
 
Biztosítási csalások 

 
 
A hatályos jog egyes rendelkezéseit illetően ma sem teljesen azonos, nem mindig 
esik egybe a hivatalos szervek, a hivatásos jogalkalmazók és a hétköznapi polgárok 
véleménye, értékítélete. 
Még inkább így volt ez a régebbi évtizedekben, évszázadokban, amikor nem nyílott 
annyi lehetőség a tételes jog megismerésére, mint manapság. A nép erkölcse, 
szokásai sokszor nem vágtak egybe az állami szervek által alkotott és alkalmazott 
előírásokkal. A falvak és városok lakossága vagy egyáltalán nem tekintette 
jogellenesnek valamely cselekmény elkövetését vagy enyhébben ítélte meg, mint a 
törvény. 
Némely területen manapság is érzünk valami hasonlót. Nem csak a kisebb 
közlekedési szabálytalanságot, adóelkerülést tekintik nálunk bocsánatos 
cselekedetnek, hanem a biztosítás kapcsán elkövetett ügyeskedést is. Pedig már a 
XIX. század közepén csalásnak minősítették ez utóbbi magatartást. Pauler Tivadar, 
a kor híres jogtudósa 1869-ben megjelent „Büntetőjogtan” c. könyvében – egy német 
szerzőt idézve – így említette a gyújtogatás és a csalás kapcsolatát: „Sajátjának 
felgyújtása másnak károsítása nélkül, a tulajdonos rendelkezési jogánál fogva 
büntetlen. De biztosítási társulatok vagy jóhiszemű hitelezők kijátszására irányulván, 
méltán csalásnak vétetik, és mint ilyen megfenyítendő.” 
 
A kiegyezést követő és lényegében a II. világháborúig tartó polgári korban is így állt a 
helyzet a biztosítási csalással. Már akkor is ez volt a hivatalos megjelölése annak a 
jogellenes cselekménynek, amikor valaki a bebiztosított vagyonát szándékosan 
megsemmisítette vagy megrongálta. Kellett még hozzá, hogy ezt a megsemmisítést 
vagy rongálást úgy tüntesse fel, mintha az véletlen eset következménye lenne. 
Mindezzel pedig azt célozza, hogy a biztosítási összeget felvegye a biztosító 
intézettől, melyet így megkárosítson, maga pedig jogtalan haszonra tegyen szert. A 
kellő haszon érdekében a tulajdonos vagyonát rendszerint túlbiztosította, azaz a 
valóságos értéket meghaladó összegre biztosította. 
 
A régi magyar Büntető Törvénykönyv szerint az okozott kár összegére tekintet nélkül 
büntettet képezett a csalás, ha azt valaki saját biztosított vagyonának 
megsemmisítésével vagy megrongálásával követte el. Az elkövető csak tulajdonos 
lehetett, aki saját ingó vagy ingatlan vagyonát tűz-, víz- vagy jégkár ellen biztosította. 
A büntetés öt évig terjedő fegyház lehetett. Bűnhalmazatnak minősült, súlyosabb 
megítélés alá esett, ha az elkövető a cselekményt gyújtogatással követte el, mely 
mások vagyonára tűzveszélyt jelentett vagy közveszélyt idézett elő. 
 
Márpedig a régi időkben a biztosítási ravaszkodás általában tűzgyújtással párosult. A 
puszta haszonszerzés végett, vagy az eladósodott, netán a csődhelyzetből 
menekülni szándékozó ember, a falu- vagy városlakó nem egyszer így tett. Az 
elkövetőre aztán vagy rá tudták bizonyítani a bűncselekményt vagy nem. Az öregek 
körében itt-ott még ma is élnek történetek azokról, akik a biztosítás kapcsán jól vagy 
rosszul jártak. A korabeli újságok is beszámoltak egy-egy esetről. 
 
A Székesfehérvár és Vidéke c. újság 1908. július 25-i számában írta meg H. József 
földműves gazda történetét. Az illetőnek az akkor még Rácalmáshoz tartozó Kulcs-
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pusztán 80 kereszt búzája termett. A termés elég silány lett, ezért H. József a 
cséplés után sehogy sem találta volna meg számítását. Így némi gondolkodás után 
előnyösebbnek találta a számadást úgy, hogy ha a bebiztosított gabonát felgyújtja. A 
tervet tett követte, és H. gazda búzája teljesen elégett, 560 korona kárt szenvedett. A 
gyújtogatásnak azonban véletlenül tanúi akadtak, akik H. ellen vallottak. A végén 
aztán se búza, se pénz nem lett, sőt elzárás fenyegette a könnyelmű elkövetőt. 
 
Herczeg Ferenc (1863-1954) a XX. század első felének népszerű írója 
emlékirataiban szólt a biztosítási csalást elkövető magyarországi szerb parasztokról. 
Az író gyermek- és ifjúkorának városában, a bánáti Versecen „a szerb gazdák sorra 
gyújtogatták a házaikat, miután azokat kellően bebiztosították. Valahányszor 
szélcsendes éjszaka volt, a tűzoltóság készenlétben maradt, mert a szerb 
negyedben biztosan lángba borult egy-két háztető. Szeles időben nem gyulladt ki a 
tűz, mert különben a szomszédok agyonverték volna a gazdát. A bécsi Donau (t.i. a 
biztosító cég) költségén az omladozó vityillók egymás után szép piros cseréptetőt 
kaptak, míg aztán a Donau összes verseci szerb üzletfeleivel meg nem szakította az 
összeköttetést.” 
 
A Fejér megyei Sárkeresztesen 1934 körül a helybéli egyik kovács, K. János próbált 
biztosítás révén némi pénzhez jutni. Előbb bebiztosította a házat, mely nemsokára 
leégett. Úgy tartották a faluban, hogy direkt gyújtotta fel gazdája. Mégpedig olyan 
módon, hogy lyukat csinált a kéményen, ahol a füst, a láng kicsapott, belekapott a 
nádtetőbe és égett a ház. A nagy riadalomra, az oltásra a helyieken kívül a mohai 
tűzoltók is megjelentek. 
 
Az I. világháború előtt, az akkori Magyarországon már 70 rendes biztosító vállalat és 
mellette 11 parasztbiztosító egyesület működött. A Gazdák Biztosító Egyesülete 
1945 előtt megyénkben is közismert volt. A lehetőségek ellenére a parasztemberek 
ritkán biztosítottak, pénzük se nagyon volt erre a célra, és sajnálták is rá. Így aztán, 
ha egy új biztosítás megkötése után röviddel bekövetkezett a káresemény, 
különösen, ha gyújtogatás formájában, a tulajdonos rögvest gyanússá vált. 
A szomszédok, az utcabeliek, a falu vagy a városrész közössége akkor fordult a 
parasztember vagy iparos ellen, ha a gyújtogatással mások értékeit is veszélyeztette. 
Egyébként elnézték neki a cselekményt, az ügyeskedést. 
 
A falusi lakosság körében a csalás (nem csak a biztosítási) más megítélés alá esett, 
mint a hivatalos szerveknél. Magát a csalás szót kevésbé használták, inkább azt 
mondták, becsapta egyik a másikat. A vásárhoz, piachoz egyenesen hozzá 
tartozónak találták, oda való ügyeskedésnek vették, nem ítélték el. „Mér nem 
vigyázott!” – mondták a becsapottról. Vagy: „Mér hatta (hagyta) magát, mér vót ulyan 
mafla!” Esetleg ha falubeli vagy rokon esett áldozatul, akkor finomodott, a vélemény 
megoszlott. 
Ilyen általános gondolkodás mellett természetesen a biztosítót sem sajnálták, 
gondolván megvan annak a maga haszna amúgy is. 
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