
I. Ugyanaz a magatartás – jelen esetben a szerződési akarat szempontjából 

lényeges körülmény téves közlése illetve elhallgatása – polgári jog területén csak 

egyfajta törvényi tényállást valósíthat meg, csak egyfajta jogkövetkezménnyel 

járhat.  

II. Amennyiben tehát a biztosított a tájékoztatási, közlési, változásbejelentési 

kötelezettségének nem tesz eleget, nem az érvénytelenség, hanem az ehhez képest 

a biztosítási szerződésekre alkalmazható speciális jogkövetkezmény 

alkalmazására van lehetőség, mely szerint a biztosító a felelősség alól 

mentesülhet. 

 

Alkalmazott jogszabályok.: Ptk. 210. §. (4) bekezdése ,540. §. (1) és (3) bekezdéseiben  

 

Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.089/2012/8.szám 

 

A Szombathelyi Törvényszék fellebbezéssel támadott ítéletében kötelezte az alperest, 

hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 24.894,-Ft-ot, valamint ezen összeg 

után 2009. július 1. napjától a kifizetés napjáig terjedő időre a késedelemmel érintett 

naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező 

mértékű kamatot. Ezt meghaladóan a kereseti kérelmet elutasította.  

Az irányadó tényállás szerint a felperes 2007. május 3. napján vásárolta meg a kb. 70-

80 éve épült, kifejezetten leromlott állapotú, Cs. belterület 127. hrsz. alatti lakóházas 

ingatlant 2.600.000,-Ft vételárért.  

Ezt követően az ingatlan lakatlanul állt, azt a felperes - közel 2 éven keresztül -  

mindössze egy ízben tekintette meg. A felperes karbantartási, állagmegóvási, felújítási 

munkálatokat nem végzett..  

 

A 2007. november 13-án kelt biztosítási ajánlat alapján peres felek között „S. HÁZ-

TARTÁS 2005” nevű vagyonbiztosítási szerződés jött létre a per tárgyát képező 

ingatlanra vonatkozóan.  

A felperes a biztosítási összeget a kötvényen feltűntetett, a 129 m2-es alapterülethez 

meghatározott legkisebb alapbiztosítási összegben, azaz 15.500.000,-Ft-ban jelölte 

meg.  

Az alperes szerződéskötést megelőzően az ingatlant nem tekintette meg.  

 

A felperes 2009. márciusában észlelte, hogy a lakóépület homlokzati fala kidőlt.  

 2009. március 13-án viharkárra hivatkozással kárigényt jelentett be az alperesnél, aki 

azt az épület műszaki állapotára hivatkozással elutasította.  

 

Szentgotthárd Város Jegyzője, mint építésügyi hatóság 2009. március 23-án kelt 

határozatával kötelezte a felperest a lakóépület veszélyt jelentő állapotának 

megszűntetésére. A lakóépület bontását a felperes elvégezte.  

 

A perben beszerzett igazságügyi építész- és ingatlanforgalmi szakértői vélemény 

szerint a főfal leomlásának oka az épület rossz műszaki állapota, a fal nem megfelelő 

felső megtámasztása, amelynek következtében a fal süllyedés folytán kifelé kezdett 



billenni. Az idővel felgyorsuló folyamat a fal szabad kidőléséhez vezetett. A szakértő 

nem zárta ki a viharkár lehetőségét, de annak mértékét mindössze 5 %-ra becsülte  

 

A felperes - módosított kereseti kérelmében - 2.000.000,-Ft és ennek 2009. július 1. 

napjától járó kamatai, valamint perköltség megfizetésére kérte kötelezni az alperest a 

felek közt létrejött biztosítási szerződés alapján.  

Állítása szerint a lakóépület főfala a szokatlanul erős szél miatt dőlt ki, az épület 

műszaki állapota ebben közel 30 %-ban játszhatott szerepet. A felperes által felkért B. 

Z. által készített szakvélemény szerint a környéken 2008. december 1-én és 2009. 

március 13-án is 15 m/sec sebességet túllépő napi legerősebb széllökést eredményező 

szélmozgás volt.  

 

Az alperes a biztosítási szerződésből eredően vele szemben érvényesített felperesi 

igénnyel szemben kifogásként hivatkozott a köztük létrejött biztosítási szerződés 

érvénytelenségére. Állította, hogy a biztosítási szerződés megkötésekor a felperes őt az 

ingatlan értéke és műszaki állapota tekintetében megtévesztette.  

 

Az elsőfokú bíróság – osztva az alperes által elfoglalt jogi álláspontot – a Ptk. 210. §. 

(4) bekezdése alapján a felek közti biztosítási szerződés érvénytelenségét állapította 

meg, és a Ptk. 237. §. (1) bekezdése alapján rendelkezett a szerződéskötés előtt 

fennállott helyzet visszaállításáról. Ennek megfelelően marasztalta az alperest a 

felperes által megfizetett biztosítási díj - összesen 24.894,-Ft - összegének és ennek 

kamatai megfizetésére.  

 

Az elsőfokú bíróság - több eseti döntésre hivatkozással – elfogadta azt az álláspontot, 

miszerint a Ptk. 540. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglalt, a biztosítási 

szerződésekre irányadó speciális szabályok megelőzik ugyan a Ptk. 210. §. (4) 

bekezdésében írt általános szabályok alkalmazását, azonban a biztosítóval szerződő fél 

által adott téves tájékoztatás nem zárja ki a biztosítási szerződés megtámadásának jogi 

lehetőségét, illetőleg a megtámadási jog kifogás útján történő érvényesíthetőségét.  

A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének hiánya a szerződés érvénytelenségéhez 

vezethet, amennyiben a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságára vonatkozik és 

megállapítható, hogy megfelelő tájékoztatás mellett a biztosító a szerződést nem 

kötötte volna meg. 

 

A törvényszék megállapította, hogy a perbeli ingatlan leromlott állaga speciális 

szakértelem hiányában is észlelhető volt, arról a felperes is tudomással bírt.  

A beszerzett igazságügyi szakértői vélemény szerint a fal kidőlése, azaz a  

bekövetkezett kár nem a vihar,hanem az ingatlan leromlott állagának következménye.  

A törvényszék álláspontja szerint ilyen leromlott állapotú lakóépületre az alperes 

bizonyosan nem kötött volna szerződést. 

Megállapítható tehát, hogy az ingatlan állagáról, értékéről – mint a biztosítás 

elvállalása szempontjából lényeges körülményről –  a felperes az alperest – tudomása 

ellenére - nem tájékoztatta, ennek ismeretében azonban az alperes a szerződést nem 

kötötte volna meg, ezért az elsőfokú bíróság a szerződés érvénytelenségét állapította 



meg és rendelkezett az eredeti állapot helyreállításáról, és – a biztosítási díj 

visszafizetésén túl – alaptalan kereseti kérelmet  elutasította.  

 

Az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy a felperes által csatolt D.Cs. építőmérnök, statikai 

szakvéleményét és B. Z. igazságügyi szakértő kiegészítő szakvéleményét egyrészt 

azért nem vette figyelembe, mivel bizonyítékainak, szakvéleményre tett 

észrevételeinek előterjesztésével - a Pp. 141. §. (6) bekezdésére történt figyelmeztetés 

ellenére - alapos ok nélkül késlekedett, másrészt a felperes maga sem kérte a perben 

kirendelt igazságügyi szakértő által készített vélemény és a felperes  által csatolt 

magánszakértői vélemények együttes felülvizsgálatát.  

 

A felperes fellebbezésében elsődlegesen az ítélet megváltoztatását és az alperes – 

módosított kereseti kérelem szerinti - marasztalását kérte, másodlagosan az ítélet 

hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására, új határozat 

hozatalára utasítását. 

Hangsúlyozta, hogy a felperes az alperest nem tévesztette meg, a biztosítási kötvény 

kitöltésénél az ingatlan alapterületéhez választható legalacsonyabb értéket jelölte meg. 

Az alperes által használt kötvény-nyomtatvány hiányosságai, a választási lehetőségek 

szűkössége miatt kialakult túlbiztosítás nem értékelhető a felperes terhére.  

 

A fellebbezés utalt arra, hogy az igazságügyi szakértő által megjelölt, a fal kidőlésében 

szerepet játszó épülethibákról a felperesnek nem volt tudomása. A téglakötések 

hiányosságai, a falazó habarcs gyenge húzószilárdsága, az alap süllyedése, egyéb 

szerkezeti hibák csak bontással és próbamérésekkel lettek volna ellenőrizhetők. Az  

ingatlan felperes általi megvásárlását megelőzően  az lakott volt és a meglévő sarkok 

megtámasztásán kívül más karbantartást  azon nem kellett elvégezni.  

 

A fellebbezés kitért arra, hogy H. S. és L.J.  írásbeli nyilatkozatai az alperes 

közreműködésével készültek, az elsőfokú bíróság személyesen őket nem hallgatta 

meg, a felperesnek nem volt lehetősége, hogy a tanúkhoz kérdéseket tegyen fel.  Ezen 

okokból nyilatkozataik bizonyítékként  nem vehetők figyelembe.  

 

Rámutatott, hogy nem volt bizonyított a perben az az elsőfokú ítéletben tényként 

megállapított körülmény, miszerint a biztosító az ingatlanra nem kötött volna 

szerződést.  

 

A felperes fellebbezésében hivatkozott a Ptk. 540. §. (1) bekezdésére is, amelynek 

értelmében a fél közlési kötelezettségének eleget tesz, amennyiben a biztosító írásban 

közölt kérdéseire a valóságnak megfelelő választ ad. A kérdések megválaszolatlanul 

hagyása egymagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését.  

Figyelemmel arra, hogy az alperes ügynöke töltötte ki a biztosítási kötvényt, és a 

felperes minden feltett kérdésre válaszolt, ezért a Ptk. 540. §. (1) bekezdés értelmében 

közlési kötelezettségének eleget tett.  

 

Az alperes ellenkérelme a fellebbezés elutasítására és az elsőfokú ítélet 

helybenhagyására irányult a felperes perköltségben marasztalása mellett. 



Kiemelte, hogy a biztosítási szerződés mellékletét képező nyilatkozat szerint a 

biztosítási összeget az ajánlattevő saját becslése alapján határozza meg. Ebből az 

következik, hogy a felperes - az ingatlan értékével és állagával kapcsolatos tudomása 

ellenére – a ténylegesnél jóval magasabb 15.500.000,-Ft biztosítási összeget jelölte 

meg.  

Hangsúlyozta, hogy a felperes a biztosítási káresemény bekövetkeztének okát és 

időpontját sem tudta igazolni.  

 

 

A fellebbezés – a döntés érdemére kihatóan – nem megalapozott.  

 

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a 

szükséges körben lefolytatta, a bizonyítékokat okszerűen, összességükben értékelve 

helyes tényállást állapított meg, amelyből levont jogi következtetései azonban – az 

alábbiak szerint – nem helytállóak.  

 

A Ptk. 540. §. (1) bekezdése értelmében a biztosított a szerződéskötéskor köteles a 

biztosítás elvállalása szempontjából lényeges, minden olyan körülményt a biztosítóval 

közölni, amelyeket ismert, vagy ismernie kellett. 

 A Ptk. 540. §. (3) bekezdése szerint a közlésre, illetőleg a változás bejelentésére 

irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, 

kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott, vagy be nem jelentett körülményt a 

biztosító a szerződéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény 

bekövetkeztében.  

 

A fentiek mellett a Ptk. 210. §. (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy akit a másik fél 

megtévesztéssel, vagy jogellenes fenyegetéssel vett rá a szerződés megkötésére, a 

szerződési nyilatkozatot megtámadhatja.  

A Ptk. 210. §. (1) bekezdése értelmében, aki a szerződés megkötésekor valamely 

lényeges körülményt tekintetében tévedésben volt, a szerződési nyilatkozatot 

megtámadhatja, ha tévedését a másik fél okozta, vagy felismerhette.  

Több eseti döntésben tükröződő álláspont szerint (BH 2004.361., LB. 

Pfv.VIII.21.378/2009/6.)  – ahogy erre az elsőfokú bíróság is utalt - a biztosítás 

elvállalása szempontjából lényeges körülmény (melyet a biztosított ismert, vagy 

ismernie kellett), biztosított általi elhallgatása, vagy téves közlése azaz a biztosított 

közlési és változásbejelentési kötelezettségének megszegése esetén a Ptk. 540. §. (1) és 

(3) bekezdéseiben foglalt speciális szabályok megelőzik a Ptk. 210. §-ának (4) 

bekezdésében foglalt általános szabályok alkalmazását, azonban nem kizárt a 

biztosítási szerződés Ptk. 210. §. (4) bekezdése alapján történő megtámadásának 

lehetősége sem, amennyiben a biztosított magatartása következtében olyan információ 

hiányában szerződött a biztosító, amely az egész szerződési akaratára is kihatással 

volt.  

Az ilyen jellegű tényállások esetén azonban rendkívül problematikus annak egzakt 

módon történő elhatárolása, hogy az adott biztosítási szerződéstípusnál mely 

körülmény tekinthető a „biztosítás egészének elvállalása szempontjából lényeges”-nek 



és melyek azok a körülmények, amelyek ugyan a biztosítás elvállalása szempontjából 

lényegesek, de már a biztosító szerződéskötési akaratára olyan értelemben nincsenek 

kihatással,  hogy az szerződés megtámadását lehetővé tennék.  Egy biztosítási 

szerződés ugyanis, miként a per tárgyát képező vagyonbiztosítás is, többfajta 

biztosítási eseményt szabályozhat, miből következik, hogy bizonyos 

elhallgatott/tévesen közölt körülmények egyes események szempontjából lényegesek, 

mások szempontjából viszont nem. Így például egy ingatlanba történő betöréses 

lopásbiztosításnál egy adott ablak magasságának (védelemmel ellátottságának) a 

valóságtól eltérő megjelölése (vagy elhallgatása) lényeges lehet, egy csőtörés, 

viharkár, stb. esetén azonban már nem. Ugyanígy, egy gépjármű vagyonbiztosításnál 

egy elszenvedett baleset szempontjából a gépkocsi műszaki állapota a kár 

bekövetkeztének okozatossága szempontjából is igen jelentős, egy lopáskárnál 

azonban már csak a megtérítendő kárösszegre van kihatása. 

Az ítélőtábla álláspontja általánosságban is az, hogy ugyanaz a magatartás – jelen 

esetben a szerződési akarat szempontjából lényeges körülmény téves közlése illetve 

elhallgatása – csak egyfajta törvényi tényállást valósíthat meg, csak egyfajta 

jogkövetkezménnyel járhat. Ha pedig látszólag mindkét törvényi tényállást 

megvalósítja, akkor a két tényállás a speciális illetve az általános viszonyában van, 

minek következtében a speciálisabbnak tekintendő tényállás alá tartozik és az abban 

szabályozott szankciót váltja ki.  

A kockázatvállalás lényegi elemével bíró biztosítási szerződések esetén a fentiekből az 

ítélőtábla álláspontja szerint az következik, hogy amennyiben a biztosított a 

tájékoztatási, közlési, változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 

jogkövetkezmények körében nem a Ptk. 210. §. általános rendelkezései, hanem az 

ehhez képest speciális, a biztosítási szerződésekre irányadó Ptk. 540. §. (3) 

bekezdésében írt jogkövetkezmény alkalmazására van lehetőség, azaz a biztosító a 

felelősség alól mentesülhet. Rá kell itt mutatni arra is, hogy a felelősség „be nem 

állása”, mint jogkövetkezmény tartalmilag annyiban hasonló az érvénytelenséghez, 

hogy a szerződés ellenére a biztosító teljesítését az adott lényeges körülménnyel 

érintett biztosítási esemény tekintetében nem lehet követelni. Az érvénytelenség 

intézményéhez képest azonban – amely a Ptk.540.§ (3) bekezdésének 

hatálybalépésekor ( a Ptk. eredeti szövege szerint)  még  főszabályként a teljes 

érvénytelenséget jelentette – egy lényegesen rugalmasabban alkalmazható megoldást 

szabályozott a felek viszonyában, amely jobban szolgálja azt a lehetőségét, hogy a 

biztosítási jogviszony egyébként és a jövőre nézve fönnmaradhasson az adott esetben 

beálló mentesülés ellenére.  

  

A fentebb kifejtettekből következően a jelen tényállás mellett az a körülmény, hogy a 

felperes a biztosítandó épület állagáról a biztosítási szerződés megkötésekor nem tett 

említést, és a biztosítási esemény bekövetkezte – azaz a fal kidőlése – ezzel okozati 

összefüggésben következett be, nem a szerződés Ptk. 210. §. (4) bekezdése alapján 

történő megtámadására ad alapot, hanem a Ptk. 540. §. (3) bekezdésében írt 

jogkövetkezmény alkalmazását tenné lehetővé, azaz az érvényes biztosítási szerződés 

mellett is a biztosító helytállási kötelezettsége nem állna be.  

 



Megjegyzi az ítélőtábla, hogy a jelen esetben a biztosítási szerződés Ptk. 210. §. (4) 

bekezdése alapján fennálló érvénytelensége - a hivatkozott eseti döntések talaján 

kialakult jogértelmezés tükrében - sem lenne megállapítható, mivel alperes nem 

bizonyította, hogy a közlési kötelezettség felperes részéről történő megsértése ügyleti 

akaratára kihatott, hogy a rossz állapotú lakóépületekre vagyonbiztosítási szerződés 

kötése – akár magasabb biztosítási díj ellenében - kizárt. Utal az ítélőtábla arra, hogy a 

felperes a biztosító ügynöke által feltett kérdésekre a valóságnak megfelelően 

válaszolt, a kötvényt a formanyomtatvány által lehetővé tett keretek között a 

valóságnak megfelelően töltötte ki. A biztosító „tévedésének előidézésére” szándékos 

magatartást nem tanúsított. A kötvényen feltűntetett 15.500.000,-Ft nem az ingatlan 

forgalmi értékét, hanem a biztosítási összeget jelöli. A biztosítási összeg összevetése a 

leromlott állapotú ingatlan kidőlt falának esetleges újraelőállítási értékével a 

túlbiztosítás esetének fennállását és annak jogkövetkezményét vethetné fel.  

 

A felek közt létrejött – a fentiekben kifejtettek miatt – érvényes biztosítási szerződés 

alapján azonban felperes  nem tudta igazolni, hogy az épületet viharkár érte, hogy a fal 

kidőlése a különösen erős szélhatásnak tudható be.  

A beszerzett és aggálytalannak tekinthető igazságügyi szakértői vélemény alapján 

megállapítható az, amit az eljárás anyagává tett fotómelléklet is tanúsít, hogy a fal 

kidőlése az épület leromlott állagának, statikai hiányosságainak, a karbantartás 

elmaradásának, az épületszerkezetek elöregedésének tudható be. Biztosítási esemény – 

viharkár – hiányában pedig a biztosító helytállási kötelezettsége nem áll be.  

 

 

Figyelemmel arra, hogy a biztosítási esemény bekövetkezte (viharkár) ítéleti 

bizonyossággal nem állapítható meg, ezért az ítélőtábla nem vizsgálta, hogy a felperes 

szerződéskötést megelőzően és a szerződéskötés folyamatában tanúsított magatartása a 

Ptk. 540. §. (1) bekezdése értelmében a közlési–  és változásbejelentési kötelezettség 

megsértéseként értékelhető-e. 

 

A fentieket összegezve: a másodfokú bíróság döntése azon alapul, hogy a peres felek 

közt fennálló érvényes biztosítási szerződés mellett a biztosított ingatlannal 

kapcsolatosan felperes által hivatkozott biztosítási esemény bekövetkezte nem 

állapítható meg, ezért a felperes által előterjesztett, a Ptk. 536. §. alapján érvényesített 

biztosítási összeg megfizetésére irányuló kereseti kérelem nem megalapozott. 

 

Ezért az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. §. (2) bekezdése alapján 

megváltoztatva  a kereseti kérelmet – eltérő jogi indokok alapján – teljes egészében 

elutasította.  

 

Figyelemmel arra, hogy az elsőfokú bíróság a kereseti kérelemnek 24.894,-Ft összeg 

erejéig –  a Ptk. 237. §. (1) bekezdés alapján az eredeti állapot helyreállítása körében –  

adott helyt,  amire azonban az érvénytelenségi kifogás  esetén nem lett volna 

lehetőség, az ítélőtábla a felperes kereseti kérelmét a 24..894,-Ft erejéig sem látta 

megalapozottnak. A támadott ítélet ekkénti megváltoztatása az alperesi fellebbezés 

hiányában is indokolt volt, az eredeti állapot helyreállításának  mellőzésére miatt.  



 


