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Bevezetés 
 

A casco biztosítások legjelentõsebb kockázati káreseménye a lopáskár. A magyarországi 
bûnügyi statisztikai mutatók romlása nyomán egyes külföldi biztosítók casco 
szerzõdéseikben már évek óta a kizárások között szerepeltetik a magyarországi (és más 
közép-kelet európai országokban) bekövetkezõ ezen kockázatokat. Magyarországon ugyan 
már régen elmúltak azok az idõk, amikor a biztosítóintézetek többéves tartamra szívesen 
vállalták újérték biztosítás kötését is, azonban a lopás statisztika adatain túl, úgy tûnik a 
finanszírozott gépkocsieladások arányának növekedése is újabb többletkockázatot hozott a 
biztosítási piac ezen szegmensébe. Ebbõl a szempontból tehát érthetõ, hogy a biztosítók 
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folyamatosan keresték és keresik a �korszerû� eszközöket, annak érdekében, hogy 
megtartható legyen a lopáskockázat vállalása, ugyanakkor mégse vezessen az ügyfelek 
számára túl magas díjakhoz, mert az a piacot szûkítené. 
 
Ezen �korszerû� védekezés eszközeként hozta be a hazai biztosítási jogba az egyik biztosító 
az ún. �kulcsnyilatkozat� intézményét, ami megjelenése óta szélsõséges indulatokat is 
korbácsoló olyan fogalommá vált, ami több közérdekû keresetnek és számos legfelsõbb 
bírósági felülvizsgálati határozatnak képezte kiinduló, illetve célpontját. 
 
Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy ha nem is a teljesség igényével, de megkísérelje 
összefoglalni az e témában az elmúlt években a felek álláspontjában és bírói ítéletekben 
mutatkozó lényeges elemeket. 
 

I. A kulcsnyilatkozat bevezetésének elõzményei 
 
A Gazdasági Versenyhivatalnál 1995-ben eljárás indult az AC Kft-vel (a továbbiakban: Kft.) 
és a Biztosító Rt-vel szemben (a továbbiakban: Biztosító) annak vizsgálatára, hogy jogosult 
kikötés volt-e, hogy a Kft-nél részletakcióban vásárolt Suzuki személygépkocsi biztosítását 
kizárólag a Biztosítónál lehet megkötni, a futamidõ lejártáig felmondani nem lehet, viszont a 
Biztosító  jogosult a díj egyoldalú emelésére. Az eljárás megindítása elõzményeként a 
hivatkozott szerzõdési rendelkezés alapján a biztosító 1995. november 1-én 73 %-kal 
megemelte ezen gépkocsik casco biztosítási díjait. 
 
Az eljárásban a Kft. elõadta, hogy azért kötött együttmûködési megállapodást a Biztosítóval 
az általa forgalmazott gépkocsik forgalmazásához, mert a Biztosító nyújtotta a legkedvezõbb 
feltételeket, és a biztosítással a Kft. az üzleti kockázatát csökkentette. A konstrukcióhoz 
hozzátartozott, hogy a Kft. meghatalmazást kapott az ügyfelektõl, hogy helyettük és 
nevükben casco biztosítást kössön, de csak a Biztosítóval és csak az adott biztosítási 
feltételek alapján. Az összes jogok és kötelezettségek a finanszírozás befejezéséig kizárólag 
a Kft-t illeték, illetve terhelték. A megállapodás kiterjedt arra is, hogy amennyiben a 
szerzõdés hatálya alatt Biztosító a díjakat emeli, akkor az ügyfelek kötelesek az emelt díjat 
megfizetni. 
 
A konstrukció része volt az is, hogy még 1994-ben együttmûködési megállapodás jött létre a 
Kft. és Biztosító között, mely szerint a Kft. köti a megállapodásokat a Magyar Suzuki Rt. 
márkakereskedõivel, a márkakereskedõk pedig olyan részletszerzõdést kötnek a vevõkkel, 
hogy a vevõ akár a vételár 10 %-ával is indíthatja a részletvételt, a további részleteket pedig 
fizetheti akár 48 hónap alatt is. Ezen konstrukció keretében 1995-ben a Suzuki gépkocsik 
teljes hazai eladásának 50 %-át a fenti Kft. értékesítette, amely a belföldön forgalmazott új 
gépkocsieladás egészére vetítve 9,4 %-ot jelentett. A felek megállapodásának részét 
képezte az is, hogy a futamidõ lejártáig az egyedi casco szerzõdések nem mondhatók fel.  
 
1994. szeptembere és 1995. júliusa között a Biztosító háromszor módosította egyoldalúan a 
casco díjakat, elõször 30, utána 10, végül 25 %-kal, de ez a három emelés az ügyfelek felé 
egyszerre összevontan 75 %-os nagyságban jelentkezett a biztosítási év végén. 
 
A Versenytanács a gazdasági erõfölénnyel való visszaélést az adott ügyben nem állapította 
meg sem a Kft-vel, sem a Biztosítóval szemben, kihangsúlyozva, hogy az adott gazdálkodó 
szervezetek, mint eljárás alá vontak nem voltak gazdasági erõfölényben. Kifejtette a 
Versenytanács, hogy aki gépkocsit akart vásárolni annak más, további lehetõség is 
rendelkezésre állt, és nyilvánvaló, hogy vásárlói oldalról az volt a cél, hogy kevés 
készpénzzel minél elõbb gépkocsihoz lehessen jutni. A Biztosító védekezésében rámutatott, 
hogy 1994. augusztus 1. és 1995. július 31. között 99 % volt a kárhányad, ami úgy adódott, 
hogy a többi gépkocsinál 61 %, míg a fenti Kft-nél ezen konstrukció szerint kötött 
részletfizetéses autóknál ennek ötszöröse, azaz 303 % ! A Versenytanács ily módon 
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határozatában közvetve elfogadta a biztosító álláspontját a gazdasági erõfölénnyel való 
visszaélés vizsgálata során, hiszen az igen magas kockázatra tekintettel indokoltnak látta a 
fent ismertetett egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségének kikötését is. 
 
Bár jelen tanulmánynak nem tárgya a Versenytanács fenti határozatának versenyjogi 
elemzése a, de az mindenképpen megállapítható, hogy tárgyi határozattal lökést kapott mind 
a finanszírozó, mind a vele együttmûködési szerzõdést kötõ biztosító olyan általános 
szerzõdési feltételek kialakítására, fenntartására, ami az ügyfelek és ügyletek bizonyos 
körének bevállalásából eredõ indokolatlan biztosítási többletkockázatokat nem a 
biztosító üzleti eredménye terhére, hanem az indokolatlan többletkockázatok 
vállalásában vétlen, jóhiszemû biztosítotti tömegekre hárította. A késõbb beigazolódó 
statisztikai adatok ugyanis valóban arra mutatnak, hogy az említett fizetési konstrukcióban, 
tehát 10 % indulórészlettel és 5 éves részletfizetéssel vásárolható gépkocsik vevõi között az 
átlagos mértékhez képest aránytalanul nagyobb számban jelentek meg a �gyanús� esetek, 
amit azt a fenti kárhányadra vonatkozó az átlagoshoz képest ötszörös mértéket mutató 
statisztika is igazolja. 
 
A kárhányad növekmény egyértelmûen a lopáskárok révén mutatkozott, és az erre történt 
biztosítói felkészülés keretében jelentkezett a biztosítónak az a kikötése, hogy egyoldalú 
szerzõdésmódosítással jogosult a biztosítási díjat emelni, az ügyfél pedig nem jogosult a 
szerzõdést felmondani. Ez a kikötés azt jelentette, hogy olyan többletkockázatot vállalt a 
forgalmazóval együttmûködésben eljáró biztosító, melynek elõre nem látható 
következményeit saját üzleti vesztesége tekintetében gyakorlatilag kizárta, de legalábbis 
aránytalanul leszûkítette. 
 
Az természetes, hogy a biztosítás veszélyközösség, és hogy a veszélyközösség tagjainál 
felmerülõ többletkockázatok díjemelõ hatása a veszélyközösség tagjaira kihat. A bemutatott 
statisztika azonban egyértelmûen mutatja, hogy nem valós kockázati káreseményrõl, 
hanem az ügyfelek részérõl a biztosítás intézményével történõ visszaélésekrõl volt 
szó, ami � amennyiben a felderítés gyengeségére vezethetõ vissza és helyes megítélés 
szerint - nem a veszélyközösség kockázata, hanem a biztosító üzleti eredményének 
kockázata kellett volna legyen. Az adott biztosító azonban saját eredménye kockázatát 
áthárította a túlontúl veszélyes konstrukció kialakításával azokra a vétlen ügyfeleire, 
akiknek nyilván fogalmuk sem volt a szerzõdés megkötésekor arról, hogy biztosításuk 
díja ennyi idõ alatt közel a duplájára is emelkedhet és, hogy sem ettõl a magas díjtól, 
sem a biztosítótól nem szabadulhatnak a futamidõ lejártáig. Fõleg nem lehetett fogalmuk 
arról, hogy ennek hátterében a Biztosító üzleti partnere részérõl a visszaélésekkel szembeni 
elõzetes védekezés (alaposabb hitelvizsgálat) elmaradása, a rossz kockázat bevállalása, 
azaz valójában nem a kockázat tényleges bõvülése, hanem olyan kísérlet szerepel, 
amely sikere esetén az üzleti hasznot a Kft-nek és a Biztosítónak, kudarca esetén a 
ráfizetést elsõsorban az ügyfeleknek hozza.  
 
Másképpen fogalmazva: nem a biztosítási esemény, hanem a finanszírozási 
konstrukció a kockázatos. 
 
A biztosítónál felmerült ezen üzletpolitikai döntés fogyasztókra hátrányos 
következményeihez véleményem szerint jelentõs mértékben járult a Versenytanács fenti 
határozata, és a magánfél által rosszul megindított eljárás (hiszen a Ptk. 209. §-a már 
korábban is hatályban volt), a kettõ együttesen pedig egy újfajta, a hazai biztosítási 
irodalomban addig még nem ismert fogalom, az ún. �kulcsnyilatkozat� megjelenéséhez is 
vezetett. 
 

II. A kulcsnyilatkozat megjelenésének kiváltó okai 
 
Az elsõ közérdekû kereset benyújtása idején a kulcsnyilatkozat szövege a következõ volt: 
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�Alulírott kijelentem, hogy a �.. forgalmi rendszámú gépjármûre vonatkozó ezen 
biztosítási ajánlat kitöltésének idõpontjában az alább felsoroltakon kívül más � a 
biztosított gépjármûhöz tartozó � kulcsokkal és a centrál zárat vagy riasztót 
mûködtetõ távirányítóval nem rendelkezem. Amennyiben a biztosítási ajánlaton 
felsorolt kulcsok és távirányítók közül valamelyik elveszne, megsemmisülne, a 
fenti tényt a biztosító kirendeltségének 5 napon belül írásban bejelentem.  
Beleegyezem, hogy csak a biztosító hozzájárulásával készítek vagy készíttetek 
újabb kulcsot, és minden tõlem elvárhatót megteszek annak érdekében, hogy a 
kulcsok ne kerüljenek ki õrizetembõl, illetve a gépkocsit csak olyan személyek 
részére adom kölcsön, akikkel kapcsolatban felelõsséget vállalok a kulcsok 
eredeti állapotáért. Más személyek által a tudtomon és beleegyezésem kívül 
végzett kulcsmásolásra csak abban az esetben hivatkozom, ha az erre 
vonatkozó bizonyítékaimmal rendelkezem (Pp. 164. § (1) bek.). Jelen 
nyilatkozatban felsorolt kulcsok �..-tól (név, cím) kerültek használatomba. 
Kötelezem magam, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt kulcsokat és 
távirányítókat (beleértve a biztosítási ajánlat felvétele óta birtokomba került 
kulcsokat és távirányítókat is) lopáskár esetén az esemény bejelentésekor a 
biztosítónak hiánytalanul átadom, illetve bemutatom. Elfogadom és tudomásul 
veszem, hogy jelen nyilatkozatomban foglaltak a Ptk. 540. § szerinti közlési és 
változásbejelentési kötelezettség körébe tartoznak, és ezáltal amennyiben a 
bejelentés tartalma nem felel meg a valóságnak, illetve az itt vállalt 
kötelezettségeimet megszegem, úgy lopáskár bekövetkezése esetén a biztosítási 
védelem nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogy a fent leírtak a gépjármû 
mindenkori jogszerû használójára is kötelezõ érvényûek.� 

 
A kulcsnyilatkozatot az annak bevezetésében élenjáró Biztosító Rt. terjesztette el 
Magyarországon, ezért nyilvánvalóan saját nyilatkozata a legkompetensebb arra nézve, 
hogy miért került erre sor. Jellemzõnek tartjuk, és idézzük a Biztosító, mint az autós által 
perbehívott nyilatkozatát, amit az AC Kft., mint finanszírozó felperes által az autós, mint 
alperes ellen indított perben tett, azt követõen, hogy a felperes a hitel összegét perelte. A 
biztosítót ugyan az alperes hívta perbe, de az inkább a finanszírozó felperes oldalán történõ 
perbeli beavatkozásra tette meg alábbi nyilatkozatát, figyelemmel arra, hogy az autós 
kifogásolta, hogy a finanszírozó miért fogadta el minden további nélkül a Biztosító 
jogosulatlan kulcsmásolásra hivatkozó elzárkózó magatartását. 

 
�Felperes pernyertességéhez fûzõdõ jogi érdekünket nem kell bizonygatnunk, 
hiszen pervesztése kihatna társaságunk fizetési kötelezettségére. 
 
Alperes a beszámítási kifogását lényegében arra alapozza, hogy a felperes nem tett 
intézkedéseket a biztosítási összeg behajtása iránt, azaz nem a tõle 
elvárhatósággal járt el, mellyel alperesnek a biztosítóval együtt súlyos hátrányt 
okozott. 
 
Amennyiben az általában elvárhatóság hiányára való alperesi utalás a Ptk. 339. §-
ára való célzás lenne, úgy elõadjuk, hogy az nem állja meg a helyét. A kártérítés 
alapja ugyanis a jogellenesség, ezt pedig alperes nem tudja bizonyítani. 
 
Az AC Kft. ugyanis nem járt el jogellenesen, amikor elfogadta Társaságunknak a 
biztosítási szolgáltatás megfizetése alóli mentesülésre vonatkozó álláspontját, mivel 
az éppen alperes szerzõdésszegõ magatartásán (a kármegelõzési kötelezettség 
megszegésén, illetve súlyos gondatlanságon) alapul. 
 
Felperes éppen a tõle elvárhatósággal járt el, amikor az egyértelmû bizonyítékok 
alapján fennálló alperesi szerzõdésszegés következtében nem indított pert 



 6 
 

Társaságunkkal szemben. Semmiképpen sem várható el tõle ugyanis, hogy egy 
minden valószínûség szerint vesztes pert felvállaljon, viselve annak több százezer 
forintos elsõ- és másodfokú perköltség és illeték vonzatát. 
 
A kárigény elutasítására egyébként az alábbiak miatt került sor az AC Kft. irányába: 
 
Közismert, hogy az 1994. szeptemberében indult kedvezményes SUZUKI vásárlási 
akcióval kapcsolatban milyen tömeges és országos méretû visszaélések történtek a 
vásárlók részérõl, melyet a mellékelt újságcikkek is alátámasztanak. Társaságunk 
ennek következtében már az elsõ három hónapban mintegy 800 %-os kárhányadot 
könyvelhetett el, miközben az alábbi tényadatok álltak a rendelkezésünkre: 

- a lopáskárként bejelentett gépkocsi 90 %-ában az egyik kulcsról másolás történt; 
- néhány olyan biztosított kérésére, ahol még nem történt biztosítási esemény, 

elvégeztettük a nyomszakértõi vizsgálatot, de másolási nyom egyik kulcson sem 
volt; 

- a 10 %-os elõlegre értékesített SUZUKI gépkocsi esetében a lopásgyakoriság a 
többszöröse volt a legveszélyeztetettebb gépkocsik (LADA, AUDI) arányának; 

- ugyanekkor azokból a gépkocsikból, amelyet az AC Kft. 30 %-os, vagy annál 
magasabb kezdõrészlettel értékesített egy év alatt mindössze 6 darabot loptak el, 
míg a 10 %-os kezdõrészlettel vásárolt SUZUKI-ból 358-at. 
 
Fenti adatok önmagukért beszélnek, hiszen egy tolvaj számára teljesen mindegy, 
hogy a gépkocsi tulajdonosa azt milyen konstrukcióban vásárolta. 
 
Nyilvánvaló az is, hogy a biztosítónak ebben a helyzetben lépnie kellett, hiszen 
hosszútávon ilyen mértékû veszteség nem tartható fent. Több megoldás jöhetett 
szóba, úgy mint: 

a. Kivonulni a biztosítási piac ezen részérõl, és ezzel gyakorlatilag befullasztani az 
államilag is ösztönzött kedvezményes gépkocsi vásárlási lehetõséget. 

b. A biztosítási díjakat megemelni a tízszeresére, és ekkor még egy tisztes haszon is 
elérhetõ lett volna. 

c. Módosítani a biztosítási feltételeket. 
 
Úgy gondoljuk nem vitás, hogy az elsõ két eset nem a megoldást adja. A biztosító 
gazdasági szerepe az, hogy biztosítson, és a biztosítási visszaélések miatti 
kártérítéseket sem fizettetheti meg a játékszabályokat betartó becsületes 
biztosítottakkal. 
 
Maradt tehát a feltételek � ha úgy tetszik � �szigorítása�, bár itt sokkal inkább arról 
van szó, hogy egy sokkal nagyobb � de korántsem aránytalan � gondosságot és 
elõvigyázatosságot kívántunk meg a gépjármûvek használóitól a kulcsok 
kezelésével és õrzésével kapcsolatban. 
 
A gépkocsi kulcsainak elvesztése, másolása, stb. ugyanis a mindennapi 
élettapasztalat szerint is összefüggésben állhat a lopáskár, mint biztosítási esemény 
bekövetkeztével, hiszen elõsegiti más illetéktelen személyeknek a lehetõségét a 
gépkocsi használatára. 
 
Alperes a gépkocsit 1995. ��.. napján vásárolta, melyet 1 hónappal késõbb 
elloptak. Alperes a lopáskárral kapcsolatban megszegte a biztosítási feltételekben 
foglaltakat. 
 
A Jármûvek Casco-biztosításának Különös Feltételei (PCF2) 11. cikkely e/ pontja, 
valamint a 406-os záradék szerint a biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, 
amennyiben a biztosított gépjármû bármely okból kifolyólag (pl. kulcselhagyás) 
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olyan állapotba kerül, hogy illetéktelen személy is képessé válhat annak 
használatára, és ennek megelõzése érdekében a biztosított nem cseréli le a 
gépkocsi zárait, illetve addig a gépkocsit nem tárolja megfelelõen lezárt helyen. 
Mindez lényegében egybevág a 10. cikkely I. pontjával, valamint a Ptk. 555. § (1) 
bek., azaz a felek a fentiek szerint állapodtak meg � többek között � a kármegelõzés 
teendõiben. 
 
Alperes a kárrendezés során úgy nyilatkozott, hogy sem a gépkocsit, sem pedig a 
kulcsokat nem adta át másnak, a gépkocsi még szervizben sem volt, a kulcsról 
pedig másolatot nem készített. Ezen utóbbi állítása azonban nem felel meg a 
valóságnak, mivel igazságügyi nyomszakértõ kétséget kizáróan megállapította, 
hogy a leadott gépkocsi kulcsok egyikérõl másolás történt. Mivel pedig azokat 
felperes soha nem adta ki a kezébõl, így mindenképpen tudomással kellett bírnia a 
másolás tényérõl. (kiemelések tõlem) 
 
Azaz a másolt (3.) kulcs hollétének ismeretlensége (eltitkolása, elvesztése) a Ptk. 
556. § (3) bek. alapján is megalapozza Társaságunk mentesülését. 
 
A kármegelõzés és a súlyos gondatlanság vonatkozásában a gépjármûvel, illetve 
annak kulcsaival kapcsolatos fokozott gondosság és elõvigyázatosság 
szerzõdésbeni elõírásai nem véletlen, különösen, ha figyelembe vesszük az AC Kft. 
által értékesített SUZUKI gépkocsikkal való közismert tömeges visszaélést, 
melyeket a csatolt újságcikkek is alátámasztanak. 
 
Fentiek figyelembevételével úgy érezzük, egyértelmûen az is kijelenthetõ 
(kulcsmásolás ténye, illetve annak tagadása), hogy a biztosítási esemény 
bekövetkezte sem bizonyított az alperes részérõl. 
 
Esetünkben ráadásul többlet tényállási elem a kulcs tényleges másolása, melyet 
alperes bizonyított. Ezért éppen alperesnek a kulcs másolására vonatkozó tagadása 
az a körülmény, amely miatt a biztosítási esemény bekövetkezése sem tekinthetõ 
megnyugtatóan bizonyítottnak. Ha annak volna tekinthetõ, ez a biztosító 
kockázatviselési kötelezettségének nagymérvû kiterjesztését jelentené, hiszen igen 
könnyû volna akkor a biztosító fizetési kötelezettségét megállapítani. Azt, hogy 
egyáltalán biztosítási esemény történt, a biztosítottnak kell bizonyítania. Az adott 
esetben viszont még az is kétséges, hogy a biztosítási esemény egyáltalán 
bekövetkezett-e.� 
 

Az alábbi következtetések vonhatóak le a Biztosító fenti álláspontjából: 
- A finanszírozott eladású SUZUKI gépkocsik irreálisan megnövekedett kárhányada 

következményeit nem a vele együttmûködési kapcsolatban álló finanszírozó elõzetes 
hitelbírálata fogyatékosságai feltárása útján keresi 

- ellenkezõleg az elõzõ fejezetben említett versenyhivatali eljárást, annak a finanszírozó és 
a biztosított együttmûködését érintõ megállapításait saját gazdasági tevékenysége és 
szerzõdéskötési gyakorlata hatósági megerõsítéseként értékelve 

- statisztikai összefüggések alapján, és ellenõrizetlen  elõzményû, nem független szakértõ 
által elkészített mûszaki (nyomvizsgálati) magánszakvéleményeket  

- úgy használja fel a kárigények jelentõs részének perre utasítására, hogy a kulcsmásolás 
megtörténtét, mint tényt önmagában mint a kárrendezést kizáró körülményt értékeli 

- figyelmen kívül hagyva, hogy az még nem, hanem csak a kétséget kizáróan a biztosított 
által, vagy tudomásával, esetleg nagyfokú gondatlanságából adódóan elvégzett 
kulcsmásolás 

szolgálhat alapul a biztosító mentesülésére, 
és semmiképpen sem lehet 
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- a kulcsmásolás tényérõl nem tudó, ezért azt vitató biztosítotti álláspontot egyenesen a 
biztosítási csalás bizonyítékaként beállítani 

hiszen 
- ez az álláspont a biztosítási lopáskockázattal rendszeresen együtt járó azon 

jellegzetesség hátrányos következményeit � azt tehát, hogy a lopás elkövetési 
körülményei a sértett számára majdnem mindig ismeretlenek � annak ellenére a 
biztosítottra kívánja hárítani, hogy ez a biztosítás rendeltetésével gyökeresen 
ellentétes. 

 
A kulcsnyilatkozat megjelenésének elsõdleges kiváltó oka tehát a biztosító azon üzletpolitikai 
döntése volt, hogy a hangsúlyt nem a rossz kockázatok más irányú kezelésére  
- finanszírozott gépjármûvek esetében az elõzetes hitelbirálási szempontok 

meghatározása,  
- a fokozott kockázatú hitelkihelyezések esetén a kulcsok elõzetes szakértõi vizsgálatára,  
- a fokozott kockázatúnak itélt konstrukciók önálló veszélyközösségbe sorolása magasabb 

biztosítási díjak mellett, stb.,  
hanem arra helyezte, hogy a kockázatot ugyan elvállalja, de azokkal egyidejûleg egy olyan 
utólagos  kontroll lehetõségét iktatja a kárrendezési folyamatba, ami véleményem szerint  
- irreálisan tág mérlegelési lehetõséget nyújt a biztosítónak 
- rendkívüli mértékben felértékeli a biztosító által megbízott magánszakértõ 

tevékenységének bizalmi tartalmát 
- az elõzõek folytán nélkülözi a szükséges garanciális elemeket 
- a biztosítási tevékenység azon lényegi elemének tekinthetõ specifikumot, hogy a 

biztosító a bizonytalan hátterû és bizonyíthatatlan károkozók által okozott károk viselését 
annak megtérítése formájában az ügyféltõl díj ellenében átvállalja, mégis visszafordítja a 
biztosítottal (szerzõdõvel) szemben. 

 
Ezt a helyzetet jól tükrözi a biztosító egyik beadványából vett következõ idézet: 
 

�Amennyiben alperes nem tudja bizonyítani, hogy a kulcsot egy olyan személy 
másolta, akinek azt valamilyen okból átadta, úgy ez azt jelenti, hogy a kulcsról õ 
készített, vagy az õ tudtával készült másolat. Ellenkezõ álláspont esetén a  
kötelezettségvállalása komolytalanná válna, és a biztosított számára semmiféle 
kötelezettséggel sem járna.� 
 

A kulcsnyilatkozatra hivatkozó alperesi elzárkózások szaporodása folytán többen, több 
helyen kísérleteztek általános érvényû jogorvoslást találni, így pl. tudomásom van róla, hogy 
az U. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. békéscsabai cég az általános szerzõdési feltételek 
megtámadása iránt eljárást kezdeményezett a Békés Megyei Fõügyészségen keresztül a 
Legfõbb Ügyészségen, azonban  
- míg a Békés Megyei Fõügyészség az indítványt támogatta,  
- addig a Legfõbb Ügyészség azt elutasította  
arra hivatkozással, hogy �mindenki szabad mérlegelés után dönthet arról, hogy az AC Kft-vel 
ilyen szerzõdési feltételek mellett a szerzõdést megköti-e vagy sem�. 
 

III. A kulcsnyilatkozat szerepe, tartalma 
 

Nem vitatható, hogy a kulcs a gépkocsi bizalmi tartozéka. Nem volt a kulcsnyilatkozat 
megjelenése elõtt sem vitás, hogy a Ptk. 556. § (1) bek. szerinti súlyos gondatlan 
magatartásként minõsülhet és a biztosító mentesülésére vezet, ha a biztosított 
vagyontárgyhoz a zárban felejtett kulcs révén fér hozzá a lopáskár okozója, ugyanigy már 
korábban is a biztosító mentesülésére vezetett az a körülmény is, ha valaki elvesztette a 
kulcsot és nem cseréltette a zárat kellõ idõn belül és kellõ indok nélkül. 
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A kulcsnyilatkozat tehát nem a kulcsok megkülönböztetett szerepének beemelésén 
keresztül, hanem a korábbi, az általános gondossági követelményeken túlmenõ, a konkrét 
biztosítási feltételekben megjelenõ, az ügyféllel aláíratott egyedi �szerzõdéses vállaláson� 
keresztül jelentett újat. 
 
Tekintettel arra, hogy a korábbi általános szerzõdési feltételek tartalmához képest a 
biztosított, illetve szerzõdõ ezen �szerzõdéses vállalása� minõségileg újat jelent, az azt 
alkalmazó biztosítónak fel kellett készülnie az erre hivatkozó esetleges alperesi 
védekezésekre, s ezért nem egyszerûen az általános szerzõdési feltételek között elrejtve, 
hanem valamilyen formában kiemelten kellett, hogy szerepeltesse.  
 
A kiemelés kezdetben különbözõ formákban jelent meg,  
- akár úgy, hogy nem az általános szerzõdési feltételekben, hanem felhasználva a Ptk. 

537. § (2) bek. írt azon törvényes fikció nyújtotta lehetõséget, miszerint a biztosítási 
ajánlatot nem a biztosító, hanem a biztosított, illetõleg a szerzõdõ teszi, az �ajánlat� 
szövegébe iktatták be,  

- akár úgy, hogy a szerzõdõ fél kulcsokkal kapcsolatos többletvállalását az ajánlati 
blankettához képest egy külön íven jelentették meg, és íratták vele alá. 

 
Az utóbbi idõben az elsõ változat vált általánossá azzal, hogy közvetlenül az aláírás elõtti 
részben jelenik meg a kulcsnyilatkozat szövege, ami egyben kötelezettségvállalás és 
deklaráció a kulcsok számára, állapotára, felügyeletére, leadási kötelezettségére nézve. 
 
Tekintve, hogy 1996-ra rendkívüli mértékben megszaporodtak a kulcsnyilatkozattal 
kapcsolatos panaszok, a fogyasztóvédelmi szervezeteknek, így a Fogyasztóvédelmi 
Fõfelügyelõségnek és az autósok érdekvédelmét alapszabály szerinti célkitûzései között 
szerepeltetõ Magyar Autóklubnak is lépnie kellett. 
 
Felmerült, hogy milyen lehetséges jogi eszközök jönnek szóba, esetleg indokolt-e  
- az akkor hatályos versenytörvény 1996. évi LVII. tv. 2. § generál klauzulája alapján,  
- vagy a 10. §, a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszer 

alkalmazása miatt,  
- esetleg a 11. § (2) bek. h/ pontja alapján, a nem szokásos szerzõdési gyakorlat kötelezõ 

alkalmazása miatt,  
- vagy a 21. § a/ pontja alapján, a hátrányos feltételek elfogadásának kikényszerítése miatt  
a versenyfelügyeleti eljárást megindítani. 
 
 
Visszafelé haladva a fentiek szerint 
- a 21. § alkalmazása elsõsorban azért volt kérdéses, mert ennek elõfeltétele, hogy a 

vállalkozó gazdasági erõfölényben legyen, ami itt nem igazolt, 
- a 11. § alkalmazhatósága pedig azért, mert itt nem verseny korlátozó vagy torzitó 

vállalkozói magatartás a kifogás tárgya, 
- a 10. § alkalmazásával szemben pedig felvethetõ a finanszírozó azon üzleti érdekének 

megfontolása, hogy a befektetése mielõbb megtérüljön, 
- végül a generál klauzula, azaz a 2. § tekintetében a Versenyhivatalnak az autópálya 

ügyben és a fõvárosi parkolás ügyében hozott aggályosnak tartott döntései folytán  
fordultunk inkább a másik lehetséges jogvédelmi fórumhoz, a bírósághoz az általános 
szerzõdési feltételek közérdekû kereset keretében történõ megtámadása formájában. 
 

IV. Az elsõ közérdekû kereset kulcsnyilatkozat ügyben 
 
Az elsõ közérdekû kereset bíróságra adásának idõpontja 1997. június 25. és az elsõ 
tárgyalásra októberben került sor. A kormánynak a Ptk. 209. §-a kiegészítésérõl szóló 
T/5005 sz. törvényjavaslatához fûzött - ugyancsak 1997. októberi - miniszteri indoklása 
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egyebek között a következõket tartalmazza az általános szerzõdési feltételek bíróság elõtti 
megtámadásáról: 
 

�A magyar jogban az 1997. évi IV. törvénnyel végrehajtott módosítás eredményeként a 
Ptk. 209. §-a rendelkezik az általános szerzõdési feltételekrõl, illetve azok 
megtámadásáról. Az általános szerzõdési feltételek szerzõdés részévé válásával, 
értelmezésével és a �blanketták csatájával� kapcsolatban a GK 37. sz. állásfoglalás 
tartalmaz alapvetõ szempontokat�. A Ptk. 209. §-a elsõ lépésként értékelhetõ az 
általános szerzõdési feltételek jogi szabályozásában.  

 
A Ptk. 1997. évi módosítása új jogintézményt vezetett be: az indokolatlan egyoldalú 
elõnyt biztosító általános szerzõdési feltételt, illetve az ilyen kikötést tartalmazó 
szerzõdés megtámadásának lehetõségét. Az elõbbi esetben külön meghatározott 
szervezetek jogosultak közérdekû keresettel a sérelmes kikötés bíróság elõtti 
megtámadására, míg az utóbbi esetben a sérelmet szenvedett fél támadhatja meg az 
adott szerzõdést�.A szabályozás kétségtelen érdeme az általános szerzõdési 
feltételek egyedi jogvitától független absztrakt kontrolljának bevezetése�.hiányossága, 
hogy ahhoz kapcsolódóan nem került sor az új fogalmak, vagyis az általános 
szerzõdési feltétel és az indokolatlan egyoldalú elõny fogalmának 
meghatározására�.E jogi fogalmak tartalommal való kitöltését kifejezetten a bírói 
gyakorlatra bízta. �  
 
Kirívóan csekély per indult közérdekû keresetre a magyar bíróságok elõtt, �. 
 
Indokolt a Ptk. 209. §-ában foglalt szabályozás továbbfejlesztése, illetve kiegészítése.  
 
A fogyasztó számos szempontból hátrányban van a piacon, mivel gazdaságilag 
gyengébb félként alkupozíciója általában rendkívül kedvezõtlen: szerzõdési 
szabadsága többnyire arra korlátozódik, hogy elfogadja-e a másik fél által elõre 
kialakított szerzõdési feltételeket vagy sem�. általában nélkülözi a szolgáltatásokkal 
kapcsolatos és a fogyasztói döntéshez szükséges információkat, mind pedig azokat a 
tudnivalókat, amelyek jogaira, jogérvényesítési lehetõségeire vonatkoznak.  
 
A fogyasztók érdekeinek képviselete is nehézségekbe ütközik, mivel nem alkotnak 
homogén, jól körülhatárolható társadalmi csoportot, ezért érdekeik képviselete egy 
heterogén diffuz, és állandóan változó személykör érdekeinek megjelenitését igényli.  
 
A fogyasztók oldalán jelentkezõ e hátrányok mérséklésére, kiegyenlitésére irányul a 
fejlett országok, illetve az Európai Unio fogyasztóvédelmi politikája.� 

 
A Ptk. 209. § fentiek szerint megindokolt módosítása ugyan csak 1998. március 1-tõl vált 
hatályossá, sõt a változást hatályba léptetõ 1997. évi CXLIX. tv. 11. §-a azt is kimondta, 
hogy a módosítás rendelkezéseit csak a hatályba lépését követõen kötött szerzõdésekre kell 
alkalmazni, miután azonban szakmai körökben mind az Európai Uniós várakozások, mind a 
tervezett törvénymódosítás szándékai és indokai már hosszabb ideje ismertek voltak, 
természetesen a küszöbön álló szabályozás szempontjaira is már utalás történt a 
keresetlevélben. 
 
A törvénymódosítás utáni szerzõdés megtámadási elõfeltételként a �tisztességtelen 
szerzõdési feltétel� lépett az �indokolatlanul egyoldalúan elõnyösen meghatározott� általános 
szerzõdési feltétel fogalma helyére, de a keresetnek még az utóbbit kellett igazolnia.  
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Az elsõ közérdekû kereset tárgyát képezõ, és fent már szó szerint idézett 
kulcsnyilatkozat a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség Fõigazgatója és a Magyar 
Autóklub, mint felperesek keresete szerint tartalmilag a következõket jelentette: 
 
A nyilatkozó: 
1. csak a nyilatkozatban felsorolt eredeti vagy másolt kulcsokkal rendelkezik 
2. a felsorolt kulcsok valamelyikének elvesztését, megsemmisülését 5 napon 
belül bejelenti a P. Biztosítónak 
3. újabb kulcsot csak a biztosító hozzájárulásával készíttet 
4. a gépkocsi kulcsait lopáskár esetén a biztosítónak hiánytalanul átadja. 
Amennyiben tehát a kulcsról másolat készült, úgy a biztosító automatikusan 
mentesül a kártérítési kötelezettsége alól. 
 
Az indokolatlan egyoldalú elõnyt a felperesek a következõkkel látták igazoltnak: 
1. A biztosító akkor is elzárkózik a teljesítés elõl, ha a kulcsmásolásnak 
nyilvánvalóan semmi köze nincs és nem is lehet a lopáshoz. 
2. A kulcsnyilatkozat alkalmazásával alperes olyan magatartásokat is a 
kárenyhítési és kármegelõzési kötelezettségek körébe von, melyek elmulasztása 
nincs okozati összefüggésben a lopással, de ezen feltételek betartása nem is 
várható el a biztosítottól. 
3. A kulcsnyilatkozattal alperes a káreseménynek a biztosítási eseménnyel 
történõ beazonosíthatóság körét önkényesen leszûkíti annak érdekében, hogy 
kockázati köre is szûküljön. 
4. A kárenyhítés és a kármegelõzés körébe von olyan magatartásokat is 
alpers, melyek elmulasztása a Ptk. szerint egyébként nem eredményezhetné 
mentesülését, mégis ezt teszi, ugyanakkor a feltételek teljesítése nem várható el 
a biztosítottól. 
5. A kulcsnyilatkozat nem tartalmaz olyan garanciát, amely kizárja a kulcsok 
leadását követõ manipulációkat, mert a másolásnak csak a ténye igazolható, de 
az, hogy azt a leadást megelõzõen vagy azt követõen készitették nem 
bizonyítható, hiszen a szerzõdéskötéskor a kulcsokat nem vizsgálták. 
6. A kulcsok másolására lehetõség van pl. a szakszervizben is, ahol a 
gépkocsi és kulcsai is(!) jogszerûen kerülnek ki a biztosított õrzésébõl, így 
potenciálisan itt is lehetõség van a másolásra a biztosított tudta és beleegyezése 
nélkül, de természetesen ez sem jelentheti azt, hogy erre hivatkozva a biztosító 
jogszerûen tagadhatná meg a kártérítés kifizetését, mert engedélye nélkül 
készítettek a kulcsokról másolatokat. 
 
A felperesek kifejtették, hogy ugyan nem vitatható, hogy a biztosító számára a 
kulcsnyilatkozat kedvezõbb helyzetet jelent a kulcsnyilatkozat nélküli állapothoz 
képest, a jogvita tárgya azonban nem ez, hanem az, hogy ez az alperes számára 
kedvezõbb helyzet, ami a kulcsnyilatkozattal kialakult, nem sérti-e jogosulatlanul 
a biztosítottnak védelemre szoruló érdekeit.  
 
Az ismertetett záradék az indokolatlan egyoldalú elõnyt a keresetlevél szerint a 
biztosító számára az alább kifejtettek szerint biztosította: 
 
1. Közlési, változás-bejelentési kötelezettség és a Ptk. 567. § (1) bek. 
 
A nyilatkozatban foglalt fenti kötelezettségek 

- egyfelõl a Ptk. 540. § (1) bek. szerinti közlési kötelezettségnek minõsülnek, 
melyre vonatkozóan a Ptk. elõírja, hogy �a biztosított a szerzõdéskötéskor 
köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt 
a biztosítóval közölni, amelyeket ismert, vagy ismernie kellett�..� 
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- másfelõl a nyilatkozatban foglalt kötelezettségek a Ptk. 540. § (2) bek. 
szerinti változás-bejelentési kötelezettségnek minõsülnek, miszerint �a felek 
megállapodnak, hogy a biztosított és a szerzõdõ fél a szerzõdésben 
meghatározott lényeges körülmények változását megfelelõ határidõn belül 
köteles legyen a biztosítónak írásban bejelenteni". A Ptk. idézett rendelkezése 
tehát ugyan kimondja, hogy a felek megállapodhatnak a lényeges körülmény 
változására vonatkozó bejelentésrõl (így pl. a gépkocsi kulcsai elvesztésének, 
megsemmisülésének bejelentési kötelezettségérõl pl. egy kulcsnyilatkozatban), 
azonban mindkét kötelezettség tekintetében a Ptk. 540. § (3) bek. tekintettel 
semmiképpen sem kötheti ki a biztosító, illetve állapodhatnak meg a felek 
úgy, hogy a közlési, illetve a változás-bejelentési kötelezettség 
elmulasztása feltétlenül a biztosító mentesüléséhez vezessen, mert ez a Ptk. 
567. § (1) bek-ben szabályozott biztosított javára szóló egyoldalú kogencia 
szabályába ütközik. 
 
Ugyanígy elfogadhatatlan a kulcsnyilatkozat azon kikötése, mely szerint, ha a 
biztosított kárbejelentésekor a gépkocsi összes bejelentett kulcsát nem adja le, 
vagy nem mutatja be a biztosítónak, úgy a biztosító fizetési kötelezettsége 
önmagában ezen a címen nem áll be. A Ptk. 544. § (1) bek. szerint a biztosítási 
esemény bekövetkezése esetén a biztosító részére a szükséges 
felvilágosításokat meg kell adni. Ebben a körben a biztosító kötelezheti a 
szerzõdõ felet a kulcsok leadására (bemutatására), azonban ezen kötelezettség 
megszegése a Ptk. 544. § (2) bek. alapján csak akkor vezethet a biztosító 
mentesüléséhez, ha emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenek maradnak. A 
hivatkozott záradék ezzel szemben a kötelezettség szegés esetére minden 
további feltétel nélkül a biztosító mentesülését köti ki, noha arra a Ptk. biztosítási 
fejezetének korábban már hivatkozott egyoldalú kogenciája miatt nem lenne 
jogszerû lehetõsége (Ptk. 567. § (1) bek.). 
 
2. A biztosítási esemény kérdésessé tétele 
 
A fentieken túlmenõen a gyakorlat azt bizonyítja, hogy a hivatkozott 
kulcsnyilatkozat adott megfogalmazása igen tág teret ad a kárrendezés során a 
biztosító önkényes szerzõdésértelmezésének. Az I. r. alperes a 
kulcsnyilatkozatban foglalt biztosítotti tudomástól eltérõen magánszakértõi 
vélemény esetén mintegy vélelmezi valamiféle visszaélés megtörténtét, és nem 
egy esetben a biztosítási esemény bekövetkezését is megkérdõjelezi, annak 
ellenére, hogy jogerõs rendõrségi határozat áll a biztosított rendelkezésére. Ez 
annál is inkább indokolatlan, mert a tulajdonos által � akár a biztosító 
engedélyével, akár anélkül � készíttetett kulcsmásolatnak az esetek többségében 
semmi szerepe nincsen a gépkocsi ellopásában. Ilyen szerepe a 
kulcsmásolatnak csak abban az esetben lehet, ha a tulajdonos csalárd céllal 
kifejezetten azért másoltat kulcsot, hogy azt a �tolvajnak� átadva a lopást 
lehetõvé tegye. Ez az eset azonban nyilván ritkán fordul elõ, hiszen a 
�megrendezett� lopásnak ennél lényegesen egyszerûbb módszere is létezik. Az 
az esetleges (konkrét perekbõl már ismert) alperesi nézet, miszerint azért kell a 
biztosító hozzájárulását kérni az újabb kulcs készítéséhez, mert akkor I. r. 
alperes kijelölné a vele kapcsolatban álló általában megbízhatónak tartott 
kulcsmásolót, azért nem elfogadható, mert ha az alperesnek aggályai vannak a 
felperesi, akkor ugyanúgy lehetnek aggályai felperesnek az alperesi 
kulcsmásolóval szemben is. 
 
3. Kiszolgáltatott biztosítotti pozíció 
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Súlyosan problematikus az is, hogy sem a kulcsnyilatkozat, sem a bizonyítás 
egyéb feltételrendszere nem tartalmaz megfelelõ garanciákat arra nézve, hogy a 
biztosított által a kárrendezéskor szabályszerûen leadott kulcsokat azt követõen, 
hogy azok az ügyfél birtokából és ellenõrzése alól kikerültek ne manipulálják. A 
gyakorlatban a biztosított a kárbejelentéskor leadja a birtokában levõ összes 
kulcsot, amelyek ezt követõen a biztosító birtokába kerülnek. Ettõl kezdve 
kívülálló személy semmiféle tudomást nem szerezhet arról, hogy a leadott 
kulcsokkal mi történik. Emiatt pusztán annak a szakértõi megállapítása, hogy a 
leadott eredeti kulcsokról másolat készült, nem vezethet arra a következtetésre, 
hogy a biztosított a kulcsnyilatkozatban foglaltakat megszegte, ehhez a 
biztosítónak még azt is bizonyítania kellene, hogy a másolat készítése a kulcsok 
leadását megelõzõen történt. 
 
Ugyanígy nem kísérik semmiféle garanciák a kocsi eladási körülményeit sem, így 
legalábbis elvileg akár az eladó tudtával, akár gyakorlatilag az eladó cég tudta 
nélkül is � az eladó valamelyik alkalmazottja rosszhiszemû eljárása 
következtében � a kezdetektõl, vagyis a gépkocsi átvételének pillanatától 
létezhet másolt kulcs, amirõl a gépkocsi újdonsült tulajdonosa nem is szerez 
tudomást. A vevõnek nincs módja meggyõzõdni arról a kocsi átvételekor (és õt 
ennek szükségességére senki nem is figyelmeztette), hogy a részére átadott 
kulcs eredeti-e, illetve olyan kulcs-e, amirõl még senki nem csináltatott másolatot. 
A kulcsnyilatkozat úgy teremt a biztosító számára kedvezõbb helyzetet, hogy a 
jóhiszemû és vétlen gépkocsi tulajdonosoknak ezzel egyidejûleg lényeges és 
máshonnan meg nem térülõ veszteség közvetlen és bizonyos tekintetben 
elhárithatatlan kockázatát jelenti. 
 
A kulcsok másolására lehetõség van pl. a szakszervizben is, ahol a gépkocsi és 
kulcsai is(!) jogszerûen kerülnek ki a biztosított õrzésébõl, így potenciálisan itt is 
lehetõség van a másolásra a biztosított tudta és beleegyezése nélkül, de 
természetesen ez sem jelenti azt, hogy erre hivatkozva a biztosító jogszerûen 
tagadhatná meg a kártérítés kifizetését, mert engedélye nélkül készítettek a 
kulcsról másolatokat. 
 
4. A kulcsnyilatkozat a kitûzött célok elérésére érdeksérelem okozása nélkül 
objektíve alkalmatlan. 
 
A másolás kontrollálhatóságával kapcsolatos alperesi teória mûszaki okokból is 
meglehetõsen kérdéses, egyrészt azért, mert 
- megfelelõ elõvigyázatosság mellett hagyományos technikával is nyom 
nélkül készíthetõ kulcsmásolat, de  
- közismerten létezik a hagyományoson kívül is gyurmás, lézeres, stb. 
másolási technika is, 
vagyis objektíve sem alkalmas az alperesi kulcsnyilatkozat az alperes által 
hangoztatott célok biztosítotti érdeksérelem nélküli elérésére. 
 
Ezen túlmenõen más olyan mechanikai behatások is érhetik a kulcsokat, 
amelyek hasonlítanak a kulcsmásoló gép által okozott mechanikai jellemzõkre. 
A nyomszakértõi vizsgálatok különbséget szoktak tenni ún. 

- statikus és 
- dinamikus 

nyomok között. 
 
A statikus nyomok a kulcsok satuba történõ befogását bizonyítják, gyakorlatilag a 
satu befogó pofái által a kulcsokon hagyott mechanikai sérüléseket lehet érteni 
alattuk. Ezek - kiindulva abból, hogy a kulcsok satuba fogása más rendeltetéssel, 
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minthogy másolatot készítsenek róluk nemigen szokott történni - a dinamikus 
nyomokhoz képest megnyugtatóbb bizonyítékát adják annak, hogy a kulcsokról 
másolat készült. Ezen statikus nyomok keletkezése azonban nem szükségszerû 
satuba fogás esetén sem, azok  megfelelõen felkészült eljárás esetén elkerülhetõek 
(pl. megfelelõ puhaságú befogó betétanyag alkalmazásával). Ez azt jelenti, hogy a 
kulcsnyilatkozat �objektivizált� alkalmazása az igazán felkészült bûnelkövetõk 
visszaéléseinek kiszûrésére nem alkalmas. Alkalmas viszont 

- a kisstílû elkövetõk lebuktatására 
- de csak a vétlen, jóhiszemû biztosítottak oldalán jelentkezõ súlyos hátrányokkal 

együtt. 
 
A dinamikus nyomok értékelhetõsége azért még viszonylagosabb, mert független 
nyomszakértõk véleménye szerint azok a mechanikai sérülések, amelyek 
hosszirányban, a kulcsmásolás során mintaként felhasznált kulcson, a másológép 
�letapogató mûvelete� eredményeként keletkeznek (ezek az ún. dinamikus nyomok) 
alig vagy egyáltalán nem különböztethetõek meg a kulcsokon a rendeltetésszerû 
használat során is keletkezhetõ, a kulcsmásoló gép által hagyott nyomokhoz 
mindenben nagyon hasonlító mechanikai sérülésektõl, nyomoktól. Ilyen keletkeznek 
például, ha a befagyott zárba igyekszenek a kulcsot bedugni, vagy akkor is (ami 
például tévedésbõl egy cégen belül a kulcsok elcserélése folytán nagyon is életszerû 
és gyakori lehet) az azonos típusú kocsikból álló flottán belül az egyik gépkocsi 
kulcsát egy másik gépkocsi zárjába kísérlik meg beilleszteni, stb.  
 

Fentiek szerint igazolva látjuk, hogy a dinamikus nyomok (tehát azok a nyomok, melyek 
a kulcs mozgatása során kerülnek a kulcsokra) önmagukban is gyenge bizonyítékául 
szolgálhatnak nemcsak a biztosítotti szerzõdésszegésre, de magára a kulcsmásolás 
tényére is.  
 
A közérdekû keresettel indított perben, de a többi hasonló perben is a nyomszakértõi 
vizsgálat eredményének értékelhetõségével kapcsolatban elhangzottak a további 
kétségek is: 
 
1. Aggályos a biztosító által rendszeresen igénybe vett ugyanazon személy szakértõi 

szakvéleménye, és érdemes lenne megvizsgálni, hogy ugyanaz a szakértõ vajon 
hány esetben adott szakvéleményt, és milyen összegû szakértõi díj ellenében, 
hiszen ugyanazon szakértõ állandó jelentõs foglalkoztatása nem csak 
árkedvezményre, de könnyen az elfogulatlanság hiányára is vezethet. 

2. Szükséges lenne megvizsgálni, hogy a szakvéleményben levõ fényképek 
metrikusak-e, és egyébként helytállóak-e. 

3. Szükséges volna megvizsgálni, hogy a kulcsokról készített fénymásolatot a biztosító 
aláíratja-e az ügyféllel. 

4. Szükséges lenne megvizsgálni, hogy nincs-e olyan érdekösszefonódás a 
gépjármûforgalmazók és valamely biztosító között, melynek eredményeként az 
eladási piac bõvitésében a biztosító közvetve vagy közvetlenül érdekeltté vált, és 
ezért nem a hitelbírálat szigoritását (elõzetes kontroll), hanem a káresemény utáni 
vizsgálatot preferálja. 

 
Fentiekre tekintettel felperesek álláspontja szerint a biztosító elsõ közérdekû keresettel 
támadott kulcsnyilatkozata részben jogszabályba ütközõ, részben pedig � figyelemmel a 
vázolt gyakorlati problémákra is � a biztosító részére indokolatlan egyoldalú elõnyt 
biztosító. 

 
V. A kulcsnyilatkozat ügyében közérdekû kereset folytán hozott elsõ ítélet 
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A bírósági tárgyaláson az alperes a kereset elutasítását kérte, fenntartva a korábbiak szerint 
ismertetett álláspontját, utalt rá, hogy a felek a kulcsnyilatkozatot nemcsak hallgatólagosan, 
hanem kifejezetten is elfogadták. A biztosító képviselõje a tárgyaláson azt a meglepõ 
elõadást is tette, hogy a korábbi gazdasági viszonyok mellett nagyobb tere volt a Ptk. 209. §-
a alkalmazhatóságának, mint a kereset elbírálásakor 1997-ben, emellett kétségbe vonta 
annak tényszerûségét, hogy a peren kívüli eljárásokban a felperesek által kifogásolt objektív 
felelõsséget kérné számon ügyfelein. Ezután a felperesek hat különbözõ ügyben keletkezett 
alperesi elutasítólevél másolatával bizonyították, hogy a biztosító az igény peren kívüli 
elutasításának indokaként valamennyi esetben mindössze arra hivatkozott, hogy a 
kulcsokról az általa felkért nyomszakértõ megállapította, hogy azokról másolat készült.  
 
A bíróság 1997. október 14-én hozott, I. fokon jogerõre emelkedett ítéletében (PKKB 
1.P.91.194/97/6. Dr. Fülöp Györgyi) a következõképpen határozott: 
 

�A bíróság megállapítja, hogy az alperes által használt casco biztosítási kötvény 
mellékletét képezõ �kulcsnyilatkozat� utolsó mondata, vagyis �amennyiben jelen 
nyilatkozatom nem fedi a valóságot, illetve jelen nyilatkozatban foglalt 
kötelezettségeimet megszegem, úgy a lopáskár bekövetkezése esetén kizárja a 
biztosítási védelmet� � mindenkire kiterjedõ hatállyal � érvénytelen. A felperesek 
ezt meghaladó keresetét elutasítja.� 

 
Indoklásként egyebek között kifejtette: 

�A bíróságnak az általános szerzõdési feltételek tekintetében azt kell mérlegelnie, 
hogy megvalósult-e az �indokolatlan egyoldalú elõny�, vagy sem. Ennek 
megállapitásához azonban nem vezet más út, mint a szerzõdési nyilatkozat 
értelmezésének a Ptk. 207. § (1) bek. irt szabálya, vagyis a másik félnek a 
jognyilatkozó feltehetõ akaratára, az eset körülményeire tekintettel a szavak 
általános elfogadott jelentésének figyelembevétele. Ebbõl következik, hogy a 
�kulcsnyilatkozat�-ról le kell hántani mindazt, amelyet a mai magyar társadalmi 
valóság, illetve az alperes kárrendezési gyakorlata és esetleg téves jogértelmezése 
rárakott. 

 
Tehát nem lehet foglalkozni azzal, hogy az alperes a rendõrségi határozat 
birtokában is megkérdõjelezi a biztosítási esemény meglétét. Hasonlóképpen ebben 
a perben a bíróság nem vizsgálhatja a kocsik eladási körülményeit, a kereskedõk 
alkalmazottainak eljárását, a szakszervizekben dolgozók esetleges visszaéléseit, 
továbbá azt sem, hogy a lopási esemény megtörténte után a vevõ birtokából 
kikerülõ kulcsokat ki és hogyan kezeli és manipulálja-e vagy sem, továbbá, hogy az 
alperes szakértõjének megállapitásai mûszaki okokból megalapozottak-e vagy sem, 
léteznek-e a kulcsmásolás látható nyomain kívül egyéb eljárások a sokszorosításra 
vagy sem. 
A kulcsnyilatkozatban foglaltak � amint azt a felek képviselõi egybehangzóan 
értelmeztek � a Ptk. 540. § (1), 540. § (2) és 544. § (2) bek. foglalt biztosítotti 
kötelezettségeket ölelik fel. 
A Ptk. 540. § (1) bek. kimondja, hogy a biztosított a szerzõdéskötéskor köteles a 
biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt a 
biztosítóval közölni, amelyeket ismer, vagy ismernie kellett. Ehhez kapcsolódik a 
kulcsnyilatkozatnak az a mondata, hogy a biztosítóval szerzõdõ fél csak a 
nyilatkozatban felsorolt eredeti vagy másolt kulcsokkal rendelkezik. 
A Ptk. 540. § (2) bek. úgy rendelkezik, hogy a felek megállapodnak, hogy a 
biztosított és a szerzõdõ fél a szerzõdésben meghatározott lényeges körülmények 
változását megfelelõ határidõn belül köteles legyen a biztosítónak írásban 
bejelenteni. A kulcsnyilatkozatnak az a mondata, miszerint a felsorolt kulcsok 
valamelyikének elvesztését, megsemmisülését öt napon belül be kell jelenteni a 
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biztosítónak, valamint, hogy újabb kulcsot csak a biztosító hozzájárulásával készíttet 
a szerzõdõ fél, ennek a szabálynak a kibontása. 
A Ptk. 544. § (1) bek. úgy rendelkezik, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése 
esetén a biztosító részére a szükséges felvilágosításokat meg kell adni. Ebbe a 
körbe vonható a kulcsnyilatkozatnak az a része, hogy a gépkocsi meglévõ kulcsait 
lopáskár esetén a biztosítónak hiánytalanul át kell adni. 
 
A kulcsnyilatkozat záradéka úgy fogalmaz, hogy a nyilatkozatban foglalt 
kötelezettségeket megszegése, illetõleg a valótlan tartalmú nyilatkozat 
jogkövetkezménye a biztosító feltétlen mentesüléséhez vezet. 
Ez a jogkövetkezmény azonban � amint azt több esetben az egyes perekben 
ítélkezõ bíróságok megállapították � nem felel meg a törvény rendelkezéseinek. A 
Ptk. 540. § (3) bek. ugyanis úgy rendelkezik, hogy a közlésre, illetõleg a változás 
bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító 
kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott, vagy be nem 
jelentett körülményt a biztosító a szerzõdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott 
közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. 
A Ptk. 544. § (2) bek. pedig azt mondja ki, hogy amennyiben a szerzõdõ a 
szükséges felvilágosításokat nem adja meg, vagy nem teszi lehetõvé a bejelentés 
és felvilágosítások tartalmának ellenõrzését, nem áll be a biztosító kötelezettsége, 
azonban csak akkor, hogyha a szerzõdõ kötelezettségeinek nem teljesítése folytán 
lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak. 
 
Kérdés, hogy a kulcsnyilatkozat záradéka beilleszthetõ-e fenti hivatkozott 
jogszabályi keretekbe, vagy sem. 
A Ptk. 567. § (1) bek. úgy rendelkezik, hogy a biztosítási szabályzat és a felek 
szerzõdése a biztosított, illetõleg a kedvezményezett hátrányára a törvény kifejezett 
engedélye nélkül nem térhet el. A törvény viszont az említett közlési változás-
bejelentési és a biztosítási eseményt követõ bejelentési kötelezettség szabályozása 
körében ilyen eltérést nem enged, következésképpen a kulcsnyilatkozat utolsó 
mondata, mint a Ptk. 200. § (2) bek. szerinti jogszabályba ütközõ, semmis. A 
semmis szerzõdés érvénytelenségének megállapításához � a Ptk. 234. § (1) bek. 
értelmében � külön eljárásra � és így e vonatkozásban kereset elõterjesztésére � 
sincs szükség. A bíróság tehát ennek az utolsó mondatnak az érvénytelenségét 
megállapította. Az általános szerzõdési feltételek megtámadása esetén a 
bíróságnak a sérelmes kikötés érvénytelenségét akkor is meg kell állapítania, ha a 
kikötés más okból semmis. /GKT-PKT 1/1983./ 
 
Az érvénytelenség folytán a jogkövetkezményt maga a törvény tartalmazza, tehát az 
érvénytelen szövegrész helyébe a Ptk. 540. § (3) bek. és az 544. § (2) bek. szereplõ 
szöveg lép. 
 
A bíróságnak ezen túlmenõen azt kellett megállapítani, hogy ha az egyéb jogcímen 
is érvénytelen szövegrész kimarad, fennáll-e az egyoldalúan indokolatlan elõny a 
biztosító oldalán. Ezt a további kérdést a bíróság nemlegesen döntötte el. Elfogadta 
azt az alperesi védekezést, miszerint a gépkocsi lopások számának emelkedése, a 
felderítések arányának szerényebb volta indokolhatja és indokolja is, hogy a 
biztosítóval szerzõdést kötõ ügyfelek felelõsségének fokozása érdekében a 
kulcsnyilatkozatban szereplõ kötelezettségeket megfogalmazzák. Ez nem mond 
ellent annak, hogy mindkét oldalon érvényesíteni kell az együttmûködési 
kötelezettség teljesítését, pl. az alperesi üzletkötõknek is meg kell adniuk a kellõ 
tájékoztatást és fel kell hívniuk a figyelmet a záradékok jelentõségére és a másik 
félnek pedig a szerzõdés feltételeit alaposan át kell tanulmányozni. Ez a magatartás 
felelne meg inkább a Ptk. 205. § (3) bek. szerinti általános és a biztosítási 
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szerzõdések körében már felhívott rendelkezések szerinti különös együttmûködési 
kötelezettségnek. 
 
A bíróság álláspontja szerint mindazok az egyéb körülmények, amelyeket a 
felperesek mint valós tényeket, illetve feltételezéseket jogi álláspontjuk 
alátámasztására felhoztak, az egyes konkrét ügyekben használhatók fel az alperes 
elutasító álláspontjával szemben. Az egyes konkrét perek is bizonyították, hogy sok 
esetben a biztosítási összeget igényelõk a Ptk. 540. § (3) bek. szerint megfordult 
bizonyítási teher esetén is képesek voltak bizonyítani, hogy kisebb 
figyelmetlenségük nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. A Ptk. 
544. § (2) bek. szerint a bizonyítási teher kifejezetten a biztosítón van, mert a másik 
fél szerzõdésszegésén túlmenõen az õ terhére esik annak a további feltételnek 
a bizonyítása is, hogy emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké váltak. 
 
A bíróság tehát a fentiek alapján az alperes által alkalmazott általános szerzõdési 
feltételek megtámadott része zárómondatának érvénytelenségét megállapította, 
mind a Ptk. 200. § (2) bek., mind pedig a 209. § (1) bek. alapján. A felperesek ezt 
meghaladó keresetét pedig � vagyis a kulcsnyilatkozat érvénytelenségének 
egészében való megállapítását � elutasította.� 
 

VI. Az elsõ ítélet utóítélete 
 

Az ítélet utóéletének különös jellemzõje, hogy azt mindkét fél gyõzelemként értékelte. A 
biztosítónak nyilván az szolgáltatta ilyen hivatkozása jogalapját, hogy a bíróság nem a 
kulcsnyilatkozat egészét, hanem annak egyik � bár legfontosabb � részét nyilvánította csak 
érvénytelennek. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy az ítéletnek a jelentõségét nem a 
keresetet elutasító, hanem a keresetnek helyt adó része adja.  
 
Az általános szerzõdési feltételek bíróság elõtti megtámadásánál ugyanis � a  keresethez 
kötöttségre tekintettel � a mindenkori felpereseknek mérlegelniük kell, hogy  
- a biztos és teljes pernyertességre törekedjenek-e (és ebben az esetben kockáztatják, 

hogy a bíróság - ha szabadabb kezet kap - esetleg részben vagy egészben ugyan a 
keresetnek helyt adott volna, de azt elõterjesztett kereseti kérelem hiányában a Pp. 215. 
§-ban irt korlátozás miatt nem tehette),  

- vagy módot adnak a bíróságnak egy minél szélesebb körû általános revízióra, a 
szerzõdéses konstrukció támadott rendelkezései összefüggéseiben történõ vizsgálatára 
is, egyszersmind tudomásul véve a teljes pernyertesség csekély valószínûségét. 

 
Nyilván az az álláspont helyes, hogy a közérdekû kereset közérdekû jellege háttérbe szorítja 
a tökéletes pernyertességre törekvés szempontjait. Fontosabb, hogy a bírói revízió � 
természetesen reális keretek között � a kifogásolható rendelkezések minél szélesebb 
összefüggéseit vizsgálhassa, mint az, hogy az egyébként is névleges összegû illetéket és 
perköltséget a bíróság milyen arányban fogja a felek között megosztani. 
 
Az ítélettõl azt vártam, hogy a biztosító felhagy a nyomszakértõi vélemények mechanikus 
értékelésével, azzal a gyakorlattal, hogy a peren kivûli eljárásban a kárrendezési kérelmet 
elutasításait egyedül azzal indokolja, hogy a gépkocsi kulcsairól másolat készült. Ez a 
várakozásom sem akkor, sem azóta nem teljesült.  
 
Úgy látom, hogy a biztosító azt a helyzeti elõnyt, ami abból adódik, hogy a biztosítás egy 
olyan áru ahol a szolgáltatásért elõzetesen fizetünk, és utóbb  a biztosító dönti el, hogy 
szolgáltat-e vagy sem, a kulcsnyilatkozatokra hivatkozással a mai napig a maga számára 
indokolatlanul elõnyös helyzet teremtésére használja fel. Ez azt jelenti, hogy  nagyon 
gyakran visszaél részszint a birtokon belüli pozícióból adódó lehetõségekkel, másrészt a 
biztosítási jog szabályai tekintetében a laikus ügyfelekhez képest, de még a biztosítási 
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szakmában kevésbé jártas jogászokhoz képest is fennálló intellektuális fõlényével. Teszi ezt 
annak ellenére, hogy �védekezése� számtalan esetben egészen nyilvánvalóan zaklató 
jellegû, az életszerûségtõl elrugaszkodó követelményeket jelent, amit nem igazolnak az 
általa megnyert perek sem, összevetve a vesztes perekkel a jóhiszemû és vétlen 
ügyfeleknek okozott veszteségekkel. Köztudomású ugyanis, hogy a 3 éves vagy hosszabb 
ideig tartó pereskedés után a biztosítóval szemben behajtott követelés nem jelent igazi 
reparációt a perre kényszeritett fél számára.  
 
A fenti ítéletet a biztosító ugyan nem fellebbezte meg, sõt új szövegû kulcsnyilatkozatot 
készített, azonban továbbra is alkalmazásban maradtak olyan köztes változatok, amelyek az 
elsõ kulcsnyilatkozati perben támadott és a bíróság által megsemisitett �objektivizált� 
szövegezést tartalmaztak, ezért mint késõbb ismertetni fogom, ezt is meg kellett támadni.  
 
Kétségtelen, hogy a biztosító álláspontja alátámasztására már korábban is hivatkozott 
külföldi példákra, egyebek között a bonni Tartományi Bíróság egy ítéletének indoklására, 
amely konkrét ügyben egyebek között azt is megállapította, hogy: 
 
�A biztosító olyan támpontokat adott elõ és bizonyított, amelyek megingatják a felperes 
szavahihetõségét és kizárják, hogy a bíróság egyedül az õ állításai és adatai alapján a lopás 
külsõ képének kielégítõ valószínûségébõl induljon ki. A felperes azt állította, hogy a 
jármûhöz csak a két, általa az alperesnek átengedett eredeti kulcs létezik és egyik kulcsról 
sem készíttetett másodpéldányokat. Állítása szerint továbbá mindkét kulcs az õ állandó 
felügyelete alatt állott. 
Ezzel ellentétben a szakértõi vélemény tartalma szerint � mely megegyezik egy, az alperes 
által benyújtott magánszakértõi véleménnyel és a bíróságot meggyõzi -, bizonyos, hogy a 
felperes által leggyakrabban használt kulcsról legalább egy pótkulcsot csináltattak.� 
 
Fentiekbõl látható, hogy a Kárrendezési Joggyakorlat c., Eurotax kiadványban is 
megjelentetett fenti németországi eseti döntés � melynek konkrét körülményei teljes körûen 
a kiadványból nem ismerhetõek meg � az erre súlyt helyezõ üzletpolitikát folytató biztosító 
kitartó erõfeszítései nyomán a magyar joggyakorlat alakulására is befolyást jelentettek. 
 
 A meglevõ biztosítási nyomtatványokat és kötvényeket a biztosító átszövegezte az ítélet 
megszületése után az alábbiak szerint: 
 
��.sz. Casco biztosítási ajánlat kiegészítése 
Alulírott��..szerzõdõ fél tudomásul veszem, hogy a ���frsz-ú gépkocsi CASCO 
biztosítási szerzõdésének létrehozására tett ajánlatomon található ún. �kulcsnyilatkozat� 
elõírásai helyett az alábbi 429-es záradék szövege képezi a szerzõdés részét: 
1. A biztosított/szerzõdõ 15 napon belül írásban köteles a biztosítónak bejelenteni az 

ajánlaton, illetve a kötvényen feltüntetett adatok megváltozását. 
2. Amennyiben a szerzõdés lopáskockázatra is kiterjed és a biztosítási ajánlaton felsorolt 

kulcsok és távirányítók közül valamelyik elveszne, megsemmisülne, a 
szerzõdõ/tulajdonos csak a biztosító hozzájárulásával készíttethet további kulcsot és 
minden tõle elvárhatót köteles megtenni annak érdekében, hogy a kulcsok ne kerüljenek 
ki az õrizetébõl, illetve a gépkocsit csak olyan személyek részére adja használatba, 
akikkel kapcsolatban felelõsséget vállal a kulcsok eredeti állapotáért. 

3. Lopáskockázatra is kiterjedõ szerzõdés esetén a szerzõdõ/tulajdonos köteles a 
biztosítási ajánlatban megjelölt kulcsokat és távirányítókat (beleértve a biztosítási ajánlat 
felvétele óta birtokába került kulcsokat és távirányítókat is) lopáskár esetén az esemény 
bejelentésekor a biztosítónak hiánytalanul átadni. 

4. Fentiekben megjelöltek a Polgári Törvénykönyv 540. §-a szerinti közlési és változás-
bejelentési kötelezettség körébe tartoznak és ezáltal amennyiben a bejelentés tartalma 
nem felel meg a valóságnak, illetve a szerzõdõ/tulajdonos ezen kötelezettségeit 
megszegi, úgy lopáskár bekövetkezése esetén a biztosítási védelem nem áll fenn, 
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kivéve, ha a szerzõdõ/biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott, vagy nem jelentett 
körülményt a biztosító a szerzõdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a 
biztosítási esemény bekövetkeztében. 

5. Tudomásul veszem, hogy a fent leírtak a gépjármû mindenkori jogszerû használójára is 
kötelezõ érvényûek. 

6. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti záradék a biztosítási szabályzat (JCKF) 9. 
Fejezet 1.8. és a II.2. pontjában foglaltak helyett is irányadóak. 

 
Kijelentem, hogy a 429-es záradék tartalmáról részletes tájékoztatást kaptam, az abban 
foglaltakat a magam részérõl tudomásul veszem. 
 
Kijelentem továbbá, hogy fenti gépjármûre vonatkozó biztosítási ajánlat kitöltéségének 
idõpontjában az alább felsoroltakon kívül más, a biztosított gépjármûhöz tartozó kulcsokkal 
és a centrálzárat vagy riasztót mûködtetõ távirányítóval nem rendelkezem� 
 
Jelen nyilatkozatomban felsorolt kulcsok ��-tól (név, cím) kerültek használatomba. 
 
Jelen kiegészítésbõl 1 pld-t átvettem.� 
 
Ezen túl egy függeléket adott ki a biztosítási kötvényhez, ami a biztosítási záradékok 
tekintetében a következõket tartalmazza: 
 
 
�Biztosítási záradékok: 
429 
I. A hatályban lévõ kulcsnyilatkozatra vonatkozó, a Pesti Központi Kerületi Bíróság által 

1.P.91.194/97/6. sz. alatt hozott döntését figyelembe véve a szerzõdésre vonatkozó 
feltétel (1997. Július 1-tõl érvényes Jármûvek Casco-biztosításának Különös 
Feltételei - JCKF) 9. fejezetének I.8. pontja megszûnik és a 9. fejezet II. pontja az 
alábbiaknak megfelelõen módosul. 

 
 
II. Adatközlési kötelezettség 
 
II.1. A biztosított/szerzõdõ 15 napon belül írásban köteles a biztosítónak bejelenteni az 
ajánlaton, illetve a kötvényen feltüntetett adatok megváltozását. 
 
II.2. Amennyiben a szerzõdés lopáskockázatra is kiterjed és a biztosítási ajánlaton felsorolt 
kulcsok és távirányítók közül valamelyik elveszne, megsemmisülne, a szerzõdõ/tulajdonos 
köteles fenti tényt a  biztosítónak 5 napon belül írásban bejelenteni. A szerzõdõ/tulajdonos 
csak a biztosító hozzájárulásával készíttethet további kulcsot és minden tõle elvárhatót 
köteles megtenni annak érdekében, hogy a kulcsok ne kerüljenek ki az õrizetébõl, illetve a 
gépkocsit csak olyan személyek részére adja használatba, akikkel kapcsolatban felelõsséget 
vállal a kulcsok eredeti állapotáért. 
 
II.3. Lopáskockázatra is kiterjedõ szerzõdés esetén a szerzõdõ/tulajdonos köteles a 
biztosítási ajánlatban megjelölt kulcsokat és távirányítókat (beleértve a biztosítási ajánlat 
felvétele óta birtokába került kulcsokat és távirányítókat is) lopáskár esetén az esemény 
bejelentésekor a biztosítónak hiánytalanul átadni, illetve bemutatni. 
 
II.4. Fentiekben megjelöltek a Polgári Törvénykönyv 540. §-a szerinti közlési és változás-
bejelentési kötelezettség körébe tartoznak és ezáltal amennyiben a bejelentés tartalma nem 
felel meg a valóságnak, illetve a szerzõdõ/tulajdonos ezen kötelezettségeit megszegi, úgy 
lopáskár bekövetkezése esetén a biztosítási védelem nem áll fenn, kivéve, ha a 
szerzõdõ/biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a 
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biztosító a szerzõdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény 
bekövetkeztében.� 
 

VII. A második kulcsnyilatkozati per 
 

Tekintettel arra, hogy a jogviták kialakulása ebben az esetben sem követte idõben 
közvetlenül a szerzõdéskötéseket, az elsõ kulcsnyilatkozat témájú közérdekû kereset folytán 
hozott jogerõs ítélet után nem a most ismertetett megváltoztatott szövegû kulcsnyilatkozatok, 
hanem az elsõ kulcsnyilatkozati per miatti eljárással idõbeli átfedésben (az elsõ perben a 
kereset benyújtására 1997. június 26-án került sor, az ítélet jogerõre emelkedésének napja 
pedig 1997. október 14. volt) megjelent 1997. július 1-én életbe lépett, a biztosító számára 
ismételten indokolatlan egyoldalú elõnyt tartalmazó másik kulcsnyilatkozat szövege volt a 
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és a Magyar Autóklub által ugyanazon biztosító ellen 
inditott második közérdekû kereset tárgya.  
 
A második keresettel kifogásolt második kulcsnyilatkozat szövege az alábbi volt: 
 

�Amennyiben a biztosítási ajánlaton felsorolt kulcsok és távirányítók közül 
valamelyik elveszne, megsemmisülne, a fenti tényt a biztosító kirendeltségénél 5 
napon belül írásban bejelentem. Beleegyezem, hogy csak a biztosító 
hozzájárulásával készítek, vagy készíttetek további kulcsot és minden tõlem 
elvárhatót megteszek annak érdekében, hogy a kulcsok ne kerüljenek ki 
õrizetembõl, illetve a gépkocsit csak olyan személyek részére adom kölcsön, 
akikkel kapcsolatban felelõsséget vállalok a kulcsok eredeti állapotáért. Más 
személyek által a tudtomon és beleegyezésemen kívûl végzett kulcsmásolásra 
csak abban az esetben hivatkozom, ha az erre vonatkozó bizonyítékaimmal 
rendelkezem. (Pp. 164. § (1) bek.)� 

 
Kötelezem magam, hogy jelen nyilatkozatban megjelölt kulcsokat és 
távirányítókat (beleértve a biztosítási ajánlat felvétele óta birtokomba került 
kulcsokat és távirányítókat is) lopáskár esetén az esemény bejelentésekor a 
biztosítónak hiánytalanul átadom, illetve bemutatom. Elfogadom és tudomásul 
veszem, hogy jelen nyilatkozatomban foglaltak a Ptk. 540. §-a szerinti közlési és 
változás-bejelentési kötelezettség körébe tartoznak és ezáltal amennyiben a 
bejelentés tartalma nem felel meg a valóságnak, illetve az itt vállalt 
kötelezettségeimet megszegem, úgy lopáskár bekövetkezése esetén a biztosítási 
védelem nem áll fenn.� 
 

Az alperes a perben azt a védekezést választotta, hogy egyik oldalról kétségbe vonta, hogy 
a kulcsnyilatkozat fenti szövegét változatlanul alkalmazná, másrészt fenntartotta álláspontját 
arra nézve, hogy annak szövege mindenben jogszerû.  
 
Ez utóbbival összefüggésben ismételten kifejtette, hogy egyrészt a biztosítónak, mint 
kockázatot viselõ félnek minden további nélkül joga van elõírni, illetve elvárni, hogy a 
biztosított a gépkocsi használatba adásakor tájékoztassa a használót a kulcselhagyás, 
kulcsmásolás, stb. esetén betartandó feltételekrõl, és felelõsséget vállaljon ezen 
személyekért vagy ha ezt nem akarja, akkor ne adja át részükre a gépkocsit. Kifejtette, hogy 
ez ugyanúgy a lopáskockázat szûkítését jelenti, mint az, ha magát a lopáskockázatot zárja ki 
a szerzõdésbõl.  
 
A felperesek válasziratukban elsõ helyen hangsúlyozták, hogy noha nemcsak a perben álló 
alperes, hanem több biztosító is alkalmaz kulcsnyilatkozatot nem véletlen, hogy a felperesek 
mégis csak az adott biztosítóval szemben és éppen a feltétlen mentesülést lehetõvé tevõ 
alperesi kitétel miatt fordultak ismételten bírósághoz a Ptk. 209. §-a alapján. 
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Ezt a keresetet is az elsõ tárgyaláson birálta el a bíróság és túlnyomórészt helyt adott a 
keresetnek. Az ítélet rendelkezõ részében a bíróság 1998. Január �. napján (PKKB 
12.P.93.260/1997/5. Dr. Sághy Mária) a következõképpen fogalmaz: 
 

�A bíróság megállapítja, hogy az alperes casco biztosítási kötvényének 
mellékletét képezõ kulcsnyilatkozatának következõ mondatai mindenkire 
kiterjedõ hatállyal érvénytelenek: 
�Más személyek által a tudtomon kívül, beleegyezésem nélkül végzett 
kulcsmásolásra csak abban az esetben hivatkozom, ha arra vonatkozó 
bizonyítékaimmal rendelkezem�, valamint �amennyiben a bejelentés tartalma 
nem felel meg a valóságnak, illetve az itt vállalt kötelezettségeimet megszegem, 
úgy lopáskár bekövetkezése esetén a biztosítási védelem nem áll fenn�. 
A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 
jogi képviselõje kezéhez 6.000,- (Hatezer) forint perköltséget. 
 
Ezt meghaladóan a keresetet elutasítja.� 

 
Az ítélet indoklásában egyebek mellett a bíróság kifejti: 
 

�A kulcsnyilatkozatnak azon mondata, hogy �Más személyek által a tudtomon 
kívül, beleegyezésem nélkül végzett kulcsmásolásra csak abban az esetben 
hivatkozom, ha arra vonatkozó bizonyítékaimmal rendelkezem.�, indokolatlanul 
egyoldalú elõnyt biztosít az alperes részére, ugyanis egyszer s mindenkorra 
elzárja a szerzõdõ felet attól, hogy valamely tudtán és beleegyezésén kívül 
történõ eseményre hivatkozzon, hogyha arra bizonyítékokkal nem rendelkezik. A 
kulcsnyilatkozat megfogalmazása egyébként is megtévesztõ, ugyanis a 
szövegezésbõl a hatályos jogszabályi szöveget nem ismerõ szerzõdõ fél arra 
következtethet, hogy az idézett mondat a polgári perrendtartás rendelkezése. 

 
A Ptk. 554. § (1) bek. értelmében a biztosítottnak a biztosítási esemény 
bekövetkezését a szabályzatban megállapított idõ alatt a biztosítónak be kell 
jelentenie, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetõvé kell tenni a 
bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenõrzését. A (2) bek. szerint a 
biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosított az elõzõ 
bekezdésben elõirt kötelezettségeket nem teljesíti, és emiatt lényeges 
körülmények kideríthetetlenekké válnak. Mindenképpen lényeges körülménynek 
tekinthetõ az a biztosítási esemény elbírálásának szempontjából, hogy a 
biztosított tudomása szerint más személyek végeztek tudomása szerint tudta és 
beleegyezése nélkül kulcsmásolást még abban az esetben is, ha erre 
vonatkozóan konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, igy e nyilatkozat 
megtételétõl a biztosítottat elzárni nem lehet. 

 
A Ptk. 540. § (3) bekezdése értelmében a közlési kötelezettség megsértése 
esetén a biztosítottnak kell bizonyítania, hogy az elhallgatott, vagy be nem 
jelentett körülményt a biztosító a szerzõdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott 
közre a biztosítási esemény bekövetkeztében, ennek hiányában ugyanis a 
biztosító kötelezettsége nem áll be. A kulcsnyilatkozatnak azon mondata, hogy 
�Amennyiben a bejelentés tartalma nem felel meg a valóságnak, illetve az itt 
vállalt kötelezettségeimet megszegem, úgy lopáskár bekövetkezése esetén a 
biztosítási védelem nem áll fenn.� az alperes részére indokolatlan egyoldalú 
elõnyt biztosít, hiszen annak megfogalmazása szerint a közlési kötelezettség 
megsértése lopáskár esetén feltétel nélkül (kiemelés tõlem) a biztosító 
mentesüléséhez vezetne. Ez pedig a Ptk. rendelkezéseivel nem áll 
összhangban.� 
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Ez az ítélet is I. fokon jogerõre emelkedett, a túlnyomó részt pervesztes biztosító 
nem kísérelte meg a perben képviselt azon álláspontját jogorvoslati ügyszakban 
megvédeni, hogy ügyfelei a kulcsnyilatkozat megsértése esetén feltétel nélkül 
elvesztik a jogukat a kárrendezésre.  
 

VIII. A kulcsnyilatkozatra vonatkozó közérdekû keresetek  
tapasztalatai 

 
Már korábban utaltam rá, hogy a közérdekû kerestek nem érték el azt a célt, 
hogy az alperesi biztosító társaság elfogadja, hogy a peren kívüli eljárásokban 
sem elegendõ önmagában a kulcsmásolás tényére hivatkoznia. Ennek ellenére a 
közérdekû keresetek sikeresnek mondhatóak több szempontból is 

- egyrészt azért, mert a széles közvélemény figyelmét a sajtóközleményeken 
keresztül felhívták a kulcsok körüli fokozott gondossági követelmény 
szükségességére 

- másrészt azért, mert az alperes kényszerûen tudomásul kellett vegye, hogy az 
Általános Szerzõdési Feltételei megfogalmazásakor szükség esetén ismétlõdõ és 
nyilvános kontrollra kell számítania. 

 
A közérdekû keresetek folytán hozott közérdekû ítéletek azonban természetesen nem 
lehetnek alkalmasak arra, hogy az ellentétes üzletpolitikát valló biztosító a jövõben 
empatikusabban kezelje a biztosítotti érdekeket. Az a küzdelem ami ezen a téren 
folyik, a biztosítottak oldalán rendszeresen eljáró néhány jogi képviselõ és a másik 
oldalon álló biztosítói szféra között nem egyenlõ fegyverekkel zajlik. 
 
A biztosítóknál a hasonló ügyek ismétlõdése az ország 19 megyéjében és a 
fõvárosban eljáró, és természetesen � szemben a biztosítók szakembereivel � nem 
csak biztosítási ügyekre szakosodott bírák részérõl hozott döntések igen nagy száma 
szükségszerûen hozza magával a fegyver egyenlõtlenséget. Ha akár a tényállás 
valamely egyedi jellegzetessége folytán, akár tévedésbõl vagy figyelmetlenségbõl a 
bíróságon akár egy ügyben is a biztosítóra kedvezõ érvelés jelenik meg a döntésben, 
akkor az biztos, hogy az az egy döntés akár többszázszor is hivatkozási alapot fog 
képezni a biztosító elkövetkezõ ügyeiben még akkor is, ha akár többezer ügyben 
ellentétes bírói érvelés mellett ellentétes döntések születtek. A másik oldalon ugyanis 
nincsen olyan szervezett erõ, mint a biztosítóké, ezért a biztosítottakra kedvezõ 
döntések � mégha arányaik jelentõsek is � ritkábban köszönnek vissza hivatkozási 
alapként a késõbbi ügyekben, mert kevésbé válnak közismertté a biztosítotti oldalon. A 
fogyasztóknál ugyanis az érdekvédelemhez  szükséges tõke, egységes fellépés - és el 
kell ismerni, hogy az ismétlõdõ ügyek számának csekélyebb merítése folytán az 
azonos szintû szakértelem is � legtöbbször hiányzik.  
 
Erre az aránytalan pozícióra tekintettel a közérdekû keresetek célja a 
kulcsnyilatkozatos biztosítási perekbe kiegyenlítõdés irányába ható, legalább 
hangsúlyváltozásokat jelentõ mozgást vinni, ami sikerült.  
 

IX. A kulcsnyilatkozatos ügyek legújabb fejleményei 
 

A biztosító által magánúton beszerzett nyomszakértõi vélemények � miután 
önmagában a kulcsmásolási nyomok a bírói gyakorlat szerint sem bizonyítják, hogy a 
biztosítottnak tudnia kell a kulcsmásolás tényérõl � az utóbbi idõben már nem csak a 
kulcsmásolás tényére, hanem a kulcsmásolás idejére nézve is megállapításokat 
tartalmaznak.  
 
Ennek azért van jelentõsége, mert a Legfelsõbb Bíróság korábbi, és a BH-ban is közzé 
tett határozatában egyértelmûen leszögezte, hogy nem kizárható módon a 
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kulcsmásolások történhettek a biztosított részére történõ átadást megelõzõen, de akár 
a káreseményt követõen a megmaradt kulcsnak a biztosítónál történt leadását 
követõen is, ezért a biztosító a másolás idõpontjának behatárolásával igyekszik az 
ügyfélre a szerzõdésszegést rábizonyítani.  
 
Egyre inkább nyilvánvalóvá válik azonban, hogy a biztosító a biztosítási ügyek 
területén megnyilvánuló egzisztenciális fölénye kihasználásának mintájára a 
rendõrségi illetve egy nyomszakértõi kapcsolatokban is erõfölényes helyzetre 
törekszik, és ezen, valamint a bizonyítási teher megfordításán keresztül kísérel olyan 
pozíciót elérni, melynek tényleges megszerzése esetén még az is felvetõdhet, hogy 
szabad-e, érdemes-e hagyományos kulcsokkal forgalmazott gépkocsikra nézve tárgyi 
üzletpolitikát folytató biztosítónál egyáltalán casco biztosítást kötni.  
 
Annak ellenére, hogy a Legfelsõbb Bíróság 2001-ben is úgy foglalt állást, hogy  

�A biztosítási esemény bekövetkezésével szemben az alperes a 
kulcsmásolásra, valamint a gravírozás elmulasztására alapított 
mentesüléssel védekezett. Ezért ezekkel kapcsolatban a bizonyítás 
kötelezettsége õt terhelte. E téren a következõknek lehet jelentõsége: 
Aggálytalannak kell lennie a kulcsok jármû átadását megelõzõ elõéletének. 
Ez legcélszerûbben úgy érhetõ el, ha azokat a biztosítási szerzõdés 
megkötése alkalmával olyan szakértõi, vagy egyéb vizsgálatnak vetik alá, 
amelynek eredményét mindkét fél elfogadja.�(Pfv. VIII.21.072/1999/5.) 

ezt a megoldást a biztosító mellõzi, vagyis ahogy számos eljárásban fogalmaztam: úgy kíván 
záró leltárt csinálni, hogy nem vesz föl elõzõleg nyitóleltárt, vagyis a kulcsokat a casco 
szerzõdés megkötésekor nem, hanem csak utólag a káresemény bekövetkezése után 
vizsgálja. 
 
Ugyanebben a döntésben állásfoglalás található arra nézve is, hogy:  

�amikor a biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosító a kulcsokat 
tárolásra és vizsgálatra átveszi, akkor ugyan nem kielégítõ azoknak más 
kulcsokkal együtt történõ, ömlesztett elhelyezése, elfogadható viszont annak 
lezárt borítékban való elkülönítése, ha a boríték lezárására mindkét fél 
jelenlétében kerül sor, továbbá azt mindkét fél a  borítékon eszközölt aláírásával 
hitelesíti, a boríték lezártságát és az aláírások sértetlenségét pedig a vizsgálatot 
végzõ szakértõ megerõsíti.�  

 
Ez az érvelés azonban ha úgy értjük hogy a bizonyítást hitelesnek kell elfogadni 
véleményem szerint aggályos, mert ellentmondást látok abban, hogy a biztosító szakértõje 
magánszakértõ, a kulcshoz egyedül is hozzáférhet, és egyedül fog nyilatkozni a boríték 
sértetlenségérõl és arról, hogy õ zárta vissza.  
Ha ezt a szakértõi véleményt aggálytalannak tekintjük, akkor az a szakértõ, aki tudomásom 
szerint 3000,- Ft-os egységáron túlnyomórészt egyszemélyben futószalagszerûen esetleg 
több ezer, mindenképp több száz szakvéleményt készit folyamatosan az alperesnek (ezáltal 
egzisztenciálisan és anyagilag is lekötelezve), úgymond �élet és halál urává� válik ezekben 
az ügyekben, mert ha õ bármely okból ezen sorozatmunkában nem észleli, hogy a boríték 
esetleg sérült volt, akkor azt az ügyfél már az õ nyilatkozatával szemben soha nem tudja 
igazolni! El van zárva tehát nem csak az erre vonatkozó bizonyítás, de az ismeretek 
megszerzésének lehetõségétõl is, annak ellenére, hogy az ismert korábbi legfelsõbb bírósági 
határozatban maga a Legfelsõbb Bíróság sem zárta ki elvileg az alperesnél történõ utólagos 
kulcsmásolás lehetõségét. 
 
A most kifogásolt értelmezés ellentmond annak az az általánosan követett legfelsõbb 
bírósági álláspontnak is, hogy a magánúton felkért szakértõ nyilatkozata csak a fél 
nyilatkozatának minõsül, mert az azt is jelenti, hogy csak a fél nyilatkozataként értékelhetõ 
az is, hogy a boríték sértetlen volt.  



 24 
 

 
Szerintem tehát arról van szó, hogy a fenti aggályok folytán csak tényleges súlyán lehet az 
így bemutatott biztosítói bizonyítékokat értékelni, vagyis ahogy a Legfelsõbb Bíróság írja: 
elfogadható, ami nem jelenti azt, hogy minden esetben el kell fogadni. 
 
Konkrét ügyben szerzett tapasztalat az is, hogy tévedésbõl illetéktelen szakértõnek, tévesen 
értelmezett meghagyás alapján kiadtak a biztosítónál olyan kulcsot, amit nem kellett volna.  
 
További aggályt keltõ körülmény, hogy a biztosító által felkért szakértõ nincs jelen a kulcsok 
leadásának idején. A szakértõ késõbbi nyilatkozata a boríték sértetlenségérõl egyébként is 
csak a boríték eredetileg nyitott oldalának lezárás utáni sértetlenségére vonatkozik, de nem 
vonatkozik a boríték eredetileg zárt, hitelesítéssel el nem látott, bármikor könnyûszerrel 
nyitható részének sértetlenségére. Másképpen fogalmazva: a borítékok nincsenek 
valamennyi oldalról azonos módon körbezárva, a fenti szakértõi nyilatkozatok pedig a boríték 
eredetileg nyitott és a kulcsok behelyezése utáni lezárt, és lepecsételt oldalára, a pecsét 
állapotára vonatkoznak csak, de a boríték ellentétes, pecsét nélküli oldalainak állapotára 
márcsak azért sem, mert azok sértetlensége egyszerû szemrevételezéssel (természetesen 
kivéve a durva felszakítás esetét) nem véleményezhetõ. 
 
Központi kérdéssé vált az utóbbi kulcsnyilatkozatos perekben, hogy a Pp. 164. § (1) 
bekezdése alapján milyen bizonyítási kötelezettsége van a feleknek az autószervizben 
történõ kulcsmásolás, mint a kulcsmásolás lehetséges oka tekintetében.  
 
Már a lopáskár bejelentését követõ, és a biztosító vizsgálati csoportja által felvett elsõ 
meghallgatási jegyzõkönyv alkalmával kérdés hangzik el arra nézve, hogy a gépkocsi 
megvásárlása és a lopáskár között hányszor és mikor adta át használatra a gépkocsit  az 
ügyfél másoknak, hányszor és mikor járt szervizben. Ezekkel a kérdésekkel próbálja a 
biztosító az idegenkezû kulcsmásolás lehetõségének eseteit szûkíteni, vagyis 
leegyszerûsitett képlettel arra a következtetésre jutni: hogy amennyiben úgy nyilatkozik az 
ügyfél, hogy idegennek nem adta át a kocsit, és szervizben sem járt, vagy ha járt, akkor jelen 
volt végig a javításnál, akkor biztos, hogy õ másolta a kulcsot. 
 
A fenti levezetésnél aztán rögtön csapdába esnek azok 
- akik megfeledkeznek róla, hogy mégis átadták mondjuk garázsba való beállás céljából 

egy szállodaportásnak a kulcsot 
- akik ruhatárba leadták a kabátjukat, annak zsebében a kulccsal, és a lebukás elkerülése 

céljából a tolvaj nem az adott alkalommal vitte el a gépkocsit, hanem inkább lemásolta a 
kulcsot és kifigyelte a tulajdonost 

- akik megfeledkeznek róla, hogy ugyan végig jelen voltak az autó javításánál, de amikor 
elkészült a gépkocsi, akkor negyed órát sorban álltak a pénztárnál a fizetéshez, mielõtt a 
kulcsokat átvették volna, vagy elmentek közben a büfébe egy kávét inni, esetleg nem 
figyelték, hogy amíg az autójukat javítják és az az emelõn van, hogy a gépkocsi kulcsa 
folyamatosan bent van a gépkocsiban, vagy sem, és sok más további esetben. 

Számomra az a legvisszataszítóbb ezekben az ügyekben, hogy a jóhiszemû és õszinte 
nyilatkozók kerülnek elõször bajba, hiszen õk azok, akik elsõként nyilatkoznak, és soha nem 
hárítják el kevésbé konkrét válaszokkal a kérdéseket, viszont gyakran tévednek olyan 
körülményekre nézve, melyeknek nem tulajdonítanak jelentõséget, ezeket viszont késõbb 
ellenük fordítják, mint szavahihetetlenségük bizonyítékát. Jellegzetesen ilyen dolog, hogy 
hány kilométer volt a kocsiban, amit nagyon gyakran a szervizben is fejbõl és sokszor 
pontatlanul diktálnak jegyzõkönyvbe az ügyfelek, stb.  
 
A biztosításokkal visszaélõ csalók, a kérdésekre elõre elkészített válaszokkal viszont nyilván 
sokkal kevésbé kerülnek bajba, mert a kulcsnyilatkozatból adódó �veszélyekrõl� saját 
érdekükben már elõre alaposan tájékozottak. 
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Konkrét ügyekben a biztosító az alábbiakban idézendõ képtelen következtetésre képes jutni: 
 

�A biztosított ugyan hivatkozhat arra, hogy a kulcsmásolás a szervizben történt, 
azonban e körben nem elég alaptalan feltételezésekbe bocsátkoznia, hanem ezt 
már bizonyítania is kell. 
Ennek nyilvánvalóan az az értelemszerû indoka, hogy a kulcsbirtoklási idõszak 
alatt � azaz a vásárlástól a lopásig � a biztosított döntésén mûlik, hogy mikor, 
kinek a részére adja át a kulcsokat, ezáltal amennyiben az átadáskor nem fél az 
illetõ személy általi esetleges visszaéléstõl, úgy utólagosan se próbálja 
vélelmezésekkel ráhárítani a másolást. A biztosító érdekét sértené ugyanis, ha a 
biztosított tudtán kívül történõ esetleges kulcsmásolást is neki kellene 
bizonyítania a biztosított helyett abban az idõszakban is, amikor a biztosított 
döntésére már semmilyen kihatása és ellenõrzési lehetõsége sincsen� 

 
Ez a 2001. második felérõl származó idézet jól igazolja azt a korábban kifejtett 
véleményemet, hogy a kulcsnyilatkozat alkalmazásánál a biztosító továbbra sem kivánja 
tudomásul venni � annak ellenére, hogy két közérdekû ítélet is és a Legfelsõbb Bíróság 
határozatai ennek ellenkezõjére mutattak rá � hogy a lopáskockázattal együttjáró 
bizonytalansági elemeket (nevezetesen, hogy lopásoknál a vétlen károsultak a legritkább 
esetben ismerik az elkövetõ személyét és az elkövetés módszerét) nem lehet a biztosított 
hátrányára értékelni.  
 
Ha elfogadnánk a biztosító fenti levezetésének helyességét, azaz azt, hogy a biztosított a 
tudtán kivûli másolásért is feltétlen felelõs, akkor azt fogadnánk el, hogy a biztosító lépésrõl 
lépésre mintegy visszacsempészheti azt az objektív felelõsséget a bírói gyakorlatba 2001. 
után is, amit már 1997-ben és 1998-ban a közérdekû keresetek folytán hozott ítéletek 
elutasítottak.  
 
A biztosítási szakmában ismeretes az ún. mentesülési biztosítás. A mentesülési biztosítással 
jelen esetben a gépkocsi eladását finanszírozó (hitelezõ) cégek, - akik a lopáskárra is 
kiterjedõ cascobiztosítás megkötését az általuk kihelyezett hitel szempontjából gyakorlatilag 
a kihelyezett hitelre nézve a maguk biztosítékaként kötelezõen irják elõ a kölcsönvevõ 
(lízingbe vevõ) számára � arra az esetre kötnek � most már ténylegesen õk maguk, és 
ténylegesen saját költségükre � biztosítást, ha a lízingvevõ által elkövetett valamilyen 
szerzõdésszegés (pl. ittas vezetés) miatt a biztosító a cascoszerzõdés alapján mentesül a 
kárrendezési kötelezettség alól. Ilyen esetben tehát � ha van mentesülési biztosítás - a 
kárrendezés mégis megtörténik, de  
- nem a casco, hanem a mentesülési biztosítás alapján,  
- általában csak akkor, ha a finanszírozó bizonyítja, hogy a lízingbe vevõvel szemben a 

hátralékos lízingdijat eredménytelenül kísérelte meg behajtani 
- viszont (szemben a cascoval) itt nem számolható el a lízingbe vevõ javára a biztosító 

teljesitése, hiszen az nem az általa fizetett biztosítás alapján történik. 
 
Miután a mentesülési biztosítást a biztosító kiterjesztette az ún. kulcsnyilatkozatos ügyekre 
is, ez a helyzet még jobban összekuszálta a szálakat. Elõfordult, hogy a biztosító értesítette 
a lízingbe vevõt, hogy lopáskár címén átutalta az esedékes összeget a finanszírozónak, 
ezért a lízingbe vevõ abban a hiszemben nem védekezett a finanszírozó által ellene a 
hátralékos lízingdíj behajtására indított perben, mert tudta, hogy a biztosító említett levelében 
irt térítés folytán a hátralékára lesz majd fedezet. A II. fokú bírósági tárgyaláson derült csak 
ki, hogy a biztosító korábbi levele �téves� volt, és a biztosító átutalása nem a cascobiztosítás 
alapján történt, hiszen a casco alapján történõ fizetést a kulcsnyilatkozat megszegésére 
hivatkozással a biztosító elutasította, és az átutalás alapja a mentesülési biztosítás volt, 
miután az viszont nem ad alapot a lízingdij beszámitására, ezért a lízingvevõ a lízingbe adó 
által ellene inditott pert elvesztette. (Csongrád Megyei Bíróság 1.Gf.40.154/1999/5.). Más 
kérdés, hogy amennyiben a behajtási eljárás sikeres lesz a lízingbe vevõvel szemben, akkor 
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a finanszírozó köteles a biztosító részére visszafizetni a mentesülési biztosítás alapján 
részére átutalt összeget.  
 
A példa jól mutatja a biztosító és a finanszírozók közötti, a tanulmány elején már más 
tekintetben hivatkozott összefonódást. Abban az esetben ugyanis, ha a finanszírozó 
valamilyen más címen úgyis hozzájut a követeléséhez, nem áll majd az érdekében, hogy 
támogassa kölcsönvevõjét abban az egyébként is egyenlõtlen feltételek melletti 
fellépésében, amit a biztosító esetleges megalapozatlan kifogásával szemben folytatnia kell. 
Hangsúlyosan veszélyeztetõ ez a helyzet akkor, - amire nagy számú perek szolgáltatnak 
bizonyítékot -, hogy  
- a biztosító nemcsak, hogy elzárkózik a kulcsnyilatkozatra hivatkozással a kárrendezéstõl, 

hanem 
- a lízingbe vevõ által ellene mégis megindított perben sorozatosan kétségbe vonja még a 

perlési lehetõségét is a felperesnek 
- arra hivatkozással, hogy a lízingbe vevõnek azért nincs perbeli legitimációja, mert a 

biztosítási  szerzõdésben nem õ, hanem a lízingbe adó szerepel szerzõdõként (aki 
viszont fentiek folytán nem érdekelt a perindításban). 

Más kérdés, hogy  
- a biztosító a lízingbe vevõ perbeli legitimációját konokul vitató álláspontja ellenére 

egyértelmû a Legfelsõbb Bíróság álláspontja, a lízingbe vevõ jogosult a perlésre,  
- és más kérdés az is, hogy hány ügyfél lépett vissza a perléstõl, mert ezt nem tudta,  
- illetve az is, hogy feleslegesen és értelmetlenül mennyi energia veszett kárba a perbeli 

legitimációt nyilvánvalóan, mégis hosszadalmasan vitató biztosítói álláspont 
következtében 

- és fõleg az, hogy mennyire sikerült mégis ezen keresztül a biztosítónak megosztania a 
bíróság figyelmét, egyszersmind elterelve a figyelmet az igazán vitatható kulcsnyilatkozat 
lényegérõl, ami szerintem (más racionális magyarázat nem lévén) a biztosító célja 
lehetett ezekkel a legitimációs vitákkal. 

 
Nem visz közelebb az ügyek helyes megítéléséhez az sem, ha az alábbiak szerint 
�megerõsítést� kap idõnként egyes nyomszakértõi véleményekbõl a biztosító.  
 
Nyilvánvalóan téves kell legyen ugyanis az a vélemény, melyben egy néhány hetes korú és 
néhány ezer km-t futott gépkocsinál százalékos pontossággal �szakértõi� megállapítások 
szerepelnek a kocsihoz tartozó kulcsok használati idejének megosztására (melybõl aztán a 
biztosító a biztosított szavahihetõségére kísérel meg következtetést levonni arra nézve, hogy 
az egyes kulcsokat mikor, mennyi ideig használták, melyiket és mennyivel használták többet, 
vagy éppen a gépkocsi szervizelése után, illetve a lopáskárt közvetlen megelõzõen, és ez 
hogyan viszonyul a kulcsokon a nyomszakértõ által hivatkozott kulcsmásolási nyomok 
keletkezési idejéhez, stb.).  
 
A kulcsmásolási nyomok szakértõileg �igazolt� keletkezési idejének a gépkocsi szervizelése 
idõpontjához való viszonyításban lenne jelentõsége, azonban ezeknek a pontos százalékos 
elhatárolásoknak azért rendkívül viszonylagos a szerepe, mert a kulcsok használati aránya 
és a gépkocsi km teljesítménye nincs egymással egyenes arányban. Lehet egy idõszakban 
az egyik kulcsot sûrûn használni városi használat mellett (azt sûrûn a zárba helyezve és 
onnan kihúzva gyakori és viszonylag rövid távú használatok esetén), és lehet a másik 
kulcsot ritkán a zárba helyezve a gépkocsival akár több száz vagy több ezer km-t is 
megtenni. A km-re és idõre vetített használati arányok ezért nem szükségszerûen azonosak 
a kulcsok használati arányával, tehát mindazok a szakértõi megállapítások, amelyek a 
pontosság látszatával és a lehetséges hibahatár megjelölése nélkül százalékos 
pontossággal megjelölik az egyes kulcsok használata közötti idõbeli megoszlás arányait 
engem azokra a mûszaki szakértõi véleményekre emlékeztetnek, amelyek a közlekedési 
baleseteknél hibahatár nélkül, de tizedmásodpercnyi pontossággal megállapítják, hogy a 
gépjármûvezetõ egy adott baleset tekintetében milyen fékezési késedelemben volt. Ahogyan 
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ott is a lehetséges mulasztást a gyanúsítottra legkedvezõbb szélsõséges adat, illetve 
hibahatár figyelembevételével lehet csak kimondani, ugyanígy kell itt is az összes lehetséges 
tévedésbõl eredõ kockázatokat a biztosítónál megtartani, és nem visszatelepíteni a 
biztosítottra. 
 
Más tekintetben olyan szélsõséges állásponttal is találkoztam már, ahol a biztosító 
bizonyítási indítványa arra irányult, hogy a bíróság keresse meg az autószervizt, hogy 
nyilatkozzanak, van-e kulcsmásolójuk, vagyis mintha reálisan lehetne arra számítani, hogy 
teljes értékû lesz az ezzel kapcsolatos válaszbejelentés. 
 
Véleményem szerint abból kell kiindulni, amit a Legfelsõbb Bíróság az alábbiak szerint 
fogalmazott meg egyik határozatában: 
 

�A gépjármû rendeltetésszerû használatához hozzá tartozik annak javítása és 
rendszeres karbantartása is. Ezért a javítómûhelyben, szervizben bekövetkezõ 
biztosítási eseményeket a biztosító nem vonhatja ki a kockázatviselése körébõl. 
Ez megfelelõen irányadó arra az esetre is, ha a jármû eltulajdonítására a 
szervizben, a tulajdonos tudtán kívül másolt kulcs felhasználásával kerül sor. 
Ebbõl az következik, hogy a szervizben történt esetleges kulcsmásolás 
lehetõsége a biztosító kockázatviselése körébe tartozik. Ennek bizonyítása 
azonban a biztosított kötelezettsége. Ugyanakkor a biztosítónak is lehetõsége 
van a mentesülésre annak bizonyításával, hogy a biztosított a szerviz 
kiválasztásában, a javításra való leadás módjának és idõtartamának 
megválasztásában, vagy a jármû õrzésének és felügyeletének 
megszervezésében súlyos gondatlansággal járt el.�   

 
A legutóbbi idõben most már azon bontakozott ki vita, hogy mit kell �a szervizben történt 
esetleges kulcsmásolás lehetõsége� tekintetében a biztosított oldalán fennálló bizonyítási 
kötelezettsége alatt érteni. A biztosító álláspontja gyakorlatilag azt jelenti, hogy szerinte a 
biztosítottnak konkrét, magára az elkövetésre vonatkozó közvetlen gyanút kell igazolni. 
Véleményem szerint azonban a biztosítás azon lényegi eleme folytán, hogy a káresemény 
kockázatát az ügyfél díjfizetés ellenében átruházta az üzleti biztosítóra, az nem hárítható 
vissza az ügyfélre. 
 
Nem szabad szem elõl téveszteni mindazt, amit a korábbi ítéletekben a bíróságok kifejtettek 
a biztosított úgynevezett mellékkötelezettségeirõl, mint: 
- információadási, közlési  
- változásbejelentési 
- felvilágosítás adási 
kötelezettségek. A kulcsnyilatkozat a bíróságok álláspontja szerint is ezekkel a 
kötelezettségekkel hozható összefüggésbe, ugyanakkor a felelõsségnek az a kiterjesztése, 
amit a biztosító el szeretne érni, nevezetesen, hogy a biztosított a kulcsok 
másolásmentességéért a súlyos gondatlanságot el nem érõ keretben is legyen felelõssé 
tehetõ, sem a Ptk. 556. § szerinti (és 567. § (1) bekezdésén keresztül megkövetelhetõ), de a 
most említett 540. § és 544. §-okon keresztül sem vezethetõ le. 
 
A kulcsnyilatkozat olyan sarokpontjává vált a biztosítási jognak, hogy a Bírósági Döntések 
Tára (kiadja a KJK-KERSZÖV) 2000. novemberében önálló számot szentelt a 
kulcsnyilatkozatos legfontosabb eseti döntések ismertetésének. A szám bevezetõjében a 
Szerkesztõség egyebek között az alábbiak szerint fejtette ki véleményét:   

 
�A biztosítási esemény bekövetkeztét illetõen � az általános vonásoknak 
eltúlzott jelentõséget  tulajdonítani nem lehet, hanem kiemelten fontos, hogy a 
bíróság a bizonyítékokat az egyedi esetekre szólóan mérlegelje. 
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A bizonytalansági tényezõket � a biztosítás kockázatviselõ jellege folytán � a 
biztosított hátrányára értékelni mechanikusan nem lehet. A biztosítás ugyanis 
éppen a jogintézmény, melynek rendeltetése a lopáskár kockázati körben a 
biztosítottakat érõ, bizonytalan és bizonyíthatatlan okokból bekövetkezett 
lopáskárok anyagi következményeinek kiküszöbölése. 
A biztosítási esemény bizonyított megvalósulása esetén a fizetési kötelezettség 
alóli mentesülés érdekében a bizonyítási kötelezettség most már a biztosítóra 
hárul. Önmagában az a körülmény, hogy a biztosító a gépkocsikulcs 
másolásának tényét bizonyítja � a biztosítási általános szerzõdési feltételek 
között szereplõ kulcsnyilatkozat, illetve az ún. 406. sz. záradék ellenére � a 
biztosító mentesülését nem eredményezheti. A kulcsmásolás objektiv ténye 
ugyanis nem jelentheti egyúttal a biztosított szándékos vagy súlyos gondatlan 
eljárását, a biztosítási szabályzat ettõl eltérõ rendelkezése a Ptk-nak a biztosítási 
szerzõdésekre vonatkozó egyoldalúan kógens rendelkezéseibe ütközik, ezért 
semmis kikötés. Más szóval a biztosított a kulcsmásolás esetén, illetve ennek 
bejelentése elmaradása miatt csak akkor felel � a biztosító csak akkor mentesül -
, ha a biztosítottat e tekintetben szándékosság vagy súlyos gondatlanság terheli. 
A biztosítónak a mentesülése érdekében tehát bizonyítani kell azt, hogy: 
- a gépkocsikulcs másolása valóban a biztosítottnál történt, kizárt, hogy a 
gépkocsi birtokbavétele elõtt szállítói, kereskedõi érdekkörben, vagy a 
kulcsoknak a biztosító részére való visszaadása után történt; 
- ha kétséget kizáróan bizonyított, hogy a kulcsmásolásra akkor került sor, 
amikor a gépkocsikulcsok a biztosított birtokában voltak, a biztosítónak 
bizonyítania kell azt is, hogy a kulcsmásolás megakadályozása körében a 
biztosított szándékosan vagy súlyos gondatlansággal járt el (a kulcsmásolást 
maga végeztette, tudott róla, de legalábbis súlyos gondatlansága tette lehetõvé). 
Ismeretes ugyanis, hogy a gépkocsi rendeltetésszerû használata mellett, az 
elvárható gondosság ellenére is a kulcsokról a biztosított tudomása nélkül 
készülhet másolat (pl. szervizben, autómosóban, öltözõben, stb.); 
- ha bizonyított, hogy a biztosítotti tudott (vagy tudnia kellett volna) a 
kulcsmásolás tényérõl, a biztosítónak a mentesülés érdekében igazolnia kell, 
hogy a bejelentési kötelezettségének a biztosított ennek ellenére nem tett 
eleget.� 

 
Azt hiszem, hogy a kulcsnyilatkozatos ügyek tanulságait még akkor sem lehet jobban, mint a 
fenti legfelsõbb bírósági határozatokból, és szakmai folyóirat szerkesztõségi álláspontjából 
vett idézetekkel zárni, ha a jelek szerint még várni kell arra, hogy a piac törvényei a 
kulcsnyilatkozatot szélsõségesen és ezért tévesen értelmezõ biztosítói álláspontot a 
mindennapok perenkívüli gyakorlatában is háttérbe szorítsák. 
 


