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Abstract 

 

In this essay, some special characteristics of the insurance contracts, particularly of the life 

insurance contracts are presented, such as the issues relating to the insurance company’s 

exemption from settlement obligation, and the interrelation between the performance of the life 

insurance contract and the acts of the insured party subjected to the criminal law also. 

In the followings, two cases will be the subjects of the examination among the true stories where 

a lucrative life insurance policy was the reason for the suicide and which emerged criminal law 

issues, as well. 

It is worth observing what responses the civil law rules and the insurance policies could provide 

in these special situations. 
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Bevezetés 

A jelen tanulmánnyal a biztosítási szerződés és az életbiztosítás néhány egyedi vonását 
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szabályait. 

 

 

                                                 
 Barta Judit PhD, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi 

Jogi Tanszék,  civbarta@uni-miskolc.hu 
 Kántor Kinga, V. éves nappali tagozatos joghallgató ME Állam-és Jogtudományi Kar, , 

kinga.kantor96@gmail.com 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Barta Judit – Kántor Kinga 

2019/1. szám 1-7.  Az öngyilkosság … az életbiztosítás körében 
 

 

 

2 

1. Az életbiztosítás egyes, alapvető szabályai 

 

Az életbiztosításra vonatkozó joganyagot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) a LXIV. fejezetben, az összegbiztosítási szerződések között szabályozza. 

Az életbiztosítási szerződésekre alkalmazni kell továbbá a biztosítási tevékenységről szóló 

2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) vonatkozó rendelkezéseit is.  

A Ptk. 6:477. § határozza meg az életbiztosítási szerződés fogalmát.1 Életbiztosítási 

szerződés esetén, a biztosítási esemény lehet pusztán a biztosított halála (kockázati 

életbiztosítás), a biztosított által, a szerződésben meghatározott életkor betöltése (elérési 

biztosítás), de akár mindkettő is. A biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító 

meghatározott összeget fizet ki (esetleg járadékot folyósít), innen az összegbiztosítás 

elnevezés.2 A biztosítási szerződés érdekessége, hogy a szerződést kötő fél és a biztosítási érdek 

hordozója (biztosított) személye elválhat egymástól.3 A szerződő bárkinek az életére köthet 

biztosítási szerződést, saját maga (ekkor a szerződő és a biztosított személye egybeesik), vagy 

gyermeke, házastársa, barátnője, alkalmazottja, stb. javára is (ekkor elválik a szerződő és 

biztosított személye). Éppen azért, hogy a biztosított is tudjon arról, az ő életét biztosították, a 

Ptk. megköveteli az írásbeli hozzájárulását, a szerződést alá kell írnia.4 Az életbiztosítási 

szerződés egyik sajátossága az, hogy „többszörösen harmadik személy javára szóló 

szerződések, azaz a biztosított személyén túl, megjelenik a kedvezményezett is a 

jogviszonyban.”56 A kedvezményezettet a szerződő jelöli, amely kikötést a biztosított is 

elfogadja a szerződés aláírásakor. A biztosított hozzájárulása nélkül kötött biztosítási 

szerződésnek a kedvezményezett kijelölését tartalmazó része semmis; ilyen esetben 

kedvezményezettnek a biztosítottat vagy örökösét kell tekinteni. A biztosított halála esetén, a 

kedvezményezett kapja meg a biztosítási összeget.  

A Ptk.-ban taxatív felsorolást találunk a kedvezményezettek személyének meghatározására 

vonatkozóan:  

„A kedvezményezett 

a) a szerződésben megnevezett személy, 

b) a bemutatóra szóló kötvény birtokosa, 

c) ilyen személyek hiányában vagy ha a kedvezményezett megnevezése nem volt 

érvényes a biztosítási esemény időpontjában, a biztosított vagy örököse.”7 

A kedvezményezett meghatározásának leggyakoribb módja az életbiztosítási szerződésben 

való megjelölés, amely történhet név szerint, vagy más módon is, pl. házastársam, gyermekem, 

élettársam, stb. A kedvezményezett személye megjelölhető a szerződés megkötésekor, de 

később is, illetve az bármikor megváltoztatható. A szerződő fél a kedvezményezettet a 

biztosítóhoz címzett és a biztosítónak eljuttatott írásbeli nyilatkozattal jelölheti ki, és 

                                                 
1 „Életbiztosítási szerződés alapján a biztosító a természetes személy biztosított halála, meghatározott életkor vagy 

időpont elérése vagy más esemény bekövetkezése esetére a szerződésben meghatározott biztosítási összeg 

kifizetésére, járadék élethosszig tartó vagy meghatározott időszakra történő folyósítására vállal kötelezettséget.” 
2 Ptk. 6:439. § (2) bekezdés 
3 Ptk. 6:440. § A biztosítási érdek 

Biztosítási szerződést az köthet, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási 

esemény elkerülésében; életkor elérésére, születésre vagy házasságkötésre szóló életbiztosítás esetén a biztosítási 

esemény bekövetkezésében érdekelt, vagy aki a szerződést az érdekelt személy javára köti meg.  
4 Ptk. 6: 475. § 
5 UJVÁRINÉ Antal Edit: Az összegbiztosítási szerződések. In: MAJOROS Tünde (szerk.): Kereskedelmi szerződések 

alapvető szabályai. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2015, 269. 
6 Ptk. 6:478. § 
7 Ptk. 6:478 § (1) bekezdés 
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ugyanilyen formában vonhatja vissza azt, vagy más kedvezményezettet nevezhet meg. Ha nem 

a biztosított a szerződő fél, mindezekhez a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.8 

 

 

2. Az öngyilkosság és annak esetleges büntetőjogi háttere, valamint ezek kihatása az 

életbiztosításra 

 

A halál esetére szóló kockázati életbiztosítás alapvető célja, hogy a szerződő, illetve a 

biztosított, a biztosítási összeg kifizetésén keresztül anyagilag gondoskodjon szeretteiről halála 

esetére.  

Az életbiztosítási szerződésnek ez a jellemzője, hogy a biztosító a biztosított halála esetére 

a kedvezményezettnek, a szerződésben meghatározott, akár komoly vagyont is elérő összeget 

fizet ki, bűncselekmények elkövetéséhez szolgálhat indítékul. Ráadásul, több életbiztosítási 

szerződést is lehet kötni, nem tiltott a többszörös biztosítás, ami a tovább növeli a 

vagyongyarapítás lehetőségét . Az életbiztosítási összeg megszerzése lehet pl. az emberölésnek 

az indítéka, ami számos filmnek is témáját adta.9 Vannak olyan esetek is, amikor a biztosítottak 

csalással, öngyilkossággal kívánják szeretteiket a biztosítási összeghez hozzájuttatni. 

Az alábbiakban két olyan ritka öngyilkossági esetet szeretnénk ismertetni, amelyeknek a 

hátterében életbiztosítási szerződés állt, továbbá az adott ügynek büntetőjogi aspektusa is volt, 

és jelentős sajtóvisszhangot kapott.  

 

I. 

 

1931. március 27-én reggel a Budapest – Kecskemét vonat utasai Ceglédnél egy súlyosan 

sebesült férfit találtak az egyik fülkében. Az eszméletét rövid időre visszanyerő áldozat 

kórházba szállítása előtt elmondta, hogy ő Steinherz Rudolf borkereskedő. Steinherzet azonnal 

kórházba szállították, és megoperálták; a műtét után tett vallomásában beszámolt arról, hogy 

elaludt a fülkében, majd iszonyatos fájdalomra ébredt, észlelte, hogy egy (általa már korábban 

is kiszúrt) kopottas öltözetű fiatalember kalapáccsal ütlegeli. Steinherz hiába kérte, hogy 

kímélje meg életét, a támadó újra és újra ütött, majd miután az áldozat elvesztette eszméletét, 

annak tárcáját és ékszereit magához véve elhagyta a tetthelyet. Steinherz a támadást követő nap 

estéjén belehalt az elszenvedett mintegy 10 kalapácsütésbe, így a nyomozás már 

rablógyilkosság miatt folyt. 

A nyomozás során fény derült arra, hogy az áldozat nagy értékű életbiztosításokat kötött, 

amelyek között volt 300 000 pengős és 100 000 svájci frankos is. Az ügyben a biztosítók 

nyomozói is megkezdték saját vizsgálatukat. Sokáig nem merült fel olyan nyom, amely segítette 

volna az elkövető feltalálását. Az igazi fordulat akkor következett be, amikor a vonat kalauza a 

bűnügyi nyilvántartásban felismert egy embert, akivel együtt látta az áldozatot. A gyanúsított a 

17 (máshol 18) éves Fischl Frigyes volt, aki kisebb köztörvényes bűncselekmények miatt volt 

ismert a hatóság előtt. Fischlt április 8-án Bécsben vette őrizetbe az osztrák rendőrség, és még 

                                                 
8 Ptk. 6:478. § (2) bekezdés 
9 Az 1944-ben vetített Double Indemnity egy biztosítási ügynökről és szeretőjéről szól, akik nagy összegű 

életbiztosítást kötnek a nő férjére és balesetnek álcázva megölik a biztosítási összegért. A rendező: Billy Wilder. 

William Friedkin „Gyilkos Joe” című 2014-es filmje, amiben az egyik szereplő az édesanyját akarja megöletni 

annak életbiztosítási összegére áhítozva. Gyilkosság három felvonásban /Kill Me Three Times/ színes, magyarul 

beszélő, amerikai-ausztrál akcióthriller, 2014, az egyik szereplő szintén életbiztosítási csalással kíván pénzhez 

jutni. 
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aznap vallomást tett. Fischl vallomásában elmondta, hogy Steinherz Rudolf bírta rá, hogy őt 

kalapáccsal leüsse, és ezért neki ötezer dollárt ígért. 

Bár Fischl vallomását kétkedéssel fogadták a nyomozók, de nekik is feltűnt az 

életbiztosítás és a haláleset kapcsolata, igaz, először az özvegyre gyanakodtak, ezért őt többször 

kihallgatták. Az asszony azonban meggyőzőnek tűnő vallomása szerint, nem tudott férje 

ügyeiről, a megkötött életbiztosításokról sem. 

Fischl Frigyes vallomása, a biztosítási nyomozók megállapításai elegendő alapot 

szolgáltattak arra, hogy exhumálják Steinherz Rudolf holttestét, vajon használt-e valamilyen 

fájdalomcsillapítót, ami alátámasztaná a történetet.10 Az ügy külön szála, hogy a nyomozók 

értesültek egy 1928-as sikkasztási ügyről, amelynek júniusra tervezett eljárásában Steinherz 

volt a fő vádlott. Steinherz Rudolf holttestét exhumálták és megállapították, hogy Steinherz a 

gyilkosság előtt valamilyen narkotikumot vett magához, minden bizonnyal veronált, vagyis 

egyfajta nyugtatószert használt. A nyomozók arra jutottak, hogy Steinherz azért vette be a 

veronált, hogy ne érezze a kalapácsütéseket. 

A kép végül összeállt: Steinherz, akit anyagi veszteségei mellett a sikkasztási ügy 

tárgyalása is aggasztott, jövedelmet akart családjának biztosítani, így Fischlt, saját szavaival 

élve "szuggesztív pszichikai nyomással" rávette arra, hogy gyilkolja meg őt. Az 1932-ben 

kezdődő büntető perben Fischlt szándékos emberölés miatt négy évre ítélték, amit a Kúria 

felkérésre elkövetett emberölésre módosított, az ítéletet pedig három évre csökkentette. 

A szokatlan gyilkossági üggyel a magyar sajtó intenzíven foglalkozott és külföldön is híre 

ment. The Daily News Murder Me! címmel közölt cikket11, de egyéb külföldi lapok is 

tudósítottak az esetről. 

A gyilkosságról Karinthy Frigyes is beszámolt Az Est-ben Kőszívű ember (Steinherz) című 

cikkében: „A schopenhaueri "faj géniuszának" szobrát érdemelné, Jókai-regény témája is 

lehetne ez a jelképes nevű szegény Steinherz bácsi, akinek furcsa halálát most próbálja, nagy 

fejvakargatások közt, minősíteni a törvény: vajon öngyilkosság vagy gyilkosságra való 

felbujtás, vagy egyszerűen biztosítási csalás esete forog fent, amiért most már nem is a halott 

a felelős, hanem bűntársa, Fischl druszám, aki azzal védekezik, hogy ő csak alkalmazott 

mellékszereplő volt – neki kellett "senki többet" alapon kalapáccsal leütni ezt a végeladásra, 

árverésre önkínált életet. Kőszívű Úr ugyanis vagyonának utolsó roncsát, a tulajdon életét mint 

csődtömeget ajánlotta fel a hitelezőknek, abban a reményben, hogy ilyen módon biztosítja majd 

ennek az életnek célját: a családját. Feláldozta életét a kőszívű ember – mint egy fordított 

Kronosz, saját magát akarta felfalatni fiaival.”1213 

                                                 
10 Délmagyarország, 1931, VII. évfolyam, 73. szám, 4. „Új nyomon keresik Steinherz Rudolf gyilkosát”.  

Délmagyarország, 1933, IX. évfolyam, 14. szám, 2.: Fischl Frigyes jogerős büntetése háromévi börtön – A kúria 

ítélete a kalapácsos gyilkosság ügyében.  
11 Daily. 1931: Murder Me! In The Daily News, Vol. I., No: 17.448, p. 4. 

https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/83929962 (Letöltés: 2018. 10. 22.) 
12 Az esetről korabeli újságcikkekkel és képekkel gazdagított beszámolót készített Balázs Sándor György: Murder 

Me! A Steinherz Rudolf gyilkosság. Napi történelmi forrás. 2015. 12. 09. 

https://napitortenelmiforras.blog.hu/2015/12/09/murder_me_a_steinherz_rudolf_gyilkossag (Letöltés: 2018. 10. 

22.) 
13 Az ügy még Erich Kästner német írót is megihlette verset írt Steinherz úr balladája címmel, amely eredetileg a 

Szív a tükörben. Válogatott versek. (Budapest, Magyar Helikon, 1959.) kötetben jelent meg. 

„A kecskeméti Steinherz úr a csőd szélén állt, 

s magamagát önként gyors halálra szánta, 

hogy nejének egy trükkel, mit bölcsen kifundált, 

300 000 pengő készpénzt hagyjon hátra. 

Mesteri terve, sajnos utóbb kiderült. 

Ám kalapot le előtte, hogy a tervkivitel sikerült.” 

https://napitortenelmiforras.blog.hu/2015/12/09/murder_me_a_steinherz_rudolf_gyilkossag
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Az eset biztosítási szempontból is érdekes. Az 1875. évi XXXVII. tc., a Kereskedelmi 

Törvénykönyvről (a továbbiakban: KT) 504. §-ban tárgyalta a biztosító kötelezettségeit. A 

törvény megjelölte azokat az eseteket, melyekben a biztosító a kikötött összeg megfizetése alól 

mentesül, azaz, a törvény meghatározott olyan eseteket, amikor a biztosítónak nem kellett 

kifizetnie a biztosítási összeget, hiába következett be a biztosított halála. Az egyik ilyen, ha a 

biztosított életét halálos ítélet, párbaj, vagy öngyilkosság folytán veszti el. A törvényi szabályra 

tekintettel, amennyiben, a saját élet kioltására felfogadott bérgyilkosság értékelhető 

öngyilkosságként, akkor az a biztosító mentesülésével jár, a biztosítási összeget nem kell 

megfizetni. Áttekintve a korabeli Kúriai ítélkezési gyakorlatot, rátaláltunk az ügyre. Az 1938-

ban kiadott Polgári jogi határozatok tára 1041 szám alatt közli a bíróság ítéletét: „A biztosított 

akaratából és felhívására harmadik személy részéről elkövetett szándékos cselekmény folytán 

bekövetkezett halál a KT 504. § 1. pontjának alkalmazása szempontjából, az öngyilkossággal 

azonos jogi elbírálás alá esik.” Az ítélet rögzíti, hogy a kedvezményezett (az özvegy) kérte a 

biztosítási összeg kifizetését, melyet a biztosító, öngyilkosságra való hivatkozással, 

megtagadott. A kedvezményezett pert indított a biztosítóval szemben. Az első fokú bíróság, a 

másodfokú ítélőtábla is öngyilkosságnak és nem gyilkosságnak minősítette az esetet. A Kúria 

osztotta az alsóbb bíróságok álláspontját, mert a biztosított halála a saját akaratából véghezvitt 

cselekmény folytán következett be, és ebből a szempontból nem lényeges, hogy maga öli meg 

magát, vagy erre mást kér meg.14  

A hatályos Ptk. is tartalmaz egy hasonló mentesülési esetet, hasonlóan a KT. szabályához, 

azonban a biztosított öngyilkossága csak a szerződéskötést követő két éven belül eredményezi 

a biztosító mentesülését.15 A biztosító ugyanakkor nem gazdagodhat azáltal, hogy a szerződést 

nem kell teljesítenie, ezért Ptk. előírja, hogy az ún. visszavásárlási összeget16 ki kell fizetnie a 

kedvezményezettnek. 

 

II. 

 

Biztosítási szempontból szintén érdekes a megítélése egy Ausztráliában történt esetnek, ahol az 

öngyilkosságra a kedvezményezett bírta rá a biztosítottat.  

Graham Robert Moran 69 éves, újjászületett keresztény, önjelölt vallási vezetőként, egy 

kommuna alapítójaként képzelte el a jövőjét. A férfi 14 éve élt házasságban a feleségével, 

Jennifer Moranttal, amikor – 2014. november 30-án – az 56 éves asszony öngyilkosságot 

követett el. Szénmonoxid-mérgezésben halt meg a kocsijában ülve.17  

A halálesetnek azonban volt egy furcsasága: a mérges gáz egy olyan áramfejlesztő 

generátorból került az autó utasterébe, amely nem éppen egy könnyű holmi. A krónikus 

                                                 
Forrás: Balázs Sándor György: Murder Me! A Steinherz Rudolf gyilkosság. Napi történelmi forrás. 2015. 12. 09. 

https://napitortenelmiforras.blog.hu/2015/12/09/murder_me_a_steinherz_rudolf_gyilkossag (Letöltés: 2018. 10. 

05.) 
14 Polgári jogi határozatok tára a Királyi Kúria hivatalos kiadványa. Nyolcadik kötet, Budapest, 1938, 102. 
15 Ptk. 6:484.§ (3) bekezdés 
16 Sem a Bit., sem a Ptk. nem határozza meg a biztosítási összeg fogalmát. A Ptk. 6:484. § (1) bekezdése annyit 

mond, ha az életbiztosítási szerződés bármely okból a biztosítási összeg kifizetése nélkül szűnik meg, a biztosító 

köteles a szerződésben meghatározott visszavásárlási összeget kifizetni. A Ptk. szövegéből kivehető, hogy a 

visszavásárlás összegét a szerződés határozza meg. Amennyiben tehát ilyet tartalmaz a szerződés, akkor „a 

szerződés szerint, a biztosítás visszavásárolható”. NOVOTNI Zoltán: A biztosítási szerződések joga. ELTE JTI 

Budapest, 1993, 136.  

Bit. egyes szabályaiból annyi következtethető ki, hogy az ún. díjtartalékos biztosítások esetében kerül sor 

visszavásárlási összeg képzésére. 
17 https://index.hu/kulfold/2018/11/28/ongyilkossag_es_rabeszeles_emberoles_is_lehet/ (letöltés ideje 2019. 02. 

11.) 

https://napitortenelmiforras.blog.hu/2015/12/09/murder_me_a_steinherz_rudolf_gyilkossag
https://index.hu/kulfold/2018/11/28/ongyilkossag_es_rabeszeles_emberoles_is_lehet/
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hátfájdalommal élő asszony aligha tudta volna egymaga odacipelni. Graham Morant eleinte 

tagadta, hogy bármi köze lenne a felesége öngyilkosságához. Először arról próbálta meggyőzni 

a rendőröket, hogy a felesége sokat nézte a Helyszínelők sorozatot, és innen vette a választott 

eszközhöz az ötletet. A sztoriján csak akkor változtatott, mikor megmutatták neki egy 

szerszámbolt biztonsági kamerájának a felvételét. A rendőröknek a kamerának köszönhetően 

láthatták, hogy a házaspár együtt vásárolta meg a gyilkos gépet. 

Jennifer Morant nemcsak a fájós hátától szenvedett, hanem depressziótól és szorongástól 

is, de halálos, gyógyíthatatlan betegsége nem volt. A férje, miután lelepleződött a szerepe, 

mégis azzal védekezett, hogy a részvét, a segíteni vágyás hajtotta, csak szeretett volna segíteni 

a feleségének megszabadulni a szenvedéstől. A vádhatóság azonban úgy látta, más indítéka, 

illetve indítékai voltak. Ahogy az ügyész fogalmazott, pontosan 1,4 millió indítéka volt. 1,4 

millió ausztrál dollárra (körülbelül 290 millió forintra) rúgott ugyanis annak a három 

életbiztosításnak az együttes összege, amelyeket Jennifer Morant nevére kötött a házaspár, és 

egyedüli kedvezményezettje Graham Morant volt. 

A tanúként meghallgatott barátnő és a nő testvére elmondta, hogy Jennifer mesélt arról, a 

férfi megpróbálja rávenni az öngyilkosságra, sőt, még azt is nyíltan részletezte neki, hogy mihez 

kezd majd a biztosítási pénzzel. Az Aranypart mögötti területen vett volna telket, hogy ott 

kommunát alapítson, és bunkereket építsen, legyen egy biztonságos hely, ahol meg lehet majd 

húzódni, ha eljön a hite szerint küszöbön lévő, bibliai elragadtatás. 

A bíróság tehát nem hitt a férjnek. „Azért beszélte rá a feleségét az öngyilkosságra, mert 

rá akarta tenni a kezét az 1,4 millióra” – hangoztatta a bíró az ítélethirdetéskor. A queenslandi 

büntető törvénykönyv büntetni rendeli azt, ha valaki öngyilkosságra beszél rá mást és azt is, ha 

ténylegesen segédkezik benne. (Az öngyilkosság megkísérlése feltétele a büntethetőségnek). A 

férfit mindkét dologban bűnösnek találták. A konkrét segítséget a generátor közös beszerzése 

jelentette. Grahamot 10 évre ítélték.18  

Magyarországon is találkozunk hasonló büntetőjogi tényállással. A Büntető 

Törvénykönyvről  szóló 2012. évi C. törvény bűncselekménynek minősíti az öngyilkosságban 

közreműködést. A 162. § (1) bekezdése szerint, aki mást öngyilkosságra rábír, vagy ennek 

elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, bűntett miatt 

egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Súlyosabb eset, ha tizennyolcadik 

életévét betöltött személy, tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt bír rá 

öngyilkosságra, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt. 

A törvény a tizennégy év alatti személyek öngyilkosságra rábírását pedig emberölésnek 

tekinti, ebben az esetben a passzív alanyok tizennégy és tizennyolc év között személyek 

lehetnek. 

Ha az ügyet biztosítási szempontból, közelebbről a magyar Ptk. előírásai alapján nézzük, 

elgondolkodtató a helyzet. A Ptk. már említett szabálya szerint, a szerződés a biztosítási összeg 

kifizetése nélkül szűnik meg (illetve a visszavásárlási összeget kell megfizetni a 

kedvezményezettnek), ha a biztosított a szerződéskötéstől számított két éven belül elkövetett 

öngyilkosság következtében hal meg. A szerződés megkötését követő két év eltelte utáni 

öngyilkosság esetében azonban már nincs mentesülés. Megkaphatja-e a szerződéskötést követő 

két év elteltével bekövetkezett öngyilkosság esetén a biztosítási összeget az olyan 

kedvezményezett, aki bűncselekményt megvalósítva közreműködött az öngyilkosság 

elkövetésében, épp a biztosítási összeg megszerzése érdekében?  

                                                 
18 https://index.hu/kulfold/2018/11/28/ongyilkossag_es_rabeszeles_emberoles_is_lehet/ (Letöltés: 2019. 02.11.) 

További büntetőjogi aspektusa az esetnek, hogy két ausztrál büntetőjogász az ügy kapcsán kezdett azzal 

foglalkozni, hogy az ilyen eseteket emberülésnek kellene minősíteni, amelyre az USA egyes tagállamaiban van 

már precedens. 

https://dex.hu/x.php?id=index_kulfold_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.news.com.au%2Fnews%2Freligious-fanatic-jailed-for-10-years-for-convincing-wife-to-end-her-life%2Fnews-story%2F4121fd3fc9d00ab0cc50e8bf9da45896
https://dex.hu/x.php?id=index_kulfold_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.news.com.au%2Fnews%2Freligious-fanatic-jailed-for-10-years-for-convincing-wife-to-end-her-life%2Fnews-story%2F4121fd3fc9d00ab0cc50e8bf9da45896
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/qld/consol_act/cc189994/s311.html
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/qld/consol_act/cc189994/s311.html
https://index.hu/kulfold/2018/11/28/ongyilkossag_es_rabeszeles_emberoles_is_lehet/
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A Ptk. életbiztosításra vonatkozó rendelkezései között találunk egy másik mentesülési 

esetet is: „A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a biztosított a 

kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét. Ebben az esetben is 

kell visszavásárlási összeget fizetni, azt a biztosított örökösei kaphatják meg, e körből a 

kedvezményezett ki van zárva. 

Álláspontunk szerint, ennek a bekezdésnek az alkalmazhatósága nem egyértelmű, ugyanis 

a leírt esetben nem a kedvezményezett szándékos magatartása következtében veszíti a 

biztosított életét, hanem saját magatartásának, az öngyilkosságnak eredményeként. A Ptk.-beli 

mentesülési eset alapvetően a szándékos emberölésre van modellezve. Kétségtelen, hogy a 

kedvezményezett magatartása szándékos, hiszen mást öngyilkosságra rábírni csak ily módon 

lehet, de magatartása közvetett, nem annak, hanem a biztosított magatartásának közvetlen 

eredménye a halál bekövetkezése. 

A biztosítóknak viszont megvan a lehetősége arra, hogyha a mentesülési eset nem biztosít 

megoldást, akkor a nem kívánt kockázatok ellen szerződési kikötéssel, az ún. kizárással 

védekezzenek. A biztosítók a szerződésben ugyanis meghatározhatják azokat az eseményeket, 

amelyeket kizárnak a kockázatból, azaz ilyen esetekben nem kívánnak szolgáltatást teljesíteni. 

Több életbiztosítási terméket megvizsgáltunk, ezekben a Ptk. által felsorolt mentesülési esetek 

szerepeltek, akadtak szép számmal kizárások is, azonban nem találkoztunk annak kizárásával, 

ha a kedvezményezett bírja rá a biztosítottat az öngyilkosságra. 

 

 

Összegzés 

 

A leírtak alapján látható, hogy a biztosítóknak nem kell feltétel nélkül teljesíteniük a biztosítási 

(életbiztosítási) szerződést és kifizetni a szerződésben vállalt biztosítási összeget, ha 

bekövetkezik a biztosítási esemény. A Ptk. a többi kereskedelmi szerződéshez képest, egyedi 

módon, megadja a mentesülés lehetőségét. A biztosítók alkalmazhatnak olyan szerződési 

kikötéseket, kizárásokat, amelyek esetében nem kell szolgáltatniuk.   

Az életbiztosítási szerződés óhatatlanul lehet indítéka bizonyos bűncselekmények 

elkövetésének, amely kihathat a biztosítási szerződés teljesítésére, a biztosító mentesülését 

idézheti elő. 

A bemutatott egyik ügy érdekessége az eltérő jogági megítélés: ami büntetőjogilag emberölés, 

az biztosítási szempontból lehet öngyilkosság (Steinherz eset). 

Láthatóan, az élet sokkal színesebb annál, hogy annak minden nem kívánt fordulatát a jog 

(legyen az büntetőjog, vagy magánjog) tételesen szabályozni tudja, azonban, a szerződési jog 

rugalmassága folytán, alkalmas arra, hogy kezelje a váratlan fordulatokat, a biztosítási 

szerződésekben a biztosítók pl. kizárásokkal védekezhetnek az olyan események ellen, amelyek 

tekintetében a Ptk. nem nyújt mentesülést. 


