Allianz Hungária Zrt. |
Vargáné dr. Rakiczki Renáta
Senior kamarai jogtanácsos

- az újabb fejlemények
Budapest,
2022. május 12.

© Allianz 2021

Munkabaleset, biztosítás, kártérítés
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Mire nyújt fedezetet a munkáltatói felelősségbiztosítás?
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A biztosított
munkavállalójának
munkabalesete

• Munkavállalói minőség kérdése - szervezett munkavégzés (pl.
munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, tanulói és
hallgatói jogviszony a szakirányú oktatás során stb.) keretében munkát
végző személy
• Munkabaleset – a munkavállalót a szervezett munkavégzés során,
vagy azzal összefüggésben érő baleset
• Kizárt a kockázatviselés köréből általában:
 Foglalkozási megbetegedések, nem baleseti eredetű
megbetegedés okozta károk
 Úti balesetek (kivéve, ha a baleset a biztosított saját
tulajdonában lévő vagy általa bérelt szállítóeszközön, utazás
során történt)
 Kgfb. fedezeti körbe tartozó károk
 Kölcsönzött munkavállaló munkabalesete
 Bűncselekménnyel okozott károk – gondatlan alakzatok
kérdése
 Távmunkavégzés
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Home office problémája – 2020. március 13.
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Home office problémája
 A KSH által készített statisztika szerint 2020. februárjáig csupán 100 ezer, majd májusban már 760 ezer fő
dolgozott otthonról (foglalkoztatottak 17%-a) – kockázatnövekedés
 Több biztosító feltételében kizárt kockázat a távmunkát végző munkavállaló munkabalesetéből eredő
kár/nem vagyoni sérelem
 Sokáig a jogalkotó sem tudott mit kezdeni a Home office intézményével – 2020. július 1-ig átmeneti
szabályok, majd ígéret az önálló szabályozásra
 Kérdések:
 különbözik-e a home office a távmunkavégzéstől
 a biztosítási fedezet kiterjed-e az otthoni munkavégzésre
 mikor mentesülhet a munkáltató
 milyen munkavédelmi előírások irányadók, mit kell vizsgálni kár esetén
 487/2020. (XI.11.) Korm. rendelet és az Mt. veszélyhelyzet megszűnésével hatályba lépő módosítása
(2021. évi CXXX. törvény) – home office beillesztése a távmunkába, a távmunkavégzés eltérő
munkavédelmi szabályai
 Kizárás felülvizsgálatának létjogosultsága
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Mire nyújt fedezetet a munkáltatói felelősségbiztosítás?
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Kár és személyi sérüléses (élet,
testi épség sérelme) nem vagyoni
sérelem
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Amelyért a biztosított a munkajogi • Mt. XIII. fejezetének szabályai (Munkáltató kártérítési felelőssége)
• Kizárt a kockázatviselés köréből általában:
szabályok szerint felelősséggel
 A biztosított jogszabályban meghatározott felelősségénél
tartozik

•
•
•
•
•

Vagyonban beállott értékcsökkenés
Rendszeres jövedelem kiesése
Vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek
Sérelemdíj
Kizárt a kockázatviselés köréből általában:
 Munkahelyre bevitt dolgokban keletkezett károk
 Elmaradt vagyoni előny
 Következményi károk
 Tisztán pénzügyi veszteség
 Bírságok
 Személyi sérülés nélkül előterjesztett sérelemdíj igény

szigorúbb, szerződésben, egyoldalú nyilatkozattal vállalt kár
 Elévült követelések

4 TB megtérítési igények

• Egészségbiztosítási ellátás
• Baleseti nyugellátás
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Mentesülés kérdésköre
 Ptk. 6:464. § - Ptk-ban vagy ÁSZF-ben meghatározott személyi kör szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása
 Nem fogyasztói biztosítási szerződések esetén, a mentesülés szabályai a Ptk-tól eltérően, nem a súlyos gondatlanság
mércéje alapján is meghatározhatók és egy adott magatartás tanúsítása eleve mentesülési oknak minősíthető

Munkavédelmi
felügyeleti hatósági
bírság (1M – 3M Ft)

Jogosultság/engedély
hiányában végzett
tevékenység

Mentesülési esetek
Károkozás ittas állapotban,
vagy bódulatot keltő szerek
hatása alatt

A munkavédelmi és
balesetvédelmi szabályok
súlyos vagy ismétlődő,
folyamatos
megsértésével okozott
károk

Személyi, tárgyi
feltételek hiányában
végzett tevékenység
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Hatósági bírság / munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok
súlyos megsértése
 2021. évben a munkavédelmi hatósági 7 699 munkáltatót ellenőrzött, amelynek során vizsgálták az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását.
 Szabálytalanságokat az ellenőrzött munkáltatók 70,4%-ánál tapasztaltak.
 10 492 db munkavédelmi döntést hoztak, ebből azonnali intézkedést közel az esetek felében, közvetlen
balesetveszéllyel járó helyzetek kapcsán.
 Az érdemi munkavédelmi döntések 6,2 %-a vont maga után pénzbeli szankciót, a kiszabott munkavédelmi bírság
201 665 745 Ft volt.

 Hatósági ellenőrzés során tapasztalt súlyos jogsértések:
 Kollektív műszaki védelem hiánya
 Egyéni védőeszközök biztosításának hiánya
 Gépkezelői jogosultság hiánya
 Kármegelőzési intézkedések hiánya
(Veszélyes tér lehatárolásának, védőburkolatok, biztonsági
hiányosságok, stb.)

berendezések

hiánya,

kiiktatása,

érintésvédelmi
8

Hatósági bírság / munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok
súlyos megsértése
 Problémák a mentesülés kapcsán:
 Mvt. 82. § (1) szerint a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét,
testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.
 Munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet.
 A bírság összegét különböző szempontok szerint kell meghatározni (pl.: megsértett jogszabályi előírások száma, sérülés,
egészségkárosodás mértéke, jogsértéssel érintettek körének nagysága, foglalkoztatott munkavállalók száma, munkáltató
éves nettó árbevétele stb.)
 Mentesülés a feltételek szerint: „a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok súlyos vagy ismétlődő, folyamatos
megsértésével okozott károk”
 Önmagában a munkavédelmi bírság kiszabása már a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok súlyos
megszegését is jelenti egyben?
 A munkavédelmi bírság összege összefügg a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok megsértésének
súlyosságával? Alacsonyabb összegű bírság esetén is megvalósulhat a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok
9
súlyos megsértése? Bírság kiszabása nélkül is megállapítható a munkavédelmi szabályok súlyos megsértése?

Szükség van-e (kötelező) munkáltatói
felelősségbiztosításra?
A munkabalesetek száma az elmúlt 5 évben

* Forrás:

Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. évi tájékoztatója a munkabalesetek alakulásáról a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján
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A munkabalesetek megoszlása a munkáltatói
létszám-kategória alapján
Munkáltatói
létszám
kategória

* Forrás:

Munkabalesetek megoszlása
Összes
munkabaleset

Az összes munkabalesetből
Halálos

Súlyos
csonkulás

Egyéb súlyos

Súlyos
összesen

Csonkulásos
összesen

1- 9 fő

2 342

40

10

24

74

49

10-49 fő

6 330

22

7

16

45

90

50-249 fő

7 397

14

8

2

24

60

250-499 fő

2 049

4

1

1

6

12

500 felett

3 355

4

4

2

10

19

Ismeretlen

73

0

0

0

0

0

Összesen

21 591

84

30

45

159

230

Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. évi tájékoztatója a munkabalesetek alakulásáról a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján
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Mit mutat a magyar felelősségbiztosítási piac?
 Globális
összehasonlításban
alulfejlett,
a
biztosítási
penetrációja
(díjbevétel/GDP) még az európai biztosítási piachoz képest is alacsony.
 A korábbi felmérések alapján a kis- és középvállalkozások negyede nem
rendelkezik sem vagyon-, sem felelősségbiztosítással. (2016.)
A
vagyonbiztosításokhoz
képest
alacsonyabbnak
mondható
a
felelősségbiztosítások száma a kkv-k körében: munkavállalóiról ily módon a
vállalkozásoknak alig fele gondoskodott.
 Amíg a mikro vállalkozások esetében (1-9 fő munkavállaló) – jellemzően
csomagtermékek – magas a munkáltatói felelősségbiztosítások száma, addig a
kis-, és középvállalkozások (10-250 fő) esetében ez a 30%-ot sem éri el.
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Kötelező munkáltatói felelősségbiztosítás?
Érvek és ellenérvek
Foglalkoztatási
költségek
emelkedése

Magánjogi
büntető
jelleg
eltűnése

Prevenció
csökkenése
Önrész, limitek alkalmazása
Büntetőjogi, polgári jogi,
közigazgatási jogi szankciók

Hosszútávon viszont
csökkenti a munkáltató
költségeit

Biztosítástechnikai
eszközökkel
(mentesülés,
kármentességi
engedmény, stb.)
a preventív hatás
erősíthető
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KÖTELEZŐ MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS?
ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK

Károsult védelem

Objektív kártérítési felelősség

Működési kockázatok csökkentése

Munkáltató szakmai, jogi támogatása

Munkabalesetek bejelentése

- fedezet, garancia a munkavállalói
kárigények megtérítésére
-F
- nyilvánvalóan
megalapozatlan vitatás esetén
biztosítói teljesítés (Ptk. 6:472. § (2))
- ellenőrzési körön kívül eső, előre nem
látható, elháríthatatlan ok mentesít
- károsult kizárólagos elháríthatatlan
magatartása
- a mentesülés „Lehetetlen küldetés”
- akár több millió forintos kártérítési

kifizetések
- TB megtérítési igények

- szakmai, gyakorlati, jogi ismeretekkel
rendelkező apparátus a biztosítónál
(károsulti oldalon ügyvédi közreműködés)
- jogi képviseleti, eljárási költségek fedezete
- beavatkozói támogatás a peres eljárásokban
- munkáltatói felelősségbiztosítás mellett nem áll

a munkáltató érdekében a kár eltitkolása
- munkabalesetek okainak kivizsgálása
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Kötelező felelősségbiztosítás létjogosultsága
 Egyesült Királyság,
felelősségbiztosítás

Németország,

Franciaország,

Ausztria

–

kötelező

munkáltató

 Számtalan kötelező felelősségbiztosítás létezik már Magyarországon is (Pl. kgfb, vasúti
kárfedezeti biztosítás, CLNI, szakmai felelősségbiztosítások – ügyvédek, alkuszok, felszámolók,
egyéb tevékenységi felelősségbiztosítások)
 Kötelező munkáltatói felelősségbiztosítás vagy kockázat alapú balesetbiztosítás a
szabályozás jövője?
 A munkáltató által kötött csoportos élet,- baleset biztosítás szolgáltatási összegének
beszámíthatósága – A biztosító által kifizetett összeg a kártérítést csökkentő tételként jelenik
meg (BH2001. 246.), meg kell azonban vizsgálni, hogy ki részére fizették meg a biztosítási
összeget (BH2008. 313.).
 Átalány megállapodás lehetősége a TB megtérítési igényekre
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Kötelező felelősségbiztosítás – fedezeti megoldások
Cél: a munkavédelmi szabályok betartása, preventív szemlélet erősítése

Bonus-malus rendszer

Önrészesedés, limitek

- a biztosított anyagi érdekeltségének
fenntartása
- kármegelőzési intézkedések, eljárások, folyamatok kiépítése
- káralakulástól függő díjak és
díjengedmények
- kármentességi engedmény
-

a kárnak az a része, amelyet kár esetén
a károkozó visel
a biztosító szolgáltatási
kötelezettségének felső határa
(biztosítási eseményenként /
időszakonként)
önrészesedés összegét is a biztosító
köteles megelőlegezni utólagos
elszámolás mellett (lehetőség),
jogszabályban meghatározott limitek,
önrész

Kizárások, mentesülés
jogszabály által meghatározott
kizárási, mentesülési okok
a munkáltató súlyos gondatlansága
nem mentesülési ok csak
visszakövetelési jogra ad alapot
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
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