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Gyenes-Kovács Zoltán: 

A KGFB ajánlat közvetítők általi továbbításának gyakorlati

problémái egy kúriai ítélet és a Gfbt. módosítás tükrében



Fogyasztóvédelmi célvizsgálat:

szakmai gondosság vizsgálata a biztosítási ajánlatok továbbítása során

• 2003. évi LX. tv. („régi” Bit.)

• 2008. évi XLVII. tv. (Fttv.)



Háttér

független és függő közvetítők: a működés jogi és gyakorlati eltérései

(KGFB) biztosítási ajánlattétel ügynök, vagy alkusz közreműködésével, 
az alkusz hátránya

biztosítók és alkuszok megállapodásai az ajánlatok leadási határidejére



A határozat

A biztosítási ajánlat leadása az ajánlaton megjelölt kockázatviselési
időponton túl, de a biztosítókkal kötött megállapodásokban rögzített
határidőn belül = alkuszi műhiba („régi” Bit. 42. § (1) bek.)

+ a késedelem meghatározása (jogszabályi háttér?)



Kereset közig. határozat felülvizsgálata iránt 

a késedelem meghatározása:

Gfbt. → Ptk.

„Ahhoz, hogy a biztosító kockázatviselése már a biztosítási szerződés
létrejöttét megelőzően megkezdődjék, a biztosító vagy az általa
feljogosított személy írásbeli elfogadó nyilatkozata szükséges.”

(Gfbt. 19. § (2) bek.)



Ítélet (I. fok, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

A kereset elutasítása

„A Gfbt. 19. § (2) bekezdése a késedelmet nem teszi meg nem történtté”

„ …a megállapodás és a biztosító írásbeli elfogadó nyilatkozata nem 
feleltethető meg egymásnak”



Ítélet (II. fok, Fővárosi Törvényszék)

Hatályon kívül helyezés, új eljárásra utasítás

„Az alperes … ezeknek a hipotéziseknek a jogszabályi, vagy szerződési alapját nem, 
vagy tévesen jelölte meg.”

„Miután az alkusz az ügyfél megbízottja, … a biztosítókkal kötött megállapodásait a 
megbízók érdekében kötöttnek is kell tekinteni…” 

„…akkor továbbítja késedelmesen, ha az alkuszi tevékenység végzésére vonatkozó 
megbízásban, … jogszabályban, ezek hiányában a biztosítószakma íratlan, de 
megismerhető és határozatban rögzített szabályában meghatározott időtartamot 
túllépi.”



Felülvizsgálat (Kúria) I.

Indítvány az AB eljárásának kezdeményezésére

(jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenessége; Pp., Abtv.):

„A szerződés úgy is létrejön, ha … a biztosító, vagy annak képviselője 
részére átadja.” Gfbt. 6. § (2)



Felülvizsgálat (Kúria) II.

„A felülvizsgálati bíróság a kezdeményezés alapját nem látta fennállni,… 
ezen túlmenően az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozó kérdésekben 
nem foglalhatott állást…”

„Ez a szerződés nem konkrét biztosítottra vonatkozik, ….”

„A szerződések csak közvetetten vonatkoznak az adott biztosító és az 
ügyfelei jogviszonyára…”



A Gfbt. Módosítása

Hatályos szöveg T/17566 számú törvényjavaslat

6. § (1) A biztosítási szerződés a felek
írásbeli megállapodásával jön létre.

(2) A szerződés úgy is létrejön, ha a
szerződő üzemben tartó a díjtarifának és a
biztosítási feltételeknek megfelelő ajánlatát
a jogviszony tartalmára, és a biztosítási
feltételekre vonatkozó tájékoztatás
birtokában, a biztosító által rendszeresített
ajánlati lapon a biztosító vagy annak
képviselője részére átadja.

6. § (1) A szerződés – a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései szerinti módokon túl – úgy is
létrejön, ha a szerződő üzemben tartó a
díjtarifának és a biztosítási feltételeknek
megfelelő ajánlatát a jogviszony tartalmára,
és a biztosítási feltételekre vonatkozó
tájékoztatás ismeretében, a biztosító által a
szerződéskötés céljából meghatározott
tartalommal a biztosító vagy annak
képviselője részére átadja.

(2) A biztosító az (1) bekezdés szerinti
ajánlatot annak átadásától számított 15
napon belül az 5. § (4) bekezdésben
meghatározott indokok alapján utasíthatja
el.


