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119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 

Hatályos: 2014.09.05 - 

1. §1 Minden, a Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. 

életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig az e rendelet szerinti baleset-

biztosításban részesül. 

…… 

1. számú melléklet a 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelethez 

I. A baleset fogalma 

1. A baleset: a biztosított akaratától független, olyan hirtelen fellépő külső behatás melynek 

következtében a biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül meghal, vagy két 

éven belül az e mellékletben meghatározott állandó egészségkárosodást vagy múlékony sérülést 

(csonttörést) szenved. 

2. Jelen feltételek szempontjából balesetnek minősülnek az alábbi betegségek is: 

a) gyermekbénulás 

b) kullancscsípés következtében kialakuló agyburok- vagy/és agyvelőgyulladás 

c) veszettség, valamint tetanuszfertőzés. 

3. A kockázatviselés kiterjed a gyermekbénulás és a kullancscsípés útján terjedő és 

agyvelőgyulladás (meningoencephalitis) következtében fellépő halál esetére is, ha a betegséget 

szerológiai módszerrel megállapították, s az legkorábban 15 nappal a biztosítás kezdete után, 

legkésőbb pedig 15 nappal annak megszűnése után jelentkezik. A betegség kezdetének az a nap 

tekintendő, amikor a gyermekbénulásként vagy agyburok- és agyvelőgyulladásként 

diagnosztizált betegség miatt először fordultak orvoshoz. 

4. A kockázatviselés kiterjed a veszettség során fellépő halálra is, ha a betegséget 

megállapították, s az legkorábban 60 nappal a biztosítás kezdete után, illetve legkésőbb 60 

nappal a biztosítás megszűnése után jelentkezik. A betegség kezdetének az a nap tekintendő, 

amikor a veszettségként diagnosztizált betegség miatt először orvoshoz fordultak. 

5. A kockázatviselés kiterjed a tetanuszfertőzés során fellépő halálra is, ha a betegséget 

megállapították, s az legkorábban 20 nappal a biztosítás kezdete után, illetve legkésőbb 20 

nappal a biztosítás megszűnése után jelentkezik. A betegség kezdetének az a nap tekintendő, 

amikor a tetanuszfertőzésként diagnosztizált betegség miatt először orvoshoz fordultak. 

6. Jelen feltételek szerint nem minősül balesetnek az ember vagy állat által terjesztett egyéb 

bakteriális vagy vírusfertőzés, még abban az esetben sem, ha balesetszerű fizikális ok váltja ki. 

 

II. A biztosító szolgáltatása 
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A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az alábbiakban meghatározott mértékű 

szolgáltatást teljesíti a III. pontban meghatározott kedvezményezett részére. 

Biztosítási kockázat megnevezése Szolgáltatás mértéke 

Baleseti halál 200 000 Ft biztosítási összeg 

Csonttörés 3 000 Ft biztosítási összeg 

Maradandó egészségkárosodás 

(rokkantság) 

  

– amennyiben a rokkantság foka 1–9% 3 000 Ft 

– amennyiben a rokkantság foka 10–

29% 

50 000 Ft 

– amennyiben a rokkantság foka 30–

100% 

300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával 

megegyező százaléka 

III. A biztosítási szerződés kedvezményezettje 

A biztosítási szerződésben kedvezményezett: 

a) a biztosított életében esedékes szolgáltatások tekintetében a biztosított; 

b) a biztosított halála esetén a biztosított örököse. 

IV. A teljesítés feltételei 

1. A biztosítási szolgáltatási igény bejelentése esetén a 2. számú mellékletben meghatározott 

dokumentumokat kell a biztosítóhoz benyújtani. A szolgáltatás jogalapjának elbírálásához 

szükséges dokumentumok beszerzésének költségeit annak kell viselnie, aki az igényt 

érvényesíti. 

2. A biztosító szükség esetén saját költségére maga is beszerezhet a szolgáltatási igény 

elbírálásához szükséges adatokat. 

3. Amennyiben a szolgáltatási igény előterjesztője a szükséges dokumentumokat felhívás 

ellenére nem, vagy újból hiányosan nyújtja be, a biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, 

illetőleg a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el. 

Ld.: További részleteket a fent jelzett 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben! 


