
Mit fedez a felelősségbiztosítás?
(különös tekintettel az építési beruházásokra)

A közbeszerzés  és a biztosítás  kérdései 
2018. November 7.



Építési beruházás esetén az ajánlattevő 

köteles felelősségbiztosítást kötni vagy 

meglévő  felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

az ajánlatkérő által meghatározott mértékű 

és terjedelmű felelősségbiztosításra.

(322/2015. Korm.r. 26.§)

Felelősségbiztosítás



Felelősségbiztosítás

„Felelősségbiztosítási szerződés alapján a 
biztosított követelheti, hogy a biztosító a 

szerződésben megállapított módon és 
mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, 

illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre 
jogszabály értelmében köteles.„ 

(Ptk. 6:470.§)



Felelősségbiztosítás



Felelősségbiztosítás

A biztosításnak kettős funkciója van:

 Biztosított védelme: mentesíti a biztosítottat 
a megalapozott kártérítési igények teljesítése 
alól + elhárítja a megalapozatlan kártérítési 
igényeket

 Károsult védelme: a biztosító közvetlenül a 
károsult számára teljesít ( biztos anyagi 
fedezet a károsultat ért károk megtérítésére)



Biztosítás 
szereplői

BIZTOSÍTÓ

AJÁNLATTEVŐ

Szerződő = Díjfizető
Biztosított = Kártérítésre 

kötelezett
Konzorcium esetén a tagok
együttbiztosítottak

KÁROSULT

Kártérítés

Károkozás

Felelősségbiztosítási szerződés



Felelősségbiztosítási szolgáltatás

Kártérítés A biztosítás  azt a kárt fedezi, amiért a Ptk. szerint a biztosított személy 
kártérítési felelősséggel tartozik 

Sérelemdíj „Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt 
ért nem vagyoni sérelemért” (korábbi nem vagyoni kár, Ptk.2:52.§). 
Jellemzően személyi sérüléses károkhoz kapcsolódik! 

Késedelmi 
kamat

Kártérítési és sérelemdíj után is! Csak BÖ-n belül-eltérés Ptk-tól!

Jogi 
költségek

Feltéve, hogy a biztosító jóváhagyásával v. útmutatásával merültek fel 
(illeték, perköltség, ügyvédi díj stb.) Csak BÖ-n belül-eltérés Ptk-tól!

TB regressz Személyi sérüléses kár esetén, a károsultnak nyújtott egészségbiztosítási 
és nyugellátás miatt az egészségbiztosító, ill. a nyugdíjbiztosítási szerv 
által a biztosítottal szembeni megtérítési igény

Kárenyhítés
költségei



Felelősségbiztosítások

Általános fb. Szakmai fb.



Általános Felelősségbiztosítás

Szerződésen kívül 

(tehát 3. személyeknek) okozott 

személyi sérüléses és dologi károkat fedezi!

Személyi sérüléses kár:

ha valamilyen személy meghal, 
testi sérülést vagy 
egészségkárosodást szenved

Dologi kár: 
valamilyen tárgy megsemmisül 
megsérül vagy használhatatlanná 
válik
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1. ) C.A.R. felelősség

Példa 2.

Dr. Szentpéteri András



Általános Felelősségbiztosítás

Fedezetkiterjesztés lehetőségei: 

 Szolgáltatói  felelősségbiztosítás – szerződésszegéssel 
okozott károkra

 Szolgáltatás tárgyában okozott károk fedezete

 Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

 Időbeli hatály kiterjesztés – a biztosítási szerződés hatálya 
alatt okozott, de a szerződés megszűnését követő pl. 3 éven 
belül bekövetkezett és bejelentett károkra. 

(Alapfedezetben: 30 nap a bejelentésre)

 Alvállalkozói kiterjesztés - a biztosított alvállalkozói (és azok 
alvállalkozói) által okozott, de a biztosítottat terhelő 
kártérítési kötelezettségekre
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Építkezésen felborult daru

Dr. Szentpéteri András



 Biztosítási eseményenkénti (káronkénti)   és

 Biztosítási időszakra* szóló (éves vagy teljes szerződésre)

* Biztosítási időszak:  határozatlan szerződés esetén : 1év, 

határozott szerződés esetén (építési beruházásokhoz 
kapcsolódóan ez a jellemző!!!) :  a szerződés  tartama!

Általános Felelősségbiztosítás

Biztosítási összeg

Önrészesedés

….. Mio Ft/kár és ……. Mio Ft/biztosítási időszak

- A biztosítási szolgáltatás azon része, melyet a biztosított 
önmaga visel.

- Célszerű %-ban és fix összegben meghatározni
…..%, de min. ….. Ft



Kizárás, mentesülés

Mentesülés:
a biztosító jogszabály erejénél fogva mentesül a 
szándékos és a súlyosan gondatlanul okozott károk 
megtérítése alól
Biztosítónként különbségek (egyes biztosítók a kárt 
kifizetik a károsultnak, de megtérítési igény)!

Kizárások:
a biztosító a biztosítási feltételben egyes 
kockázatokat, kárfajtákat kizár a biztosítási fedezetből
(pl. szavatossági, jótállási igények, dologi károknál elmaradt vagyoni 
előny, kötbérek, bírságok, terrorcselekményekkel összefüggő károk stb. )

Biztosítónként különbségek!



Szakmai felelősségbiztosítás

Szakmai szabályok megszegésével, 

jellemzően szerződésszegéssel

okozott károkat fedezi! 

- Meghatározott szakmákra vonatkozó fb. (pl. 
tervező, orvos, könyvelő, ügyvéd, biztosítási 
alkusz, felelős akkreditált közbesz. tan. stb.)

- A szakmai szolgáltatás általában valamilyen 
„szellemi termék”

- Gyakran jogszabály által előírt (kötelező) fb.

- Szerződésszegéssel (és szerződésen kívül) 
okozott károkat fedez

- NEM csak személyi sérüléses és dologi károkat, 
hanem az ún. tisztán vagyoni károkat is fedezi!



Köszönjük a figyelmet!


