
I. 

 

Műszaki leírás (a részvételi dokumentáció részeként kiadva) 

 

1.  

 

A közbeszerzés előzménye és célja 

 

A jelen közbeszerzési eljárás előzménye, hogy az Budapest Főváros Önkormányzata a 

22/2012. (III. 14.) számú Fővárosi Közgyűlés rendeletének felhatalmazása alapján, a 2014. 

06. 30-i ülésén döntést hozott, hogy az előzőekben hivatkozott Fővárosi Közgyűlési Rendelet 

szerinti egyszemélyes Társaságai, valamint az azok érdekeltségi körébe tartozó, a biztosítási 

feltételek szerint leányvállalatnak minősülő egyéb gazdálkodó szervezetek, illetve a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti vezető 

tisztségviselőik és felügyelő bizottsági tagjaik, a 2012. évi I. törvény a Munka 

Törvénykönyvéről (továbbiakban: MT.) szerinti vezető állású munkavállalóik, valamint a 

fenti gazdálkodó szervezetek által más gazdasági társaságba ilyen tisztségekbe delegált 

személyek részére – a már jelenleg is érvényben lévő biztosítási szerződéseket is figyelembe 

véve- a BVK Holding Zrt. szervezésében, csoportszintű biztosítási rendszer kerüljön 

kialakításra. 

 

A felállítani kívánt biztosítási rendszerrel szemben alapkövetelmény, hogy egységes szakmai 

elvek alapján épüljön fel, biztosítsa a közérthetőséget és az átláthatóságot. Kiemelt elvárás a 

biztosításokkal kapcsolatos költségek (díjak) minimalizálása is. 

 

Az új felelősségbiztosítási rendszerrel szemben az egyik legfontosabb elvárás az, hogy a 

biztosítási szerződés minden biztosított gazdálkodó szervezetre, azok minden egyes vezető 

tisztségviselőjére, felügyelőbizottsági tagjára, vezető állású munkavállalójára, valamint más 

gazdasági társaságba ilyen tisztségviselőknek delegált személyekre bevezetésre kerüljön. 

 

 

2. 

 

A biztosított gazdálkodó szervezetek (Társaságok) 

 

Ajánlatkérők, Szerződők és díjfizetők az 1. sz. mellékletben felsorolt gazdasági társaságok. A 

biztosítási fedezet kiterjed ezeknek a gazdálkodó szervezeteknek (Társaságoknak) a 

konszolidált mérlegében szereplő, az 1. sz. mellékletben nem nevesített leányvállalataira is. 

 

Budapest Főváros Önkormányzat 22/2012. (III. 14.) számú Fővárosi Közgyűlés rendelete 

szerint egyszemélyes társaságnak minősített azon gazdálkodó szervezetek, melyek most nem 

ajánlatkérők, a későbbiekben joguk és lehetőségük van a biztosítási szerződésben részletezett 

feltételekkel belépni a biztosítási rendszerbe. (2. sz. melléklet) 
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3. 

 

A biztosítási szerződés alkusz gondozója 

 

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő biztosítási szerződések 

kezelését, gondozását a Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 2039 

Pusztazámor, Barcza György u. 7., cégjegyzékszám: 13-09-085274, PSZAF törzsszám: 

12490408) látja el. 

 

 

4. 

 

A biztosítási védelemben részesíteni kívántak köre 

 

A biztosítási védelemben részesíteni kívántak köre: 

 

1. Társaságok 

2. Társaságok Ptk. szerinti vezető tisztségviselői, 

3. Társaságok Ptk. szerinti felügyelőbizottsági tagjai, 

4. Társaságok MT. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalói, 

5. Társaságok leányvállalatai és azok Ptk. szerinti vezető tisztségviselői, 

felügyelőbizottsági tagjai, vezető állású munkavállalói, 

6. Társaságok által, más gazdasági társaságokhoz delegált külső igazgatók, 

7. a biztosított személyek házastársa, élettársa, 

8. ha a biztosított személy elhalálozik, cselekvőképtelenné, fizetésképtelenné válik, 

illetve csődbe jut, annak örököse, jogutódja, végrendeleti végrehajtója, törvényes 

képviselője, bíróság által kijelölt gondnoka. 

 

Külső igazgatónak minősül az olyan személy, akit a Társaság delegál, vagy nevez ki Ptk. 

szerinti vezető tisztségviselőnek, vagy felügyelő bizottsági tagnak, egy nem leányvállalatnak 

minősülő más gazdasági társaságba. 

 

 

5. 

 

Az igényelt biztosítási szolgáltatások kiválasztásának elvi szempontjai 

 

Az igények megfogalmazásakor alapvető szempont volt, hogy a felelősségbiztosítási 

szerződés a Budapest Főváros Önkormányzat 22/2012. (III. 14.) számú Fővárosi Közgyűlés 

rendelete szerinti egyszemélyes Társaságainak, valamint az azok érdekeltségi körébe tartozó, 

a biztosítási feltételek szerint leányvállalatnak minősülő egyéb gazdálkodó szervezeteknek a 

gazdasági érdekeit védje. 

 

A fentieken túl a felelősségbiztosítási szerződés a vezető tisztségviselőknek, 

felügyelőbizottsági tagoknak, a Társaságok vezető állású munkavállalóinak, a Társaságok 

által külső igazgatónak delegált személyeknek, valamint a biztosított személyek 

családtagjainak szociális biztonságát is jelentősen javítsa. A tervezett felelősségbiztosítási 

szerződés elősegíti a Társaságoknál az egységes kockázatkezelési, humánpolitikai, 

szociálpolitikai gyakorlat kialakítását, a Társaságok munkaerő megtartó képességének 

javítását. 
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6. 

 

Az igényelt felelősségbiztosítási fedezet tervezett tartalma 

 

A Szerződő a 4. fejezetben részletezett biztosítotti körre kíván D&O felelősségbiztosítási 

fedezetet létrehozni. 

 

Területi hatály:   az egész világ, kivéve USA, Kanada 

 

Időbeli hatály:    határozatlan 

 

Biztosítási időszak:   naptári év 

 

Biztosítási évforduló:   minden év január 01. 

 

Folytonossági dátum:   2015. 01.01. 

 

Visszamenőleges hatály 

kezdeti időpontja:   korlátlan 

 

Felmondás: Biztosítási évfordulóra, 90 napos felmondási határidővel, 

írásban a másik félhez címzett ajánlott, tértivevényes 

levélben. A felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben a Biztosító mondja fel a szerződést, úgy a 

biztosítási szerződés hatálya, időarányos díj ellenében, 

automatikusan kiterjesztésre kerül a biztosítási 

évfordulót követő 60 naptári napra. 

 

Adatszolgáltatási kötelezettség: A Szerződők kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden 

év 07. hó 31-ig a Biztosító rendelkezésére bocsátják a 

Társaság konszolidált éves jelentését (mérleg és 

eredmény kimutatását), valamint az aktualizált D&O 

adatközlőt. 

 

Igényelt biztosítási fedezetek: 

 

1. vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok fedezete (A) 

2. társasági visszatérítés fedezete (B) 

3. külső igazgatók fedezete  

4. nem ügyvezető igazgatók kiegészítő fedezete 

5. kiterjesztett kárbejelentési időszak fedezete 

6. távozó biztosítottak kiterjesztett kárbejelentési időszak fedezete 

7. automatikus leányvállalati fedezet 

8. társasági értékpapírokkal kapcsolatos kárigények fedezete (C) 

9. kárenyhítési tanácsadás költségeinek fedezete 

10. hivatalos vizsgálatot megelőző költségek fedezete 

11. hivatalos vizsgálat költségeinek fedezete 

12. hatósági eljárással kapcsolatos krízishelyzet költségeinek fedezete 

13. kiadatási és kapcsolódó eljárások költségének fedezete 
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14. testi sérüléssel és dologi kárral kapcsolatos (egészségvédelem és munkabiztonság 

megsértése) jogi védekezés költségének fedezete 

15. tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos (óvadék, vagyoni 

biztosíték) eljárás költségének fedezete 

16. jó hírnév sérelmének orvoslásával kapcsolatos költségek fedezete 

17. jogi védekezés költségeinek fedezete 

18. sürgős jogi védekezés költségeinek fedezete 

19. visszamenőleges hatály 

20. sérelemdíj fedezete 

 

Csoportszintű éves kártérítési limit:   5.000.000.000 Ft/év 

 

A szerződő Társaságok felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Az egyes Társaságok szublimitjét az ajánlattételi szakaszban bocsájtunk majd az 

ajánlattevők rendelkezésére. 

 

A Társaságoknak a biztosítási szerződésben nem nevesített leányvállalatai, az anyavállalatnak 

minősülő Társaság kártérítési limit keretösszegén belül kerülnek a biztosítási fedezet hatálya 

alá. 

 

 

7. 

 

A biztosítási szerződés aláírása, hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete 

 

A biztosítási szerződést, a közbeszerzési eljárás nyertesével az 1. sz. mellékletben felsorolt 

Társaságok írják alá. A biztosítási szerződések 2015. január 01-én 0.00 órakor lépnek 

hatályba. Azoknak a Társaságoknak, akik részt vesznek a jelen közbeszerzési eljárásban, de 

jelenleg is érvényes D&O fedezettel rendelkeznek, a biztosítási fedezete csak a jelenleg 

érvényes biztosítási szerződésük évfordulóra történő felmondásának időpontjával lép 

hatályba. Ezeket a Társaságokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

8. 

 

A biztosítás díja, esedékessége, valamint a fizetendő díj 

 

Az ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárás második, ún. ajánlattételi szakaszában benyújtott 

ajánlatukban a teljes biztosítotti körre (csoportra) eső díjat kell meghatározniuk, Ft/év 

értékben. 

 

Önrészesedés: 0 Ft. A biztosított vezető tisztségviselők kára esetén, amennyiben azért nem a 

társaság köteles helytállni, önrészesedés nem kerül alkalmazásra. 

 

A biztosítási díj esedékessége a biztosítási időszak kezdő napja. 

 

A Szerződők a Biztosító által kiállított díjbekérők alapján, évente egy összegben, banki 

átutalással teljesítik a Biztosító által megadott bankszámlaszámra. 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás jelen – részvételi – szakaszában a 

Kbt. 90. § (2) bekezdése alapján részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 

 

A biztosítási szerződésekben, az 1. sz. mellékletben felsorolt társaságok kártérítési limitjére 

eső díjak meghatározásához, az alábbi számítás szerint feltüntetésre kerül az egységnyi 100 M 

Ft kártérítési limitre eső díj is. 

 

A csoportszintű éves díj (ajánlati díj) elosztásra kerül a biztosítási szerződés 2. sz. 

mellékletben felsorolt limitek summájának (ami X Ft) százmilliomod részével (ami Y) s az 

eredmény, a kerekítés szabályait figyelembe véve, az egységnyi 100 M Ft limitre eső díjat 

határozza meg. 

 

Egy adott társaságra eső díj, az adott társasági szublimit nagysága és a 100 M Ft limitre eső 

egységdíj szorzataként határozandó meg.  

 

Amennyiben a biztosítási szerződés 1. sz. mellékletben felsorolt társaságok közül bármelyik, 

bármely okból kikerül a 22/2012. (III. 14.) Fővárosi Közgyűlési Rendelet hatálya alól, a 

biztosítási fedezet az érintett társaság vonatkozásában a változás időpontjával megszűnik. A 

csoportszintű éves díj a fedezet megszűnésének időpontjától az érintett társaság éves díjával 

csökken. A Biztosító az érintett társaságra már befizetett, a fedezet megszűnését követő 

időszakra eső időarányos díját a Szerződőnek visszafizeti. 

 

Amennyiben a csoportos biztosítási rendszer működésének hatálya alatt, a 22/2012. (III. 14.) 

Fővárosi Közgyűlési Rendeletszerinti egyszemélyes társaság, amely még nem szerepel a 

biztosítási szerződés 1. sz. mellékletben beléphet a biztosítási rendszerbe. Az így érintett 

Társaságnak a díja, az igényelt társasági szublimit és a korábbi biztosítási szerződésekben 

feltüntetett 100 M Ft-ra eső egységdíj szorzataként kerül megállapításra. A fedezet 

hatálybalépésének időpontjától kezdődően a csoportszintű éves díj az új társaság éves díjával 

nő. A Szerződő az új belépő társaságra eső, fedezetbelépéssel időarányos díjat a Biztosítónak 

megfizeti. 

 

 

9. 

 

Adatszolgáltatás a biztosítottakról 

 

A biztosítási fedezet a biztosított vállalatcsoportnál teljes körűen lefedi a Társaságok és a 

biztosítható személyek körét. Ezért nem szükséges, hogy a Társaságok a szerződéskötéskor 

megadják a biztosított személyek adatait, a későbbi esetleges személyi változásokat. A 

Társaságoknak egy esetleges kárigény esetén kell hitelt érdemlően igazolniuk, hogy egy adott 

időpontban kik voltak a biztosítottak. Ezek az adatok a cégkivonatokból, a munkaügyi 

személyi adatokból, munkaszerződésekből, stb. utólag is egyértelműen megállapíthatók, 

igazolhatók. 

 

 

10. 

 

A biztosítási szerződés megszűnésének esetei és a felmondási határidő 
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A biztosítási szerződés megszűnik, ha azt a Biztosító, vagy a Szerződő a biztosítási 

szerződésben rögzített módon, írásban felmondja. 

 

A jogutód nélküli megszűnés időpontjával megszűnik a biztosítási fedezet annak a 

Társaságnak a vonatkozásában, amelyik jogutód nélkül megszűnik. Alapesetben a 

hatálybalépés időpontjával megszűnik annak a Társaságnak a biztosítási fedezete is, amely 

kikerül a 22/2012. (III. 14.) Fővárosi Közgyűlési Rendeletszerinti egyszemélyes társaságok 

köréből. A fedezet megszűnése nem érinti a többi Társaság biztosítási fedezetének a hatályát. 

A kikerülő Társaság erre irányuló írásos kérése alapján a Biztosító jogosult dönteni arról, 

hogy a csoportból kikerülő Társaság biztosítási fedezetét változatlan feltételekkel hajlandó e 

továbbra is fenntartani. 

 

A szerződés csak írásban, a biztosítási évfordulóra, a biztosítási évfordulót megelőző legalább 

90 nappal mondható fel. Amennyiben a biztosítási szerződést a Biztosító mondja fel, a 

biztosítási szerződés hatálya, időarányos díj ellenében, automatikusan kiterjesztésre kerül a 

biztosítási évfordulót követő 60 naptári napra. Ennek indoka, hogy a szerződés Biztosító általi 

felmondása esetén, a Szerződőknek megfelelő idő álljon a rendelkezésére egy új 

közbeszerzési eljárás előkészítésére, lebonyolítására, egy új biztosítási szerződés 

megkötésére. Ennek hiányában a Társaságok érdekei sérülnének azzal, hogy az egységes 

biztosítási védelem szünetelne. Ennek a kockázatát a Társaságok nem kívánják felvállalni. 

 

 

11. 

 

Kárbejelentési időszak kiterjesztése 

 

Amennyiben a Szerződő mondja fel a biztosítási szerződést, úgy a kárbejelentési időszak 

kiterjesztésére vonatkozó igényét, csak a felmondási határidőig nyújthatja be. 

 

Amennyiben a Biztosító mondja fel a biztosítási szerződést, úgy a Szerződő a biztosítási 

szerződés hatályának lejáratát megelőző 15. napig nyilatkozhat a kárbejelentési időszak 

kiterjesztésére vonatkozóan. 
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1.sz. melléklet 

Szerződő társaságok 

 

Ssz. Társaság neve 
kockázatvise-

lés kezdete 

1. BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. 2015.01.01 

2. BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. (BFTK Nonprofit Kft.) 2015.03.18 

3. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) 2015.01.01 

4. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) 2015.03.11 

5. Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.) 2015.01.01 

6. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (Budapest Gyógyfürdői Zrt.) 2015.01.01 

7. Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) 2015.01.01 

8. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV ZRt.) 2015.07.01 

9. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2015.01.01 

10. BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK HOLDING Zrt.) 2015.01.01 

11. ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (ENVIRODUNA Kft.) 2015.01.01 

12. FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FÖKÉTÜSZ Kft.) 2015.01.01 

13. Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT Nonprofit Zrt.) 2015.01.01 

14. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV Kft.) 2015.07.01 

15. József Attila Színház Nonprofit Kft. 2015.07.02 

16. Madách Színház Nonprofit Kft. 2015.01.01 

17. REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. (REK Kft.) 2015.01.01 

18. SZABAD TÉR SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. 2015.01.01 

19. Thália Színház Nonprofit Kft. 2015.03.18 

20. Vígszínház Nonprofit Kft. 2015.01.01 

 

2.sz. melléklet 

 

Azon Budapest Főváros Önkormányzat 22/2012. (III. 14.) számú Fővárosi Közgyűlés 

rendelete szerint egyszemélyes társaságok, melyek a szerződés aláírásakor nem 

csatlakoznak a biztosítási rendszerhez 

 

Ssz. Társaság neve 
kockázatvise-

lés kezdete 

1. Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. (Budapest film Zrt.) - 

2. FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. - 

3. Katona József Színház Nonprofit Kft. - 

4. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. - 

5. Örkény István Színház Nonprofit Kft. - 

6. Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. - 

7. Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. - 

8. Új Színház Nonprofit Kft. - 

9. Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. - 

10. Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. - 

11. Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. - 

12. Fővárosi Közterület-fenntartó  Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.) - 

 


