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MUNKÁLTATÓI 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 

 
 
A jelen Különös Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre a jelen feltételekben nem 
szabályozott kérdések tekintetében a Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeinek rendelkezései 
irányadóak. 
 
1. A biztosítási esemény 
1.1. 
A jelen Különös Feltételek alkalmazásában biztosítási esemény a biztosított a biztosítóval írásban 
közölt és általa a károkozást megelőzően fedezetbe vont tevékenységi körében foglalkoztatott 
munkavállalójának üzemi balesete miatt keletkező, a hatályos magyar munkajogi felelősségen alapuló 
kártérítési kötelezettsége.  
1.2. 
A fedezet kiterjed a biztosítási esemény nyomán a társadalombiztosítási szervek felé fennálló 
munkáltatói megtérítési kötelezettségre is. 
 
2. Meghatározások 
A jelen Különös Feltételek alkalmazásában  
1. Nem minősül üzemi balesetnek az a baleset, amely kizárólag a sérült ittassága; a munkahelyi 
feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka; engedély nélküli járműhasználat; munkahelyi 
rendbontás miatt következett be, valamint amely a munkavállalót a munkába menet, illetve onnan jövet 
éri (az ún. úti baleset), az útvonalválasztástól, illetve az utazás megszakításától függetlenül, kivéve, ha 
az utazás a munkáltató saját tulajdonában lévő, vagy általa üzemeltetett gépjárművel történt. 
2. Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, 
előre nem látható, hirtelen, véletlen, váratlan módon következik be és testi sérülést, 
egészségkárosodást, vagy halált okoz. 
3. Munkavállaló: a biztosítottal a károkozás időpontjában közöttük fennálló írásbeli szerződés 
rendelkezései szerint munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyban, vagy 
szövetkezeti tagsági viszonyban álló természetes személy, vagy a biztosított által munkaerő-
kölcsönzés alapján foglalkoztatott természetes személy.  
 
3. Kizárások 
A Felelősségbiztosítás Szerződési Feltételeiben írtakon túl nem téríti meg a biztosító: 

a) a foglalkozási megbetegedésből eredő károkat, 
b) foglalkozási megbetegedésnek nem minősülő, de 

munkahelyi, munkaköri ártalom miatt bekövetkező károkat, 
c) azokat a károkat, amely a biztosítottat jogszabály alapján terhelő, a káreseménnyel 

összefüggő tájékoztatási, figyelem-, illetve a kárigény előterjesztésére vonatkozó 
felhívási, vagy egyéb együttműködési kötelezettsége elmulasztásával összefüggésben 
következtek be, 

d) a készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban bekövetkezett károkat, 
e) a gépjárművekben bekövetkezett károkat, 
f) bírság, vagy egyéb büntetés jellegű költség formájában felmerült károkat. 

 
4. A kárbejelentés és a kárrendezési eljárás szabályai 
A Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételeiben írtakon túl a biztosított köteles a biztosító részére a 
kárbejelentés mellékleteként megküldeni a munkabaleseti jegyzőkönyvet, valamint – a kézhezvételt 
követően haladéktalanul – a munkaügyi felügyelőség határozatát és a társadalombiztosítás megtérítési 
igényéről szóló fizetési meghagyást, munkaerő-kölcsönzés esetén pedig a kölcsönzésre vonatkozó 
iratokat is. 
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5. Mentesülés  
A Felelősségbiztosítás Szerződési Feltételeiben felsorolt eseteken kívül súlyosan gondatlan 
károkozásnak minősül és a biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha 
a.) a jogszabályban előírt munkavédelmi üzembe helyezést, az időszakos, vagy a soron kívüli 

biztonsági felülvizsgálatot, illetve a kockázatértékelést elmulasztotta, 
b.) az üzemi baleset ismételten, ugyanazon munkavédelmi szabály be nem tartása miatt 

következett be, 
c.) az üzemi baleset bekövetkeztének veszélyére a biztosított figyelmét korábban felhívták, és a 

baleset a szükséges intézkedés hiányában következett be, 
d.) hatósági, vagy bírósági határozat megállapítása szerint az üzemi baleset a munkavédelmi 

szabályok súlyos megsértése miatt következett be 
e.) a munkaügyi felügyelőség a biztosítottat a kárral összefüggésben munkavédelmi 

szabálysértés elkövetése miatt munkavédelmi bírsággal sújtotta.  
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