszerűtlenül jutott arra az álláspontra a másodfokú bíróság, hogy nem lehet ítéleti
bizonyossággal megállapítani, hogy a 14 végrendeleti örökös közül csak a felperesek az életbiztosítási
szerződés kedvezményezettjei. Az örökhagyó akarata ugyanis egyértelmű volt, hogy valamennyi
számlakövetelés örökösei egymás között egyenlő arányban a felperesek. Annak, hogy a szerződő a
végrendeletében külön nem tért ki az életbiztosításra, a felperesi álláspont szerint nem az az oka,
hogy tisztában lett volna azzal, hogy az életbiztosítási összeg nem képezi hagyaték tárgyát, hanem
éppen az alperes egyenlegértesítése, ami alapján az életbiztosítást a számlakövetelések közé
tartozónak feltételezte.
A másodfokú bíróság megsértette a rPp. 253. § (2) bekezdésében írt kötelezettségét, amikor
kifejezett felperesi indítvány ellenére az elsőfokú bíróság által hiányosan megállapított tényállást
nem egészítette ki. Ez a mulasztás a jogerős ítélet érdemére kihatással volt. Az elsőfokú bíróság
hiányos tényállást állapított meg, aminek kiegészítését a felülvizsgálati kérelmükben is kérték. A
jogerős ítélet sérti a rPp. 206. § (1) bekezdését.
A rPtk. 599. § (3) bekezdése értelmében az állam akkor tekinthető törvényes örökösnek, amennyiben
más örökös nincs. Ahhoz, hogy a Magyar Államot törvényes örökösnek lehessen tekinteni, olyan
hagyatékra is szükség lett volna, amelyre nézve nincs végrendeleti öröklés, és más törvényes örökös
hiányában a Magyar Állam mint szükségképpeni törvényes örökös szóba jöhetett volna, de ilyen nem
volt. A jogerős ítélet a rPtk. 560. § (3) bekezdésébe és erre tekintettel az 560. § (1) bekezdés c)
pontjába ütközik, amikor értelmezi a szerződő szerződéses akaratát. Ezért „meglepetésítéletnek” is
minősül, mert az adott ítéleti indokolás addig fel sem merült.
[15] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte.
A felperesek nem igazolták azt az állítást, miszerint a kedvezményezettek köre úgy módosult, hogy a
III. rendű felperes mellé bekerült az I. és II. rendű felperes. A szövegezés kifejezetten a törvényes
örökös (egyes számban) kifejezést használja, és nem konkrét neveket és személyt azonosító
adatokat, valamint egymás közti jogosultsági arányt/százalékot jelölt meg.
Az életbiztosítási összeg nem tartozik a hagyatékhoz. Amennyiben pedig az életbiztosítási összeg
nem a hagyaték része, akkor arra nézve törvényi értelemben örökös sem lehet. Nem sértette a
jogerős ítélet a rPtk. 207. § (1) bekezdését sem. A szerződőnek a felperesek állítása szerinti feltehető
akarata (az, hogy az életbiztosítási szerződés kedvezményezettjei a felperesek legyenek egymás közti
egyenlő arányban) nem állapítható meg sem a szerződés módosításából, sem pedig abból, hogy
később a felpereseket is megjelölte végrendeleti örökösként. A kedvezményezett megjelölésekor – a
III. rendű felperes egyidejű törlése mellett – mégsem a felperesek nevét kérte feltüntetni, hanem a
törvényes örökös megjelölést. Az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott
jelentése szerint értelmezte a nyilatkozatot, és az összeget a rPtk. 599. § (3) bekezdése alapján a
törvényes örökös, a Magyar Állam részére megfizette. Amennyiben a szerződő valóban a
felpereseket kívánta volna egyenlő arányban kedvezményezettként jelölni, akkor legalább a nevüket,
születési adataikat az alperes tudomására hozta volna. Azt ez esetben a munkatársa a
nyomtatványon rögzítette volna, az egymás közti jogosultság százalékos feltüntetésével.
A szerződő a végrendelet megtételét követően nem kezdeményezte a biztosítási szerződés
kedvezményezettjének újabb módosítását, így a 2012. januári módosításban foglaltak a feltehető
akaratának megfeleltek.
A jogerős ítélet nem sértette a rPp. 206. § (1) és 253. § (2) bekezdését sem. A másodfokú ítélet
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megindokolta, hogy miért nem adott helyt a felperesek tényállás kiegészítése iránti kérelmének: az
egyrészt nem bizonyított tényekre vonatkozott, másrészt a jogvita szempontjából nem volt releváns.
[16] A felülvizsgálati kérelem a jogerős ítélet jogszabálysértését abban jelölte meg, hogy az a perbeli
életbiztosítási szerződés kedvezményezettjének személyét tévesen állapította meg.
[17] A perben nem vitatott tény, hogy a szerződő a hagyatéka egészére végrendeletet tett, továbbá
az életbiztosítás nem képezi a hagyaték részét.
[18] A rPtk. 560. §(1) bekezdése értelmében életbiztosítási szerződésben kedvezményezett lehet a)
a szerződésben megnevezett személy; b) a bemutatóra szóló kötvény birtokosa; c) a biztosított
örököse, ha a kedvezményezettet a szerződésben nem jelölték meg, és bemutatóra szóló kötvényt
sem állítottak ki. E § (2) bekezdése szerint a szerződő fél az eredetileg kijelölt kedvezményezett
helyett a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor más kedvezményezettet nevezhet
meg. Ha nem a biztosított a szerződő fél, ehhez a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.
[19] A perben eljárt bíróságoknak tehát azt kellett meghatározni, ki minősül az adott életbiztosítás
kedvezményezettjének. A rPtk. 560. § (1) bekezdés a) pontja alapján szerződésben megnevezett
kedvezményezettről akkor lehet szó, ha annak személye név szerint konkrétan meghatározott vagy
egyébként egyértelműen beazonosítható. E feltételek „a törvényes örökös” megjelölés esetén nem
valósulnak meg, mivel az a) pont szerinti kedvezményezettnek konkrétan megjelölt személynek kell
lennie, nem pedig egy a jog által használt általános fogalommeghatározás mögött meghatározható
személynek. Emiatt az idézett jogszabályhely a) pontja a perbeli életbiztosítási szerződésnél nem
irányadó. Mivel az a) pont alkalmazásához szükséges kedvezményezetti jelölés nem történt, a b) pont
pedig nem alkalmazható, mert nem volt bemutatóra szóló kötvény, ezért a kedvezményezett a c)
pont alapján határozandó meg. Vagyis a biztosított örököse a kedvezményezett, aki viszont nem
feltétlenül a törvényes örökös, hanem az, aki a biztosított halálakor bekövetkezett tényleges
jogutódlás alapján örököl.
[20] A rPtk. 599. § (1) bekezdése szerint örökölni törvény vagy végintézkedés alapján lehet. E § (2)
bekezdése alapján amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez
határozza meg. Végintézkedés hiányában az öröklés rendjére a törvény az irányadó. A rPtk. 636. §
(1) bekezdése értelmében az örökhagyó végrendeletében egy vagy több örököst nevezhet. A rPtk.
637. § szerint, ha a nevezett örökösök részesedése a hagyatékot nem meríti ki, a többlet tekintetében
törvényes öröklésnek van helye, amennyiben a törvény kivételt nem tesz, vagy a végrendeletből más
nem következik. Adott esetben a biztosítási szerződést kötő és egyben biztosított örökhagyó teljes
körűen végrendelkezett, ezért a nevezett örökösök részesedése a hagyatékot kimerítette. Ebből
pedig az következik, hogy nincs olyan többlet, amire törvényes öröklésnek lenne helye: vagyis az
állam mint törvényes örökös [rPtk. 599. § (3) bekezdés] öröklése a perbeli esetben kizárt.
[21] A szerződő/biztosított örökhagyó utáni öröklés mikéntjének azért van jelentősége, mert az
örökösi minőség a kedvezményezett személyének a meghatározója. Ha a meghalt biztosított után
végrendelet maradt, a kedvezményezetti jogosultság mértékét (arányát) a végrendeleten alapuló
öröklésre vonatkozó szabályok szerint kell meghatározni. A hagyaték teljes körű végrendeleti
öröklése esetén pedig a kedvezményezetti minőséget sem határozhatja meg a végrendelkezés
hiánya esetén irányadó, törvényileg megállapított sorrend. Mindezek alapján a végrendeleti
örökösök személyét kellett beazonosítani. A rPtk. 636. § (2) bekezdése szerint örökös az, akinek az
örökhagyó az egész hagyatékát, illetőleg annak meghatározott hányadát juttatja. A (3) bekezdés
értelmében kétség esetében örökös az is, akinek az örökhagyó az egész hagyaték értékének jelentős
részét tevő meghatározott, egy vagy több vagyontárgyat juttat, ha az örökhagyó feltehető akarata
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szerint a részesítettnek a hagyatéki terhek viselésében is osztoznia kell.
[22] A végrendeleti örökösök részben a felperesek, részben pedig a hagyatékátadó végzésben
megnevezett további két személy volt, akiknek – a csatolt okirat szerint – a hagyatéki terheket
örökrészeik arányában viselniük kellett. Az öröklési szabályoknak tehát annyiban van relevanciájuk,
hogy a c) pont szerinti kedvezményezettnek minősülő örökösöket egymás közötti viszonyukban a
biztosítási összeg olyan arányban és mértékben illeti meg, amilyen arányban és mértékben a
hagyatékból részesültek.
[23] A törvényes öröklés annyiban érvényesülhetne, amennyiben a végrendelet nem terjedne ki a
hagyaték egészére. A perben rendelkezésre álló adatok szerint azonban a szerződőnek nem volt más
vagyona, mint amiről a végrendelet alapján a hagyatékátadó végzés rendelkezett. A szerződőnek
nem volt olyan vagyona, amire a törvényes öröklés lett volna irányadó, ezért utána törvényes
öröklésnek nincs helye. Téves tehát a jogerős ítélet azon álláspontja, hogy az állam szükségképpeni
törvényes örökösként a perbeli életbiztosítás kedvezményezettje.
[24] Nem annak van tehát jelentősége a kedvezményezetti minőség meghatározásánál, hogy elvileg
ki lehet örökös, hanem annak, hogy ténylegesen ki örökölt. Az örökös személye pedig a
hagyatékátadó végzésből derül ki. A tényleges örökösök a felperesek és még további két személy
voltak.
A hagyatékátadó végzés szerint az I. rendű felperes 1.989.069 forint, a II. rendű felperes 1.989.070
forint, a III. rendű felperes 1.924.236 forint, míg a további két személy 33.916-33.917 forint értékű
örökséghez jutott. Ez annyit jelent, hogy az 5.970.208 forint értékű hagyatékból a felperesek 98,86%ot szereztek meg.
[25] Ilyen arányban illeti meg őket együttesen a szerződő életbiztosításának szolgáltatási összege is.
Mivel a felperesek ezt keresetükben egymás között egyenlő arányban kérték, a Kúria személyenként
1.453.415 forintban határozta meg a nekik járó biztosítási szolgáltatás összegét, és az alperest ennek
megfizetésére kötelezte.
[26] Az e fölötti összegre a kereset alaptalan, mert a további két – perben nem álló – végrendeleti
örökösre eső biztosítási összegre a felperesek megalapozott igényt nem érvényesíthettek. A Kúria e
körben hagyta helyben az elsőfokú bíróság keresetet elutasító ítéletét.
[27] A jogerős ítélet jogszabálysértő volt, ezért azt a Kúria hatályon kívül helyezte, az elsőfokú ítéletet
pedig részben megváltoztatta.
Kúria Pfv.V.20.969/2019/12.
Fővárosi Törvényszék 61.Pf.639.415/2018/5.
Pesti Központi Kerületi Bíróság 20.P.104.535/2017/21.
Feldolgozta: Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd

*

2021/I/3
Tárgyszavak: vagyonbiztosítás, tűzkár, kizárási ok, biztosító mentesülése
A biztosító szabadon döntheti el, hogy milyen terjedelmű kockázatot vállal. Mentesülés csak az
elvállalt kockázat realizálódása esetén jöhet szóba.
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rPtk. 200 § (1) bek., 536 § (1) bek.
rPp. 164 § (1) bek., 206 § (1) bek., 253 § (3) bek., 272 § (2) bek., 275 § (2) és (3) bek.
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes a tulajdonát képező ... helyrajzi számú, ... szám alatti ingatlanra vagyonbiztosítási
szerződést kötött az alperessel. Az ingatlanon lakóépület állt, amely nem volt lakott. A
kockázatviselés kezdete 2009. február 14. napja, míg a biztosítási összeg 266.000.000 forint volt.
Kedvezményezettként az ingatlan zálogjogosultja, a H Takarékszövetkezet (jogutódja a M Zrt.) került
megjelölésre azzal, hogy a 300.000 forint vagy azt meghaladó összegű biztosítási kártérítést az
alperes a kedvezményezett részére utalja át. Az Ügyfél-tájékoztató és feltételek (a továbbiakban:
Szabályzat) C) pontja szerint biztosítási eseménynek a biztosított vagyontárgyak megrongálódása,
értékcsökkenése, megsemmisítése, eltulajdonítása minősül, ha a bekövetkezésük valamely
biztosított veszélynemmel közvetlen okozati összefüggésben áll, és a káresemény a szerződés
hatálya alatt következett be. A Szabályzat értelmében tűznek minősül az öntápláló lánggal való égés,
amely nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezik vagy ott keletkezik, de azt elhagyja és saját erőből
továbbterjedni képes. Tűz, robbanás kockázatok esetén a biztosítás nem vonatkozik arra az esetre,
ha a biztosított helyiségekben „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó tűz- vagy
robbanásveszélyes anyagot háztartási célú alkalmazást meghaladó mennyiségben tárolnak.
[2] Az ingatlanon álló családi házban 2009. április 18-án ismeretlen személy jelentős mennyiségű
égésgyorsító anyagot öntött szét, amelyet meggyújtott, ezáltal a lakóépület földszintje, tetőtere
kiégett, az alagsor károsodott. Az épületben 2009. április 20-án ismételten gyújtogatás történt. A
Rendőr-főkapitányság Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály, Szervezett Bűnözés Elleni Osztály
Extrémizmus Elleni Alosztálya a 01000-2579/2009. bü szám alatt rongálás bűntettének gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen folytatott eljárást a 2010. április 6-án kelt határozatával
felfüggesztette, mivel az elkövető kiléte nem volt megállapítható. Időközben az épület elbontásra
került az Önkormányzat 2009. október 6-án kelt IX-961/16/2009. számú határozatára figyelemmel.
A felperes kárbejelentését követően az alperes kifizetést nem teljesített.
[3] Az elsőfokú bíróság a 26.P.20.728/2011/127. számú ítéletével a felperes mint I. rendű felperes
és a M Zrt. mint II. rendű felperes kártérítés megfizetése iránt indított keresetét elutasította. Az
ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla a 22.Pf.20.461/2015/12. számú részítéletével a II. rendű felperes
tekintetében helybenhagyta, míg az I. rendű felperes vonatkozásában hatályon kívül helyezte és
előírta az elsőfokú bíróságnak, hogy a megismételt eljárásban a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 3. § (3) bekezdése alapján határozza meg a konkrét
bizonyítási terhet.
Kereseti kérelem és az alperes védekezése
[4] A felperes a megismételt eljárásban a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: régi Ptk.) 536. § (1) bekezdésére, (2) bekezdés a) pontjára, 553. § (1) bekezdésére,
567. § (1) bekezdésére és 198. § (1) bekezdésére alapított keresetében az alperest 266.000.000
forint biztosítási összeg és annak 2009. április 20-tól a kifizetésig járó, a régi Ptk. 301. § (1) bekezdése
szerinti kamata megfizetésére kérte kötelezni. Arra hivatkozott, hogy biztosítási esemény
következett be, az alperes szolgáltatási kötelezettsége beállt, és nem áll fenn semmilyen kizárási ok.
A biztosított ingatlan értékcsökkenése a tűzzel mint biztosított veszélynemmel áll közvetlen okozati
összefüggésben. A tűz veszélynemhez kapcsolódó mentesülési ok nem valósult meg, nem volt
kármegelőzési kötelezettsége, amelynek ne tett volna eleget. Az alperes nem tudta bizonyítani,
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hogy a biztosítási esemény szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be.
A riasztórendszert a tűzesetet megelőzően is élesítette, bár ezt a biztosítási szerződés nem tette
kötelezővé. Az ingatlanban nem tárolt éghető anyagot. Nem minősülhet tárolásnak, hogy a
bűncselekmény elkövetői ilyen anyagot az ingatlanba bevittek. A szavahihetőségének hiányára
történt alperesi hivatkozás a polgári jog fogalmai között nem értékelhető. A szerződés alapján az
alperes az újjáépítési értéknek megfelelő összeg megfizetésére köteles.
[5] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Elsődlegesen azzal védekezett, hogy
nem következett be biztosítási esemény, mivel az épület leégése a felperes számára nem volt
váratlan, véletlenszerű és előre nem látható. A bíróságra bízta annak megítélését, hogy abban a
felperes szándékos magatartása vagy a kármegelőzés körében megvalósított súlyos gondatlansága
játszott-e közre. Neki állt érdekében a káresemény bekövetkezése, az, hogy az épület ne maradjon
fenn. Az ingatlanban „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó, háztartási célú mennyiséget
meghaladó motorbenzint tároltak, amely kizárja a biztosító helytállási kötelezettségét. A
káresemény előtt pár héttel történt betörés után a felperes saját bevallása szerint nem
gondoskodott az ajtó és zár kijavításáról. A korábbi nyilatkozata szerint a kertkapu kulcs nélkül is
nyitható volt és intézkedett az épület védelmét egyedül szolgáló riasztó kikapcsolásáról. E perbeli
meghallgatása során ezzel ellentétben úgy nyilatkozott, hogy a riasztót a káresemény előtt aktiválta.
Az előbbi nyilatkozatára tekintettel a riasztót sem a nyomozóhatóság, sem a biztosító nem vizsgálta.
A felperes megszegte a régi Ptk. 544. §-ában foglalt kötelezettségét, amelynek következtében
lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak. Amennyiben történt biztosítási esemény, az
betöréses lopás, illetve annak szándéka nélküli rongálás vagy betöréses lopás szándékkal elkövetett
rongálás, azaz vandalizmus. A Szabályzat erre a 12. oldalon egyértelmű kizárást tartalmaz. A kereseti
követelés összegszerűségét az alperes 21.208.830 forint erejéig tartotta megalapozottnak.
Az első- és másodfokú ítélet
[6] Az elsőfokú bíróság újonnan meghozott ítéletével a keresetet elutasította. Az indokolásában
kifejtettek szerint a rendelkezésre álló adatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a felperes
által biztosított vagyontárgy megrongálódása, értékcsökkenése, megsemmisülése nem a Szabályzat
C) pontjában a 8. oldalon meghatározott tűz biztosított veszélynemmel áll közvetlen okozati
összefüggésben, hanem a 12. oldalon nevesített vandalizmussal. A biztosítási esemény olyan
rongálás volt, amely nem járt együtt betöréses lopással vagy annak kísérletével. A tűz a rongálás
eszköze volt. Mindezek az alperes mentesülését eredményezik, így a kereset elutasításának volt
helye. Az alperes további védekezésének vizsgálata szükségtelen volt, így mellőzhető az ítélet jogi
indokai folytán relevanciával nem bíró bizonyítás, a beszerzett és a felek által csatolt szakértői
véleményekben foglaltak bizonyítékként történő értékelése.
[7] A felperes fellebbezése és az alperes csatlakozó fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság
ítéletével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
[8] Az indokolásában kifejtettek szerint az elsőfokú bíróság tévesen foglalt állást akként, hogy az
alperes Szabályzata tűzkár fogalommeghatározásának nem tartalmi eleme a váratlanság,
véletlenség és előre nem láthatóság, ezért a biztosítási esemény bekövetkezésének ez nem volt
előfeltétele. E hármas követelmény magának a biztosítási kockázatvállalásnak elengedhetetlen
előfeltétele. Helyesen hivatkozott arra az alperes a védekezésében, miszerint ahhoz, hogy biztosítási
eseménynek minősüljön a felperes igényérvényesítése alapjául hivatkozott káresemény, annak a
felperes számára előre nem láthatónak, véletlenszerűen bekövetkezőnek kell lennie. Ugyanakkor
mindennek hiányára alaptalanul hivatkozott, miután a büntetőeljárásban felderített adatok alapján
ennek ellenkezőjére nem lehetett következtetést levonni. Nem volt peradat arra sem, hogy a kárt a
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felperes szándékos vagy súlyos gondatlan felróható magatartása okozta, amely az alperes
mentesüléséhez vezetett volna.
[9] Helytelenül foglalt állást az elsőfokú bíróság abban a kérdésben is, hogy az adott káresemény
nem tűzkárnak, hanem vandalizmusnak mint biztosítási veszélynemnek minősül. A régi Ptk. 207. §
(1) bekezdésén alapuló értelmezéssel nem volt megállapítható, hogy a felek a tűzkár fogalmából a
gyújtogatással okozott károkat ki kívánták rekeszteni. A biztosítási esemény bekövetkezésének
megítélésénél azonban figyelemmel kellett lenni arra is, hogy a Szabályzat C) pontja szerint a tűz
biztosítási esemény fogalomkörébe nem tartoznak azok az esetek, amikor megállapításra kerül,
hogy a biztosított helyiségekben „A” vagy „B” veszélyességi osztályba sorolt tűz- vagy
robbanásveszélyes anyagot tárolnak. Ez utóbbi kifejezés azt követeli meg a kizáráshoz, hogy a tűz-,
illetve robbanásveszélyes anyag a káreseményt megelőzően a biztosított tudtával, huzamosabb
időre kerüljön elhelyezésre a biztosított helyiségekben, és ne a tűz hatásának fokozása érdekében,
a gyújtogatáskor kerüljön oda. Ebből következően annak érdekében, hogy megállapítható legyen a
tűzkár biztosítási esemény alapján az alperes teljesítési kötelezettsége, a régi Pp. 164. § (1)
bekezdése értelmében a felperesnek kellett bizonyítania, miszerint a károsodott ingatlanban észlelt
nagy mennyiségű üzemanyagot nem ő tárolta ott. Az elsőfokú bíróság a régi Pp. 3. § (3) bekezdése
által megkövetelt, és a hatályon kívül helyező végzéssel is előírt tájékoztatási kötelezettségének nem
tett eleget teljes körűen. E lényeges eljárási szabálysértésnek azonban nem volt ügydöntő
jelentősége, ezért nem volt szükséges az ismételt hatályon kívül helyezés és az elsőfokú eljárás újabb
megismétlése. Az 1/2014. (VI.30) PK állásfoglalás 6. pontjának megfelelően a másodfokú bíróság a
fellebbezési tárgyaláson megadta a felek számára a szükséges tájékoztatást, majd a felperes által
indítványozott tanúbizonyítást – abban a körben, amelyben az indokolt, illetve lehetséges volt –
lefolytatta.
[10] A Szabályzatból, valamint a régi Pp. 164. § (1) bekezdéséből következően a biztosítási
szolgáltatás teljesítése iránti igényt előterjesztő felperest terhelte a biztosítási esemény
bekövetkezésének, tehát annak is a bizonyítása, hogy nem tárolt háztartási mennyiséget meghaladó
mennyiségű tűz- és robbanásveszélyes anyagot a biztosított ingatlanban. Tévesen hivatkozott arra,
hogy nemleges bizonyításra nincs lehetőség. A felperes a bizonyításnak két úton is eleget tehetett
volna: egyrészt annak előadásával és bizonyításával, hogy más személy az akarata ellenére helyezte
el ingatlanában a gyúlékony anyagot, ehhez azonban meg kellett volna jelölnie ezt a személyt;
másrészről annak igazolásával, hogy nem volt lehetséges a tűzesetet megelőzően a gyúlékony anyag
általa történő elhelyezése. Ezzel – mintegy közvetett módon – bizonyíthatta volna, hogy az
ingatlanában nem tárolt ilyen anyagot, így nem áll fenn a kizárási ok, a biztosítási esemény
bekövetkezett. A felperes az utóbbi módon kívánt eleget tenni bizonyítási kötelezettségének. A tűzés robbanásveszélyes anyagok forgalmazóinak megkeresésére irányuló bizonyítási indítvány
teljesítését a másodfokú bíróság azért mellőzte, mert az, hogy a felperes részére nem állítottak ki
számlát, önmagában alkalmatlan annak kétséget kizáró bizonyítására, miszerint maga a felperes
számla nélkül vagy más személy útján nem vásárolt tűz- és robbanásveszélyes anyagot. A felperes
által indítványozott A. G. tanút a másodfokú bíróság megidézte, a tanú azonban szabályszerű idézés
ellenére nem jelent meg. Az ismételt idézése nem vezetett sikerre, és a felperes az erről történt
tájékoztatás, valamint a bizonyítás mellőzésére történt figyelmeztetés ellenére nem gondoskodott
a tanú tárgyaláson való megjelenéséről. A tanú – felperes által csatolt – közjegyző előtt tett
vallomásának figyelembevétele a közvetlenség eljárásjogi alapelvét sértette volna. A lefolytatott
tanúbizonyítás alapján nem volt megállapítható, hogy nem a felperes tárolta az ingatlanban a
háztartási mennyiséget meghaladó mennyiségű tűz- és robbanásveszélyes anyagot. G. G. tanú
vallomása ellentétben állt a felperes e körben releváns személyes előadásával, illetve nyomozati
vallomásával, így a tanú által előadottakat nem lehetett aggálytalan vallomásként értékelni. A tanú
a tűz keletkezésének napján nem járt az ingatlanban, így arról nem is adhatott számot, hogy a
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tűzeset napján sem volt fellelhető idegen anyag. A felperes a tanú által állított távozását követő
időszakban betárolhatta a nagy mennyiségű tűz- és robbanásveszélyes anyagot. A biztosítási
Szabályzatot azzal összevetve, hogy a tűzvizsgálati jelentés alapján a tűzesetnél nagy mennyiségű
tűzveszélyes anyag, továbbá ezek tárolására szolgáló kannák jelenléte volt megállapítható, a
biztosítási esemény kizárólag akkor következett be, ha ezt az anyagot nem a felperes tárolta az
ingatlanban.
[11] Az, hogy a nagy mennyiségű égésgyorsító anyagot nem a felperes tárolta az ingatlanban, a
fellebbezési eljárásban lefolytatott bizonyítás eredményeként nem volt megállapítható. E
körülmény bizonyítatlansága a régi Pp. 164. § (1) bekezdésére figyelemmel a 3. § (3) bekezdése
alapján – mint a biztosítási esemény bekövetkezésének bizonyítására köteles félnek – a felperes
terhére esett. Mivel a biztosítási esemény bekövetkezését a felperes nem bizonyította, az alperes
szerződésen alapuló teljesítési kötelezettsége nem állt be.
[12] Az alperes csatlakozó fellebbezése okafogyottá vált, ezért azt a másodfokú bíróság már nem
vizsgálta. A felperesnek A. G. tanú idézésével kapcsolatban előterjesztett eljárás szabálytalansága
miatti kifogását alaptalannak találta, mivel a bíróságnak a tanú kihallgatására irányuló erőfeszítése
a felperes, a jogi képviselője, továbbá a tanú magatartásának következtében volt sikertelen.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[13] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és elsődlegesen
a jogszabályoknak megfelelő, a keresetnek helyt adó határozat meghozatalát, másodlagosan az
alperes helytállási kötelezettségét megállapító közbenső ítélet meghozatalát és az összegszerűség
vonatkozásában az elsőfokú bíróság új tárgyalásra és új határozat hozatalára utasítását,
harmadlagosan a jogerős ítélet elsőfokú ítéletre is kiterjedő hatályon kívül helyezését és az elsőfokú
bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. Álláspontja szerint a jogerős ítélet
sérti a régi Pp. 3. § (3) bekezdését, 13. § (1) bekezdés e) pontját, 15. § (1) bekezdését, 16. § (1) és (2)
bekezdését, 164. § (1) bekezdését, 168 § (1) bekezdését, 206. § (1) bekezdését, 221. § (1)
bekezdését, 252. § (2) bekezdését, valamint a régi Ptk. 536. §-át, 553. §-át és 556. §-át.
[14] A bírák kizárására vonatkozó eljárásjogi szabályok megsértése körében a felperes arra
hivatkozott, hogy a perben 2012. február 16-án meghozott 66.P.20.728/2011/39. számú végzés
ellen előterjesztett fellebbezés folytán eljárt másodfokú tanács elnöke az ítélet elleni fellebbezés
folytán folyamatban volt másodfokú eljárásban a régi Pp. 15. § (1) bekezdése alapján nem vehetett
volna részt. A másodfokú eljárás megindítását követően a tanács elnökével szemben polgári
keresetet terjesztett elő, amely alapján 2017 októberében a peres eljárás már folyamatban volt. E
perre tekintettel a tanács elnökének eljárása régi Pp. 13. § (1) bekezdés e) pontja alapján is kizárt
volt.
[15] Előadta, hogy a másodfokú bíróság tájékoztatást tartalmazó végzése nem felelt meg az 1/2009.
(VI. 24.) PK véleményben részletezett követelményeknek. A végzés magában foglalta, hogy az
elsőfokú bíróság nem megfelelően tájékoztatta a feleket a bizonyítási teherről. E mulasztás a
másodfokú eljárás során nem orvosolható eljárási szabálysértés, mert a másodfokú bíróságnak
lehetőséget kell biztosítania a feleknek arra, hogy az őket terhelő bizonyítási kötelezettségnek
megfelelő határidőben, a rendes jogorvoslati jog biztosítása mellett eleget tehessenek. A jogerős
részítélet tartalmazta, hogy a biztosítási esemény bekövetkezésének bizonyítása esetén
vizsgálandók az egyéb alperesi hivatkozások, ideértve a kizárási és mentesülési okokat is, amelyeket
az alperes köteles bizonyítani. Az alperes kizárási okként jelölte meg azt a körülményt, hogy a tűz
keletkezésének helyén éghető anyagot tároltak. A másodfokú bíróság végzésében tévesen a
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felperest terhelő bizonyítandó tényként jelölte meg e körülményt. A végzése – iratellenes módon –
sértette a jogerős részítéletet, amelynek jogerejét nem törhette át. Amennyiben az elsőfokú bíróság
által kiosztott bizonyítási teher oly mértékben jogszabálysértő lett volna, hogy azzal éppen
ellentétes irányú bizonyítás lefolytatása szükséges, úgy annak az elsőfokú ítélet hatályon kívül
helyezésére és az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására utasítására kellett volna vezetni. A
jogerős ítélet mindezekre tekintettel sérti a régi Pp. 3. § (3) bekezdésében és 252. § (2)
bekezdésében foglaltakat.
[16] A másodfokú bíróság figyelmen kívül hagyta azt is, hogy az ítélkezési gyakorlat alapján, ha a
biztosító vagy megbízottja a kárrendezési eljárás során a helytállási kötelezettségét nem vitatja és
azt részben teljesíti is, a károsult által indított perben a biztosítót terheli annak bizonyítása, hogy
nem történt biztosítási esemény vagy az nem a korábban rögzített módon következett be. A jelen
ügyben az alperes a kárrendezési eljárás során kizárólag felelősségének mértékét vitatta, a
helytállási kötelezettségét nem. Később pedig jogi képviselője 100.000.000 forint biztosítási díj
kifizetésére vonatkozó ajánlatot tett. A biztosítási esemény bekövetkezésének tényét és módját a
felek egyező nyilatkozatára tekintettel nem kellett bizonyítani.
[17] A másodfokú bíróság a régi Pp. 164. § (1) bekezdését azzal sértette meg, hogy a tűz- és
robbanásveszélyes anyagok tárolásának bizonyítására szolgáló bizonyítási terhet nem arra a félre
telepítette, akinek érdekében állt, hogy azt a bíróság valónak fogadja el. A töretlen ítélkezési
gyakorlat alapján minden esetben a biztosítót terheli annak bizonyítása, hogy a biztosítási szerződés
általános vagy különös feltételeiben rögzített valamely kizárási ok bekövetkezett, amely a biztosítót
mentesíti a szolgáltatási kötelezettsége teljesítése alól.
[18] Az alperes a perben a mentesülését bizonyító körülményeket nem igazolta. A tűzvizsgálati
jelentéssel, valamint G. G. tanúvallomásával az nyert bizonyítást, hogy nem került sor a biztosított
tudtával tűz- és robbanásveszélyes anyag huzamosabb időre történő elhelyezésére, ezeket az
anyagokat kizárólag az elkövetők helyezték el az ingatlanban a tűz hatásának fokozása céljából. A
jogerős ítélet indokolásában a másodfokú bíróság nem adott számot arról, hogy miért mellőzte a
tanú vallomását, és az annak alátámasztásául szolgáló fényképfelvételeket.
[19] A másodfokú bíróság azzal, hogy a tényállást nem a felek előadása és nem is a bizonyítási eljárás
során felmerült bizonyítékok egybevetése alapján, hanem éppen azok ellenére, tehát iratellenes
módon állapította meg, megsértette a régi Pp. 206. § (1) bekezdését. Egyes bizonyítékokat
(tűzoltósági és rendőrségi határozatok mint közokiratok, G. G. tanúvallomása és az általa csatolt
fényképfelvételek) önkényesen, indokolás nélkül rekesztett ki. A jogerős ítélet a régi Pp. 221. § (1)
bekezdését is sérti, hiszen az indokolás nem tartalmazza a helyes tényállás megállapításának
alapjául szolgáló bizonyítékokat. A másodfokú bíróság azok közül önkényes módon válogatott.
Elmulasztotta továbbá megemlíteni azokat a körülményeket, amelyeket a bizonyítékok
mérlegelésénél irányadónak vett. A régi Pp. 168. § (1) bekezdése az eljáró bírósági tanács elnökének
kötelezettségévé teszi a tanú megidézését. Ezzel szemben a másodfokú bíróság A. G. tanú
tárgyaláson való megjelenésének terhét a felperesre kívánta telepíteni és a mulasztását az ő terhére
rótta.
[20] A jelen esetben a nyomozás által feltárt körülmények alapján, ha sor is került volna tűz- és
robbanásveszélyes anyagok tárolására, úgy az sem vezetne az alperes mentesüléséhez, hiszen a
szándékos tűzgyújtásra tekintettel az nem állt volna okozati összefüggésben a bekövetkezett
káreseménnyel (BH 2008.332., BH 2004.409.). Mindezek alapján a biztosító fizetési kötelezettsége
a régi Ptk. 536. § (1) bekezdése alapján beállt.
[21] A biztosító mentesülését valamely, a régi Ptk. 556. §-ában foglalt jogellenes magatartás
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okozhatta volna. A régi Ptk. 567. § (1) bekezdése szerint a biztosítási szabályzat a biztosított kárára
nem terjeszkedhetett túl a régi Ptk. 556. § (1) bekezdésén. Az alperes mentesülésének eseteit a
másodfokú bíróság sem határozhatta meg ezen túlmenően, hiszen azzal a Szabályzatnak
jogszabályba ütköző, azaz semmis jogértelmezést ad. A másodfokú bíróság a Szabályzat C)
pontjában rögzítettek alkalmazásával olyan mentesülési okot biztosított az alperesnek, amely a Ptk.ban szabályozott mentesülési okokat bővíti a biztosított hátrányára úgy, hogy a bizonyítás terhét a
felperesre mint károsultra telepítette. Azon kizárási ok tekintetében, amely szerint a biztosító
mentesül a fizetési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a biztosított helyiségekben „A” vagy „B”
tűzveszélyességi osztályba tartozó tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot háztartási célú alkalmazást
meghaladó mennyiségben tárolnak, a régi Ptk. 200. § (2) bekezdése szerinti semmisség áll fenn,
amely alapján ez a szerződési feltétel egyébként sem lenne alkalmazható.
[22] A felülvizsgálati ellenkérelemben – tartalma szerint – az alperes elsődlegesen a jogerős ítélet
hatályban tartását, másodlagosan az elsőfokú bíróság utasítását kérte a jogalap és az összegszerűség
vizsgálatára. Rámutatott arra, hogy a tájékoztatási és felvilágosítási kötelezettség megsértése a régi
Pp. 544. § (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt vonja maga után. A felperes ellentmondásos
nyilatkozatokat tett az ingatlanba történt betörés, valamint a riasztó élesítése vonatkozásában, és
abban a tekintetben is, hogy a kárt megelőzően mikor, kivel járt a házban. A káresemény
körülményei kapcsán tett állításai hiteltelenek. Szavahihetőségének hiánya és üzleti
megbízhatatlansága köztudomású, de nagy valószínűséggel az eljáró bíróságok előtt is hivatalból
ismert tény, ezért az alperesi álláspont a régi Pp. 163. § (3) bekezdése alapján valónak fogadható el.
A büntetőeljárás iratai alapján tény, hogy az ingatlanban számos töltött benzineskanna volt
betárolva a káresemény előtt. Ebben a körben a tagadó vagy a rajta kívül álló személyre utaló
állításainak valóságát a felperes tartozott bizonyítani. A bizonyítás nem lett volna lehetetlen. Ha a
felperes őszintén elmondta volna az üggyel kapcsolatban rendelkezésére álló információit, eleget
téve ezzel a régi Ptk. 544. §-ában foglalt előírásnak, úgy a bíróság nem kötelezte volna a
körülmények további bizonyítására, hiszen nagy valószínűséggel hitelt adott volna állításainak. A
felperes a bíróság által is javasolt zárt logikai láncolat felállításával sikertelenül próbálkozott. G. G.
és A. G.tanúk vallomása alkalmatlan volt annak bizonyítására, hogy nem helyezett el fokozottan
tűzveszélyes anyagokat az ingatlanban. Az utóbbi tanú kihallgatását illetően a másodfokú bíróság
megkísérelte érvényre juttatni a közvetlenség elvét. A tanú valójában nem a rossz cím miatt volt
megidézhetetlen.
A Kúria döntése és jogi indokai
[23] A régi Pp. 270. § (2) bekezdése a jogerős ítélet felülvizsgálatát jogszabálysértés esetén teszi
lehetővé. A felperes a rendkívüli perorvoslatát megalapozó jogsértést abban határozta meg, hogy a
jogerős ítélet meghozatalában olyan bíró vett részt, akivel szemben a törvény értelmében kizáró ok
állt fenn; a másodfokú bíróság által megfordított bizonyítási teherre tekintettel az elsőfokú ítélet
hatályon kívül helyezésének és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasításának lett volna helye; a
másodfokú bíróság a bizonyítási eljárás szabályainak megsértésével, a bizonyítékok okszerűtlen
mérlegelésével és a biztosító mentesülésére vonatkozó anyagi jogi jogszabályok megsértésével
határozott [régi Pp. 272. § (2) bekezdés]. A Kúria ezért a régi Pp. 275. § (2) bekezdése szerint eljárva
ebben a keretben vizsgálta felül a jogerős ítéletet.
[24] A felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal ellentétben a másodfokú tanács elnökével szemben
objektív kizárási ok nem állt fenn. A régi Pp. 15. § (1) bekezdése alapján a per másodfokú
elintézésében az a bíró nem vehet részt, aki a per elsőfokú elintézésében részt vett. A jelen esetben
a másodfokú tanács tagjai a per elsőfokú elintézésében nem vettek részt, másodfokon jártak el,
amikor a felperes által megjelölt elsőfokú végzés elleni fellebbezést elbírálták. A felülvizsgálati
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kérelemben hivatkozott szubjektív kizárási ok esetén a bíráknak akkor kell bejelentést tenniük, ha
magukat elfogultnak tartják. A jelen ügyben ebből az okból a bírák nem kérték a kizárásukat. A
felperes a régi Pp. 16. § (4) bekezdésében meghatározott határidőben tehetett a kizárásuk iránt
bejelentést. Az előterjesztett kizárási kérelmeit a felsőbb szintű bíróság, illetőleg a bíróság
ugyanazon fokon eljáró másik tanácsa [régi Pp. 18. § (1), (2) bekezdés] alaptalannak találta. A perben
kizárt bíró nem járt el.
[25] A felperes a bizonyítási eljárásra vonatkozó szabályok megsértését egyrészt abban látta, hogy
a bizonyítási teherről történt téves tájékoztatás miatt a másodfokú bíróság nem helyezte hatályon
kívül az elsőfokú ítéletet. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésére irányadó szabályok megsértése
miatti jogkövetkezmények levonására a Kúria az 1/2014. (VI. 30.) PK véleményben adott
iránymutatást. A PK vélemény 1. pontja rögzíti, hogy a lényeges eljárási szabálysértésre [régi Pp.
252. § (2) bekezdés] alapított hatályon kívül helyezés akkor indokolt, ha az elsőfokú eljárás
megismétlése elengedhetetlen. Ennek megállapítása során a feltárt konkrét szabálysértés jellegét
és súlyát, valamint az érdemi döntésre gyakorolt hatását kell figyelembe venni. A PK vélemény 6.
pontjában kifejtettek szerint a tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén – a hatályon kívül
helyezés alkalmazásáról való döntést megelőzően – a másodfokú bíróságnak törvényben előírt
kötelezettsége, hogy a hiányzó tájékoztatást az arra jogosultnak megadja, majd azzal kapcsolatban
nyilatkozattételre hívja őt fel. A PK vélemény 3. pontja alapján a régi Pp. 252. § (3) bekezdésén
alapuló hatályon kívül helyezés alkalmazása esetén a másodfokú eljárásban törekedni kell arra, hogy
az elsőfokú eljárás megismétlésére csak valóban indokoltan, a terjedelmes bizonyítást igénylő, vagy
a per érdemi elbírálását új jogi alapokra helyező esetekben kerüljön sor. A másodfokú eljárásban is
orvosolható hibák kiküszöbölése, kis terjedelmű, egyszerű, rövid idő alatt foganatosítható bizonyítás
lefolytatása céljából a hatályon kívül helyezés általában nem indokolt. A jelen esetben a másodfokú
eljárás során a bíróság nem a jogvita elbírálását, hanem a bizonyítási eljárást helyezte új alapokra.
Reformatórius jogkörében a fellebbezés elbírálása kapcsán felülbírálhatta az elsőfokú ítéletben
megállapított tényállást és a régi Pp. 253. § (3) bekezdése alapján a fellebbezési kérelem és a
fellebbezési ellenkérelem korlátai között a perben érvényesített jog, illetőleg az azzal szemben
felhozott védekezés alapjául szolgáló olyan kérdésekben is határozhatott, amelyekben az elsőfokú
bíróság nem tárgyalt, illetőleg nem határozott. A másodfokú bíróság bizonyítási teher tekintetében
eltérő jogi álláspontja ehhez képest nem tette szükségessé az elsőfokú ítélet hatályon kívül
helyezését. Annak, hogy a bizonyítási eljárást a másodfokú bíróság folytatta le, az ügy érdemi
elbírálására lényeges kihatása nem volt. Tévesen hivatkozott arra a felperes, hogy a másodfokú
bíróság bizonyítási teherről adott tájékoztatása és az általa lefolytatott bizonyítás áttörte a
másodfokú részítélet jogerejét. A részítélettel a bíróság a II. rendű felperes keresetét bírálta el, az I.
rendű felperes által előterjesztett kereset vonatkozásában az elsőfokú ítélet hatályon kívül
helyezéséről rendelkezett, amelyhez jogerőhatás nem fűződött.
[26] A felperes arra helyesen mutatott rá, hogy a régi Pp. 164. § (1) bekezdése szerint a biztosítási
esemény bekövetkezésének bizonyítása a biztosítottat, míg a mentesülés vagy a kizárási ok
bizonyítása a biztosítót terheli. A felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának arról kellett döntenie,
hogy a bizonyítási teher általános szabálya a perbeli biztosítási jogviszonyban miként érvényesül. A
Szabályzat C) pontja szerint biztosítási eseménynek a biztosított vagyontárgyak megrongálódása,
értékcsökkenése, megsemmisítése, eltulajdonítása minősül, ha a bekövetkezésük valamely
biztosított veszélynemmel közvetlen okozati összefüggésben áll, és a káresemény a szerződés
hatálya alatt következett be. A jogerős ítélet ellen az alperes nem terjesztett elő felülvizsgálati
kérelmet és csatlakozó felülvizsgálati kérelemmel sem élt, így az már nem volt vitatható, hogy a
káresemény nem a vandalizmus veszélynemmel állt közvetlen okozati összefüggésben. A Szabályzat
a biztosított veszélyeket, azok leírását, a nem biztosított veszélyeket és kizárásokat, valamint a
megjegyzéseket táblázatszerűen tartalmazza. A tűzhöz mint biztosított veszélyhez tartozó
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megjegyzés rovatban (4. oszlop) szerepel az, hogy a tűz, robbanás kockázatok esetén a biztosítás
nem vonatkozik arra az esetre, ha a biztosított helyiségekben „A” vagy „B” tűzveszélyességi
osztályba tartozó tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot háztartási célú alkalmazást meghaladó
mennyiségben tárolnak. A bizonyítás attól függően terhelte a felperest vagy az alperest, hogy ez a
szerződéses kikötés a felek megállapodásán alapuló mentesülési ok-e vagy a biztosítási eseményt
megalapozó tényállás meghatározása.
[27] A régi Ptk. 536. § (1) bekezdése értelmében a biztosítási szerződés alapján a biztosító
meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összeg
megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére kötelezi magát. A biztosító mentesülése azt jelenti,
hogy a biztosítási esemény bekövetkezése ellenére a jogszabály előírása alapján nem áll be a
szolgáltatási kötelezettsége, vagyis az ilyen kikötés a biztosító teljesítését zárja ki. A felek
megállapodásán alapuló mentesülési okok a táblázat 3. oszlopában kerültek rögzítésre. Az itt
felsoroltak ugyanis olyan feltételek, amelyek között megvalósuló biztosítási esemény esetén a
biztosító nem térít. A kérdéses szerződéses kikötés viszont nem arról szól, hogy az abban
meghatározott esetben nem köteles a biztosító szolgáltatni, hanem arról, hogy erre az esetre a
biztosítás nem vonatkozik. Ha tehát a vizsgált szerződéses kikötésben leírt tényállás megvalósul, a
biztosító kockázatvállalása nem terjed ki a tűzre. A biztosító ezzel a szerződéses kikötéssel a
biztosítás tárgyi terjedelmét korlátozta. A régi Ptk. 200. § (1) bekezdése alapján ennek nem volt
akadálya. A biztosító eldönthette, melyek az általa nem fedezett kockázatok. Mindezek alapján arra
a következtetésre kellett jutni, hogy a vitatott kikötés a biztosítási esemény bekövetkezését
meghatározó tényállási elemet tartalmaz. A felperesnek állt érdekében annak bizonyítása, hogy
vállalta az alperes a bekövetkezett tűzesetre a helytállási kötelezettsége kockázatát. A bizonyítási
teher általános szabálya alapján ezért a felperest terhelte annak bizonyítása, hogy a biztosított
helyiségekben nem tároltak háztartási célú alkalmazást meghaladó mennyiségben „A” vagy „B”
tűzveszélyességi osztályba tartozó tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot.
[28] A tűzvizsgálat és a nyomozás során az került megállapításra, hogy a családi házban jelentős
mennyiségű égésgyorsító anyagot öntöttek szét, majd azt meggyújtották. A tűz gyújtásához használt
égésgyorsító anyag a közforgalomban kapható benzin és gázolaj, illetve ezek keveréke volt. Az
épület több helyiségében üzemanyagos kannákat találtak. A kannák mennyisége és űrtartalma
alapján arra lehetett következtetni, hogy eredetileg 180-200 liter éghető folyadékot
tartalmazhattak. A hatóságok ismeretlen tettes által elkövetett szándékos gyújtogatást állapítottak
meg, azt azonban nem határozták meg, hogy a nagy mennyiségű motorbenzin miként került a
családi házba. Nem zárták ki, hogy azt ott tárolták. A másodfokú bíróság a hatósági eljárásban
keletkezett bizonyítékokat szabadon mérlegelhette. A családi ház a tulajdonos felperes ellenőrzése
alatt állt. Nem volt lehetetlen a számára annak bizonyítása, hogy nem került huzamosabb időre
elhelyezésre a helyiségekben nagy mennyiségű üzemanyag. A felperes a perben őt terhelő
bizonyítási kötelezettségnek akként kívánt eleget tenni, hogy a tűz- és robbanásveszélyes anyagok
forgalmazóinak megkeresését, valamint G. G. és A. G. tanúkénti meghallgatását indítványozta. A
felülvizsgálati kérelemben alaptalanul hivatkozott arra, hogy a másodfokú bíróság nem indokolta
meg, miként mérlegelte G. G. tanúvallomását, miért nem fogadta el a tényállás alapjául. A tanú
vallomása a tűzvizsgálat és a nyomozás adataiból megállapíthatóan ellentétben állt a felperes
személyes előadásával. A Tűzoltó-parancsnokság iratai alapján bizonyos, hogy a tűz szombatra
virradóan keletkezett. A perben a felperes az elsőfokú eljárásban azt adta elő, hogy a tűzoltóság által
lefolytatott vizsgálat volt az egyetlen olyan eljárás, ahol az általa elmondottak szó szerint kerültek
rögzítésre (P.20.728/2011/111.). A felperes ebben az eljárásban 2009. április 18-án azt a
nyilatkozatot tette, miszerint a hét elején volt utoljára a házban kertészkedés céljából. G. G. tanú
ezzel szemben a másodfokú tárgyaláson azt vallotta, hogy a felperessel együtt a tűz előtti napon járt
az ingatlanban. A tanú által csatolt fényképfelvételek ennek alátámasztására nem voltak alkalmasak.
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A. G. tanú idézése kapcsán a másodfokú bíróság – a felperes álláspontjával ellentétben – nem sértett
eljárásjogi szabályt. A tanút a felperes által bejelentett címen megidézte. A szabályszerű idézésre a
tanú nem jelent meg. A részére ugyanerre a címre küldött ismételt idézés „elköltözött” jelzéssel
érkezett vissza. A bíróság felhívására a felperes nem jelentett be más címet. Miután a tanú
megidézhető nem volt, meghallgatására csak abban az esetben kerülhetett volna sor, ha a felperes
a tárgyalásra előállítja.
[29] A bizonyítás eredményét a másodfokú bíróság a régi Pp. 206. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint mérlegelte, és eleget tett e körben az indokolási kötelezettségének. A felülvizsgálati
eljárásban nincs lehetőség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére, értékelésére.
Felülmérlegelésre akkor kerülhetett volna sor, ha a másodfokú bíróság iratellenes, ellentmondó, a
per adataiból okszerűen nem következő megállapítást tett volna, vagy megsértette volna a
bizonyítási eljárás lefolytatására vonatkozó előírásokat. A jelen esetben ezek egyike sem volt
megállapítható. A tűzoltóság és a rendőrség a perbelitől eltérő szempontok szerint folytatott
vizsgálatot. A perben a felperes nem tudta bizonyítani, hogy megvalósultak azok a tényállási elemek,
amelyek a Szabályzatban foglaltak szerint megalapozhatták a biztosítási esemény bekövetkezését.
Biztosítási esemény bekövetkezésének hiányában pedig az alperest nem terhelte szolgáltatási
kötelezettség.
[30] A Kúria mindezekre tekintettel azt állapította meg, hogy a jogerős ítélet nem sérti a
felülvizsgálati kérelemben hivatkozott jogszabályokat, ezért azt a régi Pp. 275. § (3) bekezdése
alapján hatályában fenntartotta.
Kúria Pfv.20.509/2018/7.
Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.206/2016/50.
Fővárosi Törvényszék 26.P.25.417/2015/6.
Feldolgozta: Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd
A Kúria ítélete kapcsán hozott 3452/2020. (XII. 9.) AB végzést lapunk mostani számában a Publikált
határozatok/AB oldalon tesszük közzé.
2021/I/4
Tárgyszavak: biztosítási szerződés, életbiztosítás, kizárás és mentesülés, egyoldalú kógencia a
biztosítási szerződés elsődleges tárgya, a főszolgáltatást megállapító, a szolgáltatás és az
ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződéses kikötés, nem világos vagy nem érthető
feltétel, tisztességtelen szerződési feltételek, előzménybetegség
I. A biztosítási feltételekből érvényesen kizárható a biztosítottnak a kockázatviselés kezdete előtti
három évben fennállt betegsége miatti halálának el nem vállalása. Az egyoldalú kógencia a
biztosított, illetőleg a kedvezményezett törvény által védeni kívánt érdekeit sértő hátrányos
szerződési kikötéseket hivatott megakadályozni. A rPtk. biztosításra vonatkozó rendelkezései
között nincs olyan szabály, amely meghatározná, hogy a biztosító milyen eseményekkel
kapcsolatban köteles kockázatot vállalni.
II. A perbeli szerződés együttes jogi és ténybeli összefüggéseire, természetére, általános
rendszerére és kikötéseire tekintettel az előzménybetegség kizárása alapvető eleme a
szerződéses konstrukciónak, s ekként főszolgáltatást állapít meg.
rPtk. 4. § (1), (4) bek., 200. § (1)-(2) bek., 209. § (1)-(2) bek, 209/A. § (2) bek., 536. § (1)-(2) bek.,
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540. § (3) bek., 560. § (1) bek. c), 563. § (1)-(2) bek., 567. § (1) bek.
a 93/13/EGK (fogyasztóvédelmi) irányelv tizenkilencedik preambulumbekezdése, az Európai Unió
Bírósága C-26/13., C-96/14. sz. ítéletei.
[1] A felperes édesanyja kölcsönt vett fel, amelyhez kötött biztosítási szerződés részét képezték a
„Hitelfedezeti élet-, baleset-, egészség-, és munkanélküliségi biztosítási feltételek az U. Zrt.
Aranyszárny Trió befektetési egységekhez kötött életbiztosítással kombinált hiteltermékhez”
általános szerződési feltételek (ÁSZF2).
[2] Az ÁSZF2 biztosítási eseményeket meghatározó 5.1. pontjának a) pontja alapján biztosítási
esemény volt a biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatti halála.
[3] Az ÁSZF2 6.2. (4) a) pontja a következő kikötést rögzítette: ha a biztosítási szerződés egészségi
nyilatkozat vagy orvosi vizsgálat nélkül jött létre, akkor a biztosító kockázatviselése nem terjed ki
azokra az eseményekre, amelyek oka részben vagy egészben a biztosított olyan betegsége, amely a
biztosító rá vonatkozó kockázatviselésének kezdete előtti három évben bizonyíthatóan fennállott
vagy amelyet a kockázatviselést megelőző három éven belül kórisméztek vagy amely ez idő alatt
gyógykezelést igényelt.
[4] A terméktájékoztató 7. pontja tartalmazta, hogy a biztosító a biztosítási szerződés részét képező
biztosítás általános szerződési feltételei alapján mentesülhet a szolgáltatási kötelezettség alól,
illetve bizonyos eseményeket kizár a kockázatviseléséből (pl. öngyilkosság, bűncselekményben való
aktív részvétel, a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennállt
betegséggel kapcsolatos haláleset és egészségkárosodás). A biztosító mentesülésének esetei, a
kockázatviseléséből kizárt események és a biztosító szolgáltatása korlátozásainak eseteire
vonatkozó részletes tájékoztatás megtalálható a biztosítási feltétek 6.1. és 6.2. pontjában.
[5] A felperes édesanyja 2008. augusztus 2-án a biztosításhoz csatlakozó nyilatkozatot tett: az I.
szolgáltatási csomagot kiválasztva hozzájárult a biztosítási szerződés személyi hatályának rá mint
biztosítottra való kiterjesztéséhez.
[6] A nyilatkozat 6. pontjában elismerte, hogy a nyilatkozat aláírása előtt megkapta a biztosítási
tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelő tájékoztatást; megismerte a biztosító főbb
adatait tartalmazó ügyfél-tájékoztatót; átvette, megismerte és elfogadta a biztosításra vonatkozó
biztosítási feltételeket, valamint a biztosítási szerződés lényeges jellemzőiről szóló
terméktájékoztatót.
[7] A biztosítási szerződések alapján a kockázatviselés kezdete 2008. július 4. napja volt. A felperes
édesanyjánál 2008 áprilisában emlődaganatot diagnosztizáltak, amely kapcsán beavatkozás történt,
ennek ellenére 2013. augusztus 3-án a rosszindulatú daganat következtében elhunyt. A felperes az
ő törvényes örököse. A házastársa özvegyi haszonélvezeti jogra jogosult.
[8] A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy elsődlegesen a régi Ptk. 567. § (1)
bekezdése és 200. § (2) bekezdése alapján semmis, másodlagosan a régi Ptk. 209. § (1)-(2)
bekezdése, valamint 209/A. § (2) bekezdése alapján tisztességtelen, ezért érvénytelen az általános
szerződési feltételek 6.2. (4) a) pontja, valamint az ÁSZF2 6.2. (4) a) pontja.
[9] Kérte továbbá erre tekintettel és a régi Ptk. 536. § (1)-(2) bekezdésére, valamint 540. § (3)
bekezdésére hivatkozással az alperes kötelezését a biztosítási szolgáltatás és járulékai
megfizetésére. Álláspontja szerint a támadott szerződéses kikötés az egyoldalú kógencia elvébe
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ütközik. Tiltott eltérésnek minősül, ha a biztosító kizárásként szabályoz olyan körülményt, amely a
törvény értelmében mentesülési ok lenne, amelyre egyébként csak a szerződés megkötésétől a
biztosítási esemény bekövetkezéséig eltelt első öt évben hivatkozhatna. Tisztességtelen az az
eljárás, hogy az alperes a 10.000.000 forint összeget meg nem haladó kölcsönszerződések mellé
kötött hitelfedezeti életbiztosítás esetén nem méri fel a biztosítandó személy egészségi állapotát
még olyan formában sem, hogy a biztosított által a nyilatkozat kitöltése időpontjában ismert
betegségekről egészségügyi nyilatkozat kitöltését kéri. Az alperes ezzel a magatartásával a
kockázatot indokolatlanul teljes egészében a vele szerződő félre telepíti.
[10] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.
[11] Rámutatott arra, hogy a régi Ptk. nem tartalmaz olyan szabályt, amely meghatározza, milyen
eseményekkel kapcsolatban köteles a biztosító kockázatot vállalni. A felperesi jogelőd biztosítotti
nyilatkozatával tudomásul vette, hogy a biztosító kockázatviselése nem terjed ki bizonyos
eseményekre, különös tekintettel az előzményi betegségekre. A tisztességtelen szerződési
feltételekre vonatkozó régi Ptk. rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződéses kikötésekre, ha azok egyébként
világosak és érthetőek. A felperes által sérelmezett szerződési feltétel tisztességtelensége ezért nem
vizsgálható. A perbeli esetben nincs helytállási kötelezettsége, mert a kockázatviselésből kizárt
esemény történt.
Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy az ÁSZF3 és az ÁSZF2 6.2. (4) a) pontja semmis.
Erre tekintettel kötelezte az alperest a biztosítási szolgáltatás és járulékai megfizetésére.
[12] Mind a csoportos, mind az „egyedi” biztosítási szerződések támadott feltételei kizárási okként
szabályozzák a közlési kötelezettség megsértését, amelyre tekintettel az I. rendű alperes időbeli
korlátozás nélkül tagadhatta meg a biztosítási szolgáltatás teljesítését. E rendelkezés a biztosított
hátrányára eltérést eredményez, ezért a régi Ptk. 567. § (1) bekezdése és 200. § (2) bekezdése
alapján semmis. Az alperesnek a régi Ptk. 563. § (2) bekezdése szerint kellett volna eljárnia. Öt év
eltelte után nem hivatkozhat arra, hogy a biztosított a szerződés megkötésekor valamely lényeges
körülményt elmulasztott vele közölni.
Tisztességtelen, hogy az alperes előzetesen nem tájékoztatja a csatlakozó biztosítottat arról, hogy a
biztosítási szerződés rendelkezése szerint az egészségi állapotával kapcsolatosan utóbb kizárja a
biztosítási szolgáltatást. Az alperes akkor járt volna el helyesen, ha külön felhívja a figyelmet arra az
általános szerződési feltételre, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, élettapasztalattól, a
szerződésekre vonatkozó diszpozitív szabályoktól lényegesen eltér. A perbeli kikötés ilyen feltétel,
így külön figyelemfelhívó tájékoztatás nélkül, a fogyasztó elfogadásának hiányában nem vált a
szerződés tartalmává. Tisztességtelen az is, hogy a fogyasztó a biztosító díját megfizette, halál
esetére azonban a biztosító semmilyen kockázatot nem kívánt vállalni, és ennek lehetőségére
előzetesen nem hívta fel a figyelmet. Az alperes a perben előadott számítással nem bizonyította,
hogy a biztosítási díj kiszámításánál figyelembe vette a kockázat kizárását.
[13] A másodfokú bíróság a keresetet elutasította.
[14] A másodfokú bíróság a marasztalásra irányuló kereset körében vizsgálta, hogy az ÁSZF2
hivatkozott kikötése érvénytelen-e, mert ez eredményezheti azt, hogy az alperesnek fennáll a
fizetési kötelezettsége. Egyetértett azzal, hogy a felperes a biztosítási szerződés tekintetében nem
vitásan – a régi Ptk. 560. § (1) bekezdés c) pontja szerint – kedvezményezettnek minősül.
[15] Nem tartotta helytállónak a kikötés jogszabályba ütköző jellegével kapcsolatos elsőfokú ítéleti
megállapításokat. A régi Ptk. 536. § (1) bekezdésének, 200. § (1) bekezdésének, 567. § (1)
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bekezdésének felhívásával rámutatott: a törvény szerint nincs akadálya annak, hogy a biztosítási
szerződésben a felek maguk határozzák meg, mi minősül biztosítási eseménynek, illetve milyen
események nem tartoznak a biztosítási kockázat körébe. A perbeli esetben az alperes biztosító
kizárta a kockázatviselés köréből azt az esetet, amelynél a biztosított olyan betegsége vezetett a
halálához, amely a kockázatviselés kezdete előtti három évben bizonyíthatóan fennállt. Az ÁSZF2 e
rendelkezése a kockázatviselés körét szabályozza, ezért annak kapcsán fel sem merülhet a közlési
kötelezettség megsértése [régi Ptk. 540. § (1), (3) bekezdés], illetve a biztosító mentesülésének öt
éven túli hiánya [régi Ptk. 563. § (1)-(2) bekezdés]. Ebből következően nem állapítható meg az sem,
hogy az ÁSZF2 a régi Ptk. rendelkezéséhez képest a biztosítottra nézve hátrányosabb rendelkezést
tartalmaz. Nincs olyan jogszabály vagy törvényi rendelkezés, amely a biztosító számára kötelező
jelleggel előírná a biztosított egészségi állapotának felmérését vagy a biztosított nyilatkozatának,
orvosi igazolásának beszerzését. Az adott esetben a biztosító a fennálló betegség miatti biztosítási
eseményre kizárta a felelősségét, a biztosított pedig ezzel a kockázattal vállalta a biztosításhoz való
csatlakozást, azaz a meglévő betegségéből eredő kockázat az ő terhén marad. Erről a felperesi
jogelőd által a csatlakozási nyilatkozat 6. pontja szerint átvett terméktájékoztató 7. pontja megfelelő
tájékoztatást tartalmaz. A mindössze két oldalból álló terméktájékoztató figyelmes elolvasása
esetén a kizárásról a biztosított tudomást szerezhetett. A régi Ptk. 4. § (1), (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel a felperes alappal nem hivatkozhat arra, hogy a közlési kötelezettség
megszegésével kedvezőbb helyzetbe kerülne, mint a kockázat kizárása folytán.
[16] A biztosított fogyasztóként csatlakozott az alperesek által megkötött biztosítási szerződéshez,
ezért az ő vonatkozásában a szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, amelynek tisztességtelen
kikötése semmisségére a felperes hivatkozhatott. A biztosított a biztosítási szerződés alanyává válik
az ÁSZF2 2.1. (3) pontja értelmében a szerződési nyilatkozat megtételével, és a biztosítási esemény,
valamint több szerződési feltétel csak az ő vonatkozásában értelmezhető. Az olyan szerződési
feltétel, amely a biztosítottra kötelezettséget, illetve jogokat határoz meg, a biztosított és a biztosító
között olyan fogyasztói jogviszonyt hoz létre, amely alapján a biztosított, illetve halála esetén a régi
Ptk. 560. § (1) bekezdés c) pontja értelmében örököse (mint törvény szerinti kedvezményezett) e
feltétel tisztességtelenségére hivatkozhat a régi Ptk. 209. § (1) bekezdése és 209/A. § (2) bekezdése
alapján. A régi Ptk. 209. § (5) bekezdése szerint azonban a tisztességtelen szerződési feltételekre
vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és
az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződéses kikötésekre, ha azok egyébként világosak és
érthetőek. A felperes által támadott szerződéses kikötés a biztosítási szerződés elsődleges tárgyának
fogalma alá tartozik, ezért a tisztességtelensége csak abból a szempontból volt vizsgálható, hogy
világos és érthető-e a megfogalmazás, a szerződés átláthatóan feltünteti-e azon mechanizmus
konkrét működését, és a mechanizmus, valamint a többi feltételben előírt mechanizmus közötti
viszonyt oly módon, hogy a fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse a számára
ebből eredő gazdasági következményeket (2015. április 23-i Jean-Claude Van Hove és CNP
Assurances SA ítélet, C-96/14, EU:C:2015:262). A perbeli esetben a támadott kikötés, a biztosítási
esemény meghatározása és a kizáró okok együtt eredményezik és jelentik a szerződés elsődleges
tárgyát. A felperes e körben alaptalanul hivatkozott a biztosító tájékoztatási kötelezettségének
elmaradására, mivel a terméktájékoztató 7. pontja erre kitért, és felsorolja a már fennálló
betegséggel kapcsolatos halálesetet és egészségkárosodást mint a kockázatviselésből kizárt
biztosítási eseményt. Ez alapján a biztosított megfelelően értékelhette és átláthatta, hogy a biztosító
milyen esetben nem nyújt biztosítási szolgáltatást. A világos és tartalmában is érthető
megfogalmazásra tekintettel a felperes által támadott rendelkezés tisztességtelensége – mivel a
főszolgáltatást határozza meg – nem vizsgálható.
[17] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet részbeni hatályon kívül helyezését és arra
tekintettel, hogy az ÁSZF2 6.2. (4) a) pontja elsődlegesen a régi Ptk. 567. § (1) bekezdése és 200. §
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(2) bekezdése alapján semmis, másodlagosan a régi Ptk. 209. § (1)-(2) bekezdése, valamint 209/A. §
(2) bekezdése alapján tisztességtelen, az alperes kötelezését kérte a régi Ptk. 536. § (1)-(2)
bekezdése, valamint 540. § (3) bekezdése alapján a biztosítási szolgáltatás összegének és késedelmi
kamata megfizetésére.
[18] Érvelése szerint a perben annak volt jelentősége, hogy a biztosítási feltételek a régi Ptk.
biztosítási fejezetében foglaltakhoz képest eredményeznek-e a biztosítottra nézve hátrányosabb
helyzetet. A hátrány abban mutatkozik meg, hogy a régi Ptk. 563. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
ötéves időkorlát elenyészik a kizárási okként történő szabályozás miatt, és a meglévő betegség
jogkövetkezményei határidő nélkülivé válnak. Ha a biztosítási esemény és a kizárási ok
meghatározásának szabadságát olyan szélesen és korlátok nélkül kell értelmezni, miként azt a
másodfokú bíróság tette, a biztosítók a kizárási ok fogalma alatt gyakorlatilag minden mentesülési
okot és őket terhelő bizonyítási nehézséget kijátszhatnak, hiszen a „problémás eseteket” kizárási
okként szabályozzák, ezáltal a biztosított hátrányára való eltérés tilalmát is megkerülik.
[19] Az olyan általános tájékoztatás, amely csupán azt tartalmazza, hol nézheti meg a biztosított a
rá vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket, nem elégséges. Egyébként sem jelent megfelelő
tájékoztatást a nagy terjedelmű terméktájékoztató és a biztosítási feltételek átadása. A tájékoztatás
akkor lett volna egyértelmű, ha a biztosító leírta volna, hogy a meglévő, vagy már három éve
meglévő betegségek kizárják a biztosítási szolgáltatást. Egyértelműen jeleznie kellett volna, hogy ez
esetben a biztosító nem teljesít akkor sem, ha a halál öt éven túl vagy akár a hitel futamidejének
végéhez közeli időpontban következik be, és ebben az esetben a befizetett biztosítási díjak sem
járnak vissza. Az alperes által kidolgozott szerződéses konstrukció nehezen áttekinthető, amit az is
igazol, hogy még a per folyamán sem volt egyértelmű, mely biztosítási feltételek vonatkoznak rá.
Nem állítható, hogy a biztosítási feltételek a laikus magánszemély fogyasztó számára világosak és
érthetőek lehettek. A terméktájékoztató 7. pontjában a biztosítási feltételek 6.1. és 6.2. pontjára
történt utalás nem teszi világossá és érthetővé a biztosító főszolgáltatására vonatkozó
rendelkezéseket. A felperes jogelődje az ÁSZF1-hez tartozó tájékoztató 9. pontja szerint járt el. Arról
nem kapott tájékoztatást, hogy a csoportos biztosítás sem nyújt megfelelő fedezetet haláleset
esetén, ezért még további életbiztosítások megkötése is indokolt lehet. Kirívóan okszerűtlen és a
logika szabályait nélkülöző bírói mérlegelés az ÁSZF1-hez tartozó tájékoztató 9. pontjában, valamint
az ÁSZF2-höz kapcsolódó tájékoztató 7. pontjában foglaltak értékelése. E tájékoztatás ugyanis nem
volt alkalmas arra, hogy annak alapján a biztosított a főszolgáltatásra vonatkozó szabályokat
megértse, és azok a számára egyértelműek, világosak lehessenek.
[20] A szerződés rendeltetése az volt, hogy a biztosított halála esetén a meg nem fizetett hitelösszeg
a biztosításból megtérüljön. Meg is térült volna, ha a meglévő betegség be nem jelentése a közlési
kötelezettség megsértéseként került volna értékelésre. Kizárásként való szabályozása megbontotta
a szerződésben megállapított jogosultságok és kötelezettségek egyensúlyát a biztosított hátrányára,
hiszen időkorlát nélkül jelentkezett a meglévő betegség következménye. Azáltal, hogy a meglévő
betegséget a biztosító objektív, időkorlát nélküli kizárási okként szabályozta, megkerülte a
10.000.000 forint alatti hiteleknél az egészségügyi nyilatkozat kitöltését, az orvosi vizsgálat
elvégzését, magát a kockázatelbírálást, illetve annak bizonyítását, hogy a be nem jelentett vagy
elhallgatott ténynek volt-e szerepe a biztosítási esemény bekövetkezésében. Megkerülte továbbá a
közlési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan az életbiztosítások esetében előírt speciális
időkorlátot, az öt évet. A kizárási okként történt szabályozás célja a bizonyítási nehézségektől, a
bizonyítási kötelezettség terhétől, az előzetes kockázatelbírálással kapcsolatos adminisztrációtól,
orvosi vizsgálattól, annak nehézségeitől és költségeitől való szabadulás volt. Ez a magatartás pedig
sérti a jóhiszeműség elvét, és megbontja a biztosított hátrányára a szerződésben megállapított
jogosultságok, kötelezettségek egyensúlyát. A biztosítás feltételrendszere, illetve a csatlakozást
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megelőzően adott tájékoztatás hiányossága, elnagyoltsága elzárta a biztosítottat attól, hogy
megfontolt döntést hozzon, megköti-e ezt a biztosítást vagy másikat köt.
[21] A másodfokú bíróság nem tett eleget az indokolási kötelezettségének, mert a jogerős ítéletben
nem tért ki arra az alperesi hivatkozásra, miszerint a biztosított kockázatot és a biztosító felelősségét
egyértelműen meghatározó vagy körülhatároló feltételek nem vethetőek alá a tisztességes jelleg
megítélésének, ha ezeket a korlátozásokat figyelembe veszik a fogyasztó által fizetendő biztosítási
díj kiszámításánál (2015. április 23-i Jean-Claude Van Hove és CNP Assurances SA ítélet, C-96/14,
EU:C:2015:262, 35. pont). Az ÁSZF2 6.2.(4) a) pontja szerinti kockázatkorlátozást a díjkalkuláció
során az alperes nem vette figyelembe. A perben díjszámítása, illetve a díjkalkuláció levezetésénél
nem hivatkozott a arra, hogy értékelésre került valamilyen korlátozás vagy kizárás díjcsökkentő
hatása.
[22] Az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá, hogy még ha lett is volna kockázatkorlátozásra vagy
-kizárásra alapozott díjcsökkentő tényező, arról a fogyasztót előzetesen tájékoztatni kellett volna. A
felperes édesanyja ennek ismeretében lett volna abban a helyzetben, hogy eldöntse, vállalja-e
annak kockázatát, hogy megéri-e a kölcsönszerződés lejártát. Ha ezt a kockázatot a körülmények
ismeretében nem vállalta volna, lehetősége lett volna más életbiztosítást kötni. A másodfokú
bíróság nem adta indokát annak, hogy e szempontokat a jogvita elbírálása során miért nem vette
figyelembe. A kifogásolt szerződési feltétel azért is tisztességtelen, mert a felperesi jogelőd
figyelmét nem hívták fel arra, hogy magasabb díjért másfajta, a halál esetén kedvezőbb
kockázatszűkítést tartalmazó biztosítás is köthető.
[23] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását kérte. Álláspontja
szerint a másodfokú bíróság nem a régi Pp. 220. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat, hanem a
régi Ptk. 209. § (5) bekezdésében foglalt anyagi jogi szabályt sérthette volna meg, ha figyelmen kívül
hagyja a kereset elbírálásakor az Európai Bíróság hivatkozott ítéletének a Tanács fogyasztókkal
kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. április 5-i 93/13/EGK
irányelve (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi irányelv) tizenkilencedik preambulumbekezdésében
foglaltakat. A másodfokú bíróság az ítéleti tényálláshoz kapcsolódóan indokolt és szükséges
mértékben figyelembe vette az Európai Bíróság ítéletét. A jogerős ítélet a régi Pp. 206. § (1)
bekezdésében foglaltakat sem sérti. Amennyiben a másodfokú bíróság sértett is eljárási szabályt, az
az ügy érdemi elbírálására kihatással nem volt.
[24] A közlési kötelezettséget a felperes a régi Ptk. 540. §-ában foglaltaktól eltérően, tágan
értelmezi. A terméktájékoztató 7. pontjában foglalt figyelemfelhívást a régi Ptk. 540. §-a körében
értékelte, ugyanakkor ez a régi Ptk. 205/B. §-ában foglalt rendelkezéshez kapcsolódó vizsgálatnak
lehet a tárgya. A kialakult bírói gyakorlat az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és
körültekintő átlagos fogyasztó szemszögéből vizsgálja az általános szerződési feltételeket és azt,
hogy az adott feltétel a szerződés tartalmává válik-e. A perbeli esetben a felperesi jogelőd a
szerződéskötést megelőzően tudomást szerzett a figyelemfelhívásról, és azt elfogadta.
[25] A másodfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a felperes által sérelmezett kikötés a
főszolgáltatás része, annak tisztességtelensége nem vizsgálható. A biztosító jogosult a szerződési
feltételek kialakítására. Ha az adott kikötés mentesülési szabályként szerepelne az ÁSZF2-ben, a
tisztességtelenségét ez esetben sem lehetne vizsgálni, mivel az Európai Bíróság hivatkozott ítélete
e körben egy szabályösszességet értelmezett, amelynek része a mentesülés is.
[26] A felperes felülvizsgálati kérelme a másodfokú bíróságnak azt az álláspontját támadta, miszerint
az ÁSZF2 6.2. (4) a) pontjában foglaltak kikötése nem áll ellentétben az egyoldalú kógencia elvével,
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és a szerződéses kikötés tisztességtelen szerződési feltételnek sem minősíthető.
[27] A Kúria a régi Ptk. 567. § (1) bekezdésével kapcsolatban arra mutat rá, hogy az egyoldalú
kógencia a biztosított, illetőleg a kedvezményezett törvény által védeni kívánt érdekeit sértő
hátrányos szerződési kikötéseket hivatott megakadályozni. A régi Ptk. biztosításra vonatkozó
rendelkezései között ugyanakkor nincs olyan szabály, amely meghatározná, hogy a biztosító milyen
eseményekkel kapcsolatban köteles kockázatot vállalni. A régi Ptk. 200. § (1) bekezdésében,
valamint az 536. §-ában foglaltakból következően a felek határozzák meg a szerződésben azt az
eseményt, amelynek bekövetkezése esetén a biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási
összeg megfizetését a biztosítási díj ellenében vállalja. A perbeli esetben az ÁSZF2 6.2. (4) a) pontja
alkalmazásával az alperes a biztosítási fedezet terjedelmét korlátozta. Eldönthette, hogy nem nyújt
fedezetet az olyan halálesetre, amelynek e biztosítási feltételben körülírt betegség az oka. A régi
Ptk. 540. §-a és az 563. §-a is az elvállalt kockázat szempontjából lényeges körülményekre vonatkozó
törvényi rendelkezés. A kockázat el nem vállalása a biztosítás törvényi szabályozásával védeni kívánt
érdeke hiányában nem lehet sérelmes a biztosított számára. A Kúria egyetért ezért a másodfokú
bíróság azon álláspontjával, hogy a per tárgyát képező szerződéses kikötés jogszabályba ütközés
okán nem érvénytelen.
[28] A másodfokú bíróság a régi Ptk. 209. § (5) bekezdésére hivatkozással nem tartotta
alkalmazhatónak a törvény tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezéseit a
keresettel érintett szerződési feltételre. Az volt az álláspontja, hogy a felperes főszolgáltatást
megállapító, világos és érthető szerződéses kikötést támadott. A Kúria elsőként arra utal, hogy a
perbeli feltétel világossága és érthetősége annak ellenére vizsgálandó volt, hogy a biztosítási
szerződésre a régi Ptk.-nak a jogerős ítéletben felhívott rendelkezését beiktató 2009. évi XXXI.
törvénnyel történt módosítása előtti rendelkezését [209. § (4) bekezdés] kellett alkalmazni. A
2/2014. Polgári jogegységi határozat jelen ügyre is irányadó indokolása szerint a 2009. május 22-től
hatályos módosítással az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett Társulási Megállapodás, illetve az
Európai Unióhoz való csatlakozás folytán már Magyarországon is irányadó fogyasztóvédelmi
irányelv rendelkezései kerültek a régi Ptk.-ba átültetésre. A módosított szabályozás épp az irányelv
rendelkezéseire tekintettel a régi Ptk. 209. § (4) bekezdéseként iktatta be azt a rendelkezést, amely
szerint: „az általános szerződési feltétel és a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt
feltétel tisztességtelenségét önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy nem
érthető”. Az Európai Unió Bírósága által a C-26/13. számú ítéletben kifejtettekből is következően a
nemzeti bíróság a nemzeti jogrend valamennyi szabályát köteles figyelembe venni és amennyire
csak lehetséges, az adott területen alkalmazandó irányelv szövegének és céljának megfelelően
értelmezni oly módon, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv által követett céllal összhangban álló
eredményre jusson, kivéve, ha az contra legem jogértelmezéshez vezetne. Tekintve, hogy a magyar
jog egyetlen 2009. május 22-e előtti szabályából sem vezethető le, hogy a nem megfelelően
átültetett irányelv érthetőségre, világosságra vonatkozó szabályai nem alkalmazhatóak, ezért a
fogyasztóvédelmi irányelv alapján kell a vonatkozó szabályokat értelmezni.
[29] Az Európai Unió Bírósága több ítéletében, köztük a másodfokú bíróság által hivatkozott
ítéletben (C-96/14.) is meghatározta, milyen szempontok szerint kell értelmezni a fogyasztóvédelmi
irányelv régi Ptk.-ba átültetett 4. cikk (2) bekezdését. Az értelmezése szerint a feltétel világosan és
érthetően akkor megfogalmazott, ha az nemcsak nyelvtani szempontból érthető, hanem a szerződés
átláthatóan feltünteti azon mechanizmus konkrét működését is, amelyre az érintett feltétel utal,
valamint az e mechanizmus és a többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyt oly módon,
hogy a fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse a számára ebből eredő
gazdasági következményeket. A másodfokú bíróság helyesen ítélte meg, hogy a perbeli szerződési
feltétel esetében teljesülnek e követelmények. A szerződések komplex rendszeréből a
terméktájékoztató 7. pontja kiemelte ezt a kikötést és pontosan, érthetően rávilágított arra, hogy a
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kockázatviselésből kizárt esemény a biztosítottnak a kockázatviselés kezdetét megelőzően már
fennállt betegséggel kapcsolatos halálesete. Egy általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és
körültekintő átlagos fogyasztó számára az ÁSZF2 pontos, érthető szempontjai alapján értékelhető a
biztosítási szerződés fedezeti jellege és az is, hogy a biztosító kockázatviselése mely eseményre nem
terjed ki. Átlátható a 6.2. (4) a) pontban rögzített kikötés és a biztosító szolgáltatási kötelezettsége
közötti összefüggés. Felismerhető, hogy ha a kikötésben meghatározott esemény következik be, a
biztosító nem teljesít kifizetést a kedvezményezett hitelezőnek. Következtetni lehet a biztosítási
fedezet korlátozásának a biztosítási szerződésen kívüli azon következményére is, hogy ebben az
esetben a biztosítás nem mentesít a kölcsönszerződésből adódó fizetési kötelezettségek alól.
[30] A felülvizsgálati kérelem nem tartalmazott arra vonatkozó érvelést, hogy a támadott
szerződéses kikötés nem tartozik a biztosítási szerződés elsődleges tárgyának fogalma alá. A felperes
felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet indokolását hiányosnak tartotta, mert a másodfokú
bíróság nem tért ki az alperesnek a fogyasztóvédelmi irányelv tizenkilencedik
preambulumbekezdésével kapcsolatos hivatkozására. A felperes hivatkozásával ellentétben a
másodfokú bíróság a szükséges mértékben megindokolta a döntését. Az ügy érdemi elbírálására a
biztosított kockázatot és a biztosító felelősségét meghatározó feltételek tisztességtelen jellegének
vizsgálhatósága nem hathatott ki, mert a régi Ptk. 209. § (4) bekezdése két esetet határoz meg,
melyek közül, ha egy is fennáll, a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések
nem alkalmazhatók. A felperes által sérelmezett szerződéses kikötést a másodfokú bíróság – a
felülvizsgálati kérelemmel nem érintetten – a biztosítási szerződés elsődleges tárgyát (a
főszolgáltatást) megállapító kikötésnek minősítette. Vagyis nem a szolgáltatás/ellenszolgáltatás
arányosságát vizsgálva találta az adott kikötést olyannak, mint amelyre a tisztességtelen szerződési
feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. Emiatt a biztosító díjkalkulációjának – így
annak, hogy a biztosítási díj a kölcsönszerződés szerint fennálló tőkekintlevőséghez arányosított
összeg – nem volt jelentősége abból a szempontból, hogy a kikötés tisztességtelenségének
vizsgálata kizárt-e vagy sem. A Kúria egyetért a jogerős ítélettel abban, hogy a perbeli szerződés
együttes jogi és ténybeli összefüggéseire, természetére, általános rendszerére és kikötéseire
tekintettel az ÁSZF2 6.2. (4) a) pontjában rögzített szerződési feltétel a biztosítási esemény
meghatározásában betöltött szerepe miatt alapvető eleme a szerződéses konstrukciónak, s ekként
főszolgáltatást állapít meg. A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott eljárásjogi szabálysértés
mindezekre tekintettel nem adhatott alapot a jogerős ítélet hatályon kívül helyezésére.
[31] A tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések a perbeli esetben nem voltak
alkalmazhatók, így nem volt vizsgálható, hogy a sérelmezett szerződési feltétel a felperes által
előadottak alapján tisztességtelennek minősül-e.
[32] A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Kúria Pfv.V.21.682/2019/3 .
Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.143/2018/5/II.
Fővárosi Törvényszék 26.G.44.037/2016/24.
Beküldő: Valentinyi Andrea ügyvéd

***
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Publikált határozatok
Az Európai Unió Bíróságának döntései
2020. május 28-i WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit végzés, C-803/19,
ECLI:EU:C:2020:413
Az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 36.
cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 35. cikkének (1) bekezdését, illetve a
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009.
november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) 186. cikkének (1)
bekezdésével összefüggésben értelmezett 185. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e
rendelkezésekkel nem ellentétes azon nemzeti szabályozás, amely szerint a biztosítottnak a
biztosítási szerződéstől való elállása esetén az általa fizetendő, a biztosító által beszedett és az állam
részére befizetett biztosítási adó kivételt képez azon összegek alól, amelyeket a biztosítónak a
biztosított részére vissza kell fizetnie, mivel ezen adóvisszatérítést az adóhatóságtól kell kérni, vagy
adott esetben a biztosítótól kártalanítást kell követelni, amennyiben a biztosítási szerződésre
alkalmazandó jog szerint érvényes, a biztosítási adóként fizetett ilyen összegek visszakövetelésére
vonatkozó eljárási szabályok nem kérdőjelezik meg a biztosított uniós jogból eredő elállási jogának
a tényleges érvényesülését, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.
2020. július 16-i Belgischer Staat ítélet, C-73/19, ECLI:EU:C:2020:568
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
1. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „polgári és kereskedelmi ügyeknek” az e
rendelkezésben szereplő fogalmába tartozik az olyan kereset, amelyet valamely tagállam hatóságai
valamely más tagállamban letelepedett eladók vagy szolgáltatók ellen indítanak, és amelynek
keretében e hatóságok elsődlegesen az állítólagosan jogellenes tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatot képező jogsértések fennállásának a megállapítását és azok megszüntetésének az
elrendelését kérik, valamint járulékos jelleggel közzétételi intézkedések elrendelését, és kényszerítő
bírság kiszabását.
2020. november 12-i Bulstrad Vienna Insurance Group АD ítélet, C-427/19, ECLI:EU:C:2020:914
1) A 2013. december 11-i 2013/58/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II)
szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 274. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy az illetékes hatóság arra vonatkozó határozata, hogy az érintett biztosítótól
visszavonja az engedélyt és ideiglenes felszámolót nevez ki, csak abban az esetben minősülhet az e
cikk értelmében valamely „biztosító tekintetében a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó
határozatnak”, ha az e biztosító székhelye szerinti tagállam joga előírja vagy azt, hogy ezen
ideiglenes felszámoló jogosult az említett biztosító eszközeinek értékesítésére és az ebből származó
bevételnek e biztosító hitelezői közötti szétosztására, vagy pedig előírja azt, hogy ugyanezen
biztosító engedélyének visszavonása azzal a hatással jár, hogy automatikusan megindítja a
felszámolási eljárást, anélkül hogy e célból valamely külön hatóságnak formális döntést kellene
hoznia.
2) A 2013/58 irányelvvel módosított 2009/138 irányelv 274. cikkét úgy kell értelmezni, hogy ha nem
teljesülnek azok a feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valamely biztosító engedélyének
visszavonásáról és ideiglenes felszámolójának kinevezéséről szóló határozat az e cikk értelmében
vett, valamely „biztosító tekintetében a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó határozatnak”
minősüljön, az említett cikk nem írja elő a többi tagállam bíróságai számára azt a kötelezettséget,
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hogy az érintett biztosító székhelye szerinti tagállam jogát alkalmazzák, amely az ilyen biztosítóval
szemben indult összes bírósági eljárás felfüggesztéséről rendelkezik.

AB

*

3452/2020. (XII. 9.) AB VÉGZÉS
A Kúria Pfv.V.20.509/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés iránti per)
Az Alkotmánybíróság a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.20.509/2018/7. számú ítélete, a
Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.206/2016/50. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék
26.P.25.417/2015/6.
számú
ítélete
alaptörvény-ellenességének
megállapítására
és
megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
Indokolás
[1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Grád András ügyvéd) útján az Alkotmánybíróságról szóló
2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt nyújtott be az
Alkotmánybírósághoz, melyben kérte a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.20.509/2018/7.
számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.206/2016/50. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék
26.P.25.417/2015/6.
számú
ítélete
alaptörvény-ellenességének
megállapítását
és
megsemmisítését, mivel az véleménye szerint ellentétes az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésével
és a XXVIII. cikk (1) bekezdésével.
[2] 2. Az indítványozó (az alapügy felperese) a tulajdonát képező ingatlanra vagyonbiztosítási
szerződést kötött az alperes biztosítótársasággal. Az ingatlanon lakóépület állt, amely nem volt
lakott. Az ingatlanon álló családi házban 2009. április 18-án ismeretlen személy jelentős mennyiségű
égésgyorsító anyagot öntött szét, amelyet meggyújtott, ezáltal a lakóépület földszintje, tetőtere
kiégett, az alagsor károsodott. Az épületben 2009. április 20-án ismételten gyújtogatás történt. A
Budapesti Rendőr-főkapitányság a rongálás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen
folytatott eljárást a 2010. április 6-án kelt határozatával felfüggesztette, mivel az elkövető kiléte nem
volt megállapítható. Időközben az épület elbontásra került az önkormányzat határozatára
figyelemmel. A felperes kárbejelentését követően az alperes kifizetést nem teljesített.
[3] Az elsőfokú bíróság a 26.P.20.728/2011/127. számú ítéletével az indítványozó mint I. rendű
felperes és egy bank mint II. rendű felperes kártérítés megfizetése iránt indított keresetét
elutasította. Az ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla a 22.Pf.20.461/2015/12. számú részítéletével a II. rendű
felperes tekintetében helybenhagyta, míg az I. rendű felperes vonatkozásában hatályon kívül
helyezte és előírta az elsőfokú bíróságnak, hogy a megismételt eljárásban a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése alapján határozza meg a konkrét bizonyítási terhet.
[4] Az indítványozó a megismételt eljárásban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 536. § (1) bekezdésére, (2) bekezdés a) pontjára, 553. § (1) bekezdésére, 567.
§ (1) bekezdésére és 198. § (1) bekezdésére alapított keresetében az alperest 266 000 000 forint
biztosítási összeg és annak 2009. április 20-tól a kifizetésig járó, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti
kamata megfizetésére kérte kötelezni.
[5] A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság újonnan meghozott 26.P.25.417/2015/6. számú
ítéletével a keresetet elutasította. Az indítványozó fellebbezése és az alperes csatlakozó
fellebbezése folytán eljáró Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 4.Pf.21.206/2016/50. számú
ítéletével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
[6] Ezt követően az indítványozó felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését
és elsődlegesen a jogszabályoknak megfelelő, a keresetnek helyt adó határozat meghozatalát,
másodlagosan az alperes helytállási kötelezettségét megállapító közbenső ítélet meghozatalát és az
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összegszerűség vonatkozásában az elsőfokú bíróság új tárgyalásra és új határozat hozatalára
utasítását, harmadlagosan a jogerős ítélet elsőfokú ítéletre is kiterjedő hatályon kívül helyezését és
az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. A Kúria mint
felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletet Pfv.V.20.509/2018/7. számú ítéletével hatályában
fenntartotta.
[7] 3. Az indítványozó ezt követően nyújtott be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz.
Véleménye szerint az ítéletek ellentétesek az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésével, valamint a
XXVIII. cikk (1) bekezdésével, erre tekintettel kérte az ítéletek alaptörvény-ellenességének
megállapítását és megsemmisítését. Álláspontja szerint a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog
sérelmét eredményezi a peres eljárás észszerűtlen elhúzódása, a bizonyítási teher 7 év után történő
megváltoztatása, a bizonyítási teher meghatározása olyan módon, hogy a felperesnek nemleges
bizonyítási indítványt kellett volna tennie. Kifogásolja a Kúria azon álláspontját, miszerint a
másodfokú bíróság „csupán” a bizonyítási eljárást helyezte új alapokra, nem a jogvita elbírálását, és
helybenhagyta azon megállapítást, mely szerint felperesnek lehetősége lett volna bizonyítania, hogy
nem ő tárolta a nagy mennyiségű gyúlékony anyagot. Az e körben tett további bizonyítási
indítványát a bíróság teljes mértékben mellőzte, arra hivatkozással, hogy nem lehetett teljes
mértékig aggálytalan vallomásként értékelni. Az eljárásban az elsőfokú bíróság elmulasztott eleget
tenni tájékoztatási kötelezettségének, melyre az Ítélőtábla részítéletében fel is hívta, azonban a
megismételt eljárásban sem a Kúria (korábban Legfelsőbb Bíróság) Polgári Kollégiumának 1/2009.
(VI. 24.) PK számon közzétett, a polgári perrendtartás tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó
szabályainak alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló véleményének megfelelően járt el.
[8] A tulajdonhoz való jog, valamint a tulajdonnal való szabad rendelkezési jog sérelmét az
indítványozó abban látja, hogy a tisztességtelen bírósági eljárás következtében egy jogszerűen
megkötött szerződés alapján a biztosítási esemény bekövetkezte után az alperes helytállási
kötelezettségének nem tett eleget. Az ítélet meghozatalával a bíróság olyan, fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen gyakorlatokkal szemben nem lépett fel, mellyel végső soron kompenzáció nélkül
hagyott egy súlyos káresetet. A biztosító „házi” szakértője által felbecsült kár összege jóval
alacsonyabban került megállapításra, mint később az eljárásban független szakértő által
megállapított kár összege. Ennek okán nem fogadta el az alperes jogi képviselője által tett ajánlatot
a felperes, bízva abban hogy az eljárás tisztességes volta következtében az igazságszolgáltatás
garantálni fogja tulajdonhoz való jogát.
[9] 4. Az Alkotmánybíróságnak mindenekelőtt azt kellett vizsgálnia, hogy az alkotmányjogi panasz
alkalmas-e az érdemi elbírálásra, azaz megfelel-e a befogadási feltételeknek. Ennek alapján a
következő megállapításokra jutott.
[10] 4.1. Az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt a sérelmezett bírósági döntést követő 60
napon belül nyújtották be [Abtv. 30. § (1) bekezdés]. Az indítvány tartalmazza azt a törvényi
rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására, továbbá
amely az indítványozó jogosultságát megalapozza [Abtv. 52. § (1b) bekezdés a) pont]. Az indítvány
tartalmazza az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét [Abtv. 52. § (1b) bekezdés b)
pont]. Az indítvány tartalmazza az Alkotmánybíróság által az indítványozó szerint vizsgálandó bírói
döntéseket [Abtv. 52. § (1b) bekezdés c) pont]. Az indítvány tartalmazza az Alaptörvénynek az
indítványozó véleménye szerint megsértett rendelkezéseit [Abtv. 52. § (1b) bekezdés d) pont]. Az
indítvány tartalmaz indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett bírói döntés miért ellentétes az
Alaptörvény megjelölt rendelkezésével [Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pont]. Az indítvány tartalmaz
kifejezett kérelmet a bírói döntés megsemmisítésére [Abtv. 52. § (1b) bekezdés f) pont]. Az indítvány
megfelel annak a tartalmi feltételnek, mely szerint az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már
kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva [Abtv. 27. § (1) bekezdés b) pont].
Az indítványozó jogosultnak tekinthető [Abtv. 51. § (1) bekezdés]. Az indítványozó érintettnek
tekinthető [Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) pont].
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[11] 4.2. Az Abtv. 29. §-a szerint az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést
érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés
esetén fogadja be. „E két feltétel alternatív jellegű, így az egyik fennállása önmagában is
megalapozza az Alkotmánybíróság érdemi eljárását {lásd pl. 21/2016. (XI. 30.) AB határozat,
Indokolás [20]; 34/2013. (XI. 22.) AB határozat, Indokolás [18]}. A feltételek meglétének a vizsgálata
az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörébe tartozik.” {Lásd legutóbb: 3329/2019. (XI. 26.) AB
végzés, Indokolás [10]}
[12] A testület gyakorlata következetes abban, hogy „[a]z Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény 24.
cikk (2) bekezdés d) pontja, valamint az Abtv. 27. §-a alapján a bírói döntést érdemben befolyásoló
alaptörvény-ellenesség kiküszöbölésére van jogköre, a bírói döntés irányának, a bizonyítékok bírói
mérlegelésének, és a bírósági eljárás teljes egészének ismételt felülbírálatára azonban már nem
rendelkezik hatáskörrel” {elsőként lásd: 3231/2012. (IX. 28.) AB végzés, Indokolás [4]}. „Az
Alkotmánybíróság az Abtv. 27. §-ában szabályozott hatáskörében eljárva a bírói döntés és az
Alaptörvény összhangját biztosítja. Ebből következően a bírói döntés alaptörvény-ellenességének
vizsgálata során az Alkotmánybíróság attól is tartózkodik, hogy a bíróságok felülbírálati jogköréhez
tartozó, szakjogi vagy kizárólag törvényértelmezési kérdésekben állást foglaljon {elsőként lásd:
3003/2012. (VI. 21.) AB végzés, Indokolás [4]; ezt követően megerősítette: 3065/2012. (VII. 26.) AB
végzés, Indokolás [5]; 3391/2012. (XII. 30.) AB végzés, Indokolás [25]; 7/2013. (III. 1.) AB határozat,
Indokolás [33]}.” {3137/2013. (VII. 2.) AB végzés, Indokolás [9]; lásd legutóbb például: 3006/2018.
(I. 22.) AB határozat, Indokolás [22]}
[13] „A jogszabályokat a bíróságok értelmezik, az Alkotmánybíróság csak az értelmezési tartomány
alkotmányos kereteit jelölheti ki. Ez a jogkör azonban nem teremthet alapot arra, hogy minden
olyan esetben beavatkozzon a bíróságok tevékenységébe, amikor olyan (állítólagos) jogszabálysértő
jogalkalmazásra került sor, mely egyéb jogorvoslati eszközzel már nem orvosolható. […] A bíró
bármely ténybeli vagy jogi tévedése nem teszi automatikusan tisztességtelenné az egész eljárást,
mivel az ilyen tévedések teljesen soha nem küszöbölhetők ki, azokat az igazságszolgáltatás ma
ismert rendszere magában hordozza.” {3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [14]–[15]; lásd
legutóbb például: 3006/2018. (I. 22.) AB határozat, Indokolás [22]} A „bírói döntés elleni
alkotmányjogi panasz nem tekinthető a bírósági szervezeten belül jogorvoslattal (már) nem
támadható bírói határozatok által okozott valamennyi jogsérelem orvoslása eszközének.”
{3107/2016. (V. 24.) AB végzés, Indokolás [35]; egyik legutóbbi megerősítő döntés például:
3329/2019. (XI. 26.) AB végzés, Indokolás [11]}.
[14] 4.3. Az alkotmányjogi panaszban foglalt érvelés szerint az Alaptörvény XIII. cikk (1)
bekezdésének sérelmét az indítványozó abban látja, hogy a bíróság kompenzáció nélkül hagyott egy
súlyos káresetet, az alperes biztosítótársaság egy jogszerűen megkötött szerződés alapján helytállási
kötelezettségének nem tett eleget.
[15] Amint arra az indítványozó maga is utal, az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint
különbséget kell tenni az alkotmányjogi és a polgári jogi tulajdonvédelem [Alaptörvény XIII. cikk (1)
bekezdés] között; a két védelmi kör nem azonos. Az alkotmányos tulajdonvédelem nem
azonosítható az absztrakt polgári jogi tulajdon védelmével és „nem vonható az alkotmányos
tulajdonvédelem alá minden olyan ügy, melyben az indítványozó állítása szerint jogsértő bírósági
határozatok eredményeként pervesztes lett, és ezért vagyonvesztést szenvedett el” {lásd például:
3120/2017. (V. 30.) AB határozat, Indokolás [40]}.
[16] 4.4. Azok az érvek, amelyeket az indítványozó az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésével
összefüggésben előadott, ugyancsak nem felelnek meg az Abtv. 29. §-ának, mert nem vetik fel annak
a kételyét, hogy az alternatív feltételek valamelyike teljesülne.
[17] Az indítványozó lényegében azt sérelmezi, hogy pervesztes lett, ennek orvoslása érdekében
nyújtotta be alkotmányjogi panaszát, amelyben tartalmilag az eljáró bíróságok ténymegállapítási
tevékenységét támadja, érvelése pedig részben az ítélet tartalmi kritikáját, részben az ítélet jogi
következtetései alapjául szolgáló bizonyításfelvétellel, a bizonyítékok értékelésével és különböző
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szakjogi szabályok értelmezésével kapcsolatos kritikákat foglal magában; valójában tehát
törvényességi felülbírálatot kér az Alkotmánybíróságtól, a panasz érdemi alkotmányjogi okfejtést
nem tartalmaz. A tényállás megállapítása és az ehhez vezető bizonyítékok felvétele és értékelése
azonban a bíróságok, nem pedig az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozó kérdés.
[18] Az Alkotmánybíróság az ezzel kapcsolatos töretlen gyakorlatának megfelelően – mely szerint
alkotmányjogi panasz alapján eljárva is csak az alkotmányossági szempontokat vizsgálja – a jelen
ügyben is tartózkodott attól, hogy a tényállás megállapítására, a rendelkezésre álló bizonyítékok
értékelésére, valamint a jogszabályok értelmezésére és azok alkalmazására hivatott bíróságok ezen
tevékenységét felülbírálja. Az Alkotmánybíróság – mint minden szakjogi, törvényességi felülbírálatra
irányuló indítvány kapcsán – ismételten rámutat arra, hogy „[a] tisztességes eljárás alapjoga [...]
nem teremthet alapot arra, hogy az Alkotmánybíróság a bírósági szervezet feletti »szuperbíróság«
szerepébe lépjen, és hagyományos jogorvoslati fórumként járjon el” {elsőként lásd: 3325/2012. (XI.
12.) AB végzés, Indokolás [14]}.
[19] A támadott bírósági döntések mindezekre tekintettel a jelen ügyben feltárható összefüggések
alapján – alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, vagy a bírói döntést érdemben befolyásoló
alaptörvény-ellenesség hiányában – nem képezhették érdemi vizsgálat tárgyát.
[20] 5. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Kúria mint felülvizsgálati bíróság
Pfv.V.20.509/2018/7. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.206/2016/50. számú ítélete és a
Fővárosi Törvényszék 26.P.25.417/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, az Ügyrend 30. § (2)
bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
Dr. Handó Tünde s. k.,
tanácsvezető alkotmánybíró
Dr. Handó Tünde s. k.
tanácsvezető alkotmánybíró
az aláírásban akadályozott
dr. Pokol Béla
előadó alkotmánybíró helyett

Dr. Handó Tünde s. k.
tanácsvezető alkotmánybíró
az aláírásban akadályozott
dr. Schanda Balázs
alkotmánybíró helyett

Dr. Handó Tünde s. k.
tanácsvezető alkotmánybíró
az aláírásban akadályozott
dr. Szalay Péter
alkotmánybíró helyett

Dr. Handó Tünde s. k.
tanácsvezető alkotmánybíró
az aláírásban akadályozott
dr. Szívós Mária
alkotmánybíró helyett
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BH
BH 2020.10.288
Halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettéért felel az elkövető, ha a veszélyeztető magatartása
indítja el azt az okfolyamatot, amelynek eredményeként bekövetkezik a sértett halálát okozó
közlekedési baleset. Ezt az okfolyamatot nem szakítja meg az, ha a veszélyhelyzetbe került személy
a veszély elhárításának nem a legmegfelelőbb módját választja, és az sem, ha az eredmény
bekövetkezésében más személy közlekedési szabályszegése is közrehatott [Btk. 234. §].
BH 2020.10.289
A balra kanyarodni szándékozó a bekanyarodást nem kezdheti meg, és nem is folytathatja, ha a
járműve előzését másik jármű már megkezdte, erről a bekanyarodás előtt meg kell győződnie [Btk.
235. §; KRESZ 31. § (1) bek. b) pont, (6) bek.].
BH 2020.10.295
A már kitöltött szabadságvesztésre vonatkozó alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények
miatti kártalanítás iránti igény elbírálására főszabályként a szabadítást végző büntetés-végrehajtási
intézet székhelye szerinti bv. bíró az illetékes; ugyanakkor ezen rendelkezés mellett, a büntetésvégrehajtási bíróra vonatkozó kötelező, különös szabály, hogy az elítélt vagy a védő ilyen irányú
külön kérelmére az elítélt lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye szerint illetékes bv. bíró jár el
[2013. évi CCXL. tv. (Bv.tv.) 50. § (2) és (6) bek., 70/A. § (6) bek.; Be. 24. § (1) és (3) bek.].
BH 2020.10.297
A szerződés és az arról kiállított okirat jogi hatása nem azonos. A szerződés jogi hatása az, hogy
kötelezettség keletkezik belőle a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.
Az okiratokhoz fűződő jogi hatás az anyagi bizonyító erő, ami az okiratok fajtáitól függően
különböző. Az ügyvéd alperes azzal, hogy megszerkesztette és ellenjegyzéssel látta el az adásvételi
szerződést és az azt felbontó megállapodást rögzítő ügyleti okiratot, nem okozta a felperes jogügylet
kapcsán bekövetkezett kárát [1959. évi IV. tv. (régi Ptk.) 198. § (1) bek., 200. § (2) bek., 339. §, 474.
§ (1)-(2) bek., 1952. évi III. tv. (régi Pp.) 196. § (1) bek., 199. §, 206. §, 221. §, 1998. évi XI. tv. 3. § (2)
bek., 23. §].
BH 2020.10.298
Jogalap nélküli gazdagodás esetén a gazdagodó félnek nem a követelést érvényesítő jogosultat ért
kárt – annak tényleges költségeit – kell megtérítenie, hanem a nála kimutatható vagyoni előnyt. A
jogosultnak ezért a jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránt indított perben nem azt kell
bizonyítania, hogy milyen összegű ráfordítások történtek az ingatlanon az ő vagyona terhére, hanem
azt, hogy a gazdagodónál milyen mértékű vagyoni előny keletkezett. A jogosultat ért vagyoni
hátrány mértéke a rovására bekövetkezett gazdagodás szempontjából közömbös [1959. évi IV. tv.
(rPtk.) 327. § (1) bek., 361. §].
BH 2020.10.306
I. A jogerős ítélet felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni. Kormányhatározatban
írtak esetleges megsértése felülvizsgálati eljárásban nem vizsgálható [Alaptörvény T) cikk (2) bek.,
2010. évi CXXX. tv. 23. § (1) bek. b) pont].
II. Ha egy jogorvoslati kérelemmel támadható közigazgatási határozat tárgyában a másodfokú
eljárásban más döntés születik, az önmagában kártérítési felelősséget nem alapoz meg. Egy pályázat
benyújtásával kapcsolatos kiadások, költségek – eredménytelen pályázat esetén – csak akkor
tartoznak a pályázó üzleti kockázata körébe, ha a pályázat elbírálására jogszerűen kerül sor [1959.
évi IV. tv. (rPtk.) 339. § (1) bek.].
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BH 2020.11.329
I. A szomszédjogi sérelemre alapított, a szükségtelen zavarástól való tartózkodás tilalmának
megsértésével keletkezett károk megtérítése iránti követeléseket a szerződésen kívül okozott
károkért való felelősségre vonatkozó általános szabályok szerint kell elbírálni.
II. A zavarás fennállása bizonyításra szoruló ténykérdés, a zavarás szükségtelenségének
megállapítása a bíróság mérlegelési tevékenységét igénylő jogkérdés. A zavarás ténye önmagában
nem alapítja meg a kártérítési felelősséget, és csak akkor kell vizsgálni, hogy a perbeli ingatlanok
értékcsökkenését eredményezte-e, ha a bíróság mérlegelési jogkörében eljárva a zavarás
szükségtelenségére következtet.
III. Minden esetben egyedileg kell azt megítélni, hogy a lakóingatlanok közelében felállított mobilátjátszótorony létesítése és üzemeltetése sérti-e a tulajdonosoknak az ingatlanuk zavartalan, a
meglévő környezeti adottságok használatához fűződő érdekét olyan mértékben, hogy az az
általános tűrési küszöböt meghaladja [2013. évi V. tv. (Ptk.) 5:23. §, 6:519. § (1) bek.].
BH 2020.11.334
A káronszerzés tilalmára figyelemmel a kártérítés mértékének megállapítása során a károsultat ért
vagyoni hátrányból le kell vonni azt a vagyoni előnyt, amelyhez a károsult a káresemény folytán
jutott. A perbeli esetben tehát az ingatlanban a károkozás folytán szükségessé vált beruházás
költségeiből mint kárból le kell vonni a beruházás értéknövelő hatását [1959. évi IV. tv. (Ptk.) 340.
§, 355. §, 1952. évi III. tv. (Pp.) 206. § (1) bek.].
BH 2020.11.339
Az Mt. 166. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kártérítési felelősség alóli mentesüléshez két együttes
feltétel szükséges, az, hogy a balesetnek egyáltalán ne legyen olyan oka, amely a munkavállaló
magatartásán kívül esik és annak oka a munkáltató részéről objektíve elháríthatatlan legyen. Ha
ugyanis nem kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta a kárt, vagy a kár oka
egyébként nem bizonyítható, nem állapítható meg a kimentési ok bizonyítása a bizonyításra
kötelezett munkáltató részéről [A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 166. § (2)
bekezdés b) pont].
BH 2020.11.340
I. A versenytilalmi megállapodásban a felek jogosultak kötbérfizetést kikötni arra az esetre, ha a
másik fél olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős. A kötbér kikötésének kifejezettnek
kell lennie [A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 228. § (6) bekezdés, Ptk. 6:1866:189. §].
II. Ha a felek a megállapodásban – kötbér helyett – kártérítésben állapodnak meg, az Mt.
kárfelelősségi szabályai az irányadóak, így az a szerződésszegésből eredő kár bizonyítása hiányában
nem érvényesíthető. Előre meghatározott összegű kártérítés kikötése pedig érvénytelen, arra igényt
jogszerűen nem lehet alapítani [A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 27. § (1)
bekezdés].
BH 2020.12.360
A büntetés-végrehajtási bírónak az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti
kártalanítási igény tárgyában hozott kártalanítást megállapító végzése ügydöntő, de nem jogerős
bírósági határozat, ezért ellene felülvizsgálatnak nincs helye. Lehetőség van azonban utólagos bv.
bírói eljárásra, ha az előző kérdésben nem a törvénynek megfelelően rendelkezett [2013. évi CCXL.
tv. (Bv.tv.) 10/A. § (1) bek., 50. § (1) bek. f) pont fa) és fb) alpont, h) pont 2. ford., 52-75. §, 71. § (1)
bek., 75/A. §; 3087/2020. (IV. 23.) AB határozat [38]].
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BH 2020.12.365
A méhekre veszélyes növényvédő szerrel történő permetezés fokozott veszéllyel járó tevékenység,
a kártérítő felelősséget megalapozó jogellenesség, a kár, valamint a kettő között fennálló releváns
ok-okozati összefüggés meglétének a bizonyítása ez esetben is a károsultat terheli. Kártérítő
felelősség hipotetikus (feltételezett) vagy alternatív okozatosságra nem alapozható [1959. évi IV. tv.
(régi Ptk.) 345. § (1) bek.].
BH 2020.12.367
A peres felek között fennálló víziközműves kapcsolódó szolgáltatási jogviszony folytán a felperes az
általa benyújtott szolgáltatásért átadási árat követelhet. A bíróság ezért polgári perben, polgári jogi
jogcímeken – jogalap nélküli gazdagodás, kártérítés – az átadási díjat nem állapíthatja meg [1959.
IV. tv. (régi Ptk.) 339. § (1) bek., 361. § (1) bek., a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv.
(Vkszt.) 2. §, 27. §, 67. §, 68. §].
BH 2020.12.370
Ha a felperest az alperesek olyan versenyjogot sértő kartellmegállapodása folytán éri kár, amely az
árak egyeztetésére is kiterjedően a piac felosztására irányult, az alperesek a közös károkozás
szabályai szerint felelnek, felelősségük egyetemleges. Ebből azonban nem következik, hogy a kár
bekövetkezésének időpontja (az elévülés kezdete) is egységesen egy időpont lehet [1959. évi IV. tv.
(rPtk.) 339., 344. §, 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 11. §].
BH 2020.12.372
A munkavállaló szabadon dönthet arról, hogy vállalkozásából az elért eredményt jövedelemként
kiveszi vagy a vállalkozásába fekteti.
Amennyiben a munkaviszonya jogellenes megszüntetését követően kárenyhítési kötelezettségének
eleget téve, saját vállalkozásából – igazoltan – munkabérben részesül, ezen jövedelem
beszámítandó a munkáltatótól származó jövedelempótló kártérítés összegébe [Mt. 82. §, 172. § (1)
bekezdés b) pont].

ÍH

*

ÍH 2020.88 SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE - KONZORCIUMI TAGOK EGYMÁS KÖZTI VISZONYA KÉSEDELEMMEL OKOZOTT KÁR
I. Egyetemleges kötelezettséget vállaló közös ajánlattevők (konzorciumi tagok) közül az erre
hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a jogosult (megrendelő) irányában a saját
kötelezettséget meghaladó szolgáltatást teljesített, ezért a másik (többi) társkötelezettel szemben a követelésnek őket terhelő része erejéig - megalapozott megtérítési követelése áll fenn. A
megrendelő felé fennálló egyetemleges felelőssége egyik tagnak sem ad alapot arra, hogy a saját
magatartása - szerződésszegése - miatt nála felmerült költségeket többletteljesítésre hivatkozva
áthárítsa a másik tagra [1959. évi IV. törvény 338. § (1) bekezdése].
II. Alaptalan a kötelezetti késedelemre alapított kártérítési igény, ha a kár a jogosultnak a teljesítési
határidő lejártát megelőzően elrendelt intézkedése miatt merült fel és a jogosult nem tudja
bizonyítani, hogy az ebben az időpontban ismert tényekből megalapozottan következtethetett arra,
hogy a kötelezett nem tud határidőben teljesíteni [1959. évi IV. törvény 302. § b) pont, 310. §].
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ÍH 2020.112 JÁRADÉK FELEMELÉSE, LEJÁRT JÁRADÉK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
I. A járadék felemelésére irányuló perben az egyes járadékelemeket nem lehet egymástól szigorúan
elkülönítetten vizsgálni, összességében kell értékelni azt, hogy a felperes létfenntartását szolgáló
többletköltségelemek tekintetében a járadék megítélése óta bekövetkezett-e lényeges változás
[1952. évi III. törvény (Pp.) 230. § (1) bekezdés].
II. Az életfenntartást biztosító - szerződéses (például életjáradék), illetve szerződésen kívüli (például
baleseti járadék, életjáradék, tartásdíj) - szolgáltatásokat időszakonként előre kell fizetni. A jogosult
a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített részleteket bírósági úton
többé nem követelheti [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 280. § (3) bekezdés].
ÍH 2020.129 VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE
A csődtörvény 33/A. § 2017. július 1. napjától hatályos (5) bekezdése már nem tartalmazza a korábbi
szabályozás szerinti, a hitelezői érdekek sérelmére vonatkozó törvényi vélelmet, hanem a bizonyítási
kötelezettségre vonatkozó szabályt ír elő, miszerint ebben az esetben a vezetőnek kell bizonyítania,
hogy vezetői tisztségének tartama alatt nem következett be a fizetésképtelenséggel fenyegető
helyzet, vagy, ha ilyen körülmény fennállt, akkor a vezetési feladatai ellátása során a hitelezők
érdekeit is figyelembe vette (1991. évi XLIX. törvény 33/A. §).

BDT

*

BDT2020. 4238.
A jogszabály által megengedett magatartás jogellenességet kizáró ok. A jogalkalmazó közigazgatási
szervnek jogszabály által előírt kötelezettsége megindokolni, hogy az adott ügyben miért alkalmazta
az adott jogszabályt, az ezzel összefüggő tényállási elemek határozatában való szerepeltetése ezért
jogszerű akkor is, ha egyébként alkalmasak lennének az érintett személy jóhírnevének
megsértésére. A jogellenességet kizáró körülmény fennálltát nem érinti az sem, ha a jogorvoslati
eljárás eredményeként a határozat jogszabálysértőnek minősül.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 2013. évi V. tv. 6:520. § d) pont, 6:548. § (1) bek.
BDT2020. 4240.
A felszámoló kártérítési felelősséggel tartozik, ha a zálogtárgy étékesítéséből befolyt vételár
törvényben meghatározott részét a zálogjogosult hitelezőnek nem fizeti ki, és ez okból a hitelező
igénye a felszámolási eljárásban kielégítetlen marad.
Alkalmazott jogszabályhely: 1991. évi XLIX. tv. 54. §
BDT2020. 4243.
A Cstv. 33/A. § (1) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő felelősségének megállapítása iránti per
megindítására az adós nevében eljáró felszámoló mellett a hitelező is jogosult. Ilyen per
megindításakor az arra jogosult a hitelezők közösségének érdekében indít pert. E
felelősségmegállapítási per teremti meg az alapot valamennyi hitelező számára a későbbi
marasztalási per megindításához, az egyéni igények érvényesítéséhez. Ezért, ha a beavatkozó a saját
hitelezői pozíciójából fakadó érdekére hivatkozással terjeszt elő beavatkozás iránti kérelmet, az nem
tekinthető az összes hitelező érdekében pert indított felperes érdekeivel ellentétesnek.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1952. évi III. tv. 54. §, 56. § (2) bek.; 1991. évi XLIX. tv. 33/A. §
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BDT2020. 4245.
I. A Be. kártalanításra vonatkozó, a jogviszony tartalmát és a jogérvényesítés módját meghatározó
rendelkezései anyagi jogi természetűek. A kártalanítási igényt magában foglaló keresetlevél
előterjesztésének határidejére azt a jogszabályt kell alkalmazni, amelynek hatálya alatt a
kártalanítási jogviszony, az ilyen igény érvényesítésére való jogosultság keletkezett.
II. A Be. szerinti kártalanításra vonatkozó tájékoztatás elmaradása nem változtat a kártalanítás
határidején, és nem jár azzal a jogkövetkezménnyel, hogy a határidő meg sem indul.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1998. évi XIX. tv. 582. §, 583. § (1) bek.; 2010. évi CXXX. tv. 15. § (1)
bek. a) pont, 15. § (2) bek. a) pont
BDT2020. 4252.
A nem vagyoni kárpótlás összegének meghatározásánál a károsult külföldi lakóhelyén kialakult
joggyakorlat nem irányadó, az adott káreseményből származó valamennyi igényt egységesen a
magyar jog és kapcsolódó joggyakorlat alapján kell elbírálni.
Alkalmazott jogszabályhelyek:1959. évi IV. tv. 76. §, 345. § (1) bek., 355. § (4) bek.; 2009. évi LXII. tv.
28. § (1), (2) bek.
BDT2020. 4253.
I. Nem állapítható meg a vezető tisztségviselő kártérítési felelőssége és nem kötelezhető kártérítés
megfizetésére, ha a gazdasági társaság által állított kár még nem következett be. A kárveszéllyel
fenyegető helyzet nem alapoz meg kártérítési felelősséget és nem keletkeztet kártérítési
kötelezettséget.
II. A felmentvény hatálytalanságának megállapítására nem a társasági határozatok bírósági
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok az irányadók. A felmentvény hatálytalanságának
megállapítását a társaság kérheti a társaságnak kárt okozó vezető tisztségviselőkkel szemben, az
igény érvényesítésének időbeli korlátjára pedig – perindítási határidőt vagy jogvesztő határidőt
előíró jogszabályi rendelkezés hiányában – az elévülés szabályait kell alkalmazni.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1959. évi IV. tv. 339. § (1) bek., 355. § (4) bek.; 2013. évi V. tv. 6:519.
§, 6:522. § (2) bek. a), b), c) pont; 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bek.
BDT2020. 4254.
A támogatások közös piaccal való összeegyeztethetőségének a megítélése az Európai Unió
Bizottságának kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ha a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató gazdasági társaság kárigénye érvényesítésének előfeltételét jelentő
bizottsági határozat nem született – és nincs is bizottsági eljárás folyamatban, amelyben ilyen
tartalmú határozat lenne hozható – az állami támogatást nyújtó szervezet kártérítésben való
marasztalására nincs mód.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1959. évi IV. tv. 339. § (1) bek.; Európai Unió Működéséről Szóló
Szerződés 107. cikk (1) bek., 108. cikk (3) bek.
BDT2020. 4255.
I. A tartást pótló járadék mértékét az elhunyt által nyújtott, kiesett tartásból kiindulva, a
jövedelempótló járadék számítására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával kell
meghatározni.
II. A vér szerinti apa halálával a vele egy családban élés lehetősége végérvényesen elvész gyermeke
és a gyermek anyja számára, amely hiány még egy szerető férj, illetve nevelőapa által sem pótolható
teljesen.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 2013. évi V. tv. 6:529. §
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BDT2020. 4256.
Ha az üzletrészt maga az adós társaság vásárolja meg, a vételárnak megfelelő összeg csak akkor nem
csökkenti a vagyonát, ha az üzletrész mint tagsági jogot megtestesítő vagyoni értékű jog az adott
piaci környezetben és a társaság gazdasági mutatói alapján valóban vagyoni értéket képvisel.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 2006. évi IV. tv. 135. § (1) és (5) bek.; 1991. évi XLIX. tv. 33/A. § (1)
bek.
BDT2020. 4258.
A kártalanítás iránti igényt tartalmazó keresetlevél előterjesztésének határideje a nyomozást
megszüntető határozat közlésével veszi kezdetét.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 1998. évi XIX. tv. 583. §; 1952. évi III. tv. 130. §, 157. §
BDT2020. 4263.
A bíróság által felmentett felszámoló ellen a Csődtv. 54. §-a alapján indított kártérítési per
eldöntésének nem előkérdése az, hogy a pert megindító adósnak a felszámolási eljárásban
előterjesztett egyezségi javaslata tárgyában a bíróság milyen határozatot hoz; ezért a peres eljárás
az egyezségi javaslat elbírálásáig történő felfüggesztésének nincs helye.
Alkalmazott jogszabályhelyek: 2016. évi CXXX. tv. 123. §, 383. §, 389. §; 1991. évi XLIX. tv. 41. §

*
Válogatás a Kúria Sajtótitkársága által 2020 negyedik negyedévében közzétett tájékoztatókból
A folyóirat szó szerint közöl egyes, a Kúria honlapján a Sajtó, közlemények, média menüpont alatt a
Kúria Sajtótitkársága által közétett, a Kúria tanácsai által elbírált ügyekről készített tájékoztatókat.
Biztosítási szerződésben alkalmazott általános szerződési feltétel tisztességtelenségével
összefüggő ügyben hozott határozatot a Kúria
Összefoglaló a Pfv.V.20.152/2020. számú jelentős ügyről.
A Kúria a 2020. szeptember 2-án meghozott Pfv.V.20.152/2020/7. számú ítéletével megállapította,
hogy a Generali Zrt. Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek elnevezésű általános
szerződési feltételeinek 2016. október 1-jétől alkalmazott I.14.B pontjában foglalt feltétele az
alperessel szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal érvénytelen.
A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a
szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg azáltal, hogy a Polgári
[3]Törvénykönyv általános elévülési időt megállapító szabályához képest olyan mértékben hozza a
fogyasztót hátrányosabb helyzetbe, hogy a szerződési feltétel alkalmazója annak egyedi tárgyalást
követő elfogadását tőle észszerűen nem várhatta el.”
Ezt meghaladóan a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
A Kúria ítéletének indokolásában rögzítette, hogy az általános szerződési feltételek I.14.B. pontjában
foglalt kikötés szerint a biztosítási szerződésből eredő igények egy év elteltével elévülnek. A kikötés
– az EUB C-415/11. számú ügyben hozott ítéletének figyelembe vételével vizsgálva – eltérést jelent
a diszpozitív szabályokhoz képest. A hatályos jogban szabályozottnál jelentősen hátrányosabb
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helyzetbe hozza a fogyasztót, mivel a biztosítási szerződésen alapuló igények bírósági
érvényesítésére nyitva álló határidő öt év helyett egy évre rövidül, amelyet a hatályos Ptk.
rendelkezései szerint nem szakíthat meg a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítással.
Emellett az elévülés nyugvására okot adó körülmény megszűnését követően három hónapon belül
bírósághoz kell fordulnia, különben az elévülés igényszüntető kifogást alapoz meg a biztosító
számára. Az elévülési idő könnyen eltelhet már azelőtt, hogy a biztosító szolgáltatása esedékessé
válna. Az alkalmazásával veszélybe kerülhet a biztosítási szerződés céljának megvalósulása, amely
semmiképp sem lehet a veszélyközösség érdeke. Az alperes tisztességes és méltányos eljárása
esetén nem várhatta el észszerűen, hogy e hátrányos kikötést a fogyasztó az egyedi tárgyalást
követően elfogadja.
A Kúria a Ptk.-tól eltérő kikötéseket összegző, támadott szerződési feltétel vonatkozásában
megállapította, hogy az jogi hatását és tartalmát tekintve nem szerződéskötési nyilatkozat, nem a
szerződéskötési mechanizmust szabályozza, nem a fogyasztó tájékoztatásának tartalmát, módját
határozza meg. Nem teszi az általános szerződési feltétel rendelkezéseit anélkül a szerződés részévé,
hogy azokról a fogyasztót tájékoztatni és neki az elfogadásról nyilatkoznia kellene. Az, ami miatt a
felperes a támadott feltételeket tisztességtelennek tartotta, a kikötések tartalmából nem
következik. A szerződéskötési eljárás pedig jogi értelemben nem lehet tisztességtelen.
A perbeli általános szerződési feltételeknek a kárbejelentéshez szükséges dokumentumokkal
kapcsolatos kikötései tisztességtelenek. A Fogyasztóvédelmi irányelv 1. cikk (2) bekezdését átültető
Ptk. 6:102. § (4) bekezdésében írt feltételek nem állnak fenn, ezért e kikötések tisztességtelensége
vizsgálható. A támadott kikötésekben az alperes olyan okiratok csatolásának kötelezettségét írja elő
kivétel nélkül minden esetre, amely a szükséges mértéket egyes esetekben meghaladhatja. A
jogszabályi rendelkezéshez képest ezen a módon további kötelezettséggel terheli a fogyasztót. A
kikötések általános jellegű, az alperessel szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő, feltétel nélküli
előírások. A fogyasztók így a szerződéskötéskor nincsenek abban a helyzetben, hogy felmérjék, őket
pontosan milyen iratcsatolási kötelezettség terheli, ha bekövetkezik a káresemény. A kikötés
alkalmazásával a biztosító a katalogizált iratok benyújtásától függővé teheti a szolgáltatási
kötelezettsége teljesítését. A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek egyensúlya ezáltal
indokolatlanul megbomlik a fogyasztó hátrányára.
Az avult értéken történő térítés kikötését a Ptk. 6:102. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a biztosítási díj indexálásával együtt kellett vizsgálni. A fogyasztónak nemcsak a biztosító térítésének
mechanizmusát – milyen esetben térít új értéken és mikor kárkori értéken – kellett átlátnia, hanem
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás viszonyát is. Az ÁSZF feltételei ennek levezetését nem
tartalmazzák, azok alapján az átlagosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos
fogyasztó nem tudja értékelni, miként van ellentételezve az indexált díj fizetése, és az az
ellentételezés megfelelő-e. A fogyasztó számára az általános és különös feltételek közötti viszony
nem átlátható, és nem ismerhető fel egyértelműen az avult értéken történő térítés releváns
gazdasági következménye. Az alperes úgy vállal korlátozott teljesítést a 85%-ot elérő avultság
esetére, hogy a fogyasztó díjfizetési kötelezettsége ezt nem követi, nem csökken annak
megfelelően. A fogyasztó ráadásul nem láthatja előre, hogy az ingóságok értékcsökkenése milyen
ütemben és mikor éri el a 85%-ot. Nincs ezért abban a helyzetben, hogy a szerződési feltételekben
rejlő egyensúlytalanságot elhárítsa. A biztosítási szerződés az időmúlást nem általánosan tekinti a
felek teljesítését befolyásoló körülménynek, hanem azt kizárólag az alperes teljesítésénél veszi
figyelembe, ezáltal a fogyasztót kedvezőtlenebb jogi helyzetbe hozza, ezért a kikötés tisztességtelen.
A biztosítási szolgáltatásokat nyújtó Generali Zrt. alperes 2016. október 1-jétől alkalmazta a
fogyasztókkal kötött szerződéseiben a 19834 nyomtatványszámú Házőrző otthon- és életmódbiztosítási feltételek elnevezésű általános szerződési feltételeket.
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Az ügyész felperes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:102. § (1)
bekezdésére és 6:105. § (2) bekezdésére alapított keresetében annak megállapítását kérte, hogy az
általános szerződési feltételeknek a fedezetfeltöltésről, a kárbejelentéshez szükséges
dokumentumokról, az elévülésről, a Ptk. rendelkezéseitől eltérő általános szerződési feltételekről,
valamint az avult érték térítéséről szóló, konkrétan meghatározott rendelkezései tisztességtelenek,
ezért azok az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek. Kérte továbbá,
hogy a bíróság kötelezze az alperest, hozzon nyilvánosságra a saját költségére a bíróság által
megállapított szövegű, az érvénytelenség megállapítására vonatkozó közleményt.
Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Az elsőfokú bíróság kijavított ítéletében
megállapította, hogy az általános szerződési feltételek I.11.A.e)i.4. és 5. pontjának, valamint
I.11.A.e)ii.2. pont 1-4. francia bekezdésének a kárbejelentéshez szükséges dokumentumokról szóló
feltétele, továbbá a Ptk. rendelkezéseitől eltérő feltételekről szóló feltételének egyik (I.14.E.5.)
pontja tisztességtelen, így az annak alkalmazójával szerződött valamennyi félre kiterjedő hatállyal
érvénytelen. Kötelezte az alperest az ítélet által megszövegezett közlemény közzétételére. A
keresetet egyebekben elutasította.
A felperes és az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság
ítéletének a halottvizsgálati bizonyítványt érintő rendelkezését, továbbá a Közlemény erre
vonatkozó részét – a fellebbezési kérelem és a fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül –
hatályon kívül helyezte. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit
nem érintette. Fellebbezett rendelkezéseit részben és akként változtatta meg, hogy megállapította,
tisztességtelen, így az alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen az
általános szerződési feltételek avult érték térítéséről szóló, keresettel támadott feltétele. Az alperes
által közzéteendő közlemény szövegét ennek megfelelően kiegészítette. Egyebekben az elsőfokú
bíróság ítéletét – a Közlemény szövegét akként pontosítva, hogy az a kijavított elsőfokú ítéletre
hivatkozik – helybenhagyta.
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet részbeni hatályon kívül helyezését, és a Ptk.
6:102. § (1)-(2) bekezdése, 6:104. § (1) bekezdés i) pontja alapján az általános szerződési
feltételeknek az elévülésről, valamint a Ptk. rendelkezéseitől eltérő kikötésekről szóló, keresettel
támadott valamennyi pontja tisztességtelenségének és annak megállapítását kérte, hogy azok az
alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek. Kérte továbbá elrendelni,
hogy a kikötés alkalmazója gondoskodjon a saját költségére, a Kúria által meghatározott módon a
kikötések érvénytelenségének megállapítására vonatkozó, a Kúria által megállapított szövegű
közlemény közzétételéről.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében a Ptk. 6:102. § (1)-(4) bekezdésében, a biztosítási
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény. 124. § (1)-(2) bekezdésében, a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 215. §-ában és 221. § (1) bekezdésében
foglaltak megsértésére hivatkozással kérte a jogerős ítélet részbeni hatályon kívül helyezését, és
helyette a jogszabályoknak megfelelő, a keresetet elutasító határozat hozatalát.
A Kúria ítéletével a jogerős ítéletet részben – az illeték viselésére is kiterjedően – hatályon kívül
helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét ebben a körben megváltoztatta és megállapította, hogy az
alperes Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek elnevezésű általános szerződési
feltételeinek 2016. október 1-jétől alkalmazott I.14.B pontjában foglalt feltétele az alperessel
szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal érvénytelen.
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Kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül saját költségén egy országos napilapban és internetes
honlapján 30 napig elérhetően tegye közzé az alábbi közleményt:
Budapest, 2020. október 2.

A Kúria Sajtótitkársága

Forrás: https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/biztositasi-szerzodesben-alkalmazott-altalanosszerzodesi-feltetel-tisztessegtelensegevel
A jogtalan vagyoni előnyből származó általános kártérítéssel kapcsolatos ügyben hozott döntést
a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.20.223/2020/8. számú kiemelt ügyben hozott egyedi határozatról.
Kiemelt jelentőségű polgári perben hozott ítéletet a Kúria.
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás lényege szerint az I. rendű alperesi betéti társaság (és
annak II. rendű és IV. rendű alperesi beltagjai) megismertek egy – a felperesnél, illetve jogelődjénél
kifejlesztett – sajátos műszaki-gazdasági-szervezési ismereteket (know-how) hasznosító
hurokkötöző gépet. Ezt követően az I. rendű alperes 2006-ban vállalkozási szerződést kötve a III.
rendű alperes céggel a megismert, és nyilvánosságra nem hozott műszaki megoldás felhasználásával
– a felperes engedélye nélkül – 11 gépet szállított a III. rendű alperesnek, aki ezekkel ugyanolyan
hurkokat termelt és értékesített éveken át (2006-2010 között), mint a felperes.
A Kúria az előzményi perújítási eljárásban hozott rész- és közbenső ítéletében megállapította, hogy
az I.-IV. rendű alperesek megsértették a felperesnek a hurokkötöző géphez kapcsolódó műszakigazdasági-szervezési ismerethez (know-how) mint üzleti titokhoz fűződő jogát, és kimondta, hogy
kártérítési felelősség terheli őket a felperesnek a titoksértéssel okozott kárért.
A rész- és közbenső ítéletet követően lefolytatott új eljárásban – egyéb, a felülvizsgálati eljárásban
már nem érintett kereseti kérelmeken túlmenően – a felperes mintegy 940.000.000 forint összegű,
több elemű kártérítési igényének összegszerűségét, valamint a jogtalan eltulajdonítással szerzett
vagyoni előnyből részeltetés jogcímén igényelt az I. rendű alperessel szemben 88.000.000 forint, a
III. rendű alperessel szemben 570.000.000 forint kereseti kérelmek összegszerűségét kellett a
bíróságoknak megítélniük.
Az elsőfokú bíróság ítéletével az I. rendű és III. rendű alperest 480.000.000 forint kártérítés
egyetemleges megfizetésére kötelezte, az I. rendű alperes betéti társaság II. rendű és III. rendű
beltagjainak mögöttes felelősségének kimondásával. Ezt a kártérítési összeget – miután a felajánlott
valamennyi bizonyítás lefolytatását követően a kár összegszerűsége pontosan nem volt
meghatározható – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 359.
§ (1) bekezdése szerinti ún. általános kártérítésként ítélte meg. Ezen felül az elsőfokú bíróság az I.
rendű alperest jogsértéssel elért vagyoni előnyből való részeltetés címén több mint 84.000.000
forint, míg a III. rendű alperest ugyanezen a jogcímen 570.000.000 forintot meghaladó összeg
megfizetésére is kötelezte a felperes javára.
Az I., II. és IV. rendű alperesek fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú
bíróság ítéletét részben megváltoztatta és az I. rendű alperes marasztalását a kártérítési összeg
tekintetében 100.000.000 forintra, a részeltetés körében 3.500.000 forintra leszállította,
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egyebekben az elsőfokú ítélet fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyta. (A III. rendű alperes a
fellebbezését visszavonta, ezért az ő vonatkozásában az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett.)
A jogerős ítélet ellen a felperes felülvizsgálati kérelmet, az I., II. és IV. rendű alperesek csatlakozó
felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő.
A felülvizsgálati eljárásban a Kúria a felülvizsgálati kérelmet részben, az általános kártérítés
tekintetében alaposnak, a vagyoni részeltetés vonatkozásában alaptalannak, míg a csatlakozó
felülvizsgálati kérelmet teljes egészében alaptalannak ítélte.
Mivel mind a felperes, mind az alperesek felülvizsgálati, illetve csatlakozó felülvizsgálati
kérelmeikben kizárólag eljárási szabálysértésekre hivatkoztak [a bizonyítékok értékelésének
szabályát tartalmazó Pp. 206. § (1) bekezdésére, a határozat indokolásának kötelezettségét
tartalmazó Pp. 221. § (1) bekezdésére, valamint az alperesek a bizonyítási teher szabályát
megfogalmazó Pp. 164. §-ára], elöljáróban a Kúria hangsúlyozta a felülvizsgálati eljárás rendkívüli
jogorvoslati jellegét.
A felülvizsgálati eljárás eredményeként a Kúria úgy ítélte meg, hogy a másodfokú bíróság tévesen,
ezáltal a bizonyítékok mérlegelésének szabályát [Pp. 206. § (1) bekezdés] részben megsértve, az ügy
érdemére kihatóan jogszabályt sértve nem tulajdonított jelentőséget az I. rendű alperes 2010. évi
és ezt követő években az egyszerűsített mérlegében „immateriális javak” soron önmaga által
kimutatott 245.000.000 forintos értéknek. Ezért a Kúria e körülményt – valamint a másodfokú
bíróság által helytállóan figyelembe vett további perbeli adatokat – értékelve az I. rendű – valamint
a mögöttesen felelős II. rendű és IV. rendű alperesek – által fizetendő általános kártérítés összegét
200.000.000 forintban állapította meg, egyebekben a per főtárgyát nem érintette.
A jogtalan vagyoni előnyből részeltetéssel összefüggésben – visszautalva a felülvizsgálati eljárás
rendkívüli jogorvoslati jellegére, és az arra vonatkozó szigorú eljárási szabályokra – kiemelte, hogy a
másodfokú bíróság a káron szerzés tilalmának mint anyagi jogi jogintézménynek
figyelembevételével utasította el a felperes keresetét, azaz nem bizonyítékértékelési, mérlegelési
tevékenysége keretében eljárva, ezért – miután a felperes adekvát anyagi jogi jogszabálysértést nem
jelölt meg és arra szövegesen sem hivatkozott – a Pp. 206. § (1) bekezdésének megsértését e körben
érdemben nem vizsgálhatta.
Budapest, 2020. október 7.
A Kúria Sajtótitkársága
Forrás: https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/jogtalan-vagyoni-elonybol-szarmazo-altalanoskarteritessel-kapcsolatos-ugyben-hozott-dontest
A Kúria határozatának tárgya a szerződés megszegésével okozati összefüggésben nem álló kár
adóraktári engedély elvesztése esetén
Tájékoztató a Pfv.V.20.906/2020/5. számú ügyben hozott egyedi határozatról.
A felperes jogelődje és az alperes közötti letéti szerződés alapján a felperes jogelődje arra vállalt
kötelezettséget, hogy telephelyén a letevő tulajdonában álló gázolajat letéti őrzésbe veszi, tárolja,
kezeli, megőrzi, továbbá a szerződés megszűnésekor a szerződésben foglaltak szerinti
mennyiségben és a megőrzött minőségben a letevő rendelkezésére bocsátja. A letéti szerződés
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lehetővé tette, hogy a letevő a betárolásra kikötött kapacitást ne vagy ne teljes mértékben használja
ki, ebben az esetben a tárolási díj 80%-át készenléti díjként volt köteles teljesíteni.
Az alperes a tárolót nem vette igénybe, és a felperesi jogelőd késedelmesen kiállított számláit sem
fizette meg. A hatóság az adóraktári engedélyes tevékenység folytatását azzal engedélyezte a
felperes jogelődjének, hogy 300.000.000 forint jövedéki biztosítékot ajánl fel. A felperes jogelődjétől
a hatóság az az adóraktári engedélyt visszavonta, mert jövedéki adófizetési kötelezettségének nem
tett eleget, a bankgarancia összegéből szedte azt be a hatóság, és a bankgarancia visszapótlására
nem került sor. A felperesi jogelőddel szemben felszámolási eljárás indult, amelynek
eredményeként jogutód nélkül megszűnt.
A felperes mint engedményes számlatartozásból és kártérítésből álló követelést érvényesített az
alperessel szemben.
A bíróság jogerős ítéletével kötelezte az alperest a számlákban szereplő összeg arányos részének
felperes javára történő megfizetésére, ugyanakkor a kártérítési követelést elutasította.
A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy a bíróság jogszabálysértés
nélkül jutott arra a következtetésre, hogy a felperes jogelődje és az alperes közötti szerződés
megszűnésének oka az volt, hogy a felperes jogelődje elveszítette az adóraktári engedélyét, így erre
figyelemmel a szerződés teljesítésére engedély hiányában nem volt lehetőség. Ha a felperesi
jogelődöt a szerződés megszűnésével összefüggésben kár érte, az nem az alperes azon – egyébként
szerződésszegő – magatartására vezethető vissza, hogy az esedékessé vált készenléti díjakat nem
fizette meg. Önmagában a készenléti díjak alperes általi megfizetése nem biztosította volna a súlyos
likviditási problémákkal küszködő felperesi jogelőd működésének feltételeit.
Budapest, 2020. november 13.
A Kúria Sajtótitkársága
Forrás: https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/kuria-hatarozatanak-targya-szerzodes-megszegesevelokozati-osszefuggesben-nem-allo-kar
A magzat genetikai rendellenessége felismerésének elmulasztása miatt érvényesített kártérítési
igény iránti perben döntött a Kúria
Tájékoztató a Pfv.III.21.127/2019/6. számú tárgyában hozott határozatról.
Az I. rendű felperes által a terhesgondozása során kért, a Down-kór szűrésére alkalmas kombinált
teszthez szükséges ultrahangvizsgálatot az alperes szakorvosa végezte. A szűrővizsgálat eredménye
negatív volt, az I-II. rendű felperesek gyermeke, a III. rendű felperes testvére mégis Down-kór
rendellenességgel született.
A felperesek keresetükben annak megállapítását kérték, hogy az alperes megsértette az I. rendű
felperes önrendelkezéshez, az I-II. rendű felperesek családtervezéshez és a felperesek teljes és
egészséges családban éléshez való személyhez fűződő jogát. Kérték továbbá az alperesnek a vagyoni
és nem vagyoni káraik megtérítésére kötelezését.
Az elsőfokú bíróság rész- és közbenső ítéletével megállapította az alperesnek a magzat fejlődési
rendellenessége fel nem ismerésével kapcsolatos mulasztásai miatt a felpereseket ért károkért
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fennálló kártérítési felelősségét, valamint a felperesek személyhez fűződő jogainak az alperes általi
megsértését.
Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság rész- és
közbenső ítéletét megváltoztatta, és a keresetet elutasította. Mivel az ultrahangvizsgálatot végző
orvos az akkor hatályos szakmai protokoll által megkövetelt képzettséggel nem rendelkezett, ezért
helyesnek tekintette az elsőfokú bíróságnak azt a megállapítását, hogy az alperes nem az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 77. § (3) bekezdése szerinti elvárható
gondosságot tanúsította. A szakértői bizonyítás eredményét értékelve azonban arra a
következtetésre jutott, hogy a kombinált teszt eredménye akkor sem emelte volna az I. rendű
felperest magasabb kockázati körbe, ha az ultrahangvizsgálatot az előírt képzettségű orvos végezte
volna, mert az ő eljárása esetén sem lett volna nagyobb esély pontosabb vizsgálati eredmény
elérésére. Emiatt azt állapította meg, hogy bár az alperes eljárása nem felelt meg a szakmai protokoll
előírásainak, a szabályszegése nem állt okozati összefüggésben a felperesek kárával.
A felperesek felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria rész- és közbenső ítéletével a jogerős ítéletet
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság rész- és közbenső ítéletét helybenhagyta. Kiemelte,
hogy a szakmai protokollnak a kereset megalapozottsága szempontjából lényeges előírásai olyan, a
Down-kór méhen belüli szűrése és diagnosztikája tekintetében követendő szakmai szabályoknak
minősültek, amelyeknek az alperes által nyújtott ellátás során is érvényesülniük kellett, az alperes
alkalmazottainak azok betartásával kellett eljárniuk. Rámutatott arra, hogy az egészségügyi
dokumentáció hiányossága az adott esetben annak a ténynek a bizonyítatlanságát okozta, hogy a
szakmai protokoll által megkövetelt képzettségű orvos az első trimeszteri ultrahangvizsgálat alapján
ugyanarra az eredményre jutott volna, mint az alperes orvosa. A jogerős ítélet indokolásában
foglaltaktól eltérően ezért azt állapította meg, hogy az alperes a szakmai szabályszegése és a kár
közötti okozati összefüggés hiányát bizonyítani nem tudta, a kimentése sikertelen volt, és a
kártérítési felelősség alól nem mentesülhetett.
Budapest, 2020. november 30.
A Kúria Sajtótitkársága
Forrás: https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/magzat-genetikai-rendellenessege-felismeresenekelmulasztasa-miatt-ervenyesitett-karteritesi
A Kúria határozatot hozott közlekedési baleset során szerzett egészségkárosodás miatti kártérítés
tárgyában
Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.438/2019. számú egyedi ügyben kártérítés megfizetése tárgyában
hozott határozatról
A felperesek keresetükben az alperest vagyoni és nem vagyoni káraik megtérítésére kérték
kötelezni. Az I. rendű felperes 2013. augusztus 14-én gyalogosként közlekedési balesetet
szenvedett, melynek során maradandó egészségkárosodásai keletkeztek.
Az I. rendű felperes a balesetet követően 10 napig volt kómában, hat hónapot töltött kórházban és
rehabilitációs intézményekben, több műtéten esett át, a tényleges gyógytartam két évre tehető.
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A per 2016-ban indult, az I. rendű felperes egészségkárosodásával kapcsolatos bonyolult
szakkérdések, valamint a számos kártérítési jogcím miatt hosszadalmas szakértői bizonyítás,
bonyolult járadékszámítások voltak szükségesek.
Az elsőfokú bíróság ítéletével számos jogcímen (pl. keresetveszteség, gyógyszerköltség stb.) ítélt
meg kártérítést, a másodfokú bíróság egyes jogcímeket eltérően ítélt meg vagy jogalapjában vagy
összegszerűségében, az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta.
A Kúria a jogerős ítéletet részben hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság rendelkezését
hagyta helyben, részben a jogerős ítéletet tartotta fenn hatályában. A felülvizsgálati és csatlakozó
felülvizsgálati kérelem összesen 17 jogcímet érintett.
Budapest, 2020. november 30.
A Kúria Sajtótitkársága
Forrás: https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/kuria-hatarozatot-hozott-kozlekedesi-baleset-soranszerzett-egeszsegkarosodas-miatti
Egészségügyi szolgáltatóval szembeni kártérítés megfizetése iránt indított perben hozott
határozatot a Kúria
Tájékoztató a Pfv.III.21.447/2019/6. számú, különös munkaigényű perben hozott határozatról.
Az alperes a felpereseknek – a perindítás után elhunyt – hozzátartozóján a nyombélben talált
elváltozás miatt, annak eltávolítása érdekében műtéti beavatkozással gyomoreltávolítást végzett,
mert a feltárást követő kórszövettani vizsgálat eredménye rosszindulatú daganatsejtek jelenlétét
igazolta. A később elvégzett vizsgálat alapján azonban csupán fekélyt állapítottak meg.
A felperesek keresetükben – a hozzátartójuk perbeli jogutódaiként – az alperes vagyoni és nem
vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezését kérték.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztató jogerős ítéletével a
keresetnek nagyobb részben helyt adott. A szakértői bizonyítás eredménye alapján egyértelműen
megállapítható orvosszakmai hibát abban jelölte meg, hogy a sebész a műtéti beavatkozás során
egyetlen mintát küldött fagyasztásos vizsgálatra, a patológus pedig nem észlelte a diagnózishoz
megfelelő mennyiségű minta hiányát, és a kórismézéshez szükséges festés elvégzését is
elmulasztotta. Kiemelte, hogy bár önmagában a diagnosztikai hiba a kártérítési felelősséget nem
alapozza meg, de az adott esetben az alperes nem tett meg mindent annak elkerülése, vagyis a
gyomorban talált fekélyes elváltozás okának pontos diagnosztizálása érdekében.
Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet részben hatályon kívül
helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, és az alperes által a felpereseknek
fizetendő marasztalás összegét leszállította, egyebekben a per főtárgya tekintetében a jogerős
ítéletet hatályában fenntartotta. Rámutatott arra, hogy – a következetes bírói gyakorlatnak
megfelelően – az alperesnek a felelősség alóli mentesüléséhez azt kellett volna bizonyítania: a
helyes diagnózis felállítása érdekében megtett minden, a szakma szabályai szerint indokolt
intézkedést, illetve tevékenysége az elvárható gondosság követelményének is megfelelt. Ebben a
körben volt döntő jelentősége a mintavétel helyességének, amit a szakértői vélemény cáfolt. Mivel
pedig a szakértői vélemény aggálymentesnek minősült, az az alperes állította hibákban nem
szenvedett, ezért a másodfokú bíróság azt helyesen fogadta az ítélkezése alapjául.
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Budapest, 2020. december 3.
A Kúria Sajtótitkársága
Forrás: https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/egeszsegugyi-szolgaltatoval-szembeni-karteritesmegfizetese-irant-inditott-perben-hozott

***
KÖZLEMÉNYEK, HÍREK, ESEMÉNYEK
A Brexit-megállapodás
2020. december 24. napján megszületett a Brexit-megállapodás az Európai Unió és Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) között (Kereskedelmi és
együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-Közösség, és
másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között). A megállapodás nem
tartalmaz a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket.
Nincs hír egyelőre arról sem, hogy az Egyesült Királyság csatlakozna a Luganói Egyezményhez. 11 Az
Egyesült Királyság Igazságügyi Minisztériuma 2020. december 31. napján közzétett egy útmutatót a
határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozóan Anglia és Wales bíróságainak eljárása
esetén. 12
*
A 2020. évi CL. törvény – jogszabályi változások az áldozatok segítése, az igényérvényesítés
jogszabályi feltételeinek könnyítése érdekében
2020. december 19-én lépett hatályba a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő
visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CL.
törvény, amely számos jogszabályt – kiemelve e körben a Be.-t, a Bv. tv.-t, a Pp.-t, és a gyorsított
perről szóló 2020. évi LXX. törvényt – módosított 2021. január 1-jei hatállyal.
A 2020. évi CL. törvény lényegesen módosította a Be.-ben a polgári jogi igény fogalmára (56. §),
valamint a polgári jogi igény érvényesítésére (355. §, 555-556. §), egyéb törvényes útra utasítására
(560. §) és elbírálására (571. §) vonatkozó rendelkezéseket. A 2020. évi CL. törvény – a címéből
egyértelműen nem következően – számos olyan módosítást tartalmaz, amely „nem kifejezetten a
börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárásban történő sértetti kielégítés lehetőségeit növelik,
hanem általában a sértettek kiemelt támogatását szolgáló szabályozási megoldásokat jelentenek”,
ahogy azt maga a törvényjavaslat miniszteri indokolása hangsúlyozza.
*

Lásd részletesebben: Ralf Michaels: Brexit Deal: What Happens To Judicial Cooperation in Civil Matters?. December
26, 2020. https://conflictoflaws.net/2020/brexit-deal-what-happens-to-judicial-cooperation-in-civil-matters/
12
Lásd részletesebben: Andrew Dickinson: Walking Solo – A New Path for the Conflict of Laws in England. January 4,
2021. https://conflictoflaws.net/2021/walking-solo-a-new-path-for-the-conflict-of-laws-in-england/
11
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A Pp. mód. tv. (a 2020. évi CXIX. törvény) változtatott egyes kártérítési, fuvarozási és biztosítási
perek hatásköri és illetékességi szabályain.
[1] A Pp. 20. § (3) bekezdése tartalmazza a járásbírósági hatáskörbe nem tartozó pereket, ezt a
felsorolást most a mód. tv. 2. § kiegészítette a jogi személy tagjának és képviselőjének a tagsági,
illetve képviseleti jogviszonyán alapuló felelősségével kapcsolatos, valamint a nemzetközi
árufuvarozási és nemzetközi szállítmányozási perekkel.
(A mód. tv. 2. §-ához fűzött indoklás szerint a jogalkalmazói jelzések alapján a Pp. hatásköri
szabályozása annyiban módosul, hogy egyes speciális tárgyú perek – pertárgyértéktől függetlenül –
a törvényszék hatáskörébe kerülnek. Ennek indoka egyrészt az ügyeloszlás optimalizálása a
járásbírósági, illetve törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyek tekintetében, másrészt az ügyek
elbírálásához szükséges speciális szakértelem megfelelő biztosítása. Mindezekre tekintettel a jogi
személy tagjának és képviselőjének a tagsági, illetve képviseleti jogviszonyán alapuló felelősségével
kapcsolatos perek, az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek, valamint a
nemzetközi árufuvarozási és nemzetközi szállítmányozási perek e törvény hatálybalépését követően
a törvényszék hatáskörébe tartoznak.)
[2] A Pp. 26. § (2) bek. szerint, ha a felelősségbiztosítási szerződéssel összefüggő törvényi
rendelkezés alapján a károsult kártérítési, illetve sérelemdíj iránti igényét a károkozótól eltérő
harmadik személlyel szemben is érvényesítheti, e harmadik személlyel szemben indított perre –
törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése
hiányában – az a bíróság, amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely
hiányában belföldi tartózkodási helye, vagy ha a felperes nem természetes személy, belföldi
székhelye található kizárólagosan illetékes. Ha a felperes belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel
vagy székhellyel nem rendelkezik, a bíróság illetékességét az általános szabályok szerint kell
megállapítani.
Ezt a bekezdést a mód. tv. 3 §-a egy mondattal egészítette ki: Felperesi pertársaság esetén a per a
felperesek bármelyikére illetékes bíróság előtt megindítható.
(A mód.tv. 3. §-ához fűzött indoklás szerint a jogalkalmazói tapasztalatokra tekintettel a Pp.
kizárólagos illetékességi szabályainak kiegészítésére azért kerül sor, hogy az együttes perlés
lehetősége megvalósulhasson egyes esetekben, amikor a jogvita alapjául szolgáló jogviszonyban
kötelezetti, illetve jogosulti pozícióban többalanyúság áll fenn.
A gyengébb félnek tekintett fogyasztót védi a vállalkozással szemben az a főszabály, hogy lehetőleg
a lakóhelye szerinti bíróságon induljon meg vele szemben az eljárás, azonban ez a jogvédelem az
azonos perbeli pozícióban lévő fogyasztókat egymással szemben nem illeti meg. Ezért az eljárás az
alperesek bármelyikére illetékes bíróság előtt valamennyi alperes ellen megindítható, annak
érdekében, hogy a jogviszony egységesen elbírálásra kerülhessen, ami a perhatékonyság megfelelő
érvényesülését is szolgálja. Hasonló megfontolásból kerül kiegészítésre a felelősségbiztosítási
szerződéssel összefüggő kizárólagos illetékességi szabály is, amely több károsultat érintő
káresemény vonatkozásában teszi lehetővé, hogy bármelyik károsult lakóhelye szerinti bíróság
eljárhasson a kártérítési igény elbírálása érdekében.)
[3] A módosító rendelkezéseket a mód. törvény hatálybalépését, azaz 2021. január 1-je után indult
ügyekben kell alkalmazni.
Megjegyzés: lapunk 2019/II/2 sz. alatt tette közzé a Pp. 26. § (2) alkalmazására vonatkozó kúriai
végzést.
*
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Vékás Lajos: Szerződésszegési kártérítési felelősség a bírói gyakorlatban. Magyar Jog, 2020/10. sz.
557-566. o.
Izsó Krisztina: A szerződések érdekbeli és gazdasági lehetetlenüléséről a 2020-as világjárvány
kapcsán. Magyar Jog, 2020/10. sz. 567-572. o.
Dr. Gellérné dr. Lukács Éva – Paragh Brigitta: A magyar biztosítottak részvétele az európai uniós
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Nemes András: Objektív felelősség a sportban. Sportjog, 2020/3. sz. 8-13. o.
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*
Biztosítás és Kockázat c. folyóirat 2020/3-4. száma
Biztosítás és Kockázat c. folyóirat 2020/3-4. száma
https://mabisz.hu/wp-content/uploads/2020/11/biztositas-es-kockazat-7-evf-3-4-szam.pdf
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Interjú Bod Péter Ákossal – Lambert Gábor
Élettartam-kockázat Csehországban és Magyarországon – Gogola Ján, Vékás Péter
Az idősödés fogalmának egy lehetséges átdefiniálása és ennek implikációi – Banyár József
Az agilitás szerepe a biztosítási szektorban – Hernády Balázs, Vanczák Gergely Pál
A COVID-19 járvány hatásai a magyar biztosítási piacra – Kelemen Kitti, Németh Viktória
Pénzügyi tudatosság fejlesztése az öngondoskodási szemlélet erősítéséért – Németh-Lékó Adrienn
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Életútinterjú Dr. Kepecs Gáborral – Gárdos Judit, Vajda Róza
Múltunk emlékei rovat – Horváth Gyula, Tamás Gábor
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FÓRUM
Szerkesztők fóruma
Úgy látjuk, eljött az ideje annak, hogy néhány aktuális jogi problémával kapcsolatban rövid, kötetlen
formában is megszólaltassuk szerkesztőinket és persze olvasóinkat. Látva a bírói gyakorlat alakulását
is, első alkalommal az elévülés biztosítási szerződésben játszott szerepe kerül terítékre. Lapunk
következő számában az olvasói felvetéseknek, hozzászólásoknak is örömmel adunk teret.
*
A biztosítási szerződésekből eredő követelések elévülésének néhány aktuális kérdése
[1] A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás – a korábbi Ptk. szabállyal ellentétben – az
elévülést nem szakítja meg, Ptk. 6:25. §.
[2] Az elévülés megszakítására vezető okokat a Ptk. a rPtk. szabályoktól (Ptk. 327. § (1) némileg
eltérően határozta meg. Kimaradt az okok közül a kötelezett írásbeli felszólítása, ugyanis a sikertelen
felszólítást követően a megfelelő és elvárható jogosulti magatartás nem az újabb és újabb
felszólítás, s ezzel a követelés kikényszeríthetőségének végtelen ideig való fenntartása, hanem a
követelés érvényesítése.
[3] Beigazolódott-e az az aggodalom, hogy egyes szakmák (fuvarozás, biztosítás stb.) rövidebb
elévülési igényei perre kényszerítik az ügyfeleket, mert az írásbeli felszólításnak már nincs
megszakító hatálya, mint korábban.
[4] Lehet-e tudni jó gyakorlatokról, akár külföldről, arra, hogy egyedi esetben a jogok ne sérüljenek,
de perelni se kelljen rögtön.
Bevezető felvetések
[5] A biztosítási szerződés felei a törvényen kívüli elévülést szüneteltető okban érvényesen nem
állapodhatnak meg. Törvény külön indokot adhat a biztosításból való követelés szünetelésére, a
törvényesnél rövidebb elévülési idő jogszabályban megszabható. („Korszerűtlen” megoldás: A
biztosító a teljesítési kötelezettség alól mentesül, ha a szolgáltatás teljesítésére irányadó követelést
hat hónapon belül bírósági úton nem érvényesítik. A határidő akkor kezdődik, amikor a biztosító a
biztosított vele szemben támasztott követelését a hozzá kapcsolódó jogkövetkezményének
közlésével elutasítja.)
[6] A Ptk. a végtelenített elévülés gátja, a törvényes elévülési idő nem sérelmes a biztosítóra nézve.
[7] A törvényes elévülési idő lerövidítésére – az adhéziós szerződésekre nézve irányadó, a bírói
gyakorlat megszabta feltételek közt – a jövőben is lehetőség van, ilyen kikötés azonban a fogyasztói
biztosításban nem ajánlott.
[8] Az elévülési kifogásról való lemondás rendeltetésszerű, jóhiszemű biztosítós gyakorlata
megteremtheti annak lehetőségét, hogy egyedi, indokolt esetben a felek ne kényszerüljenek
pereskedésre. Ezt a megoldási módot tovább kell vizsgálni.
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Kérdések
[9] A bevezető gondolatok alapján az alábbi kérdések fogalmazhatók meg:
1. Indokolt-e a biztosítási szerződés esetén az elévülési idő általánosnál rövidebb (1 év)
meghatározása?
2. Igazságos lehet-e az a megoldás, hogy a biztosítóval szembeni igény elévülése szünetel/nyugszik
a biztosító elutasításának a jogosulttal való közléséig?
3. Indokolt-e az elévülési kifogásról való lemondás semmissége?
Szerkesztőink felvetései
[10] Dr. Takáts Péter szerint a biztosítási szerződési gyakorlatban – a biztosítók általános
feltételeiben szinte kivétel nélkül kikötött – egyéves elévülési idő kevésbé a fogyasztói
szerződésekben okoz problémákat (itt az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos
tisztességtelenségi teszt jogi védelmet nyújthat, mint azt a vitaindítóban is hivatkozott kúriai döntés
igazolja), mint inkább a gazdasági vállalkozások biztosításai esetében. Egyrészt, ebben a körben a
tisztességtelenségi teszt alkalmazhatósága kérdéses, másrészt pedig a káresemények pl. egy
termelő vállalat esetében sokkal bonyolultabbak lehetnek, mint az a lakossági biztosításoknál
tipikus. Az egy év könnyen eltelik, ehhez sokszor nem is kell a biztosított fél „totojázása”. Felelősségi
károknál előfordulhat, hogy egy akár jelentős összegű károkozásról a biztosított csak informálisan
tudja értesíteni biztosítóját, mivel a károsult maga késlekedik az érdemi kárbejelentéshez megkívánt
információk szolgáltatásával, kárigénye szakszerű előadásával. Az pedig egyenesen abszurd, hogy
jogai megóvása érdekében a biztosítottnak adott esetben érdemi jogvita hiányában is pert kellene
indítania a biztosítóval szemben, hogy az elévülést megszakítsa.
[11] A megoldás keresése során figyelembe kell venni, hogy a biztosítók a sokszor indokolatlanul
lerövidített egyéves kikötött elévülési idő adta előnyről önként nem fognak lemondani, különösen,
hogy a társaságok többségénél a káreljárásokkal kapcsolatos időhúzás, „ügyfélfárasztás” sajnálatos
módon már üzletpolitikai szintre emelkedett.
[12] A valamennyi érintett érdekeit figyelembe vevő, fair megoldás egy – a német VersG
megoldásához hasonló – kifejezett törvényi szabály beiktatása lehetne a Ptk. XXII. Címébe, amelynek
megfelelően a biztosítóval szembeni igény elévülése szünetel/nyugszik a biztosító elutasításának a
jogosulttal való közléséig.
[13] Dr. Pataky Tibor azt jelzi, németországi szakmai gyakorlat során találkozott azzal, hogy
biztosítási ügyekben az elévülési idő vége felé közeledve, de egyeztetéseket folytatva a felek
megállapodtak abban, hogy a biztosító egy meghatározott időpontig nem él elévülési kifogással.
[14] A vállalati biztosításoknál szokásos egyéves elévülési problémával maga is szembesült,
felvetette az elévülési kifogásról való lemondás lehetőséget, mivel egy éven belül nem volt lezárható
az ügy. A biztosító nyitott volt erre, s írásban nyilatkozott, hogy amíg a felek között a tárgyalások
tartanak, addig nem él elévülési kifogással. Az ügyben végül sikerült a feleknek megegyezniük. Az
azonban kérdéses, hogy más biztosító is nyitott-e erre a megoldásra.
[15] Hasznos lenne véleménye szerint azt a szabályt iktatni a Ptk.-ba, hogy a biztosító elutasító
válaszának a közléséig az elévülés nyugszik.
[16] Dr. Bárdos Péter szerint érdekes, hogy amennyire régi az elévülés intézménye a polgári jogban,
legalább annyira megoldatlan, amit az itt felvetett, részben az intézmény alapjait érintő kérdések is
mutatnak. Szakmai konszenzusról beszélhetünk az intézmény indokoltságát illetően. A jog és persze
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maga az élet is rosszul tűri a függő jogi helyzeteket, ezért észszerű az, hogy bizonyos idő elteltével a
jog tagadja meg a bíróság előtti igényérvényesítés lehetőségét, ám innen kezdve vége is a
konszenzusnak. Az elévülési idő hosszát illetően a kép – különösen a külföldi jogok tükrében –
rendkívül változatos, nem beszélve az egyes részmegoldásokról, az elévülés megszakadásától,
nyugvásától vagy szünetelésétől kezdve egészen a jogosulti negligencia figyelembe vételének
kérdéséig.
[17] Ezek részben abból származnak, hogy egyes vélemények szerint nem egyszerűen csak az
időmúlás az, ami indokolja a jogintézményt, hanem egyrészt a bizonyítás megnehezülése az idő
múlásával, másrészt a jogosult érdektelensége. Okiratok elvesznek, a tanúk emlékezete halványul,
a releváns tényállás körüli bizonytalanság nő, tehát az „igazságos” ítélet esélye csökken.
[18] Másrészt – az ellenkező bizonyításáig – jogos lehet a feltételezés, hogy a jogosult nem is igazán
érdekelt követelése érvényesítésében. Érdemes megjegyezni, hogy a Ptk. egyik kérdéssel sem
foglalkozik. A bizonyítás problémáját a bizonyítási teher szabályokkal véli elintézettnek tekinteni, azt
pedig, hogy a jogosult indokolatlanul késedelmeskedik követelése érvényesítésével, azaz nem úgy
jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, egyáltalán nem engedi figyelembe venni.
[19] Az, hogy az általános elévülési idő a magyar jogban öt év, hagyomány és ízlés kérdése. Dr. B. P.
személyes véleménye az, hogy egy hároméves elévülési idő jobban figyelembe venné az előbb
említett szempontokat.
[20] A jelentősen rövidebb (pl. egyéves) elévülési idő alkalmazásához – vélhetően – valami különös,
a törvényhozó által méltánylandó körülmény szükséges. Így pl. a fuvarozási szerződéssel
kapcsolatban eredetileg az volt az érv, hogy a rövid elévülési idő a fokozott fuvarozói felelősség egyik
ellensúlya. Ez az érv jelentősen meggyengült ugyan a szerződésszegésből eredő kárfelelősség
általános szigorításával, de azért változatlanul igaz, hogy a fuvarozási tevékenység sajátos jellegéből
adódó bizonyítási nehézségek továbbra is indokolhatják a rövid elévülési időt, bár kérdés, hogy
indokolt-e a speciális, egyéves elévülés fenntartása. Más a helyzet a biztosítási szerződésnél, ahol a
biztosítók, élve a törvény nyújtotta lehetőséggel, általános szerződési feltételekben szokták az
elévülési időt lerövidíteni anélkül, hogy emellett kellően fajsúlyos érv szólna.
[21] Ami az elévülés megszakadását illeti, üdvözölni lehet az új szabályt, amely csak a fizetési
meghagyásos vagy bíróság előtti igényérvényesítéshez fűzi a megszakadás jogkövetkezményét.
Annál inkább érthetetlen, miért nem teremtett rendet a Ptk. az elévülés nyugvása körül. Indokolt
lett volna e finoman szólva sajátos jogintézmény helyett szünetelésről beszélni – miként ezt több, a
fuvarozási szerződésre vonatkozó szabály is teszi – a szüneteléshez azt a jogkövetkezményt fűzve,
hogy a szünetelési ok elenyészésével az elévülési időből még megmaradt idő alatt érvényesíthető a
követelés, de mindez egy abszolút határidőhöz kötötten.
[21] Végezetül: semmi nem szól az elévülési kifogásról való lemondás semmissége mellett. Miért ne
lehetne ez a felek szabad megegyezésének tárgya, természetesen a valóban szabad
akaratnyilvánítás feltételével?
Összeállította: Kiss Ferenc Kálmán ügyvéd
*
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Megjegyzések Bata Zoltán „A kizárás jogszerűsége kötelező szakmai felelősségbiztosítási
szerződésben” című tanulmányához
[1] Régóta ismert a dilemma, amelynek lényege abban a kérdésben foglalható össze, hogy a biztosító
a vagyonbiztosítási szerződéssel kapcsolatos, törvény által szűkre szabott mentesülési lehetőséget
megkerülheti-e a szélesebb körű kockázatkizárással. Egyszerűbben fogalmazva megteheti-e, hogy a
kockázati körből (a biztosítási esemény meghatározásából) kirekeszt olyan eseményeket is, amelyek
mentesülési okként a törvény szigorú megfogalmazása szerint nem működhetnének. Például a
közúti fuvarozásban általában alkalmazott szabály, amely szerint a fuvarozó szándékossága vagy
súlyos gondatlansága mentesíti a biztosítót a fizetési kötelezettsége alól, megkerülhető-e azzal,
hogy a biztosító a szerződési feltételekben a fuvaros (gépjárművezető) súlyosnak nem minősülő
gondatlanságát (pl. őrzött parkolóban néhány percre nyitva, őrizetlenül hagyja a gépkocsit) is
kirekeszti a fedezeti körből.
[2] A dilemma csupán jogdogmatikai eszközökkel nem oldható fel. Ezért teljesen érthetőnek tartom
a szerző hiányérzetét, amikor arról beszél, hogy a Kúria „helyretette” ugyan az ügyet, de kizárólag
dogmatikai megfontolásokból, elmulasztva a kérdés jogon túli összefüggéseinek feltárását és annak
felvetését, hogy e jogon túli összefüggéseknek hogyan kellene a hatályos jogban megjelennie. 13
[3] A tanulmányban felvetett probléma legalább két jogon túli kérdést érint:
- a felelősségbiztosítás – különösen a szakmai felelősségbiztosítás társadalmi funkciója
- a biztosítás szerepe a szakmai felelősség körébe eső károk reparálásában.
[4] Innen nézve a dolgot leszögezhetjük, hogy a (szakmai) felelősségbiztosítás társadalmi funkciója
kettős; egyfelől védenie kell a potenciális károsultakat azáltal, hogy az őket érhető károk fedezésére
a károkozó mögé állít egy tőkeerős biztosítót (különösen pregnánsan jut kifejezésre ez a szempont,
ha a jogszabály a felelősségbiztosítást kötelezővé teszi), ugyanakkor védenie kell a foglalkozást űzőt
is attól, hogy észszerűtlenül terhes kötelezettséget kelljen vállalnia, másfelől viszont figyelembe
venni, hogy a biztosítótól csak az várható el, amire a prudens működés keretében képes. Ez utóbbi
feltétel a kártérítés nyelvén lefordítva azt jelenti, hogy a biztosítótól csak a biztosítási értelemben
kalkulálható károk fedezete várható el.
[5] Elsősorban ezért és csak másodsorban jogdogmatikai megfontolásokból helyeselhető a Kúria és
a másodfokú bíróság szerző által bemutatott álláspontja, amely szerint a biztosítónak az ügyvédi
felelősségbiztosítás céljának szem előtt tartásával joga van fedezetkorlátozó kikötéseket
alkalmaznia olyan módon és mértékben, ami a potenciális károsultak méltányolható érdekét nem
sérti.
[6] Egyértek egy olyan következtetéssel is, hogy ezért és más okokból is indokolt lenne egy szakmai
felelősségbiztosításra vonatkozó kormányrendelet megalkotása és az ügyvédi törvény olyan
kiegészítése, hogy az ügyvéd köteles legyen az ügyvédi megbízási szerződésben kifejezetten utalni
felelősségbiztosítása fedezeti és összegszerűségi korlátaira.
Bárdos Péter ügyvéd

Nem meglepő ez, mert jól tükrözi a bírósági gyakorlatban megfigyelhető, csak a „törvény betűjére” koncentráló
értelmezési módszert.
13
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