
HC szerződésszám: 
 

Önálló módozatú jogvédelmi biztosítási szerződés 
(Tervezet) 

 
Amely létrejött egyrészről a 
 
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35. 
adószám: 13851325-2-44 
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045570 
képviseli: Czenthe Szabolcs gazdasági igazgató és 
 Székely Zoltán biztonsági igazgató 
 
mint szerződő, a továbbiakban Szerződő vagy HungaroControl Zrt. ; 
 
másrészről a(z) 
 
 
székhely: 
adószám:  
cégjegyzékszám:  
bankszámlaszám (IBAN, SWIFT kód): 
képviseli: 
 
mint biztosító, a továbbiakban Biztosító; 
 
(HungaroControl Zrt. és Biztosító a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 
 

I.  Előzmények 
 
A HungaroControl Zrt. önálló módozatú jogvédelemi biztosítás beszerzése céljából a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész 113. §-a szerinti, 
összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást indított. A 
közbeszerzési eljárás során a HungaroControl Zrt. által elkészített Ajánlati Felhívásban és 
Közbeszerzési Dokumentumban rögzített feltételek szerint a Biztosító ajánlatot nyújtott be. A 
közbeszerzési eljárásban a Biztosító került nyertesként kihirdetésre. 
A közbeszerzési eljárás eredményeként a Szerződő Felek jelen biztosítási szerződést kötik (a 
továbbiakban: Szerződés). 

 
II.  Meghatározások 

 
1. Szerződő: a HungaroControl Zrt. mint a biztosítási díj megfizetésére köteles jogi személy, 

amely a biztosítást a Biztosítottak javára köti meg. Szerződő főtevékenysége: légi szállítást 
kiegészítő szolgáltatás. 
 

2. Biztosított: Szerződő azon munkavállalói – a légiforgalmi szolgálatok ellátásában és a 
hozzá kapcsolódó műszaki és információ kiszolgálásban dolgozó teljes vagy 



részmunkaidős alkalmazottai – akik létszám alapján kerülnek meghatározásra, csoportos 
biztosítási konstrukcióban. A csoport létszáma a biztosítási időszak alatt: 560 fő +/- 5%. 
Biztosítási Esemény bekövetkezése esetén Szerződő munkáltatói igazolás kiállításával 
igazolja az érintett személy biztosítotti minőségét a Biztosító felé. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a Szerződő nem köteles a Biztosítottak személyét előzetesen, név szerint 
bejelenteni a Biztosítónak. 

 
3. Biztosítási Esemény:  

a. a Biztosítottal szemben büntetőeljárás megindítása (a megalapozott gyanú közlése) a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 185. §-ában, illetve a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 233. §-ában meghatározott tényállás 
(Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése) alapján, a légi közlekedés 
szabályainak gondatlan megszegése miatt,  

b. a Biztosítottal szemben szabálysértési eljárás megindítása a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló a 2012. évi 
II. törvény 228. §-ában meghatározott tényállás (a légiközlekedés biztonságát és 
védelmét szolgáló szabályok megszegése) gondatlan elkövetése miatt, 

c. az a)-b) pontokban meghatározott tényállások alapján indított büntető-, illetve 
szabálysértési eljárás során a Biztosított tanúkénti idézése, ideértve azon eseteket is, 
amikor az eljárás ismeretlen tettes ellen vagy szándékos cselekmény miatt indult 

d. a Biztosított ügyfélkénti vagy tanúkénti idézése a légiközlekedési hatóság által 
lefolytatott közigazgatási hatósági vagy egyéb eljárás során. 

 
4. Csoportos biztosítási összeg: A Biztosítónak egy biztosítási évben az összes Biztosított 

számára egy vagy több Biztosítási Eseménnyel összefüggésben teljesítendő szolgáltatási 
kötelezettségének felső határa, amely 300.000.000,- Ft/év.  
 

5. Biztosítási összeg egy Biztosítottra: 
3.000.000,-Ft/biztosítási év/Biztosítási Esemény és 6.000.000,- Ft/biztosítási év/több 
Biztosítási Esemény 
VAGY 1 
5.000.000,-Ft/biztosítási év/biztosítási esemény és 10.000.000,-Ft/biztosítási év/több 
biztosítási esemény. 
Önrészesedés: nincs 

 
6. Kockázatviselés időtartama (Szerződés időbeli hatálya): 2016.07.01. 00.00 órától 

2019.06.30. 24.00 óráig terjedő 36 hónap határozott időtartam (közép-európai idő szerint) 
Amennyiben a Szerződés kétoldalú aláírására a Kockázatviselés időtartamának 
kezdőnapját követően kerül sor, úgy a Szerződés kétoldalú aláírásának napján 00.00 órától 
a Kockázatviselés időtartama kezdőnapjáig visszamenőleg a biztosítási fedezet retroaktív 
fedezetnek minősül. 
 

7. Biztosítási évek:  1. év: 2016.07.01. – 2017.06.30. 
 2. év: 2017.07.01. – 2018.06.30. 
 3. év: 2018.07.01. – 2019.06.30. 
 

8. Területi hatály:  A biztosítási védelem a magyar bíróságok és más magyar hatóságok 
joghatósága alá tartozó Biztosítási Eseményekre terjed ki. 

                                                           

1
 A közbeszerzési eljárás során benyújtott nyertes ajánlat függvényében. 



III.  A Biztosító szolgáltatásai 
 
1. A Biztosító a Biztosítási Eseménynek minősülő eljárások vonatkozásában gondoskodik a 

Biztosított jogi érdekeinek védelméről, így különösen: 
a) gondoskodik a Biztosított védelméről, jogi képviseletéről a vele szemben a 

Szerződésben meghatározott tevékenysége, illetve mulasztása miatt indult büntető-, 
illetve szabálysértési eljárás során; 

b) gondoskodik a Biztosított jogi képviseletéről, ha biztosítási eseménynek minősülő 
eljárásban tanúként hallgatják ki; 

c) az eljárás során a jogi védekezés eredményessége érdekében a Biztosított számára 
biztosítja a jogi képviselő szabad megválasztásának jogát, továbbá a Biztosított 
kérésére megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyvédet ajánl (legalább hármat); a 
jogi képviselő a tárgyalásokon, meghallgatásokon részt vesz, elkészíti a szükséges 
beadványokat, továbbá legalább két alkalommal jogi tanácsot nyújt szóban 
(alkalmanként legalább 60 percben) vagy – a Biztosított igénye esetén – írásbeli jogi 
vélemény formájában; 

d) előlegezi, viseli, illetve megtéríti a Biztosított jogi érdekeinek védelméhez szükséges 
költségeket, így különösen: ügyvédi megbízási díj, jogi eljárások költsége, útiköltség, 
fordítási költség, okiratok beszerzésének költségei (a III.5. pont szerint). 
 

2. A Biztosító – a Biztosító és a Biztosított(ak) közötti érdekellentét elkerülése, a jogvédelmi 
biztosítási tevékenység elkülönítése érdekében – köteles betartani a biztosítókról és a 
biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 161-163. §-aiban 
foglaltakat. A Bit. 161. § b) pontja szerinti esetben a Biztosító csak a Biztosított kifejezett, 
írásban vagy más bizonyítható módon tett kérésére ajánlhat jogi képviselőt, azt követően, 
hogy a Biztosított nem kívánt élni a jogi képviselő szabad megválasztásának jogával.  
 

3. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Biztosított erre vonatkozó önkéntes, kifejezett 
hozzájárulása, valamint külön meghatalmazása alapján a Biztosított képviseletét – 
amennyiben törvény másként nem rendelkezik – a Biztosítónak a jogvédelmi ágazat 
kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó – 
megfelelő tapasztalattal és szaktudással rendelkező – alkalmazottja, vagy a Biztosító által a 
jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással 
megbízott vállalkozás képviseletére jogosult – megfelelő tapasztalattal és szaktudással 
rendelkező – személy is elláthatja.  
 

4. A jogi képviselővel minden esetben a Biztosított létesít megbízási jogviszonyt. A 
Biztosított köteles a jogi képviselőt titoktartási kötelezettsége alól akként mentesíteni és 
egyben megbízni, hogy az eljárás állásáról folyamatosan tájékoztassa a Biztosítót, és az 
eljárás iratait bocsássa a Biztosító rendelkezésére; amennyiben a Biztosított e 
kötelezettségét nem teljesíti, maga viseli ennek következményeit. 
 

5. A jelen Szerződés szerinti biztosítás – a biztosítási összeg erejéig – az alábbi költségeket 
fedezi: 

a. ügyvédi megbízási díj: a Biztosított védelmét, jogi képviseletét ellátó jogi képviselő 
indokolt, a feladathoz mért és szokásos mértékű, a készkiadásokat is magában foglaló 
megbízási díja. 

b. jogi eljárások költsége: a Biztosítási Eseménynek minősülő eljárások illetéke, díja és 
költsége (pl. tanú- és szakértői díj, tolmácsdíj, helyszíni szemle és tárgyalás költsége) 



valamennyi fokon, amennyiben ezen illetékek, díjak és költségek megfizetésére vagy 
előlegezésére a jogszabályok szerint a Biztosított köteles. 

c. útiköltség: a Biztosítottnak az eljáró bíróság, hatóság, szerv székhelyére történő 
utazásával kapcsolatos útiköltsége, amennyiben az eljáró bíróság, hatóság, szerv a 
Biztosítottat személyes megjelenésre kötelezte. 

d. fordítási költség: a Biztosítási Eseménynek minősülő eljárások lefolytatásához 
szükséges dokumentumok indokolt fordítási költsége. 

e. okiratok beszerzésének költségei: az eljárásokhoz szükséges okiratok, illetve azokról 
készült, megfelelő bizonyító erővel rendelkező másolatok költségei. 
 

6. A Biztosító a jelen Szerződés alapján megfizetendő költségeket a Biztosított számára 
annak nevére, a jogszabályi előírásoknak és a jelen Szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően kiállított számla (ideértve: készpénzfizetési számla, átutalási bizonylat) 
alapján fizeti meg. A Biztosított erre vonatkozó igénye esetében a jelen Szerződés alapján 
megfizetendő költségeket a Biztosító közvetlenül a jogi képviselőnek köteles megfizetni. A 
Biztosított a felmerült költségekről kiállított számlát haladéktalanul, annak kézhezvételét 
követő 10 (tíz) napon belül igazolt módon köteles eljuttatni a Biztosító részére. Igazolt 
módon történő eljuttatásnak minősül a számla ajánlott, tértivevényes postai küldeményként 
történő feladása vagy a személyes átadás a Biztosító erre jogosult képviselője részére. A 
Biztosító a Biztosított kérésére tájékoztatást ad a számla átvételére jogosult személyekről. 
 

7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy Biztosítási Esemény bekövetkezésekor a Biztosított nem 
köteles a Biztosító által a jelen Szerződés szerint nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni, 
továbbá saját döntése alapján jogában áll kizárólag a szolgáltatások bizonyos körét igénybe 
venni. 
 

8. A Biztosító által ajánlott jogi képviselő és a Biztosított között az eljárás során képviselendő 
jogi álláspont tartalmával kapcsolatban keletkezett véleményeltérés esetén a Biztosított egy 
általa választott ügyvédhez fordulhat. Amennyiben az ügyvéd a Biztosított álláspontját 
fogadja el, a Biztosító köteles ennek megfelelően eljárni. A Biztosító köteles a Biztosítottat 
írásban tájékoztatni arról, hogy a Biztosítóval keletkezett véleményeltérés esetén megilletik 
a jelen pontban meghatározott jogok. 
 

9. A Biztosító köteles a Biztosítottat és a HungaroControl Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatni, 
amennyiben a biztosítási összeg (akár a Biztosítási Eseményenként, akár az évenként 
meghatározott biztosítási összeg) 50%, 75% és 90%-a felhasználásra került.  

 
IV.  Kizárt jogi kockázatok 

 
1. A bíróság jogerős ítéletével a Biztosított terhére rótt, a Btk. fent megjelölt szakasza szerinti 

bűncselekmény szándékos elkövetése esetére a biztosítási védelem és a Biztosító 
szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki. Az eljárás megindítására visszamenő hatállyal 
jön létre a biztosítási védelem és a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége, amennyiben a 
Btk. fent megjelölt szakasza szerinti bűncselekmény szándékos elkövetése miatt indult 
büntetőeljárás során jogerősen megállapítást nyer, hogy a bűncselekményt a Biztosított 
gondatlanságból követte el, vagy a bíróság a Biztosítottat jogerősen felmenti, vagy a 
Biztosítottal szemben a büntetőeljárás jogerősen megszüntetésre kerül. Amennyiben a 
Biztosítottal szemben a Btk. megjelölt szakasza szerinti bűncselekmény gondatlan 
elkövetése miatt indult büntetőeljárásban jogerősen megállapítást nyer, hogy a Biztosított e 



bűncselekményt szándékosan követte el, a Biztosított köteles megtéríteni a Biztosítónak a 
védelmével összefüggésben felmerült költségeit. 

2. A biztosítási védelem nem terjed ki az alábbi esetekre: 
a. ha jogerősen megállapításra kerül, hogy a Biztosított a Biztosítási Esemény 

bekövetkeztekor önhibájából eredőn ittas vagy bódult állapotban volt, vagy  
b. a Biztosított munkaviszonyával összefüggő igényekkel kapcsolatos ügyekben történő 

képviselet, szaktanácsadás. 
 

V. Biztosítási Esemény bejelentése a Biztosítónak 
 

1. Amennyiben a Biztosított a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásokat igénybe kívánja 
venni, köteles a Biztosítási Eseményt haladéktalanul, de legkésőbb az arról való 
tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Biztosítónak bejelenteni. 
 

2. A bejelentés személyesen (a Biztosító ügyviteli központjaiban illetve kirendeltségein), 
telefax útján, telefonon keresztül illetve elektronikus úton (e-mail) tehető meg a 
Biztosító részére. 
 

3. A Biztosítási Esemény bejelentésekor a Biztosított köteles a Biztosítót tájékoztatni az 
alábbiakról: 

a. a Biztosítási Esemény alapjául szolgáló tevékenység vagy mulasztás időpontjától 
és körülményeiről; 

b. amennyiben a tevékenység vagy mulasztás miatt eljárás indult, ennek adatairól 
(eljárás fajtája, megindítás időpontja és körülményei); 

c. a választott jogi képviselő személyéről vagy arról a körülményről, hogy a 
Biztosítótól vár javaslatot a jogi képviselő személyére vonatkozóan. 
 

4. A Biztosítási Esemény bejelentését követően a Biztosított köteles a Biztosító részére 
átadni minden olyan iratot, amely megítélése szerint a jogvita alapját képező tényállás 
megállapítása szempontjából jelentőséggel bírhat, továbbá az általa választott jogi 
képviselővel kötött megbízási szerződést. 
 

5. A Biztosítási Esemény Biztosítónak történt bejelentését megelőzően felmerült 
költségeket a Biztosító csak akkor fedezi, ha ezen költségek a Biztosítási Esemény 
bejelentése előtt 30 napnál nem korábban merültek fel valamely hatóság vagy bíróság 
intézkedései, illetve a Biztosított érdekében tett halaszthatatlan intézkedések által. 
 

VI.  A biztosítási díj és fizetési feltételek 
 

1. A Szerződő Felek a Biztosítót megillető éves biztosítási díjat nettó ..... (azaz: ......) 
forintban határozzák meg. (A biztosítási szolgáltatás nem ÁFA köteles.) 
 

2. A Szerződés hatályának időtartama alatt a Biztosító nem jogosult a biztosítási díj 
változtatására.  
 

3. A Biztosító negyedévente előre, a hatályos jogszabályok figyelembevételével jogosult 
a díjrészletekről számlát kiállítani az alábbi időpontokban: 
 
1. díjrészlet: szerződéskötéskor  
2. díjrészlet: 2016. augusztus 25. 



3. díjrészlet: 2016. november 25. 
4. díjrészlet: 2017. február 25. 
5. díjrészlet: 2017. május 25. 
6. díjrészlet: 2017. augusztus 25. 
7. díjrészlet: 2017. november 25. 
8. díjrészlet: 2018. február 25. 
9. díjrészlet: 2018. május 25.   
10. díjrészlet: 2018. augusztus 25. 
11. díjrészlet: 2018. november 25.  

12. díjrészlet: 2019. február 25. 
 

4. Az éves biztosítási díj fizetése évi négy egyenlő részletben, forintban történik. 
 

5. A HungaroControl Zrt. a Kbt. 135. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:130. §-a és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-
a szerint, a Biztosító által kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül 
átutalással egyenlíti ki a számlát.  
 

6. Biztosító tudomásul veszi, hogy a HungaroControl Zrt. a Szerződésben rögzített 
ellenértéket – a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével, amely a Kbt. 3. § 2. 
pontja szerinti alvállalkozó igénybe vétele esetén alkalmazandó – kizárólag a 
Szerződés szerinti jogosultnak teljesíti. A Biztosító a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) 
pontjára tekintettel nem fizethet, illetve számolhat el a 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. 
 

7. A Biztosító által kibocsátott számlá(ka)t ajánlott postai küldeményben vagy 
személyesen, igazolt átvétellel a HungaroControl Zrt. Pénzügyi-Számviteli 
Osztályának, vagy elektronikus számlaként a postazo@hungarocontrol.hu e-mail címre 
kell megküldeni. A számlán fel kell tüntetni a jelen Szerződés HungaroControl Zrt. 
által adott szerződésszámát, valamint a HungaroControl Zrt. által a számlakiállítást 
megelőzően írásban közölt beszerzési rendelés számot. 

 
8. Amennyiben a Szerződő a fizetéssel késedelembe esik, a Biztosító a Ptk. 6:155. § (1) 

bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. 
 

9. Biztosító a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
HungaroControl Zrt. számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről a 
HungaroControl Zrt.-t haladéktalanul értesíti: 

a a Biztosítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

b a Biztosító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

 



 
 

VII.  Kapcsolattartás 
 
1. Biztosító részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: 

név:  
tel:  06-1/ 
fax:  06-1/ 
e-mail:   
postai cím:   
 

2. A Szerződő részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: 
név: Toma Gabriella biztosítási szakreferens  
tel: +36-1-293-4045 
 
e-mail: gabriella.toma@hungarocontrol.hu 
postai cím: 1675 Budapest, Pf. 80. 
 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás részére – ha a Szerződés eltérően nem 
rendelkezik – minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban (írásban igazolt 
személyes átadással, tértivevényes ajánlott levélben, visszaigazolt e-mailben vagy 
visszaigazolt telefax útján) kell megküldeni. Az értesítés akkor válik joghatályossá, 
amikor azt a címzett igazoltan átvette. 
 

4. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés 
akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, azaz arról 
automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 
 

5. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért 
volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste 
jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés 
első megkísérlésének napját követő 5. (ötödik) munkanapon kell kézbesítettnek 
tekinteni. 
 

6. A Szerződő Felek a másik fél írásban történő értesítésével bármikor más vagy további 
személyt jelölhetnek, ami nem minősül a jelen Szerződés módosításának. A 
HungaroControl Zrt. jogosult a Biztosítóhoz intézett, indokolással ellátott írásbeli 
nyilatkozattal a Biztosító kapcsolattartójának visszahívását és más kapcsolattartó 
személy kijelölését igényelni, ha az – a HungaroControl Zrt. véleménye szerint – nem 
alkalmas a feladata ellátására, vagy feladatát nem kellő körültekintéssel, gondossággal 
látja el. 

 
VIII.  Egyéb rendelkezések 

 
1. A jelen Szerződés a II.6. pontban megjelölt időpontban lép hatályba, és az ugyanott 

megjelölt határozott időtartamra szól.  
 



2. A Szerződés módosításával és megszűnésével kapcsolatos írásbeli nyilatkozatokat 
igazolt személyes átadással vagy tértivevényes ajánlott levélben kell megküldeni a 
másik félnek. 
 

3. A Szerződés a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vételével, kizárólag írásban, a 
Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható. 

4. A Szerződés megszűnésének esetei 
a) a Szerződő felmondja a Szerződést 

Szerződő jogosult jelen Szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, indokolás 
nélkül írásban felmondani. A Felek rögzítik, hogy a Biztosító nem jogosult a 
Szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére. 

 
b) a Szerződő nem fizeti a biztosítási díjat 

Amennyiben a Szerződő az esedékes biztosítási díjat az annak megfizetésére nyitva 
álló határidőben nem fizeti meg, a Biztosító – a következményekre történő 
figyelmeztetés mellett – a Szerződőt a felszólítás elküldésétől számított harminc 
napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő 
eredménytelen elteltével a Szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal 
megszűnik, kivéve, ha a Biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton 
érvényesíti. A Szerződés megszűnéséről a Biztosító írásban köteles értesíteni a 
Szerződőt.  
A folytatólagos díj meg nem fizetése miatt megszűnt Szerződés az eredeti 
tartalommal újra hatályba lép, ha a Szerződés megszűnéséig esedékessé vált díjat a 
megszűnés napjától számított 120 napon belül megfizetik és azt a Biztosító 15 
napon belül nem utasítja vissza. A Szerződés az utólagos díjfizetést követő nap 0 
órájakor lép újra hatályba. A Szerződés megszűnése és újra hatályba lépése közötti 
időszakban a Biztosító kockázatviselése nem áll fenn. 

 
c) a Biztosítási Esemény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek 

megszűnt 
Ha a jelen Szerződés hatálya alatt a Biztosítási Esemény bekövetkezése 
lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a Szerződés, illetőleg annak 
megfelelő része – a Biztosító erre vonatkozó külön értesítése nélkül – a hónap 
utolsó napjával megszűnik. 
 

d) a biztosítás megszűnésének speciális esete 
Amennyiben a Biztosított már nem a Szerződő munkavállalója, illetve nem a légi 
forgalom irányításában és a hozzá kapcsolódó műszaki és információ 
kiszolgálásban dolgozik, a jelen Szerződés az érintett munkavállaló vonatkozásában 
annak a hónapnak az utolsó napján megszűnik, amelyben a Biztosító 
kockázatviselése véget ért.  
 

e) a HungaroControl Zrt. köteles a Szerződést felmondani a Kbt. 143. § (2) és (3) 
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá jogosult a Szerződést felmondani a 
Kbt. 143. § (1) bekezdésében meghatározott esetben. 
 
Ha a Szerződés megszűnésekor (időbeli hatályának lejártakor) a Szerződő Felek 
egymásnak szolgáltatással tartoznak, akkor a Szerződés megszűnése nem érinti a 
még teljesítendő szolgáltatást, teljesítésének módját és idejét. A Szerződés 



megszűnésekor még teljesítendő szolgáltatásokra továbbra is a Szerződés 
rendelkezései vonatkoznak. 

 
5. A Biztosított illetve a Szerződő jelen Szerződésből fakadó igényei 5 (öt) év alatt 

évülnek el. 
 

6. Eljárási szabályok arra az esetre, ha a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége beálltának 
alapjául szolgáló Biztosítási Esemény során két vagy több ellenérdekű fél a 
Biztosítónál rendelkezik jogvédelmi, illetve felelősségbiztosítási szerződéssel: 
Jelen Szerződés alkalmazásában érdekellentétnek minősül, amennyiben a jelen 
Szerződés szerinti Biztosítási Esemény kapcsán  
• az ellenérdekű félnek a Biztosító más biztosítási szerződés (pl. 

felelősségbiztosítási, jogvédelmi biztosítási szerződés) alapján biztosítási 
védelmet nyújt vagy 

• a Biztosító az ellenérdekű fél. 
 
Érdekellentét esetén  
a) a Biztosított jogi képviseletét minden esetben az általa szabadon választott 

ügyvédje látja el, 
b) a Biztosítási Eseménnyel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség a Biztosítottat 

kizárólag az ügyvédje irányában terheli. Amennyiben azonban azért áll fenn 
érdekellentét, mert ugyanazon Biztosítási Esemény kapcsán az ellenérdekű félnek 
is jogvédelmi fedezetet nyújt a Biztosító, úgy a teljes körű tájékoztatási 
kötelezettség a Biztosító irányában is fennáll. 

 
Érdekellentét esetén a Biztosító köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a 
Biztosítottat az érdekellentét fennállásáról.  
 

7. A Szerződő tájékoztatja a Biztosítottakat a jelen Szerződés alapján őket megillető 
jogokról és kötelezettségekről, ez azonban nem érinti a Biztosító jelen Szerződésben 
és jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelezettségeit. 
 

8. A Szerződő Felek biztosítják, hogy önmaguk valamint tisztségviselőik, 
alkalmazottaik, közreműködőik és képviselőik titokban tartanak és bizalmasan 
kezelnek minden, a Szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkező vagy 
tudomásukra jutó információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá 
azokat soha, semmilyen okból sem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely 
harmadik fél számára, kivéve, amennyiben azt a Szerződés megengedi vagy a 
közzétételt jogszabály rendeli el. 
 

9. Biztosító hozzájárul, hogy a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a 
Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről 
szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendeletben felhatalmazott hatóságok a jelen 
Szerződés keretében a HungaroControl Zrt. területére (ideértve a HungaroControl Zrt. 
székhelyét, telephelyeit illetve további működési helyszíneit) belépő személyekre 
(ideértve a Biztosító által bevont közreműködőket is) ellenőrizzék. Biztosító 
tudomásul veszi, hogy azok a személyek, akik a biztonsági követelményeknek nem 
felelnek meg, a HungaroControl Zrt. területére való belépésre nem jogosultak. 
Biztosító köteles az érintett személyek haladéktalan helyettesítését a saját költségén 
biztosítani. A Szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítése a jelen pontban 



foglaltak miatti részleges vagy teljes meghiúsulása, késedelme a Biztosító 
érdekkörében felmerülő oknak minősül, az ebből eredő károkat a Biztosító köteles 
viselni. 
 

10. Szerződő Felek arra törekszenek, hogy a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban 
közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezzenek 
közvetlen tárgyalások útján. Ha Szerződő Felek a közvetlen tárgyalások 
megkezdésétől számított 30 (harminc) napon belül nem tudják békés úton rendezni 
vitájukat, mely a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban alakult ki, az ügy végső 
rendezését az általánosan illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság elé utalják. 
 

11. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, a Szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben különösen a Ptk., a Bit., a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
 

12. A Szerződés 3 mellékletet tartalmaz. Az alábbi mellékletek a Szerződés részét képezik 
és azzal egységben értelmezendőek és kezelendőek: 

1. számú melléklet: Ajánlati Felhívás  
2. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentum; 
3. számú melléklet: Biztosító közbeszerzési ajánlata és Biztosítási feltételek; 

 
A Szerződés törzsszövege és a mellékletek közötti esetleges ellentmondások illetve 
értelmezési kérdések esetén a Szerződés törzsszövege az irányadó. A Szerződés egyes 
mellékletei közötti esetleges ellentmondások illetve értelmezési kérdések esetén a 
mellékletek értelmezési sorrendje sorszámuk szerint alakul, azaz a kisebb sorszámú 
melléklet a kifejezetten ellentétes tartalmú tartalmi elemek tekintetében felülírja a 
sorban hátrébb álló dokumentumot. 

 
13. A Szerződés 2 (kettő) eredeti példányban, magyar nyelven készült. 

 
14. Szerződő Felek a jelen Szerződést annak elolvasását és értelmezését követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá, és 1-1- (egy-
egy) példányt átvettek. 
 
 

Budapest, 2016. 
  

……………………… ……………………… ………………………………. 
Czenthe Szabolcs 
gazdasági igazgató 

Székely Zoltán 
biztonsági igazgató 

név 

  tisztség 
HungaroControl Zrt. cég 

Szerződő Biztosító 
 


