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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 
 

A Fõvárosi Bíróság 
 
dr. Kovács Kázmér (1065 Budapest, Nagymezõ u. 28.) ügyvéd által képviselt Fogyasztóvédelmi 
Felügyelõség (1088 Budapest, József krt. 6.) felperesnek, 
 
dr. Szabó Tünde jogtanácsos által képviselt 
Allianz Hungária Biztosító Rt (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) alperes ellen 
 
tisztességtelen szerzõdési feltételek megtámadása iránt indított perében meghozta az alábbi 
 

ítéletet 
 
A bíróság megállapítja, hogy az alperes által alkalmazott 252-es casco biztosítás általános feltételei 
I/A/5.e/ pontjának azon rendelkezése, hogy "a casco biztosítás nem terjed ki arra az esetre, .ha a (gép 
)jármû forgalmi engedélye a lopáskor a jármûben volt", valamennyi, alperessel szerzõdõ félre kiterjedõ 
hatállyal érvénytelen. 
 
Feljogosít ja a bíróság a felperest, hogy e kikötés érvénytelenségének megállapítását az alperes 
költségén, országos napilapban nyilvánosságra hozza. 
 
Kötelezi a bíróság az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 21.875,-
(Huszonegyezer-nyo1cszázhetvenöt) Ft perköltséget. 
 
Kötelezi továbbá a bíróság az alperest, hogy fizessen meg az állam külön felhívására, a felperes 
személyes illetékmentessége folytán le nem rótt 21.000,- (Huszonegyezer) Ft illetéket. 
 

Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasítja. 
 
Az ítélet ellen a kézbesítéstõl számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet ennél a 
bíróságnál lehet írásban, három példányban a Fõvárosi Ítélõtáblához címezve benyújtani. 
 
A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson 
kívül történõ elbírálását. 
 
Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem 

fizetett illeték vagy az állam által elõlegezett költség megfizetésére vonatkozik, az elõzetes 
végrehajthatósággal, a teljesítési határidõvel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, vagy 
csak az ítélet indokolása ellen irányul, a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja 
el, de a fellebbezõ fél a fellebbezésében kérheti tárgyalás tartását. 
 
Ha a fellebbezésben vitatott érték a kétszázezer forintot, illetve a kereseti kérelemben megjelölt 
követelés tíz százalékát nem haladja meg, fellebbezésnek az elsõfokú eljárás szabályainak lényeges 
megsértése vagy az ügy elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására hivatkozással 
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van helye. A másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, de a felek kérelmére 
tárgyalást tart. A fellebbezõ félnek a tárgyalás tartása iránti kérelmét a fellebbezésében kell 
elõterjesztenie. 
 
A jogi képviselõvel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben 
indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a 
Legfelsõbb Bíróság bírálja el, feltéve hogy vagyon jogi ügyben a fellebbezésben vitatott érték az 
ötszázezer forintot meghaladja. 
A Legfelsõbb Bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül, a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok 
alkalmazásával bírálja el. 
 
Az ítélõtábla elõtti eljárásban és a Legfelsõbb Bíróság elõtti eljárásban az ítélet ellen fellebbezést 
elõterjesztõ fél számára a jogi képviselet kötelezõ. 
 

Indokolás: 
 
Az alperes a 252-es módozatú casco biztosítás általános szerzõdési feltételei között a II4.b.) pontban 
lopáskárra is kiterjedõ kockázatot vállalt, egyben a BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK, 
KÁRMEGELÖZÉSI, KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK fejezetben, az általános szerzõdési 
feltételek l/A/5.e. pontjában a casco biztosítással nem fedezett káresemények között olyan kikötést tett, 
hogy a casco biztosítás nem terjed ki arra az esetre, ha a (gép )jármû bármely kulcsa, törzskönyve 
és/vagy a forgalmi engedélye a lopáskor a jármûben volt. 
 
A felperes 1998. június 9-én kelt levelében megkereste az alperest annak közlése érdekében, hogy a 
252-es módozatú casco biztosítás általános feltételeiben a kulcsra és forgalmi engedélyre vonatkozó 
kizárási szabályozást mi indokolta. 
 
A felperes 1998. július 3-án kelt válasz levelében a szabályozást azzal indokolta, hogy a casco 
biztosítások magas kárhányada 1996. tavaszán szükségessé tette a casco szerzõdések általános 
szerzõdési feltételeinek szigorítását, ezt szolgálta a kockázatkizárások körének bõvítése. A korábbi 
módozat a kulcs vagy a forgalmi engedély gépkocsiban hagyásának jogkövetkezményét nem 
szabályozta. Az általános szerzõdési feltételnek a mentesülésre vonatkozó szabályai alapján a biztosító 
e körülményt lopáskár esetén a kármegelõzési és kárenyhítési kötelezettség olyan súlyos 
megszegéseként értékelte, mely megalapozza a biztosító mentesülését. A Ptk.556.§.(1) bekezdésére 
figyelemmel jogvita esetén a biztosítót terhelte annak a bizonyítása, hogy a bent hagyott kulcs ill. 
forgalmi engedély a gépkocsi eltulajdonításával ill. továbbértékesítésével oksági kapcsolatban volt. 
Mivel a bíróság elõtt a bizonyítás sikere változó volt, ezért nyert az új módozatban a biztosító teljesítési 
kötelezettségét kizáró okként való szabályozást a kulcs és a forgalmi engedély jármûben hagyása. 
Ezen szabályozást elsõsorban azok az ügyek indokolták, amelyeknél számos körülmény biztosítási 
csalással való elkövetésre utalt, a bizonyítási nehézségek miatt azonban az ügy a biztosító fizetésévei 
zárult. Az új módozat mellett is azonban a biztosító gyakorlatában az alakult ki, hogy ezt a körülményt a 
kármegelõzés ill. kárenyhítés körében értékelik és kármegosztást alkalmaznak. 
 
Az alperes az 1998. július 28-án kelt levelében a felperes felé olyan tájékoztatást adott, hogy az 
általános szerzõdési feltételek kikötésének jogszerûsége kérdésében a társaság nem kíván jogvitát 
folytatni, ezért a jövõben eltekint a kizárásként való alkalmazástól és a kulcsnak és a forgalmi 
engedélynek az eltulajdonított gépkocsiban maradását a mentesülés körében értékeli. Ezen levelének 
megfelelõ tartalommal az alperes 1998. augusztus 13-án körfaxot adott ki valamennyi igazgatósága és 



Brókeriroda vezetõje részére. 
Késõbb az alperes ezen álláspontján változtatott, a 252-es casco biztosítás általános szerzõdési 
feltételeit nem módosította és a kárrendezési gyakorlatában is alkalmazta az 5.e/ pontot. 
 

***** 
 
A felperes 2004. december 15-én érkezett közérdekû keresetében elsõdlegesen kérte annak 
megállapítását, hogy az alperes 252-es módozatú casco biztosítási szerzõdések általános szerzõdési 
feltételeinek I/A/5.e. pontja a Ptk.200.§.(2) bekezdése alapján semmis, mert a Ptk.556.§.(1) 
bekezdésének és a Ptk.567.§.(1) bekezdésének rendelkezéseibe ütközik, másodlagosan az alperes 
fenti általános szerzõdési feltételeit a Ptk.209.§.(2) bekezdése alapján megtámadta és a Ptk.209.§.(3) 
bekezdése alapján az alperessel szerzõdõ valamennyi szerzõdõ félre kiterjedõ hatállyal kérte annak 
megállapítását, hogy a megtámadott kikötés, mint tisztességtelen általános szerzõdési feltétel 
érvénytelen. Az 1978. évi 2. tvr. 5/B. §-a alapján kérte a felperes feljogosítását - alperesi költségviselés 
mellett - az érvénytelenség megállapításának országos napilapban való nyilvánosságra hozatalára. 
Perindítási jogát a Ptk.209.§.(2) bekezdésére, az 1978. évi 2. tvr. 5.§. e) pontjára és az 1997. évi CLV. 
tv. 43.§-ra alapította. 
Álláspontja szerint a forgalmi könyv gépkocsiban hagyása a mentesülés fogalomkörébe tartozik, a 
biztosítási esemény bekövetkezésével általánosságban összefüggésbe nem hozható és azzal a 
biztosított a kárenyhítési kötelezettségét sem szegi meg, annak esetlegesen a bekövetkezett kár 
megtérülése szempontjából lehet bizonyos esetekben szerepe. Álláspontja szerint az alperes azzal 
sérti a Ptk.567.§.(1) bekezdésében meghatározott egyoldalú kogenciát, hogy mivel az alperes szerint 
sem vezet mentesüléshez a forgalmi könyv gépkocsiban hagyása, ezért úgy tér el a biztosított 
hátrányára a Ptk rendelkezéseitõl, hogy a biztosítási feltételekben kizárás alkalmazásán keresztül a 
biztosítási esemény fogalomkörébe vonja a forgalmi engedély gépjármûben hagyását, amivel minden 
további feltétel vizsgálata nélkül a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól mentesül. 
Másodlagosan, arra az esetre, ha a bíróság a támadott általános szerzõdési kikötés semmisségét nem 
tartaná megállapíthatónak, kérte a megjelölt szerzõdési feltétel, mint tisztességtelen általános 
szerzõdési kikötés érvénytelenségének megállapítását. Ebben a körben azt adta elõ, hogy a 252-es 
módozatú casco biztosítás I/A.5.e. pontjában szereplõ kikötés a lopáskárra is kockázatot vállaló 
vagyonbiztosítás elvi lényegével ellentétes és a Ptk.209/B.§-ban írt tisztességtelen módon, a 
jóhiszemûség megsértésével, a feleknek a biztosítási szerzõdésbõl eredõ jogosultságainak és 
kötelezettségeinek egyoldalúan és indokolatlanul kizárólag az alperessel szerzõdõ fél hátrányára való 
eltéréssel rendelkezik. Az alperes az általános szerzõdési feltételek támadott pontjában olyan 
körülményre zárja ki a díj ellenében elvállalt helytállását, ami alól a jóhiszemûség követelményének 
betartásával csak az okozati összefüggés bizonyítása mellett mentesülhetne. Az általános szerzõdési 
feltételek ezen rendelkezése a lopáskockázatra kiterjedõ biztosítási szerzõdés rendeltetésével 
ellentétes és a kis fokban gondatlan magatartás következménye aránytalan a biztosítási díjat éveken 
keresztül tisztességesen fizetõ biztosított számára. 
Álláspontjának alátámasztásaként hivatkozott a Bírósági Határozatok 2002/12. számában közzétett 
487-es számú eseti döntésre, kiemelve azt, hogy a Legfelsõbb Bíróság ebben az eseti döntésében a 
kulcsoknak és a forgalmi engedélynek a gépkocsiban való hagyását a kármegelõzési kötelezettség 
körében elkövetett mulasztásnak minõsítette, ami nem a biztosító mentesülését vonja maga után, 
hanem amivel a Ptk.277.§.(2) bekezdésében meghatározott együttmûködési kötelezettségét szegte 
meg a biztosított és a Ptk.318. §.( 1) bekezdésébe foglalt utaló szabály alapján a kártérítés általános 
szabályain keresztül a Ptk.340.§.(l) bekezdése alapján kármegosztást alkalmazott. 
 



Az alperes kérte a kereset elutasítását és a felperes perköltségben való marasztalását. Érdemi v é d 
eke z é s ébe n azt adta elõ, hogy a bíróságnak elõször a semmisség körében kell a kizárást tartalmazó 
kikötés érvényességét vizsgálnia, mivel a semmisség erõsebb érvénytelenségi jogcím, mint valamely 
megtámadásra alapított érvénytelenség. A biztosítási jogban ilyen érvénytelenségi okot a Ptk.567.§.(1) 
bekezdése tartalmaz, ami tiltja a biztosított/szerzõdõ hátrányára való eltérést. Álláspontja szerint az 
általános szerzõdési feltételek IIA.5.e. pontja nem ütközik sem a Ptk.567.§.(1) bekezdésébe sem az 
556.§.(1) bekezdésébe. A biztosítási esemény meghatározása a szerzõdési szabadság körébe esik, a 
kockázat körülírása valósult meg az 5.e. pontban, ezért álláspontja szerint a kulcs ill. forgalmi engedély 
gépkocsiban hagyása mellett megvalósuló lopási esemény kockázati körbõl való kizárása nem ütközik 
jogszabályba. A biztosítási jogviszonyban a felek szerzõdéses szabadságát a jogalkotó a biztosító 
fõszolgáltatásának domináns elemére, azaz a biztosítási esemény tartalmának meghatározásában nem 
korlátozza. Hivatkozott arra is, hogy a felperes maga sem tekintette a forgalmi engedély gépkocsiban 
hagyását mentesülési oknak, ezért annak kizárásként való szabályozása sem sértheti a Ptk.567.§.(1) 
bekezdését. 
 
Másodlagosan kérte a kereset elutasítását a Ptk.209/B.§.(5) bekezdése alapján is, mivel a közérdekû 
keresettel támadott szerzõdéses kikötés szövegezése egyértelmû volt és mindkét fél számára érthetõ 
volt, azt a felperes sem értelmezhette másképp. A kizárás a biztosítási szerzõdésen belül a biztosítási 
esemény negatív körülírásának elemeként szerepelt és erre az alperes a szerzõdõ partnereinek a 
figyelmét külön is felhívta. Álláspontja szerint mindezek alapján a kizárás, mint a szolgáltatást- 
ellenszolgáltatást meghatározó kikötés nem esik a Ptk.209-209/A.§-nak alkalmazási körébe. 
A megtámadás körében azt fejtette ki, hogy a kizárás jogszerû és tisztességes volt, mert a biztosítási 
esemény meghatározása a szerzõdéses szabadság körébe tartozik. A biztosítási szerzõdés tárgyával, 
rendeltetésével nem ellentétes, mert a biztosító az elõre kalkulálható kockázatokra - a vétlen ügyfelek 
lopáskáraira - vállalja a kockázatviselést és kalkulálja a díjat. A valós alapot nélkülözõ lopáskárokra 
teljesített kárkifizetések, amelyeknél ráadásul a kulcs vagy a forgalmi engedély is a gépkocsiban 
bennmaradt, összességükben többletterhet jelenthettek volna a veszélyközösségre nézve, ha a 
támadott kizárás nem kerül bele a feltételekbe. A biztosító semmi olyan elvárást nem támaszt a 
fogyasztóval szemben, ami összeegyeztethetetlen a biztosítás tárgyával. A I/A.5.e pontjában 
megfogalmazott kívánalom elvárható és betartható. 
A Ptk.209/B.§.(1) bekezdésében írt feltételek együttes megvalósulását kellene a felperesnek 
bizonyítania az eredményes megtámadáshoz. A jogosultságok és kötelezettségek egyoldalúan és 
indokolatlanul hátrányos megállapításán túl a felperesnek bizonyítania kellene a jóhiszemûség 
követelményének megsértését is, ami alperesi álláspont szerint azért nem állapítható meg, mert az 
alperes olyan kizárást tesz ügyleti feltétellé, amelyet jogszabály is elvárásként fogalmaz meg minden 
jármûtulajdonossal szemben. Ezzel kapcsolatban hivatkozott a 35/2000.(XI.30.) BM rendelet 95.§.(1) 
bekezdésére és a 88.§.(1) bekezdésére és kiemelte, hogy a lopások esetén a forgalmi engedély 
érvénytelenítés ének az a feltétele, hogy azt a jármû tulajdonosa a gépjármû eltulajdonításakor ill. a 
feljelentés megtételekor a hatóságnak átadja. 
Hivatkozott arra is, hogy a 252-es módozat kidolgozásakor cél volt az is, hogy erõsödjön a 
biztosítottaknak a vagyontárgy megóvásával kapcsolatos felelõsségérzete, ez az intézkedés 
elsõsorban preventív célokat szolgál. 
Védekezésében kiemelte, hogy 
- a támadott kikötés a mentesülés körébe nem vonható, mivel a forgalmi engedély és/vagy a kulcs 

jármûben történõ tárolása és a lopás bekövetkezte között ok-okozati összefüggés nem mutatható ki 
- a jármû okmányainak és/vagy kulcsának jármûben történõ tárolása jelentõsen növeli a 

veszélyközösség és a biztosító kockázatát  



- ami indokolja a kizárásként való alkalmazását  
- a kizárás 

- a Ptk. fejezetétõl való eltérés hiányában nem jogellenes 
- nem rosszhiszemû, mert olyan kikötést tesz az ügyfelek felé elvárásként, amit jogszabály is 

elvárásként fogalmaz meg a jármûvezetõkkel szemben és a kizárásról a szerzõdés 
megkötése elõtt az alperes közérthetõ tájékoztatást ad 

- nem ellentétes a biztosítás rendeltetésével 
- a szerzõdésre irányadó lényeges rendelkezésektõl való eltérés jogellenesség hiányában 

nem állapítható meg 
- mint a szolgáltatást-ellenszolgáltatást meghatározó kikötés nem támadható a 

Ptk.209/B.§.(5) bekezdése alapján, mivel annak szövegezése egyértelmû és mindkét fél 
számára érthetõ. 

 
***** 

 
A bíróság a tényállást peres felek egyezõ elõadása alapján állapította meg. 
 
Peres felek jogvitájára figyelemmel a bíróságnak elsõdlegesen abban a kérdésben kellett állást 
foglalnia, hogy a tényállásban megjelölt és az alperes által a 252-es módozatú biztosítási 
szerzõdésekben alkalmazott általános kikötés a Ptk.567.§.(l) bekezdésében megfogalmazott egyoldalú 
kogencia rendelkezéseibe ütközik-e. 
A Ptk.567.§.(J) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az XLV fejezet rendelkezéseitõl a biztosítási 
szabályzat és a felek szerzõdése a biztosított illetõleg a kedvezményezett hátrányára a törvény 
kifejezett engedélye nélkül nem térhet el. A szabályzat azonban kimondhatja, hogy ha a biztosítási 
esemény meghatározott rendkívüli körülményekkel kapcsolatosan következik be, a biztosító nem 
köteles teljesíteni. 
A felperes által támadott kikötés a biztosítási esemény fogalomköréhez kapcsolódó kizárás. A Ptk. a 
XLV. fejezetben a biztosítási esemény meghatározásával kapcsolatosan semmiféle elõírást nem 
fogalmaz meg, erre vonatkozóan minden korlátozás nélkül érvényesül a Ptk.200.§.(l) bekezdésében 
biztosított szerzõdéses szabadság elve. A Ptk. tehát nem tartalmaz olyan rendelkezést, amivel 
kapcsolatban vizsgálható lenne az, hogy az alperes által alkalmazott általános szerzõdési feltétel 
jogszabályba ütközik-e vagy sem. Ugyanakkor az idézett Ptk.567.§.(l) bekezdés második fordulata 
kifejezetten engedélyezi a biztosítási események körében a "kizárások" alkalmazását azzal a 
következménnyel, hogy megvalósulásuk esetén a biztosítónak nincs teljesítési kötelezettsége. 
A per tárgyát képezõ szerzõdési kikötés tehát nem ütközik jogszabályba, ezért a semmisség 
megállapítására irányuló kereseti kérelmet a bíróság alaptalannak ítélte. 
 
Ezt követõen vizsgálta a bíróság a felperes másodlagosan elõterjesztett megtámadási keresetét. A 
felperes kereshetõségi joga a perben nem volt vitatott, azt a bíróság a Ptké.5.§. e) pontja és az 1997. 
évi CLV. törvény (Fvt.) 39.§.(l) bekezdése alapján megállapította és a felperes keresetét érdemben 
vizsgálta. 
 
Az alperes elsõdlegesen a Ptk.209/B.§.(5) bekezdése alapján kérte a felperes keresetének az 
elutasítását. 
A Ptk.209/B.§.(5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tisztességtelen szerzõdési feltételekre vonatkozó 
rendelkezések nem alkalmazhatók a szolgáltatást és ellenszolgáltatást meghatározó szerzõdési 



kikötésre, ha annak szövegezése egyértelmû és mindkét fél számára érthetõ. 
A Ptk ezen rendelkezése a fõszolgáltatások vonatkozásában zárja ki a Ptk.209-209/B.§-nak 
alkalmazhatóságát. A bíróságnak a jogvita eldöntéséhez abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 
hogy a biztosítási esemény a biztosító fõszolgáltatása körébe tartozik-e. 
A Ptk.536.§.(1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a biztosítási szerzõdés alapján a biztosító 
meghatározott jövõbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétõl függõen bizonyos összegnek a 
megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetõleg a másik szerzõdõ fél pedig díj 
fizetésére kötelezi magát. 
A biztosítás lényege jövõbeli kockázatok ellenszolgáltatás fejében történõ átvállalása. A biztosító 
fõszolgáltatása tehát a kockázat átvállalásával egy folyamatos készenlét a teljesítésre, míg a biztosított 
fõszolgáltatása a valószínûség-számításokkal felmért kockázathoz igazodó dij kifizetése. A biztosítási 
eseménynek a szerepe ebben a konstrukcióban egyrészt az, hogy behatárolja a veszélyközösséghez 
tartozók körét, másrészt a biztosító készenlétben megvalósuló fõszolgáltatását átfordítja pénzbeli vagy 
természetbeli szolgáltatássá. A biztosítási esemény meghatározása tehát nem minõsül a 
fõszolgáltatásokat meghatározó szerzõdési kikötésnek, ezért a bíróság nem értett egyet azzal az 
alperesi állásponttal, hogy a szövegezés egyértelmûsége okán kiesik a Ptk. tisztességtelen szerzõdési 
feltételekre vonatkozó rendelkezései alól. 
Ha elfogadható is lenne az az alperesi álláspont, hogy a biztosítási esemény - mint a kockázatvállalás 
körét meghatározó fogalom - a szolgáltatást és ellenszolgáltatást meghatározó szerzõdési kikötésnek 
minõsül, a Ptk.209/B.§.(5) bekezdése a perbeli jogvitában akkor sem lenne alkalmazható, mert a vita 
tárgya nem a fõszolgáltatások közötti aránytalanság volt. Márpedig a 209/B.§.(5) bekezdése erre az 
esetre tartalmaz kizárást, ami a Ptk.209.§.(l) bekezdésének rendelkezésébõl következik: akkor 
állapítható meg ui. az általános szerzõdési feltétel tisztességtelen jellege a jóhiszemûség 
követelményének megsértése mellett, ha a kikötés a szerzõdésben rögzített jogosultságok és 
kötelezettségek egyensúlyában az egyik fél hátrányára indokolatlan eltolódást eredményez. Ha ez az 
eltolódás a fõszolgáltatások egymás közötti arányában jelentkezik, akkor ennek jogvédelme nem a 
Ptk.209.§-ban, hanem a Ptk egyéb rendelkezéseiben valósul meg. A kommentár indoklása szerint is 
ezt takarja a Ptk209/B.§.(5) bekezdésében megfogalmazott kizárás. 
 
A Ptk.209.§.(l) bekezdése teszi lehetõvé az általános szerzõdési feltétel megtámadását abból az okból, 
hogy az alkalmazott kikötés tisztességtelen. A tisztességtelenség fogalmát a Ptk.209/B.§. határozza 
meg. 
A Ptk.209/B.§. (1) bekezdése az általános szerzõdési feltételt, illetve a gazdálkodó szervezet és a 
fogyasztó közötti szerzõdési kikötést akkor minõsíti tisztességtelennek, ha az 
- a jóhiszemûség követelményének megsértésével 
- a feleknek a szerzõdésbõl eredõ jogosultságait és kötelezettségeit egyoldalúan és indokolatlanul az 

egyik fél hátrányára állapítja meg. 
A Ptk.209/B.§. (2) bekezdésben a jogalkotó ez utóbbi feltétel megállapíthatóságának két esetét emeli ki 
és kimondja, hogy egyoldalúan és indokolatlanul hátrányos a jogosultságok és kötelezettségek 
meghatározása, ha 
- a szerzõdésre irányadó lényeges rendelkezésektõl jelentõsen eltér, vagy 
- összeegyeztethetetlen a szerzõdés tárgyával illetve rendeltetésével 
A Ptk.209/B.§.(3) bekezdése elõírja, hogy a feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor vizsgálni 
kell 
- a szerzõdéskötéskor fennálló minden olyan körülményt, amely a szerzõdés megkötésére vezetett, 
- továbbá a kikötött szolgáltatás természetét, 



- az érintett feltételnek a szerzõdés más feltételeivel vagy más szerzõdésekkel való kapcsolatát. 
 
A felperes a kizárás körében meghatározott szerzõdési kikötést azon a címen tartotta 
tisztességtelennek, hogy az egyébként biztosítási eseménynek minõsülõ eseményt olyan biztosítotti 
(továbbiakban ez alatt értendõ a biztosított érdekkörébe esõ személyek magatartása is) magatartás 
miatt zárja ki az alperes a biztosító pénzbeli (stb) teljesítését kiváltó események körébõl, ami kisfokú 
gondatlansággal valósul meg és ami mulasztásként a kármegelõzési kötelezettség fogalomkörébe 
tartozik, így a Ptk.277.§.(2) bekezdése a Ptk.318.§-a és a Ptk.340.§.(1) bekezdésének alkalmazásával 
kármegosztás következményével járhat csak, és ezzel is csak akkor, ha az alperes a közrehatás 
körében a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz. 
 
A 252-es módozatú casco biztosítás feltételeinek I/4 pontja határozza meg a biztosítási eseményeket. 
A 4/b pontban az alperes lopáskárra vállalt kockázatot, lopáskár alatt értve a gépjármû, alkatrész vagy 
tartozék ellopását, elrablását és a jármû önkényes elvételét. Meghatározta azt is, hogy milyen 
cselekményt tekint lopáskárnak: ha az elkövetõ a megfelelõen lezárt, riasztó vagy lopás gátló 
berendezéssel ellátott jármûbe illetve a tárolásra szolgáló megfelelõen lezárt helyiségbe jogtalanul 
behatolva a gépjármûvet ellopta, jogtalan használat céljából önkényesen elvette, illetve azt elrabolta 
és az nem vagy olyan állapotban került meg, hogy helyreállítása nem gazdaságos. 
A szabályzat l/A pontban tartalmazza a biztosítással nem fedezett káreseményeket, azaz a kizárásokat. 
Az 5.e/ pont szerint a casco biztosítás nem terjed ki arra az esetre, ha a (gép) jármû bármely kulcsa, 
törzskönyve és/vagy forgalmi engedélye a lopáskor a jármûben volt. 
 
A felperes elsõdlegesen és kizárólag a forgalmi engedély jármûben való hagyásának biztosítási 
esemény fogalomkörébe vonását sérelmezte és fejtette ki ebben a körben a keresetének indokait. 
 

A bíróságnak a Ptk.209/B.§.(2) bekezdésére figyelemmel azt kellett vizsgálnia, hogy 

 

a./ ez a kikötés a vagyonbiztosítási szerzõdésre irányadó lényeges rendelkezésektõl eltér-e 
 
Az alperes azt a megoldást alkalmazta az általános szerzõdési feltételekben, hogy meghatározta az 
adott biztosítási esemény (lopáskár) általános fogalmát és kizárás formájában meghatározta, hogy a 
biztosítás milyen körülmény fennállása esetén nem nyújt fedezetet a felmerült kárra. A biztosítási 
esemény ilyen formában való szûkítése a biztosítási szerzõdésekre irányadó szabályokkal nem 
ellentétes, tehát alakilag a szerzõdésre irányadó szabályoktól nem tér el. 
 
Tartalmát tekintve a kizárás egy biztosítotti magatartást értékel, ami abban valósul meg, hogy a 
forgalmi engedélyt a gépjármûben hagyja. 
A 35/2000.(X1.30.) BM rendelet 77. § (1) bekezdése szerint a forgalmi engedély olyan hatósági 
engedély, amely a jármû közúti forgalomban történõ részvételének jogszerûségét igazolja. A 78.§. (2) 
bekezdése szerint a közúti forgalomban a jármûvel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett 
mûszaki érvényesség idõpontjáig, vagy a vámelõjegyzésben meghatározott visszaviteli határidõig lehet 
jogszerûen részt venni. A (4) bekezdés szerint a forgalmi engedély az üzembentartó nevére kiállított 
hatósági igazolvány. A forgalmi engedély szerepe a fenti jogszabályi rendelkezések alapján tehát az, 
hogy az üzembentartó a közúti ellenõrzés során igazolja a forgalomban való részvételének 
jogszerûségét. Ebbõl az is következik, hogy ezen okmányt annak jogosultja a közlekedésben való 
részvétel során köteles magánál tartani, annak a gépjármûben való elhelyezése rendeltetésével nem 



ellentétes, szükségszerû. Tény, hogy a gépjármû vezetõjétõl elvárható az, hogy a gépjármû 
bezárásakor a gépkocsi okmányát magához vegye, de nem kizárt, hogy adódhat olyan helyzet, amikor 
véletlenszerûen az okmány a gépkocsiban marad egy kisebb fokú gondatlan magatartás 
eredményeként. 
A lopáskárra kötött biztosítási szerzõdéssel összefüggésben vizsgálva pedig az állapítható meg, hogy 
ezen engedély jármûben való hagyása és az elkövetõ által való használata addig az idõpontig 
könnyíti/heti meg az elkövetõ cselekményét, amíg a lopás tényének bejelentése és a gépjármû körözési 
listára kerülése nem történik meg. A forgalmi engedély illetéktelen személy általi használata tehát a 
lopási cselekmény során nem az elvitelt könnyíti meg, hanem a bûncselekmény felderítését nehezítheti 
meg, azaz jellemzõen a forgalmi engedély jármûben való hagyása és a biztosítási esemény 
bekövetkezése között ok-okozati összefüggés nincs. Ebben a kérdésben a bíróság tehát egyetértett az 
alperes álláspontjával és nem állapította meg azt, hogy a Ptk. által mentesülési körbe esõ magatartást 
emelt az alperes a biztosítási esemény fogalomkörébe. 
 
Tény, hogy a forgalmi engedély gépjármûben való hagyása jellemzõen a hanyag gondatlanság 
fogalomkörébe tartozik, s már ebbõl kifolyóan sem eshet a Ptk.556.§.(l) bekezdésének fogalomkörébe. 
Nem vitásan ez a magatartás az esetek túlnyomó többségében nem eredményezi a biztosító 
mentesülését, amint ezt az általános bírói gyakorlat is tükrözi.  
 
Összefoglalva, a bíróság azt állapította meg, hogy a forgalmi engedély gépjármûben való hagyása nem 
a Ptk.556.§.(l) bekezdésének hatálya alá esõ magatartás, nem mentesülési okként való értékelése 
tehát nem ellentétes a biztosítási szerzõdésre irányadó ezen rendelkezéssel. 
 
A Ptk.536.§. (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a biztosítási esemény lehet különösen 
- a szerzõdésben megállapított károsító esemény 
- a halál bekövetkezése, meghatározott életkor elérése, 
- testi sérülést, rokkantságot vagy vagy halált okozó baleset. 
A Ptk fenti rendelkezése sem a biztosítási események körét nem határolja be, sem a példálódzó 
jelleggel megemlített biztosítási események fogalmi körére nem ír elõ megszorítást. 
A biztosítási események tartalmára sincs tehát olyan irányadó rendelkezés, amitõl való lényeges 
eltérés fennállása vizsgálható lenne az alperes által alkalmazott kizárás vonatkozásában. 
 
Fenti indokok alapján a bíróság a 209/B.§.(2) bekezdés a/ pontjában írt feltétel fennállását nem 
állapította meg. 
 

b./ ez a kikötés összeegyeztethetetlen-e a szerzõdés tárgyával illetve rendeltetésével. 
 
A per tárgya a 252-es módozatú lopáskárra megkötött vagyonbiztosítás. A vagyonbiztosítás 
rendeltetése, hogy fedezetet nyújtson valamely külsõ esemény által a biztosított személy vagyonában, 
vagyoni érdekében keletkezõ kárra. A biztosító teljesítését kiváltó biztosítási esemény lényege, hogy az 
független a biztosított és az õ érdekkörébe tartozó személyek magatartásától. A vagyonbiztosítások 
esetében a kár keletkezésében közreható biztosítotti magatartás a mentesülés körében kerül 
értékelésre.  
 
Fentebb már kifejtette a bíróság, hogy a forgalmi engedély gépjármûben való hagyása nem tekinthetõ a 
mentesülés körébe esõ magatartásnak, mert jellemzõen nem hat közre a káresemény 
bekövetkezésében. A Legfelsõbb Bíróság a felperes által felhívott jogesetben állást foglalt abban a 



kérdésben, hogy a vita tárgyává tett magatartás a kármegelõzés/kárenyhítés fogalomkörébe tartozik és 
nem a biztosítási szerzõdésekre vonatkozó szabályokon belül, hanem a Ptk. általános szabályai 
alapján kell elbírálni. Az alperes tehát a per tárgyává tett kizárással egy mulasztásban megnyilvánuló, a 
hanyag gondatlanság körébe esõ biztosítotti magatartást értékel, melynek eredménye (forgalmi 
engedély jármûben maradása) a biztosítási esemény bekövetkezésében jellemzõen semmilyen 
szerepet nem játszik azzal a következménnyel, hogy megvalósulása esetére az egyébként biztosítási 
eseménynek minõsülõ lopáskárra a fedezet nyújtását kizárja. 
 
A lopás kár fogalmát szûkítõ kizárási kikötést összevetve a per tárgyát képezõ casco biztosítás 
általános szerzõdési feltételeiben a I/4.a. pontjában meghatározott elemi kár fogalmát szûkítõ 
kizárásokkal, az állapítható meg, hogy a perben támadott ponton kívül valamennyi kizárás külsõ 
eseményhez kapcsolódik és szorosan a kockázat tárgyát érinti. 
 
Fenti körülményeket mérlegelve a bíróság azt állapította meg, hogy a forgalmi engedély gépkocsiban 
való hagyásával megvalósuló magatartás kockázatszûkítõ eseményként való értékelése 
összeegyeztethetetlen a vagyonbiztosítási szerzõdés rendeltetésével. 
 
Az alperes által alkalmazott kikötés túl azon, hogy a vagyonbiztosítás rendeltetésével 
összeegyeztethetetlen, tisztességtelen is, mert a kikötés a biztosított magatartásával (jellemzõen 
hanyag gondatlanság körébe esõ mulasztás) arányban nem álló következménnyel jár azáltal, hogy a 
biztosítási díjat rendszeresen fizetõ biztosított még részbeni szolgáltatásra sem tarthat igényt, így 
alkalmas arra, hogy megbontsa a biztosított hátrányára a szerzõdésben megállapított jogosultságok és 
kötelezettségek egyensúlyát. 
Az alperes azon indokolása, hogy ezzel a biztosítási csalásokat akarta kiszûrni, illetve az volt a 
szándéka, hogy a fizetési kötelezettsége ne álljon be abban az esetben, ha a lopás mögött biztosítási 
csalás húzódik meg, nem fogadható el, mert a forgalmi engedély jármûben való maradása a kár 
keletkezésében nem játszik szerepet, a kár megtérülésének akadályozásában is csak ideig-óráig, így a 
biztosítási csalások kiszûrésére nem alkalmas, ezzel a megoldással nem a biztosítási csalásokat szûri 
ki, hanem a vagyonbiztosítási / szerzõdésekre vonatkozó lényeges rendelkezésektõl eltérve azok 
számára sem nyújt szolgáltatást, akik a lopási cselekmény megvalósulásában szándékosan nem 
hatottak közre. 
 
Fenti indokok alapján a bíróság megállapította, hogy a felperes által támadott általános szerzõdési 
kikötés a forgalmi engedély vonatkozásában a Ptk.209/B.§.(2) bekezdés b/ pontjában írt feltételt 
kimeríti, indokolatlanul és egyoldalúan hátrányos az alperessel szerzõdõ ügyfelek számára. 
 
A megtámadás eredményességének feltétele annak bizonyítása is, hogy a jóhiszemûség 
követelményének megsértésével történt a támadott általános szerzõdési feltétel megállapítása. A 
Ptk.209/B.§.(1) bekezdése szerint az itt írt két feltételnek együtt kell fennállnia ahhoz, hogy az általános 
szerzõdési feltétel tisztességtelensége megállapítható legyen, ezért a bíróság vizsgálta az alperes 
jóhiszemûségét is. Ebben a körben a bíróság értékelte azt, hogy a vagyonbiztosítási szerzõdések 
rendeltetésétõl eltérõ kikötés indokolatlan volt, az alperes által megjelölt indok a megjelölt célra 
alkalmatlan, ezért elfogadhatatlan, így a bíróság azt állapította meg, hogy a korábbi gyakorlattól való 
eltérést az motiválta, hogy az alperes megkerülje akár a mentesülés, akár a kárenyhítés - 
kármegelõzés körében rá háruló bizonyítási kötelezettséget. Az alperesi motivációt bizonyítja az 
alperesnek a tényállásban írt, a felperes 1998. június 9-ei megkeresésére adott válaszlevele, amelyben 
a korábbi gyakorlatának megváltoztatását és a biztosított magatartásának biztosítási esemény fogalmi 



körébe vonását azzal indokolta, hogy a mentesülés körében bizonyítási nehézségei voltak, azaz a célja 
egyértelmûen a bizonyítási kötelezettség terhe alóli szabadulás volt. Ez a magatartás pedig sérti a 
jóhiszemûség elvét. 
 
Fenti indokok alapján a bíróság a felperes keresetének részben helyt adott, és megállapította a forgalmi 
engedély gépkocsiban való hagyására vonatkozó kizárás érvénytelenségét. 
 
A támadott 5.e/ pontban az alperes kizárási okként fogalmazta meg a gépjármû kulcsának és 
törzskönyvének jármûben való maradását is. A jármû kulcsa és törzskönyve nem esik egy megítélés 
alá a forgalmi engedéllyel, más ezen tárgyak célja és rendeltetése. Ezen körülmények biztosítási 
esemény fogalomkörébe vonását a felperes csak kereseti petíciójában támadta, a keresetének 
indokolása ezen körülményekre nem tér ki, a keresete ebben vonatkozásban nem elégíti ki a Pp.12l. 
§.(1) bekezdésében írt követelményeket, ezért a bíróság az erre irányuló felperesi keresetet érdemi 
vizsgálat nélkül elutasította. 
 
A perben elhangzottakkal kapcsolatban emeli ki a bíróság, hogy mind a felperes, mind az alperes jogi 
álláspontjának alátámasztására különbözõ bírósági ítéletekre hivatkoztak. 
Az alperes ellenkérelmében hivatkozott ítéletek az alperesi álláspont alátámasztására nem voltak 
alkalmasak. Valamennyi ítélet kiinduló pontja az volt, hogy a biztosítási esemény, mint szerzõdési 
feltétel megtámadására, érvénytelenségének megállapítására nem került sor, ami pedig azt jelentette, 
hogy az adott jogvitát a megkötött szerzõdés tartalma szerint kellett a bíróságnak elbírálnia. Egyik 
ítéletben sem vizsgálta a Legfelsõbb Bíróság azt, hogy a biztosítási esemény 5.e. pont szerinti 
tartalommal való megfogalmazása semmisnek vagy tisztességtelennek minõsül-e. Az a tény, hogy a 
szerzõdés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg, még nem jelenti annak vizsgálatát és 
elismerését, hogy az adott tartalommal a szerzõdési feltétel nem tisztességtelen. 
Ugyanakkor a felperes által hivatkozott és a Legfelsõbb Bíróságnak a BH2002. 487. szám alatt 
közzétett eseti döntésben a kulcsnak és a forgalmi engedélynek a gépkocsiban hagyására vonatkozó 
magatartást minõsítõ álláspontját a bíróság irányadónak tekintette. 

 
Az alperes pervesztes lett, ezért a Pp.78.§.(l) bekezdése alapján köteles a felmerült perköltség 
viselésére. A bíróság által megállapított perköltség a felperes által elõlegezett 
17.500,- Ft áfa ügyvédi munkadíjat és az állam által elõlegezett 21.000,- Ft kereseti illetéket tartalmaz. 
Az illetékre vonatkozó rendelkezés a 6/1986.(VI.26.) IM.r. 13.§-án alapul. Az ügyvédi munkadíj 
mértékét pedig a bíróság a 32/2003.(VIII.22.) IM. rendelet 3.§.(2) bekezdés a/ pontja alapján állapította 
meg 350.000,- Ft illetékalap figyelembevételével. 
 

Budapest, 2005. szeptember 13. 

 
dr. Kisrákói Annamária sk. 

bíró 
 
A kiadmány hiteléül 
 
 


