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Jelen biztosítási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 

létrejött : 2017. … napján egyrészről a 

 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

(székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 15., cégjegyzékszám: 01-10-043037, adószám: …, 

képviseli: … ) 

(továbbiakban: Szerződő), 

 

másrészről a 

 

… mint Biztosító 

(székhely: …, cégjegyzékszám: …, adószám: …, bankszámlaszám: …, képviseli: …, ) 

(továbbiakban: Biztosító) 

 

(továbbiakban együttesen: Felek) 

 

között az alábbi feltételek szerint. 

 

Felek rögzítik, hogy Szerződő …..-én …… számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

megjelentetett részvételi felhívásával „Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2017. évre” tárgyban 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le T-265/16. számon a Kbt. Második Része szerinti a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján.  

 

1. Szerződés tárgya: 
 

2017. évre a Szerződő által üzemben tartott mintegy 1684 gépjármű (autóbuszok, trolibuszok, 

belszolgálati járművek, személyes használatú személygépkocsik) kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítása kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. tv. által előírt 

feltételek figyelembevételével jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

 

 

A Szerződéssel kapcsolatban a Szerződő jogosult a Biztosító irányában jognyilatkozatot tenni és 

köteles a díjat megfizetni, és Biztosító is hozzá intézi jognyilatkozatait. 

 

2. Biztosított: a gépjármű biztosítással rendelkező üzembentartója és a gépjárművet vezető 

személy. 

 

3. Biztosítási időtartam: határozott, 2017. január 1. - 2017. december 31. 

 

4. Biztosítási időszak: egy év. 

 

5. Díjfizetési gyakoriság: negyedéves. 

 

6. A díjfizetés módja: számla alapján átutalással. 

 

7. Biztosított gépjárművek:  

 

 A Szerződő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére kötelezett gépjárműparkjához 

tartozó azon gépjárművek, amelyekre az adatközlések szerint biztosítás jön létre. Az egyes 

adatközlők jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik (4-5. sz. mellékletek). 
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8. Biztosítási feltételek 

 

A Szerződés általános feltételeit a 6. számú melléklet tartalmazza, amely a kötelező gépjármű-

felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kgfb. tv.), a 

magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi 

rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 

fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. 

(XII. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet I.), a bonus-malus rendszer, az abba való 

besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) 

NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet II.) előírásain és a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezésein alapul. Felek jogviszonyára 

elsődlegesen a jelen Szerződésben foglaltak az irányadóak, feltéve, hogy azok a fenti 

jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezéseivel nem ellentétesek. 

 

9. Kártérítés felső határa 

 

A Kgfb. tv. 13. § (1) bekezdésében rögzítettek szerint. 

 

10. Bonus-Malus rendszer 

 

A Biztosító a Kgfb. tv.-ben és a Rendelet II.-ben meghatározottak szerint köteles a kártörténeti 

adatokon alapuló bonus-malus rendszert működtetni a biztosított állomány vonatkozásában. 

 

11. Kockázatviselés kezdete, Szerződés hatálya alatt az egyes biztosítási szerződések létrejötte 

 

A Szerződés biztosítási időszakának első napjával fedezetbe vont gépjárművekre vonatkozóan 

a kockázatviselés kezdete 2017. január 01. napja. 

A kockázatviselés kezdete a Szerződés kezdetét követően, a Szerződés hatálya alatt bejelentett 

gépjárművekre vonatkozóan létrejött egyes biztosítási szerződések esetében a Szerződő 

üzemben tartó hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésének napján, illetőleg amennyiben a 

szerződéskötésre a tulajdonjog átszállása miatt kerül sor, úgy a tulajdonjog átszállás időpontjától 

áll fenn, feltéve, ha az adatközlés az alábbiak szerint megtörténik a Biztosító felé. 

 Biztosító e-mailen keresztül fogadja az adatközlést, a létrejött biztosítási szerződésekről 

kötvényt csak elektronikus formában állít ki.  

 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések bejelentése a Biztosítóval 

előzetesen leegyeztetett adatközlő nyomtatványon történik. 

 Szerződő a gépjármű azonosító adatait tartalmazó adatközlő megküldésével tájékoztatja 

a Biztosítót a gépjármű biztosítási fedezetbe vonására vonatkozó igényéről.  

 Ha a Szerződő által az adatközlőnek a Biztosító részére történő továbbítása a Szerződő 

üzembentartói bejegyzésétől illetőleg a tulajdonjog átszállásától számított 10 napon 

belül történik, a kockázatviselés kezdete a Szerződő üzembentartói bejegyzése a 

forgalmi engedélybe, illetőleg a tulajdonjog átszállásának az időpontja. 

 Amennyiben bejelentésre a Szerződő üzemben tartói bejegyzésétől illetőleg a 

tulajdonjog átszállásától számított 10 napon túl történik, a kockázatviselés kezdete az azt 

követő nap, amikor a Biztosítóhoz az adatközlő megérkezik. 

 Amennyiben a Biztosító kockázatviselése az egyes biztosítási szerződések esetében a 

Szerződő forgalmi engedélybe történő üzembentartói bejegyzésének illetőleg a 

tulajdonjog átszállásának időpontját követően kezdődik, úgy a Szerződőnek a 
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kockázatviselésen kívüli időtartamra fedezetlenségi díjat szükséges fizetnie a Biztosító 

részére az esedékes díjjal egyidejűleg. 

 Amennyiben az adatközlési határidőn belül keletkezik káresemény, úgy a Szerződő 

rendkívüli adatközlést teljesít az érintett gépjárműre vonatkozóan. 

 A bejelentést követően kiállított számla alapján kerül sor a díj utalására a Szerződésben 

rögzítettek alapján. 

 

12. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási adatközlők melléklete 

 

Ha az üzembentartóként történő bejegyzés az adatközlés időpontjában már megtörtént, akkor a 

gépjármű forgalmi engedélyének becsatolására nincs szükség. 

Minden más esetben az üzembentartói, illetve tulajdonosi jogosultság igazolására be kell 

csatolni az adásvételi szerződés vagy a vételi számla, vagy más, az adott jogot igazoló 

dokumentum (például lízingszerződés) másolatát. 

 

13. Az egyes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések megszűnése esetén 

csatolandó okmányok a biztosítási feltételekben foglaltakon túl 

 a gépjármű forgalomból történő ideiglenes/végleges kivonása, továbbá az 

üzembentartó változása esetén: Biztosító részére csatolandó a forgalmi engedély 

másolata, amely tartalmazza a forgalomból való végleges vagy ideiglenes kivonás 

tényét, 

 a tulajdonjog átszállása esetén, ha a szerződéskötésre kötelezett személyében változás 

áll be: Biztosító részére csatolandó az adásvételi szerződés másolata. 

A kockázatviselés vége az üzemeltetési jog illetve tulajdonjog megszűnése, vagy a gépjármű 

forgalomból történő hatósági kivonása. 

A gépjárművek aktuális havi záró állományában történt változások listáját a Szerződő legkésőbb 

a tárgyhónapot követő hónap hetedik napján Excel-formátumban a Biztosító által kijelölt 

kapcsolattartó részére elektronikus levél útján elküldi. 

 

14. Igazolások kiállítása 

 

Az igazolások tartalma a Rendelet I.-ben foglaltakon alapul. Amennyiben jelen Szerződés a 

biztosítási időszak letelte előtt bármilyen okból megszűnik, a megszűnést követő időszakra az 

igazolás felhasználásával igényt érvényesíteni nem lehet.  

 

15. A biztosítás járműkategóriánként részletezett éves díját a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

16. Éves biztosítási díj 

 

A 2017. január 1. napján érvényes teljes éves biztosítási díj összesített mértékét a 2. sz. 

melléklet tartalmazza azzal, hogy a díj követi a biztosított járműállomány változását a jelen 

Szerződésben foglaltak szerint. 

 

Az 1. sz. mellékletben részletezett járműállomány folyamatosan változhat, amely magában 

foglalja a biztosított járműállomány +20 %-os növekedésének lehetőségét is.  A Biztosításnak 

mind díjában, mind kockázatvállalásában követnie kell az év közbeni állományváltozásokat.  

 

17. Díjfizetés 
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A Biztosító negyedévente állítja ki a díjfizetési gyakoriságnak megfelelő összegű folytatólagos 

díjról szóló számlát. Biztosító a számláit Szerződő részére továbbítja.  

A számlázott díjakat Szerződő jelen díjfizetési rend szerint, a Biztosító által kiállított számlák 

alapján banki átutalás útján fizeti meg Biztosító jelen Szerződésben megjelölt bankszámlájára.  

 

A számlázás és a díjfizetés technikai részleteit a Szerződés 7. számú melléklete tartalmazza.  

 

18. Díjfizetésre rendelkezésre álló idő 

 

Felek rögzítik, hogy a biztosítási díjat a Szerződő a számlában megjelölt fizetési határidőtől 

számított 30 napon belül köteles megfizetni a Kbt. 135.§ (3) bekezdése, illetve adott esetben a 

Ptk. 6:130§ (1)-(2) bekezdése alapján. 

 

19. A Biztosító kötelezettségei 

 

a) Kötvény kiállítása 

A Biztosító jelen Szerződésről kötvényt csak elektronikus formában állít ki. 

A Biztosító a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket a Szerződőhöz elektronikus 

úton (email) juttatja el.  

A Szerződés alapján létrejött egyes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekről a 

Szerződő kérése esetén fedezetigazolást a Biztosító állítja ki, melyet a Szerződőhöz 

elektronikus úton (e-mail) eljuttat.  

 

b) Tájékoztatás 

A Biztosító a Szerződés megkötése előtt köteles a Szerződőt a biztosító intézetekről és a 

biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglaltak szerint tájékoztatni. Az 

írásbeli tájékoztatás a Biztosító lényeges adatait tartalmazza (3. sz. melléklet), amelynek 

tudomásulvételéről, valamint a jelen Szerződés mellékleteiben felsorolt biztosítási feltételek 

átvételéről a Biztosított a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik. 

 

c) Kárbejelentés elfogadása 

A Biztosító vállalja, hogy a közúti balesetek esetén a „Járművezetői Jelentés”, ill. a 

„Helyszínelői Jelentés” nyomtatványokat elfogadja (4. és 5. sz. melléklet). 

 

d) Állományváltozás követése 

Biztosító vállalja, hogy állományváltozás esetén a bejelentést követő maximum 4 munkanapon 

belül rögzíti nyilvántartási rendszerében a változást (szaporulat, törlés), amelyet követően 

történik meg a létrejött új szerződésekhez kapcsolódó kötvények Szerződő részére elektronikus 

úton történő megküldése. 

 

e) Adatszolgáltatás 

Biztosító a jelen Szerződés terhére történt minden kárkifizetésről negyedévente adatot 

szolgáltat káresetenként az alábbi adatok feltüntetésével: 

 kárszám, 

 káresemény dátuma, 

 érintett jármű forgalmi rendszáma, 

 kárkifizetés összege, 

 kártartalék a teljes flottára egy összegben. 

 

Az adatszolgáltatás a negyedév zárónapját követő 30 napon belül esedékes. 
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A Biztosító adatszolgáltatási kötelezettsége a Szerződés megszűnését követően mindaddig 

fennáll, amíg a Szerződés alapján kárbejelentés történhet. 

 

f) Kapcsolattartó kijelölése 

Biztosító közvetlen kapcsolattartót jelöl ki a Szerződő részére az alábbiak szerint: 

Szerződéses ügyekben kapcsolattartó: 

Név:  

Cím:  

E-mail:  

Telefon:  

Fax:  

Kárrendezési ügyekben kapcsolattartó: 

Név:  

Cím:  

E-mail:  

Telefon:  

Fax: 

   

g) A Szerződő kötelezettségei  

A Szerződő vállalja, hogy a kár rendezéséhez szükséges késedelem nélküli adatszolgáltatást 

biztosítja. 

 

20. Viták rendezése 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján felmerülő vitákat elsődlegesen 

egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a 

Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri 

és illetékességi szabályai szerint járnak el. 

 

21. Üzleti titok védelme 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése során 

vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tényt, 

tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet — 

beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is —,  amelyek nem közismertek 

vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen 

hozzáférhetők és amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal 

való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más 

jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, 

vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) 

kötelesek kezelni. 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, 

és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen 

személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a 

jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően. 
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A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük 

jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti 

titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően. 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból történő 

megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a 

titoktartási kötelezettség. 

 

22. Felek tudomással bírnak róla, hogy a Szerződő az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi 

önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, 

közérdekű adatnak minősül. 

 

23. Egyéb rendelkezések 

 

A jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Kbt. 141.§-ban meghatározott 

feltételek fennállása esetén és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 

közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak 

figyelembevételével lehet módosítani.  

  

Semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Biztosítót mentesítse az olyan 

szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a 

felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős 

lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Szerződő átvállaljon a Biztosítót terhelő 

többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján a Biztosítót terhelő 

kockázatokat. 

 

Biztosító a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kijelenti, hogy 

 nem fizethet, illetve számolhat el a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Biztosító 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Szerződő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 

Szerződőt haladéktalanul értesíti. 

 

Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 

(5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy 

önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek 

vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 

beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a 

Szerződőnél, a Szerződő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 

személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a szerződés teljesítéséért 

felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó 

szervezetnél. 
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Ha a jelen Szerződés aláírását követően bármely jogszabály bevezetése, hatályba lépése, 

megváltozása, megszűnése vagy értelmezésének megváltozása miatt a Szerződő számára 

jogellenes vagy üzleti érdekeit sértővé válik a Szerződés bármely részének fenntartása, akkor a 

Szerződő az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni köteles a Biztosítót 

a jogellenesség vagy az érdeksértés okait ésszerűen részletezve. A fenti értesítést követően 

Felek kötelesek egymással egyeztetni a Szerződés jogellenessége illetve érdeksértő volta 

megszüntetéséről. 

 

Biztosító nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Szerződőnél a fővárosi közösségi 

közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását célzó új szervezeti 

struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, segítséget és nyilatkozatot 

megad. 

 

Jelen Szerződésnek az alábbi mellékletei vannak, amelyek a Szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik. 

1. számú melléklet: Biztosított járműállomány, 

2. számú melléklet: Biztosítási díjak járműkategóriánként és a 2017. január 1. napján 

érvényes éves díj összesen, 

3. számú melléklet: Biztosító adatai, 

4. számú melléklet: Járművezetői jelentés, 

5. számú melléklet: Helyszínelői jelentés, 

6. számú melléklet: Általános szerződési feltételek, 

7. számú melléklet: Díjfizetési és számlázási feltételek. 

 

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Biztosító ÁSZF rendelkezései az 

irányadóak, feltéve, ha jogszabályokkal, így különösen a Kbt.-vel és végrehajtási rendeleteivel 

vagy a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve a jelen szerződésben foglaltakkal nem 

ellentétes. A szerződés időtartama alatti esetleges ÁSZF változás kizárólag a Kbt. 

rendelkezéseivel összhangban fogadható el. 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott 

kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Ptk., a Kgfb. tv., a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik 

irányadónak. 

 

Jelen Szerződés … oldalas. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést és a mellékleteit 

elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, 

az aláírásra jogosult képviselőik útján … db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag 

aláírták, melyből … példány a Biztosítót, … példány a Szerződőt illet. 
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ALÁÍRÁSOK 

 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG mint 

Biztosított 

 

 

értesítési cím: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. 

kapcsolattartó neve, beosztása: dr. Kósza Gábor  

pénzügyi főosztályvezető 

Berhidi Zsolt 

forgalombiztonsági 

osztályvezető 

telefax +36 1 461 6503 +36 1 461 6500 / 24319 

e-mail: koszag@bkv.hu BerhidiZ@bkv.hu 

telefon: +36 1 461 6503 +36 1 461 6500 / 24281 
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