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A biztosító mint hitelező
• A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (Cstv.) - Magyarországon + anyagi jogi
szabályok (új Ptk.)
• Az Európai Unióban a fizetésképtelenségi eljárásról szóló
1346/2000/EK rendelete 2017. június 25-ig
• 2017. június 26-tól az Európai Parlamant és a Tanács (EU)
2015/848 rendelete (2015. május 20.) a fizetésképtelenségi
eljárásról szabályai

A biztosító mint hitelező –
új Ptk.- I.
• 6:449. § [A díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei]
• (1) Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító - a
következményekre történő figyelmeztetés mellett - a szerződő felet a
felszólítás elküldésétől számított harminc napos póthatáridő tűzésével
a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a
szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve,
ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton
érvényesíti.
• (2) Abban az esetben, ha a szerződés az (1) bekezdésben írt módon, a
folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél
a megszűnés napjától számított százhúsz napon belül írásban kérheti a
biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási
fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja,
feltéve, hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.

A biztosító mint hitelező –
új Ptk. – II.
1) Díj
- felszámolás kezdő időpontja előtti díj nem fizetése –
hitelezői igény (Cstv. 57.§ (1) bekezdés f) pont)
- felszámolás alatti díj – felszámolási költség (Cstv. 57. § (1)
bekezdés a) pont) – zálogtárgy esetén a megőrzés költsége
körébe tartozhat? - 1/2015 PJE ( a „megőrzés” fogalmi körébe
azok a költségek is beletartoznak, amelyek a zálogtárgy értékének,
tulajdonjogának a megőrzésére irányulnak, tehát nem kizárólag a zálogtárgy
fizikai állagának megóvásával, megőrzésével kapcsolatban felmerülő
költségeket lehet a zálogtárgy értékesítéséből befolyt vételárral szemben
elszámolni. )

2) a felszámolás időtartama alatt esedékes díj nem fizetése
– a Ptk. szabályainak megfelelően kell eljárni.

A biztosító mint hitelező –
az új Ptk. – III.
3) felszámolás kezdő időpontja előtt esedékes díj nem fizetése
- a szerződő felet a felszólítás elküldésétől számított
harminc napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban
felhívja – felszámolás kezdő időpontja előtti tartozást a
felszámoló nem fizethet ki (formális kötelezettség)
- a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton
érvényesíti – hitelezői igénybejelentés (40/180 nap!!) – a
biztosítási szerződés fennmarad (felszámoló mondhatja
fel)
Ptk.6:449.§ (2) bekezdés alkalmazása a felszámolás kezdő
időpontja előtti díjtartozásra? – a felszámoló a korábban
esedékessé vált díjat nem fizetheti meg

A biztosító kötelezettsége, a Cstv.
gyakorlata
• Legfelsőbb Bíróság - Gfv. X.30.050/2011/5. - felelősségbiztosítás
• Ha a biztosított károkozó (adós) felszámolás hatálya alá kerül,
• - a károsultnak a felszámolási eljárás szabályai szerint, hitelezői
igényét be kell jelentenie (Cstv. 46. § (5) bekezdés) a károkozó
adóssal szemben,
• - s csak ekkor kell a felszámolónak fellépnie a biztosítóval szemben.
• “Az adós felelősségbiztosítása alapján a biztosító által fizetett összeg
nem kerül a felszámolás hatálya alá eső vagyonba, mert ez az összeg
a Ptk. 559. § (2) bekezdése szerint semmilyen esetben nem illetné
meg a biztosított károkozó adóst.”
• Ha a károsult nem vált hitelezővé, akkor sem a károkozó adós,
sem felelősségbiztosítója nem köteles helytállni a károsulttal
szemben. (jogvesztő határidő)

http://lb.hu/hu/fizkepugy/gfv-x3005020115-szamu-hatarozat

A 1346/2000/EK rendszere
adós székhelye „A” tagállam

telephely „B” tagállam

telephely „C” tagállam

A 1346/2000/EK rendszere
főeljárás „A” tagállam

másodlagos eljárás „B” tagállam

másodlagos eljárás „C” tagállam

1346/2000/EK rendelet
• Főeljárás
o - ahol a fő érdekeltségek központja – COMI (centre of main interests)
van – vélelem (társaság vagy jogi személy)
o - ahol elsőként indították meg (időben) – offshore cégek, cégcsoportok
o - hatásköre - kiterjed az egész Unióra (Unión kívüli hatás)
o - azonnal hatályba lép az egész EU-ban, amikor a nemzeti jog szerint
megindítják (nincs exequatur)
o - a főeljárást megindító nemzeti eljárás szabályait kell alkalmazni –
kivéve 5-15. cikkek és másodlagos eljárások
o - fizetésképtelenségi szakértő jogait a kirendelő tagállam nemzeti joga
határozza meg + annak az országnak a joga, ahol el akar járni

1346/2000/EK rendelet
• Területi eljárás (elsődleges-másodlagos)
o - telephely fogalma
o - területi eljárás fizetésképtelenségi szakértőjének hatásköre – csak arra
a tagállamra+visszakövetelési perek (vagyontárgy helyének
meghatározása!)
o - helyi hitelezők védelme (ismert szabályok között, helyi
vagyon)+főeljárás fizetésképtelenségi szakértőjének döntése (bonyolult
a főeljárás, vagyon védelme a biztosított hitelezőktől)
o - a főeljárás szakértőjének korlátozott jogai (egyezséget javasolhat,
értékesítés felfüggesztését kérheti, hitelezői igényeket bejelentheti,
megmaradt vagyonra igényt tarthat, együttműködési kötelezettség)

1346/2000/EK rendelet
• Speciális szabályok:
• - dologi jogi biztosíték (rights in rem) – zálogjog, követelés
biztosítéki célú engedményezése
• - beszámítás
• - tulajdonjog fenntartás
• - ingatlanra vonatkozó szerződések (l.Brüsszel I.r.)
• - nyilvántartásba vételhez kötött jogokra gyakorolt hatás
(Brüsszel I.r.)
• - harmadik személy vevők védelme
• - az adós rendelkezése alól kivont vagyontárggyal vagy joggal
kapcsolatos, folyamatban levő eljárás

Cégcsoport fizetésképtelenségi eljárása
•

I. cég „A” tagállamban

II. cég „B”
tagállamban

III. cég „C”
tagállamban

IV. cég „D”
tagállamban

Cégcsoport fizetésképtelenségi eljárása
„A” tagállam
II. cég főeljárása

II. cég „B”
tagállamban

I. cég főeljárása
III. cég főeljárása IV. cég főeljárása

III. cég „C”
tagállamban

IV. cég „D”
tagállamban

A biztosító mint adós
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. törvény (Bit.)
- A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény
-Az Európai Parlament és a tanács
2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti
tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról
(Szolvencia II.)

Specialitások a Cstv.-hez képest – I.
• - Kizárt a csődeljárás (reorganizációs eljárás?)
• - Kizárólagos hatáskör a Fővárosi Törvényszéken
• - Csak a Felügyelet kezdeményezheti
o Bizonytalanság
• – Bit. 181.§ (6)-(9) bekezdések – a felszámolást
kezdeményező és a tevékenységi engedély
visszavonását tartalmazó döntés bíróság előtti
megtámadása
• - miközben a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak
30 napon belül, a fizetésképtelenség vizsgálata nélkül el
kell rendelnie a felszámolást

Specialitások a Cstv.-hez képest – II.
• - a felszámoló csak a Felügyelet tulajdonában álló felszámoló
szervezet lehet
• - hitelezői igények bejelentése – 60 nap (nincs határidőn túli
hitelező), jogvesztő határidő
• - a hitelezőknek nem kell nyilvántartásba vételi díjat fizetniük
• - a felszámoló speciális “állományátruházási” lehetősége
(Bit.176.§)
• - biztosítási szerződésekből eredő hitelezői igények a
kielégítési rangsorban a zálogjoggal biztosított és a
felszámolási költséges követelések után – a járadékos
hitelezők előtt – kerülnek kielégítésre (bonyolult elszámolási
rendszer a kielégítésnél)

A biztosító mint adós az EU-ban
A Bit-ben a rendelkezések szétszórva, rendszertelenül, zavarosan
találhatók meg: 170-180. §§ - 189-197. §§, alapvetően az irányelv
is a 1346/2000/EK rendelet szabályait tartalmazza
Ellentmondások a Bit-ben – Bit. 180.§ (2) bekezdése–196.§ nem
ugyanolyan eljárásról van szó, 196.§-át másként kellene
megfogalmazni (fontos szabály)
Alapvető különbség a “normál” adósok elleni határokon átnyúló
eljárásokhoz képest:
-csak főeljárás van (székhely szerint) – eljárási szabályok,
(garanciaalapok)
-külföldi eljárások meghatározása és ennek jelentősége (név, tartalom –
Felügyelet honlapja)

A Bit. rendszere (EU irányelv)
biztosító székhelye „A” tagállam

telephely „B” tagállam

telephely „C” tagállam

A Bit. rendszere (EU irányelv)
főeljárás „A” tagállam

főeljárás/képviselő „B” tagállam

főeljárás/képviselő „C” tagállam

“Felszámolás” fogalma
• Bizonytalanság a felszámolási eljárás fogalma körül (keverednek
a magyar és a határokon átnyúló eljárási fogalmak)
• Szolvencia II. irányelv
• 268. cikk (1) d) „felszámolási eljárás”: olyan kollektív eljárások,
amelyek magukban foglalják a biztosító eszközeinek
értékesítését és az ebből származó bevétel hitelezők,
részvényesek vagy adott esetben tagok közötti szétosztását, és
amelyek szükségszerűen magukban foglalják az illetékes hatóságok
bármilyen beavatkozását, ideértve azt is, amikor a kollektív eljárást
egyezség, vagy ehhez hasonló intézkedés szünteti meg, függetlenül
attól, hogy ezek fizetőképtelenségre vezethetők-e vissza, illetve,
hogy önkéntesek vagy kötelezőek-e;
• Végelszámolás?

Köszönöm a figyelmet!

