
2003. évi LX. törvény

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr lő

Az Országgy lés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és aű  
biztosítók iránti bizalom növelése, a biztosítás és a biztosítók nemzetgazdaságban betöltött szerepének 
er sítése, a biztosítási piac m köd képességének, megbízhatóságának, a biztosítási tevékenység garanciáinakő ű ő  
er sítése, a biztosítási tevékenység egységes, a vállalkozás szabadságát, a piaci szerepl k versenyképességétő ő  
és versenyegyenl ségét garantáló szabályozása, a biztosítási rendszer megbízható m ködését szolgálóő ű  
felügyeleti rendszer továbbfejlesztése, a biztosítók kármegel zésben vállalt szerepének el segítése érdekében,ő ő  
figyelembe véve az Európai Unió jogszabályainak való megfeleltetés követelményét, illetve azt, hogy a 
biztosítási piac szabályozása elveiben, színvonalában és a piaci résztvev knek nyújtott biztonságában érje elő  
azt a szintet, amelyet az Európai Unió a tagállamok szabályozásától megkövetel, a következ  törvénytő  
alkotja:

ELS  RÉSZŐ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. § (1) Ha nemzetközi szerz dés eltér en nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed:ő ő
a) a Magyar Köztársaság területén végzett biztosítási és azzal közvetlenül összefügg  tevékenységre,ő  

illetve a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkez  biztosító által e törvény felhatalmazása alapjánő  
végzett biztosítási és azzal közvetlenül összefügg  tevékenységre;ő

b) a Magyar Köztársaság területén végzett biztosításközvetít i és biztosítási szaktanácsadói tevékenységre,ő  
illetve a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkez  független biztosításközvetít  biztosítással vagyő ő  
biztosításközvetít i tevékenységgel közvetlenül összefügg  tevékenységére;ő ő

c) a külföldi biztosító, biztosításközvetít  és szaktanácsadó magyarországi képviselete által folytatottő  
tevékenységre;

d) kizárólag a kiszervezett tevékenységre a kiszervezett tevékenységet végz nél;ő
e) a kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítással nem rendelkez  üzemben tartó, valamint az ismeretlenő ű ő ő  

üzemben tartók által okozott károk megtérítését szolgáló Kártalanítási Számla (a továbbiakban: Számla) 
kezelésével foglalkozó szervezetnek a Számla kezelésével kapcsolatos tevékenységére;

f) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által ellátott - e törvényben 
meghatározott - felügyeleti tevékenységre; valamint

g) azon vállalkozások - e törvényben meghatározott - kötelezettségeire, amelyekre az összevont alapú, 
illet leg a kiegészít  felügyelet kiterjed.ő ő

(2) E törvény rendelkezései a belföldi biztosító, biztosításközvetít  és biztosítási szaktanácsadó külföldönő  
végzett biztosítási, biztosításközvetít i, biztosítási szaktanácsadói, illetve biztosítói, biztosításközvetít i,ő ő  
szaktanácsadói képviseleti tevékenységére kizárólag abban az esetben terjednek ki, ha a tevékenység helye 
szerinti ország jogszabálya eltér en nem rendelkezik.ő

2. § (1) E törvény hatálya nem terjed ki:
a) a társadalombiztosítási tevékenységre,
b) azon ellátási, támogatási és segélyezési célokat szolgáló szervezet tevékenységére, amely a 

rendelkezésre álló eszközök mértékét l függ en nyújt szolgáltatást, és amelynél a tagsági hozzájárulástő ő  
átalányként határozzák meg,

c) a biztosítás azon módszerére, amelyben a veszélyközösség tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy ha 
a veszélyközösség tagjának meghatározott káresemény folytán anyagi szükséglete keletkezik, azt egymás 
között utólag felosztják, és a tagokra kiróják a rájuk es  részt (felosztó-kirovó rendszer),ő

d) az állami megbízásból vagy állami garanciával végzett exporthitel-biztosítási tevékenységre,
e) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak és a magánnyugdíjpénztárak tevékenységére,
f) a nemzetközi gépjárm -biztosítási megállapodásból (Zöld Kártya Egyezmény) ered  feladatok ellátására,ű ő
g) azon egyesületek tevékenységére, amelyeknél az alapszabály pótlólagos befizetésre, illetve a 

szolgáltatások csökkentésére hívja fel tagjait, és üzleti tevékenységük kizárólag az 1. számú melléklet A)  
részének 19. ágazatában szerepl  kockázatra terjed ki, és a biztosítási díjbevétel és a tagsági hozzájáruláső  
együttes összege nem haladhatja meg az évi 50 millió forintot, és az összes bevételnek legalább a felét az 
egyesület tagjai fizették be,



h) azon szervezetek tevékenységére, amelyek kizárólag halál esetére vállalják szolgáltatás nyújtását, ha a 
szolgáltatás összege nem haladja meg az egy halálesetre jutó, helyben szokásos temetési költséget vagy a 
szolgáltatásokat természetben nyújtják,

i) a jogi személyiséggel nem rendelkez  azon szervezetek tevékenységére, amelyek célja az, hogy tagjaikő  
számára bárminem  díj fizetése vagy technikai tartalékok képzése nélkül kölcsönös védelmet nyújtsanak,ű

j) a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap tevékenységére.
(2) Az (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltak nem érintik a biztosító arra vonatkozó jogosultságát, hogy 

külön törvényben meghatározott szolgáltatásokat teljesítsen a társadalombiztosítás, az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárak, illetve a magánnyugdíjpénztárak számára.

(3) Nem terjed ki e törvény hatálya az egyébként biztosítási tevékenységnek min sül  és az 1. számúő ő  
melléklet A) részének 18. ágazatába sorolandó tevékenységre, ha a tevékenységet végz  szervezető

a) más, e törvény hatálya alá tartozó biztosítási tevékenységet nem végez,
b) segítségnyújtási tevékenysége kizárólag adott helységre korlátozódik, és kizárólag természetbeni 

teljesítésekb l áll,ő
c) segítségnyújtási tevékenységéb l származó bevételének éves összege nem haladja meg az 50 millióő  

forintot.
(4) Nem terjed ki e törvény hatálya a közúti gépjárm  balesete vagy üzemzavara esetén a biztosítónak nemű  

min sül  szervezet általában belföldön teljesített segítségnyújtási tevékenységére, ha az a következő ő ő 
szolgáltatásokra korlátozódik:

a) helyszíni üzemzavar-elhárítás, ha a segítségnyújtási tevékenységet folytató szervezet els sorban a sajátő  
felszerelését és személyzetét használja,

b) a meghibásodott gépjárm  eljuttatása a szükséges javítás végrehajtására alkalmas legközelebbi helyre,ű
c) a járm  vezet jének és utasainak eljuttatása rendszerint ugyanazon segélynyújtó járm vel a legközelebbű ő ű  

fekv  helységbe, ahonnan utazásukat más közlekedési eszközzel folytathatják, vagyő
d) a meghibásodott gépjárm  vezet je, utasa eljuttatása a gépjárm  üzemben tartója, vezet je, utasaű ő ű ő  

belföldi lakóhelyére (székhelyére), az utazás kiindulási helyére vagy célállomására.
(5) Nem terjed ki e törvény hatálya a (4) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott tevékenységre abban az 

esetben sem, ha a közúti gépjárm  balesete, üzemzavara külföldön következik be, feltéve, hogy aki aű  
szolgáltatást igénybe veszi, az tagja a segítségnyújtási tevékenységet folytató szervezetnek és a 
segítségnyújtás:

a) kölcsönösségi megállapodás alapján,
b) pótlólagos díjfizetés nélkül,
c) kizárólag a tagsági igazolvány felmutatására, és
d) a baleset vagy üzemzavar bekövetkezésének helye szerinti ország hasonló segítségnyújtási 

tevékenységet folytató szervezete által történik.

Fogalmak

3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. anyavállalat, leányvállalat, ellen rz  befolyás:ő ő
a) anyavállalat: minden olyan vállalkozás, amely egy másik vállalkozás m ködésére ellen rz  befolyástű ő ő  

gyakorol,
b) leányvállalat: minden olyan vállalkozás, amelynek m ködésére egy másik vállalkozás ellen rzű ő ő 

befolyást gyakorol. A leányvállalat valamennyi leányvállalatát az anyavállalat leányvállalatának kell 
tekinteni,

c) ellen rz  befolyás: ő ő a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvénybenő  
(a továbbiakban: Hpt.) meghatározott fogalom;

2. alárendelt kölcsönt ke: ő minden, ténylegesen a biztosító rendelkezésére bocsátott kölcsön, ha a 
kölcsönszerz dés tartalmazza, hogy a kölcsön a biztosító adósságának rendezésébe bevonható; a kölcsöntő  
nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok el tti legutolsó helyen áll és a kölcsön eredetiő  
futamideje az 5 évet meghaladja;

3. azonosító adatok:
a) természetes személy személyazonosító és lakcímadatai: név, születési név, anyja neve, születési hely, 

id , állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma vagy egyéb, a személyazonosságő  
igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
szerint alkalmas igazolvány száma,

b) szervezetet azonosító adatok: név, rövidített név, székhely, telephely és fióktelep címe, adószám, a 
képviseletre jogosultak neve és beosztása;

4. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás (unitlinked): olyan életbiztosítási termék, amelynél a 
biztosító a biztosítási szerz dés alapján képzett biztosítástechnikai tartalékot az általa létrehozott, önállóő  



befektetési politikával rendelkez , elkülönítetten kezelt - azonos érték , elméleti elszámolási részekb lő ű ő  
(befektetési egységekb l) álló - eszközállományokba (eszközalapokba) vagy más, befektetési alapkezelésreő  
jogosult társaság által kezelt befektetési alapokba helyezi befektetés céljából, a szerz d  választásátólő ő  
függ en, a szerz désben el re meghatározott szabályok szerint;ő ő ő

5. befolyásoló részesedés: egy személy olyan közvetlen és közvetett tulajdona egy vállalkozásban, illetve 
egy személy és egy vállalkozás között létrejött olyan kapcsolat, amely alapján a személy

a) összességében a tulajdoni hányad, illetve a szavazati jogok legalább 10 százalékát birtokolja, vagy
b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezet  vagy felügyel  szervei, illetve testületei tagjainak legalább 20ő ő  

százalékát kinevezheti vagy elmozdíthatja, vagy
c) az alapszabály, alapító okirat vagy szerz dés alapján dönt  befolyást gyakorolhat a vállalkozáső ő  

m ködésére. A befolyásoló részesedés nagyságának megállapításakor a közvetlen és a közvetett tulajdontű  
együttesen kell figyelembe venni;

6. belföldi: a devizakorlátozások megszüntetésér l, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításárólő  
szóló 2001. évi XCIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározott fogalom;

7. biztosítási ág: a biztosítások kockázati ismérvek alapján elhatárolt 2 f  csoportja: a nem-élet- ő (1. számú 
melléklet) vagy az élettípusú (2. számú melléklet) biztosítási ágak;

8. biztosítási ágazat: a biztosítások biztosítási ágon belüli azonos, illetve egymáshoz hasonló kockázatok 
alapján elhatárolt csoportja;

9. biztosítási termék: meghatározott biztosítási kockázatokra vagy kockázatcsoportokra kidolgozott feltétel- 
és teljesítési rendszer;

10. biztosító: az a szervezet, amely a hatályos magyar jogi szabályozás, illetve valamely hatályos tagállami 
szabályozás szerint biztosítási és azzal közvetlenül összefügg  tevékenységre jogosult;ő

11. biztosítói holding társaság: olyan - vegyes pénzügyi holding társaságnak nem min sül  - anyavállalat,ő ő  
amelynek alapvet  tevékenysége részesedés megszerzése és birtoklása olyan leányvállalatban, amelyő  
biztosító vagy harmadik országbeli biztosító, és közülük legalább egy leányvállalat tagállami biztosító;

12. bruttó biztosítástechnikai tartalékok: a biztosítástechnikai tartalékok összege a viszontbiztosítás 
figyelembevétele nélkül, azaz a biztosító által megképzett biztosítástechnikai tartalékok és a 
viszontbiztosításba adott kockázatokra jutó biztosítástechnikai tartalékok összege;

13. egészségügyi adat: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelmér l szólóő  
1997. évi XLVII. törvényben foglalt meghatározás szerinti fogalom;

14. együttbiztosítás: biztosítási díj ellenében szerz désben el re meghatározott biztosítási kockázatokkalő ő  
összefügg  kár bekövetkezése vagy megadott feltétel elérése esetére több biztosító által közösen, írásbanő  
el re rögzített arányok mellett teljesítend  szolgáltatások nyújtása és a kötelezettségvállalás mértékénekő ő  
megfelel  tartalékok biztosítónként elkülönített képzése és kezelése;ő

15. szabályozott piac: a t kepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) meghatározottő  
fogalom;

16. értékkövetés: a biztosítási díjnak és a biztosítási összegnek - a kárgyakoriságtól függetlenül - az 
árszínvonal változásához évente egy alkalommal történ  hozzáigazítása;ő

17. értékpapír-kölcsönzés: a Tpt.-ben meghatározott fogalom;
18. eszközalap: a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások - a biztosítási szerz désben meghatározottő  

levonásokkal csökkentett - díjából t kebefektetés céljából létrehozott eszközállomány;ő
19. felügyeleti hatóság: a biztosító, biztosításközvetít , biztosítási szaktanácsadó felügyeletét külföldönő  

jogszabályi felhatalmazás alapján ellátó szervezet;
20. fióktelep tagállama: az a tagállam, amelyben a kötelezettséget vállaló fióktelep található;
21. f iroda: ő az a székhely tagállamában lév  iroda, ahol a vállalkozás f  tevékenységét végzi, és ahol aő ő  

vállalkozással kapcsolatos központi döntéshozatal, illetve számviteli döntés történik, ha az nem azonos a 
székhellyel;

22. harmadik ország: az az ország, amely nem tagja az Európai Uniónak;
23. harmadik országbeli biztosító: az a harmadik országbeli szervezet, amely a székhely szerinti ország 

jogszabályai alapján biztosítási tevékenységre jogosult és a székhely szerinti engedélyezési feltételek 
megfeleltethet k az e törvényben foglaltaknak;ő

24. határon átnyúló szolgáltatás: az a szolgáltatás, amely esetében a biztosító, a biztosításközvetít , illetveő  
a biztosítási szaktanácsadó tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségvállalás tagállama nem azonos azzal a 
tagállammal, ahol a biztosító, biztosításközvetít , illetve biztosítási szaktanácsadó székhelye, telephelye,ő  
f irodája található;ő

25. hirdetés: a biztosítóra, biztosításközvetít re vagy biztosítási szaktanácsadóra vonatkozó, bármelyő  
kereskedelmi módon, - így különösen sajtó vagy a posta útján, címke, kártya, matrica, szórólap, hanglemez, 
katalógus, árjegyzék vagy egyéb nyomtatott (nyomott) anyag szétosztásával, mozi-, televízió- vagy 
rádióm sor keretében, illetve távközlési eszközök és rendszerek útján - közzétett figyelemfelhívás, ideértveű  
azt a hirdetést is, amely nem els dlegesen hirdetésre irányuló cikkben, m sorban jelenik meg, ha a cikk,ő ű  



illetve a m sorrészlet a biztosító, a biztosításközvetít  vagy a biztosítási szaktanácsadó kezdeményezéséreű ő  
vagy támogatásával jön létre;

26. induló t ke: ő a biztosító egyesület alapításkori jegyzett t kéje;ő
27. Információs Központ: a gépjárm  üzemeltetése során harmadik személyeknek okozott károkból eredű ő 

kárigények érvényesítése érdekében adatok közlése és egyéb, külön jogszabályban meghatározott feladatok 
ellátása érdekében létrehozott szervezet;

28. jegyzett t ke, saját t ke: ő ő a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Szmt.) foglaltő  
meghatározások szerinti fogalmak;

29. jelzáloghitel: a biztosító részvénytársaság által életbiztosítási ügyfeleinek közokiratban foglalt 
szerz dés alapján nyújtott olyan pénzkölcsön, amelynek fedezete - az adott ügyfél által megkötött,ő  
életbiztosítási szerz dés alapján teljesítend  biztosítási összeg mellett - a Magyar Köztársaság területén lévő ő ő 
ingatlanon (a term földet kivéve) alapított jelzálogjog;ő

30. kapcsolt vállalkozás: a leányvállalat vagy az a vállalkozás, amelyben egy másik vállalkozás (részesedő 
vállalkozás) részesedési viszonnyal rendelkezik;

31. kárrendezési megbízott: a gépjárm  felel sségbiztosítást m vel  biztosító más tagállamban m ködű ő ű ő ű ő 
megbízottja, aki a biztosító által biztosított gépjárm  üzemeltetése kapcsán felmerült kárigényeket a károsultű  
lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban kezeli és rendezi, valamint a biztosítót a károsulttal szemben 
képviseli;

32. Kártalanítási Számla: a kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítást m vel , a Magyar Köztársaságő ű ő ű ő  
területén értékesít  biztosítók által létrehozott és folyamatosan finanszírozott pénzalap, amelynek célja aő  
szerz déskötési kötelezettség ellenére kötelez  felel sségbiztosítással nem rendelkez  üzemben tartók,ő ő ő ő  
valamint - a jogszabályban meghatározott korlátozásokkal - az ismeretlen üzemben tartók által okozott károk 
megtérítése;

33. Kártalanítási Szervezet: a kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítást m vel  biztosítók által m ködtetettő ű ő ű ő ű  
szervezet, amelynek feladata a belföldi károsult más tagállamban elszenvedett kára kapcsán a kárigények 
elbírálása és kielégítése külön jogszabályban meghatározott esetekben;

34. kézbesítési megbízott: a Magyar Köztársaság területén bejegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda vagy a 
kérelmez  Magyar Köztársaság területén bejegyzett biztosítója, biztosításközvetít je, vagy biztosításiő ő  
szaktanácsadója, illetve az e törvény szerinti képviselete;

35. kockázatnak kitett összeg: a halál esetén kifizetend  összeg, levonva bel le a f  kockázat matematikaiő ő ő  
tartalékát, illetve befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerz dés esetén a befektetési egységekhező  
kötött (unitlinked) életbiztosítások tartalékát;

36. kötelezettségvállalás tagállama: az a tagállam, ahol
a) az életbiztosítási ághoz tartozó biztosítási ágazatok esetén:
aa) a természetes személy szerz d  állandó lakóhelye van, vagyő ő
ab) a gazdálkodó szervezet szerz d  esetén a szerz désben meghatározott székhelye található;ő ő ő
b) a nem életbiztosítási ághoz tartozó biztosítási ágazatok esetén a kockázat felmerülésének helye:
ba) ingatlan(ok) és az ezekben található ingóságok biztosítása esetén, ha ezeket ugyanaz a biztosítási 

kötvény fedezi, az a tagállam, ahol az ingatlan található,
bb) bármely fajta járm  biztosítása esetén a forgalmi engedélyt kibocsátó tagállam,ű
bc) legfeljebb 4 hónapos tartamú, utazási és szabadság alatti kockázatok biztosítására szóló szerz déső  

esetén, tekintet nélkül az érintett biztosítási ágazatra, az a tagállam, amelyben a szerz d  fél a szerz déstő ő ő  
megkötötte,

bd) minden egyéb olyan esetben, amely nem tartozik kifejezetten az el z  ő ő ba), bb), bc) alpontok által 
megjelölt körbe, az a tagállam, amelyben a szerz d  állandó tartózkodási helye van, vagy ha a szerz d  jogiő ő ő ő  
személy, az a tagállam, amelyben ezen jogi személynek az a telephelye található, amelyre a szerz déső  
vonatkozik;

37. kötvénykölcsön: az életbiztosítási szerz dés alapján a biztosító által legfeljebb a visszavásárlási összegő  
erejéig a szerz d nek nyújtható - pénzügyi szolgáltatásnak nem min sül  - kölcsön, amelyet a biztosító és aő ő ő ő  
szerz d  legkés bb a biztosítási esemény bekövetkeztekor vagy a szerz dés megsz ntekor számol el;ő ő ő ő ű

38. közvetett tulajdon: egy vállalkozás (a továbbiakban: eredeti vállalkozás) tulajdoni hányadainak, illetve 
szavazatainak a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetve szavazati joggal rendelkez  más vállalkozás (aő  
továbbiakban: köztes vállalkozás) tulajdoni hányadain, illetve szavazati jogán keresztül történ  - a ő 3. számú 
melléklet szerint figyelembe vett - birtoklása vagy gyakorlása;

39. külföldi: a devizakorlátozások megszüntetésér l, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításárólő  
szóló 2001. évi XCIII. törvény 2. §-ának 2. pontjában meghatározott fogalom;

40. külföldi biztosításközvetít : ő az a külföldi vállalkozás, amely a székhelye szerinti állam jogszabályai 
alapján biztosításközvetít i tevékenységre jogosult;ő

41. külföldi biztosító: az a külföldi vállalkozás, amely a székhelye szerinti állam jogszabályai alapján 
biztosítási tevékenységre jogosult;



42. külföldi szaktanácsadó: az a külföldi vállalkozás, amely a székhelye szerinti állam jogszabályai alapján 
biztosítási szaktanácsadói tevékenységre jogosult;

43. lényeges hiba: ha a hibák és hibahatások összevont értéke a saját t ke, vagy a biztosítástechnikaiő  
tartalékok értékét tartalékfajtánként lényegesen - a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben 
- megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok 
megtéveszt ek. Minden esetben lényeges hibának kell tekinteni - el jelt l függetlenül - ha a megállapításokő ő ő  
következtében a hiba feltárásának évét megel z  üzleti év mérlegében kimutatott saját t ke legalább 20ő ő ő  
százalékkal, vagy a biztosítástechnikai tartalékok tartalékfajtánként a hiba feltárásának évét megel z  üzletiő ő  
év mérlegf összegének 3 százalékánál nagyobb összeggel változnak;ő

44. maradékjogok: az életbiztosítási szerz dés feltételeiben meghatározott azon jogok, amelyek a díjfizetéső  
elmaradása, illetve a szerz désnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megsz nése esetében fennmaradnak;ő ű

45. megfelel  vagyoni eszköz: ő a meghatározott pénznemben kifejezett biztosítói felel sségnek aző  
ugyanezen pénznemben kifejezett érték  vagy abban realizálható, egyéb kötelezettségekkel nem terheltű  
vagyoni eszközökkel való fedezete;

46. minimális biztonsági t ke: ő a tevékenység megkezdésekor és folytatásakor felvállalt kockázatokból 
adódó kötelezettségek teljesítésére szolgáló t kerész;ő

47. Nemzeti Iroda: a Magyar Köztársaság területén kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítással foglalkozóő ű ő  
biztosítók szervezete, amely ellátja a nemzetközi gépjárm -biztosítási egyezményb l és a kapcsolódóű ő  
egyezményekb l ered  koordinációs, kárrendezési és elszámolási feladatokat;ő ő

48. nettó függ kártartalék: ő a viszontbiztosító részesedése nélküli függ kártartalék;ő
49. részesedési viszony: egy személy (szervezet) és egy vállalkozás között létrejött olyan kapcsolat, amely 

alapján a személy - közvetlenül vagy közvetett módon - a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 
20 százalékát, de legfeljebb 50 százalékát birtokolja a vállalkozásban. A szavazati jogok figyelembevételénél 
az Szmt. vonatkozó el írásai szerint kell eljárni, függetlenül attól, hogy a személy (szervezet) az Szmt.ő  
hatálya alá tartozik-e vagy sem;

50. részesed  vállalkozás: ő az anyavállalat vagy az a vállalkozás, amely egy másik vállalkozásban (kapcsolt 
vállalkozásban) részesedési viszonnyal rendelkezik;

51. segítségnyújtási tevékenység: az a biztosítási tevékenység, amelynek keretében a tevékenységet végző 
segítséget nyújt olyan személy javára, aki utazás közben véletlenszer  eseményt követ en bajba kerül, illetveű ő  
segítségre szorul. Tartalma a biztosítási díj el zetes megfizetése fejében segítség azonnali hozzáférhet véő ő  
tétele a szerz désben meghatározott személy számára a szerz désben meghatározott esetekben éső ő  
feltételekkel. A segítségnyújtás pénzbeli vagy természetbeni teljesítésb l állhat. A természetbeniő  
szolgáltatások teljesítése történhet a szolgáltató saját személyzetének vagy felszerelésének igénybevételével 
is. A segítségnyújtási tevékenységbe nem tartozik bele a szerviz- vagy karbantartó szolgáltatás, a 
vev szolgálati tevékenység, vagy a segítség nyújtása, illetve jelzése kizárólag közvetít ként;ő ő

52. szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság: a biztosító meghatározott vezet inek és tulajdonosainakő  
a biztosító irányítására, illetve tulajdonlására való alkalmasságát igazoló feltételek megléte;

53. szavatoló t ke: ő a biztosító rendelkezésére álló, e törvény szabályai szerint megállapított t keösszeg,ő  
amely a biztosítóval szemben fennálló követelések kielégítésébe t keként azonnal, harmadik fél hozzájárulásaő  
nélkül bevonható, és amely arra szolgál, hogy a biztosító akkor is teljesíteni tudja kötelezettségeit, ha erre a 
beszedett díjak, illetve a biztosítástechnikai tartalékok nem nyújtanak fedezetet;

54. származtatott (derivatív) ügylet: a Tpt.-ben meghatározott jogügylet;
55. székhely tagállama (letelepedés tagállama): az a tagállam, ahol a kötelezettséget vállaló biztosító, 

biztosításközvetít , valamint szaktanácsadó székhelye található;ő
56. szolgáltatásnyújtás tagállama: a kockázatviselés helye szerinti tagállam, ha a kockázatot egy másik 

tagállamban lév  biztosító vagy fióktelep viseli;ő
57. tagállam: olyan ország, amely tagja az Európai Uniónak;
58. technikai kamatláb: az a kamatláb, amellyel a biztosító az élet- és betegségbiztosítási díj és díjtartalék, 

illetve a balesetbiztosítási és felel sségbiztosítási járadéktartalék megállapításakor kalkulál, amelynekő  
maximális mértékét külön jogszabály állapítja meg;

59. termékterv: meghatározott veszélyközösségre kialakított, a biztosító által terjeszteni kívánt biztosítási 
termék alkalmazhatóságáról kidolgozott terv, amelynek tartalmi követelményeit a 4. számú melléklet  
tartalmazza;

60. többlethozam: a matematikai tartalékok befektetése hozamának és a technikai kamatláb 
felhasználásával számított hozamnak a különbsége;

61. ügyfél: a szerz d , a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult máső ő  
személy; az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában ügyfél az is, aki a biztosító számára 
szerz déses ajánlatot tesz;ő

62. ügyfél érdekének védelme: a biztosítási szolgáltatások anyagi biztonságának védelme, valamint a 
biztosítottak jogi biztonságának megóvása;



63. ügymenet kiszervezése: a biztosító biztosítási tevékenysége valamely részének végzésére mást bíz meg;
64. ügyvezet : ő a biztosító vezetésére kinevezett, a biztosítóval munkaviszonyban álló els  számú vezet  éső ő  

helyettesei. A biztosító els  számú vezet je a biztosító munkaszervezetének irányítója;ő ő
65. üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81. §-ánakő  

(2) bekezdésében meghatározott fogalom;
66. üzletszer  tevékenység: ű a Tpt.-ben meghatározott fogalom;
67. vagyoni biztosíték: hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét, illetve az 

állam vagy hitelintézet által kibocsátott vagy garantált, a letétbe helyezést l számított 180 napnál hosszabbő  
hátralév  futamidej , azonnal beváltható vagy értékesíthet , hitelviszonyt megtestesít  értékpapír) vagyő ű ő ő  
bankgarancia;

68. vagyoni eszközök elhelyezése: ingó vagy ingatlan vagyoni eszközök megléte a tagállamon belül, de ez 
nem jelenti egyben azt a kötelezettséget is, hogy az ingóság letétként, vagy az ingatlan - így különösen 
zálogjog bejegyzése útján - korlátozás alá essék. Egy adóssal szemben fennálló követelésben megjelenő 
vagyon azon tagállam területén lév nek tekintend , ahol a követelés érvényesíthet ;ő ő ő

69. vállalkozás: az üzletszer  gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet és a harmadikű  
országbeli biztosító fióktelepe;

70. versenyz  termékek: ő az 1. és 2. számú mellékletek szerinti azonos biztosítási ág azonos ágazatába 
tartozó termékek;

71. vezet  állású személy:ő
a) részvénytársasági, szövetkezeti formában m köd  biztosító, valamint százf s taglétszámot egy naptáriű ő ő  

éven keresztül átlagosan meghaladó biztosító egyesület esetén az igazgatóság tagjai, a felügyel  bizottságő  
tagjai és az ügyvezet ,ő

b) az a) pont alá nem tartozó biztosító egyesület esetén az igazgatóság elnöke, a felügyel  bizottság elnökeő  
és az ügyvezet , illetve ezen tisztségeknek megfelel  személyek az alapszabályban meghatározottő ő  
elnevezést l függetlenül,ő

c) harmadik országbeli biztosító fióktelepe formájában m köd  biztosító esetén az általános képvisel  ésű ő ő  
az ügyvezet ;ő

72. viszontbiztosítási tevékenység: a biztosító, illetve harmadik országbeli biztosító által vállalt kockázat 
egy részének vagy egészének szerz désben meghatározott feltételek alapján, díjfizetés ellenében történő ő 
átvállalása;

73. viszontbiztosító: az a vállalkozás, amely els sorban a 72. pontban foglalt tevékenységet végez;ő
74. vegyes tevékenység  biztosítói holding társaság: ű az az anyavállalat, amely nem biztosító, nem 

harmadik országbeli biztosító, nem viszontbiztosító, nem biztosítói holding társaság és nem vegyes pénzügyi 
holding társaság, azonban legalább egy tagállami biztosító leányvállalattal rendelkezik;

75. szabályozott vállalkozás: hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy biztosító;
76. pénzügyi ágazat: a banki ágazat, a befektetési szolgáltatási ágazat, a biztosítási szolgáltatási ágazat,  

illet leg a vegyes pénzügyi holding társaság;ő
77. banki ágazat: hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, illet leg járulékos vállalkozás;ő
78. befektetési szolgáltatási ágazat: befektetési vállalkozás;
79. biztosítási szolgáltatási ágazat: biztosító, viszontbiztosító, illet leg biztosítói holding társaság;ő
80. vegyes pénzügyi holding társaság: olyan anyavállalat, amely nem szabályozott vállalkozás, és 

leányvállalataival - amelyek között van egy, az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező 
szabályozott vállalkozás -, valamint más vállalkozásaival együtt pénzügyi konglomerátumot alkot;

81. csoport: olyan vállalkozások összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalatai és mindazon 
vállalkozások alkotnak, amelyekben az anyavállalat vagy leányvállalata ellen rz  befolyással vagyő ő  
részesedési viszonnyal rendelkezik;

82. érintett felügyeleti hatóság:
a) a pénzügyi konglomerátum szabályozott vállalkozásának felügyeletét ellátó tagállami felügyeleti 

hatóság, vagy
b) a 189/H. § szerinti koordinátor, vagy
c) az a) és b) pontokban megjelölt felügyeleti hatóságok által kijelölt érdekelt hatóság, ha a pénzügyi 

konglomerátumnak az érdekelt felügyeleti hatóság tagállamában lév  piaci részesedése eléri az öt százalékot,ő  
és az érdekelt felügyeleti hatóság által engedélyezett szabályozott vállalkozás a pénzügyi konglomerátumon 
belül jelent s;ő

83. szoros kapcsolat: a Hpt.-ben meghatározott fogalom.
(2) Az Európai Unió, illet leg az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget,ő  

illet leg az Európai Gazdasági Térség tagállamát (a továbbiakban: EGT tagállam) kell érteni, kivéve a 227. §ő  
(1) bekezdését.



A biztosítási tevékenység, a biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadóiő  
tevékenység alapfeltételei

4. § A biztosítási tevékenység biztosítási szerz désen, jogszabályon vagy tagsági jogviszonyon alapulóő  
kötelezettségvállalás, amely során a tevékenységet végz  megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknakő  
kitett személyek közösségét (veszélyközösség), matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható 
kockázatokat, megállapítja és beszedi a kötelezettségvállalás ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat 
képez, a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatásokat.

5. § (1) Biztosítási, független biztosításközvetít i tevékenység és biztosítási tevékenységgel összefüggő ő 
tevékenység a Magyar Köztársaság területén - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Felügyelet 
engedélyével végezhet .ő

(2) A tagállamban székhellyel rendelkez  biztosító, biztosításközvetít , biztosítási szaktanácsadóő ő  
tevékenységét a Magyar Köztársaság területén határon átnyúló szolgáltatásként vagy magyarországi 
fióktelepe útján akkor végezheti, ha erre a saját államában jogosult.

(3) Harmadik országbeli biztosító, biztosításközvetít  és biztosítási szaktanácsadó tevékenységét a Magyarő  
Köztársaság területén - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag magyarországi fióktelepen 
keresztül végezheti.

(4) Biztosítási tevékenységet kizárólag biztosító végezhet.
(5) Biztosító a 4. § szerinti biztosítási tevékenységen és azzal közvetlenül összefügg  tevékenységen kívülő  

más üzletszer  tevékenységet nem folytathat.ű
(6) Abban a kérdésben, hogy valamely tevékenység e törvény értelmében biztosítási vagy azzal közvetlenül 

összefügg  tevékenységnek min sül-e, vitás esetben a Felügyelet határoz. Biztosítási tevékenységgelő ő  
közvetlenül összefügg  tevékenységnek min sül különösen:ő ő

a) a biztosító eszközeinek a biztosító által történ  kezelése és befektetése, a biztosító vagyonkezelésiő  
tevékenysége, ideértve a - biztosítástechnikai tartalékok esetében fedezeti céllal, a hatékony portfólió 
kialakításának, valamint az arbitrázs céljával kötött - származtatott ügyleteket,

b) biztosító részvénytársaság esetén a Hpt. 3. §-a (1) bekezdésének l) és n) pontjában meghatározott 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár részére történ  vagyonkezelés,ő

c) biztosító részvénytársaság által a biztosító egyesületek részére történ  vagyonkezelés,ő
d) a Hpt. 3. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki 

tevékenység),
e) a Tpt. 81. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott ügynöki tevékenység,
f) a jelzáloghitelezés,

g) a Tpt.-ben foglaltak szerint végzett értékpapír-kölcsönzés,
h) a biztosító által a biztosító anyavállalata, leányvállalata vagy részesedési viszonya alatt álló vállalkozása 

részére a biztosítási üzem m ködése és fenntartása körébe es  szolgáltatások nyújtása,ű ő
i) a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 9. § (4) 

bekezdése szerinti tevékenység.
(7) Harmadik országbeli biztosító - nemzetközi szerz dés alapján - fióktelep közbeiktatása nélkülő
a) viszontbiztosítási tevékenységet végezhet;
b) a nemzetközi kereskedelemben részt vev  áruban, szállítóeszközben és járm ben bekövetkezett kárra,ő ű  

illetve az ezzel kapcsolatos felel sségre vonatkozó biztosítási szerz dést köthet.ő ő
6. § A biztosítási termék terjesztése során tilos olyan módszert alkalmazni:
a) amellyel más személyek terhére ígérnek különleges el nyöket arra az esetre, ha a biztosított vagy aő  

szerz d  fél más személyt azonos vagy hasonló biztosítási szerz dés megkötésére bír rá, vagyő ő ő
b) amely a biztosítottól vagy a szerz d  félt l olyan befektetést igényelne, melyet részben vagy egészbenő ő ő  

olyan más személyekre hárít át, akiket hasonló vagy azonos biztosítási szerz désre kell rábírni.ő

Az elnevezés védelme

7. § (1) Cégnevében, hirdetésében vagy bármely más módon a „biztosító”, „biztosítási alkusz”, „többes 
biztosítási ügynök”, „biztosítási ügynök”, „biztosítási vezérügynök” vagy „biztosítási szaktanácsadó” 
elnevezést, annak bármely szóösszetételben történ  használatát kizárólag az e törvényben el írtaknakő ő  
megfelel en alapított és m ködtetett biztosító, biztosítási alkusz, többes biztosítási ügynök, biztosításiő ű  
ügynök, vezérügynök, illetve biztosítási szaktanácsadó szerepeltetheti. Ha a biztosítási ügynök, biztosítási 
vezérügynök, illetve biztosítási szaktanácsadó e törvényben meghatározott tevékenységét f tevékenységkéntő  
végzi, cégnevében köteles tevékenységi formáját (biztosítási ügynök, biztosítási vezérügynök, biztosítási 
szaktanácsadó) szerepeltetni.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak:



a) a biztosítók, a biztosításközvetít k, valamint a biztosítási szaktanácsadók szakmai érdek-képviseletiő  
szervezeteire,

b) oktatási és tudományos szervezetekre, továbbá
c) jogszabály által létrehozott szervezetekre, alapokra.
(3) Abban a kérdésben, hogy valamely személy az (1) bekezdés alapján jogosult vagy kötelezett-e az ott 

megjelölt elnevezés használatára, a Felügyelet határoz.

A hirdetésre vonatkozó szabályok

8. § (1) Biztosító, biztosításközvetít  vagy biztosítási szaktanácsadó fiatalkorúak körében biztosításkötésreő  
felhívó hirdetési tevékenységet kizárólag nyilvánosan folytathat.

(2) A biztosító, biztosításközvetít  vagy biztosítási szaktanácsadó nem küldhet ügyfelének közvetlen postaiő  
úton reklámanyagot, ha ezt az ügyfél írásbeli rendelkezéssel kizárta.

(3) Biztosítási, biztosításközvetít i vagy biztosítási szaktanácsadói tevékenységre vonatkozó hirdetéstő  
kizárólag az Európai Unió tagállamainak területén bejegyzett és ilyen tevékenység végzésére jogosult 
biztosító, biztosításközvetít  vagy biztosítási szaktanácsadó tehet közzé.ő

9. § A 8. § tekintetében a Fogyasztóvédelmi F felügyel ség, illetve a megyei (f városi) fogyasztóvédelmiő ő ő  
felügyel ségek járnak el a gazdasági reklámtevékenységr l szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseiő ő  
szerint.

MÁSODIK RÉSZ

A BIZTOSÍTÁS RENDSZERE

I. Fejezet

A BIZTOSÍTÁSI RENDSZER ALAPINTÉZMÉNYEI

A biztosítók

10. § (1) A Magyar Köztársaság területén biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, vagy 
harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe formájában létesíthet .ő

(2) Az egyes szervezeti formákra
a) biztosító részvénytársaság esetén a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a 

továbbiakban: Gt.),
b) biztosító szövetkezet esetén az új szövetkezetekr l szóló 2000. évi CXLI. törvény (a továbbiakban:ő  

Szvt.),
c) biztosító egyesület esetén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Et.),
d) fióktelep esetén a külföldi székhely  vállalkozások magyarországi fióktelepeir l és kereskedelmiű ő  

képviseleteir l szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fkt.) fióktelepre vonatkozó el írásait az eő ő  
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A biztosító részvénytársaság

11. § (1) A biztosító részvénytársaság az engedélyezett biztosítási ágon belül a biztosítási tevékenységet 
teljeskör en végezheti.ű

(2) A biztosító részvénytársaság
a) kizárólag névre szóló részvényt bocsáthat ki,
b) a 66. § szerinti jegyzett t kéjén belül a pénzbeli hozzájárulás legkisebb mértéke 70 százalék,ő
c) a 66. § szerinti jegyzett t kéjén belül a nem pénzbeli hozzájárulásban nem szerepelhetnek az Szmt.ő  

szerinti immateriális javak,
d) cégjegyzékbe történ  bejegyzésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a pénzbeli hozzájárulás teljeső  

egészében befizetésre került.
(3) A Felügyelet 111. § szerinti engedélye szükséges a biztosító részvényeinek megszerzéséhez, ha a 

megszerezni kívánt részesedés eléri vagy meghaladja a jegyzett t ke 10, 20, 33, 50, 75 százalékát. Az 5ő  
százalékot elér  vagy meghaladó, de a felügyeleti engedélyezés következ  szintjét el nem ér  részesedéső ő ő  
megszerzését a részesedést szerz nek a részesedés megszerzését követ  30 napon belül a Felügyelethez beő ő  
kell jelentenie.



A biztosító szövetkezet

12. § (1) Biztosító szövetkezetet legalább 10 tag alapíthat.
(2) A biztosító szövetkezet cégnevében, hirdetésében vagy bármely más módon használt elnevezésében 

köteles egyértelm en utalni arra, hogy szövetkezeti formában tevékenykedik.ű
13. § (1) A biztosító szövetkezet tagjai által jegyzett, az alapításhoz minimálisan szükséges, 66. § szerinti 

részjegyt kén belül a pénzbeli hozzájárulásnak legalább 70 százalékot kell elérnie.ő
(2) A 66. § szerinti részjegyt kén belüli nem pénzbeli hozzájárulásban nem szerepelhetnek az Szmt.ő  

szerinti immateriális javak.
14. § (1) Egy részjegy névértéke legalább 10 ezer forint.
(2) A biztosító szövetkezetnek a cégjegyzékbe történ  bejegyzésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha aő  

részjegyek pénzbeli hányadát teljes egészében befizették.
15. § (1) Az Szvt. 17. §-ában foglaltakon felül meg kell határozni az alapszabályban
a) a biztosító szövetkezet tevékenységi körét biztosítási ág, ágazat szerint,
b) a biztosító szövetkezet adózott eredményének felhasználási elveit.
(2) Az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy a szövetkezet tagja - az alapszabályban megjelölt esetekben, 

módon és mértékig - a közgy lés döntése alapján pótbefizetésre kötelezhet .ű ő
16. § Igazgatósági tagnak választható az is, aki nem tagja a biztosító szövetkezetnek, illetve nem áll azzal 

munkaviszonyban.
17. § A felügyel  bizottság tagja a biztosító szövetkezettel munkaviszonyban nem állhat. Tagja lehet aő  

felügyel  bizottságnak az is, aki nem tagja a biztosító szövetkezetnek.ő
18. § (1) A volt tag (vagy örököse) részére az elszámolás alapján kifizetést nem lehet teljesíteni, ha ennek 

következtében a szövetkezet nem felelne meg a minimális szavatoló t kére vonatkozó el írásoknak (121-122.ő ő  
§), vagy a 216. § (1) bekezdésében meghatározott szükséghelyzet következne be.

(2) Az (1) bekezdés alapján a kifizetés legfeljebb 4 évig halasztható.
(3) A volt tag (örököse) a vele való elszámolásig részesedik a szövetkezet eredményéb l.ő

A biztosító egyesület

19. § A biztosító egyesület olyan önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon m köd  szervezet, amelyű ő  
kizárólag tagjai részére, nyereségérdekeltség nélkül, a tagsági hozzájárulás ellenében, a biztosítási 
feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetében, biztosítástechnikai elvek alapján, 
el re meghatározott szolgáltatást nyújt.ő

20. § (1) Biztosító egyesületet természetes személyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel 
nem rendelkez  szervezetei hozhatnak létre és m ködtethetnek.ő ű

(2) A 66. § szerinti induló t kén belül a pénzbeli hozzájárulásnak legalább 70 százalékot kell elérnie.ő
(3) Biztosító egyesület a tevékenységi engedélyét kizárólag akkor kaphatja meg, ha az induló t ke pénzbeliő  

hozzájárulási részét teljes egészében befizették.
(4) A biztosító egyesület nevében, hirdetésében vagy bármely más módon használt elnevezésében köteles 

egyértelm en utalni arra, hogy egyesületi formában tevékenykedik.ű
21. § A biztosító egyesület hitel-, illetve kezesi biztosítási, valamint viszontbiztosításba vételi 

tevékenységet nem végezhet.
22. § (1) A biztosító egyesület alapszabályában rendelkezni kell:
a) az egyesület nevér l és székhelyér l,ő ő
b) céljáról és tevékenységi körér l,ő
c) a tagsági jogviszony keletkezésének és megsz nésének módjáról,ű
d) az egyesület szervezetér l,ő
e) induló t kéjér l és annak befizetési módjáról,ő ő
f) a tagsági hozzájárulás kialakítási elveir l, biztosítási ágazatonként meghatározott mértékér l, fizetésénekő ő  

módjáról,
g) az eredmény felhasználási elveir l,ő
h) a veszteség rendezésének módjáról,
i) a szükségessé váló pótlólagos befizetési kötelezettség el írásáról, illetve a szolgáltatás csökkentésénekő  

lehet ségér l,ő ő
j) megsz nés esetén az egyesületi vagyon felhasználásáról, a fennálló kötelezettségek, ezen belül aű  

biztosítási kötelezettségek elkülönített rendezésér l.ő
(2) Felel sségbiztosítási szerz dés esetén az (1) bekezdés ő ő i) pontjában foglaltak szerinti 

szolgáltatáscsökkentésre nincs lehet ség.ő



(3) A százf s taglétszámot egy naptári éven keresztül átlagosan meghaladó biztosító egyesület a következő ő 
évi rendes közgy lésén kötelesű

a) legalább öt, legfeljebb tizenegy tagú igazgatóságot és
b) legalább három, legfeljebb tizenöt tagú felügyel  bizottságotő

választani.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az alapszabályban foglalt elnevezést l függetlenülő
a) igazgatóság alatt az egyesület ügyvezetését,
b) felügyel  bizottság alatt az egyesület ellen rzését ellátó testület értend .ő ő ő
23. § A tárgyévi nyereségnek az alapszabályban meghatározott részét az alapszabályban meghatározott 

módon és mértékben kell visszajuttatni a biztosítottaknak.
24. § (1) A biztosító egyesület legfels  szerve - ha ezt az alapszabály lehet vé teszi - jogosult pótlólagoső ő  

befizetési kötelezettség el írására, illetve a szolgáltatások csökkentésének elrendelésére, ha más források nemő  
elégségesek az egyesület tárgyévi kötelezettségeinek teljesítésére.

(2) A pótlólagos befizetési kötelezettség alapján a biztosító egyesület tagja által teljesítend  befizetés nemő  
haladhatja meg a biztosító egyesület tagja által a pótlólagos befizetési kötelezettség teljesítése nélkül a 
biztosító egyesület részére bármilyen jogcímen évente teljesített befizetések 100 százalékát.

(3) A tagdíjakat és pótlólagos befizetéseket, valamint az egyesületnek a tagsági hozzájárulás alapján 
nyújtott biztosítói szolgáltatásait az alapszabályban kell megállapítani, azonos feltételek esetén azonos 
alapelvek szerint.

25. § (1) A Felügyelet a biztosító egyesület biztonságos m ködése érdekében legfeljebb 90 százalékosű  
viszontbiztosításba adási kötelezettséget írhat el .ő

(2) A biztosító egyesület az általa vállalt kockázatot nem adhatja teljes egészében viszontbiztosításba.
26. § A biztosító egyesület - az Et.-ben meghatározott eseteken túlmen en - megsz nik, haő ű
a) az alapszabályban a m ködésére meghatározott id szak eltelt,ű ő
b) alapítási vagy tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonja.
27. § (1) A biztosító egyesület tagjai legalább háromnegyedének hozzájárulása szükséges az egyesület 

feloszlásához, egyesüléséhez (beolvadásához vagy összeolvadásához).
(2) Biztosító egyesület feloszlása esetén a tagok biztosítási jogviszonya a biztosító egyesület 

megsz nésének id pontjában sz nik meg.ű ő ű
28. § Az évközben belép  vagy kiváló tag részére id arányos tagdíjat, illet leg pótlólagos befizetést lehető ő ő  

el írni. Pótlólagos befizetést csak olyan mértékben lehet el írni, amilyen mértékben az év folyamán aő ő  
tagdíjak növelésére vagy a szolgáltatások leszállítására került sor.

A harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe

29. § (1) Harmadik országbeli biztosító belföldön biztosítási tevékenységet folytató fióktelepe az 
engedélyezett biztosítási ágon belül a biztosítási tevékenységet teljeskör en végezheti.ű

(2) A harmadik országbeli biztosító fióktelepének rendelkeznie kell - elfogadását követ  30 napon belül -ő  
az alapító harmadik országbeli biztosítónak a székhely szerinti országban nyilvánosságra hozott éves 
beszámolójával és üzleti jelentésével mind a székhely szerinti ország nyelvén, mind pedig annak hiteles 
magyar fordításában. A harmadik országbeli biztosító fióktelepe az ügyfelek kérésére az éves beszámolót 
helyszíni betekintésre köteles átadni.

30. § (1) A harmadik országbeli biztosító fióktelepének a biztosítási szerz dés megkötését, illetveő  
fennállását tanúsító okiratokat - ideértve a szerz dési feltételeket - magyar nyelven kell kiállítania.ő

(2) A harmadik országbeli biztosító fióktelepe olyan ág végzésére kérhet engedélyt, amelyre az alapító 
külföldi biztosító a székhely szerinti országban engedéllyel rendelkezik, figyelemmel a 64. § (2) 
bekezdésében foglaltakra.

A másik tagállamban székhellyel rendelkez  biztosító magyarországi fióktelepeő

31. § A másik tagállamban székhellyel rendelkez  biztosító magyarországi fióktelepének a biztosításiő  
szerz dés megkötését, illetve fennállását tanúsító okiratokat - ideértve a szerz dési feltételeket - magyarő ő  
nyelven kell kiállítania.

32. § (1) Ha a Felügyeletet másik tagállam felügyeleti hatósága tájékoztatja arról, hogy a tagállamban 
székhellyel rendelkez  biztosító fióktelepet kíván létesíteni a Magyar Köztársaság területén, akkor aő  
Felügyelet a tájékoztatás kézhezvételét l számított 2 hónapon belül tájékoztatja a tagállam felügyeletiő  
hatóságát a biztosítási tevékenység magyarországi végzésének feltételeir l.ő



(2) A másik tagállamban székhellyel rendelkez  biztosító magyarországi fióktelepe tevékenységét aő  
Felügyelet tájékoztatásának kézhezvételét követ en, illetve a tájékoztatásra rendelkezésre álló 2 hónaposő  
id tartam lejártát követ en kezdheti meg.ő ő

(3) A másik tagállamban székhellyel rendelkez  biztosító magyarországi fióktelepe m ködése soránő ű  
köteles a f bb adataiban (fióktelep tevékenysége, üzleti terv, fióktelep irányítását ellátó felel s személyő ő  
megnevezése, fióktelep címe, fióktelep szervezeti felépítésére, irányítására, ellen rzési rendjére vonatkozóő  
adatok) bekövetkez  változásról legkés bb a változást megel z  1 hónapon belül a Felügyeletet írásbanő ő ő ő  
értesíteni.

(4) A Felügyelet nem rendszeres tájékoztatást kérhet a másik tagállamban székhellyel rendelkez  biztosítóő  
magyarországi fióktelepét l a terjesztett biztosítási szerz dési feltételekr l és az ezzel összefüggő ő ő ő 
dokumentumokról annak igazolására, hogy azok megfelelnek a nemzeti jogszabályoknak.

II. Fejezet

A BIZTOSÍTÁSI RENDSZER EGYÉB RÉSZTVEV IŐ

A biztosításközvetítő

33. § (1) A biztosításközvetít i és a viszontbiztosítás közvetít i tevékenység (a továbbiakban:ő ő  
biztosításközvetít i tevékenység) a biztosítási vagy viszontbiztosítási szerz dés (a továbbiakban: biztosításiő ő  
szerz dés) létrehozására irányuló rendszeres, üzletszer  tevékenység. E tevékenység kiterjed a biztosításiő ű  
szerz dések megkötésének el segítésére, biztosítási termékek ismertetésére, ajánlására, az ezzel kapcsolatoső ő  
felvilágosításra, illetve a biztosítási szerz dések megkötésére, a biztosítási szerz dések értékesítésénekő ő  
szervezésére, továbbá a biztosítási szerz dések lebonyolításában és teljesítésében való közrem ködésre.ő ű

(2) Nem min sül biztosításközvetít i tevékenységnekő ő
a) a más szakmai tevékenység keretében nyújtott információszolgáltatás, amennyiben a tevékenység célja 

nem az, hogy az ügyfélnek segítséget nyújtson egy biztosítási szerz dés megkötésében vagy teljesítésében,ő
b) közrem ködés követelések behajtásában,ű
c) a kárfelmérési és értékbecslési tevékenység.
(3) Biztosításközvetít i tevékenységet függ  biztosításközvetít , illetve független biztosításközvetítő ő ő ő 

végezhet.
(4) A függ  biztosításközvetít  (a továbbiakban: ügynök) egy biztosító biztosítási termékeit vagy többő ő  

biztosító egymással nem versenyz  biztosítási termékeit közvetíti. Független biztosításközvetít  - az (5)ő ő  
bekezdésben és a 35. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - minden egyéb biztosításközvetít .ő

(5) Függ  biztosításközvetít nek min sül az a biztosításközvetít , aki a közvetítést a f tevékenységéhező ő ő ő ő  
kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan, azt kiegészít  tevékenységként végzi, amennyibenő  
biztosítási díjat nem vesz át, illetve az ügyfélnek járó összeget nem fizet ki.

(6) A függ  biztosításközvetít  a biztosítási szerz dést a biztosítóval fennálló munkaviszonya keretébenő ő ő  
vagy a biztosító megbízása alapján közvetíti.

(7) A biztosításközvetít vel munkaviszonyban, megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyébő  
jogviszonyban álló, biztosításközvetít i tevékenységet végz  személy biztosításközvetít i tevékenységő ő ő  
végzésére irányuló további munkaviszonyt, megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt 
másik biztosítóval, biztosításközvetít vel nem létesíthet. A biztosításközvetít vel munkaviszonyban,ő ő  
megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, biztosításközvetít i tevékenységet végző ő 
személy biztosításközvetít i tevékenységének végzésére mással további megbízási, illetve munkavégzésreő  
irányuló - munkaviszonynak nem min sül  - egyéb jogviszonyt nem létesíthet.ő ő

(8) Az önálló kereskedelmi ügynöki szerz désr l szóló 2000. évi CXVII. törvényben foglaltak szerintiő ő  
kiegyenlítés a biztosítóval fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján biztosításközvetít iő  
tevékenységet végz  ügynököt és többes ügynököt csak erre irányuló, a biztosítóval írásban megkötöttő  
megállapodás esetében illeti meg.

34. § Biztosításközvetít i tevékenységet - az e törvényben foglalt kivételekkel - kizárólag olyan személyő  
végezhet, aki szerepel a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban.

35. § (1) Nem kell nyilvántartásba venni azt a személyt, akinek biztosításközvetít i tevékenysége kizárólagő  
olyan biztosítási szerz désekre vonatkozik, amelyek az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:ő

a) a biztosításközvetít  által közvetített biztosítási szerz dések kizárólag ezek feltételeinek ismeretét teszikő ő  
szükségessé,

b) a közvetített szerz dések nem életbiztosítási szerz dések,ő ő
c) a közvetített szerz dések nem tartalmaznak felel sségi kockázatot,ő ő
d) a biztosításközvetít i tevékenység nem min sül a közvetít  f  tevékenységének,ő ő ő ő



e) a közvetített szerz dés a közvetít  által végzett f  tevékenységhez kapcsolódik,ő ő ő
f) a közvetített szerz dés éves biztosítási díja nem haladja meg a 125 ezer forintot, és a biztosításiő  

szerz dés teljes tartama nem haladja meg az 5 évet,ő
g) a biztosítási id szak nem haladja meg a 365 napot,ő
h) a biztosítás kizárólag kiegészít je a szolgáltató által szolgáltatott terméknek vagy a nyújtottő  

szolgáltatásnak és a következ kre nyújt fedezetet:ő
ha) a szolgáltató által szállított árucikkek törésének, elvesztésének vagy károsodásának kockázatára, vagy
hb) a szolgáltatónál megrendelt utazás során a poggyász elvesztésére vagy sérülésére és egyéb 

kockázatokra, akkor is, ha a biztosítás életbiztosításra vagy felel sségi kockázatokra szól, feltéve, hogy aő  
fedezet az utazással kapcsolatos kockázatokra vonatkozó f  kockázat kiegészít  kockázata.ő ő

(2) A biztosításközvetít  nyilvántartására vonatkozó szabályokat abban az esetben sem kell alkalmazni, haő  
a biztosításközvetít i tevékenységető

a) a biztosító,
b) a biztosító munkavállalója, illetve
c) gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban álló, a gazdálkodó szervezet vezet inek körébe nem tartozóő  

természetes személy végzi, aki kizárólag a biztosításközvetít i tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő ő 
tevékenységet végez,

d) a Hpt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott hitelintézettel vagy a postáról szóló 2003. évi CI. törvényben 
meghatározott egyetemes postai szolgáltatóval munkaviszonyban álló természetes személy a munkáltatója 
utasításainak megfelel en, a munkáltató ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében vagy mobilposta útján végzi,ő

e) a Vám- és Pénzügy rséggel szolgálati jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyébő  
jogviszonyban álló természetes személy - kizárólag az EU területén érvényes felel sségbiztosítási fedezettelő  
nem rendelkez  harmadik országbeli gépjárm  üzembentartójának (vezet jének) külön jogszabálybanő ű ő  
meghatározott kötelez  felel sségbiztosítási szerz désének értékesítésével kapcsolatban - végzi.ő ő ő

(3) Az Európai Unió másik tagállamában nyilvántartásba vett biztosításközvetít  esetében a Felügyelető  
által történ  nyilvántartásba vétel nem szükséges a biztosításközvetít i tevékenység folytatásához.ő ő

(4) A felügyeleti nyilvántartásba vétel nélkül biztosításközvetít i tevékenység végzésére jogosultő  
természetes személy nem köteles eleget tenni a 48. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek.

(5) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek szerint biztosításközvetít i tevékenységet végző ő 
hitelintézettel, postai szolgáltatóval munkaviszonyban álló természetes személy kizárólag abban az esetben 
végezhet biztosításközvetít i tevékenységet, ha az általa közvetített termékekkel kapcsolatban megfelelő ő 
képzést kapott. A szakmai követelmények ellen rzéséért a munkáltató és az a biztosító felel s, akinek aő ő  
természetes személy a biztosítási termékét közvetíti.

(6) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek szerint biztosításközvetít i tevékenységet végző ő 
hitelintézettel, postai szolgáltatóval munkaviszonyban álló, biztosításközvetít i tevékenységet végz , az (5)ő ő  
bekezdésben meghatározott képzettségi követelménynek megfelel  természetes személyt a munkáltatójaő  
köteles bels  nyilvántartásba venni.ő

36. § (1) A Felügyelet az e törvény alapján engedélyezett, illetve bejelentett biztosításközvetít kr lő ő  
nyilvántartást vezet (felügyeleti nyilvántartás). A felügyeleti nyilvántartás adatait e törvény 5. számú 
melléklete tartalmazza.

(2) A felügyeleti nyilvántartásba vétel során a Felügyelet a biztosításközvetít  természetes személy, illetveő  
gazdálkodó szervezet számára nyilvántartási számot állapít meg.

(3) Ugyanazon természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet részére újabb nyilvántartási szám nem 
állapítható meg és ugyanazt a nyilvántartási számot újabb természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet 
nem kaphatja meg.

(4) A biztosításközvetít i tevékenységet végz  természetes személy nevét, illetve gazdálkodó szervezető ő  
nevét és székhelyét, valamint az 5. számú melléklet 1. A) pontja b)-g) alpontjában és 1. B) pontja b)-f)  
alpontjában szerepl  adatokat a Felügyelet az internetes honlapján folyamatosan közzéteszi.ő

(5) A biztosításközvetít i tevékenységet végz  természetes személy az e törvény 13. számú mellékletébenő ő  
meghatározott szakképesítést az els  nyilvántartásba vételt követ  24 hónapon belül köteles megszerezni, éső ő  
azt a foglalkoztató biztosító, illetve független biztosításközvetít  részére 15 napon belül bejelenteni. A függő ő 
biztosításközvetít ként nyilvántartott természetes személy a független biztosításközvetít ként történtő ő  
nyilvántartásba vételét követ  24 hónapon belül köteles az e törvény 13. számú mellékletében meghatározottő  
szakképesítést megszerezni és azt a foglalkoztató független biztosításközvetít  részére 15 napon belülő  
bejelenteni.

(6) Amennyiben a biztosításközvetít i tevékenységet végz  természetes személy a külön jogszabálybanő ő  
meghatározott szakképesítést az (5) bekezdésben megállapított határid n belül nem szerzi meg, a Felügyelető  
törli a nyilvántartásból.

(7) A biztosító, illetve a független biztosításközvetít  köteles a Felügyeletnek 15 napon belül a Felügyelető  
által meghatározott módon bejelenteni, amennyiben a közvetít  tevékenységet végz  természetes személy aző ő  



(5) bekezdésben meghatározott határid n belül a külön jogszabályban meghatározott végzettség, illetveő  
szakképesítés megszerzését nem igazolta.

37. § (1) A biztosításközvetít  - ha törvény eltér en nem rendelkezik - a biztosítási szerz dés megkötésétő ő ő  
megel z en köteles a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén vagy az ügyféllel történő ő ő 
megállapodásban kikötött más nyelven írásban tájékoztatást adni:

a) nevér l (cégnevér l), állandó lakóhelyér l (székhelyér l), a székhely államának és felügyeletiő ő ő ő  
hatóságának megjelölésér l,ő

b) arról, hogy függ  vagy független biztosításközvetít ként jár el,ő ő
c) ha függ  biztosításközvetít , mely biztosítók nevében jár el,ő ő
d) mindarról a közvetlen és közvetett részesedésr l, amellyel a biztosítóban, más biztosításközvetít ben,ő ő  

biztosítási szaktanácsadóban rendelkezik,
e) arról, hogy a szakmai tevékenysége során okozott kárért ki áll helyt,
f) a panasztétel lehet ségér l és annak elbírálására jogosult szervekr l,ő ő ő
g) a biztosításközvetít k felügyeleti nyilvántartásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a felügyeletiő  

nyilvántartásban szerepel, ideértve az ennek ellen rzésére vonatkozó lehet ségek megjelölését is.ő ő
(2) A tájékoztatást azon személyek részére kell teljesíteni, akik a biztosítási (viszontbiztosítási) szerz déső  

létrejötte esetén a biztosított (viszontbiztosított) vagy a biztosítóval szerz d  fél pozíciójába kerülnek.ő ő

A független biztosításközvetítő

38. § (1) Független biztosításközvetít i tevékenységet a Felügyelet - alkuszi vagy többes ügynökiő  
tevékenységre vonatkozó - engedélye alapján olyan

a) részvénytársaság,
b) legalább 5 millió forint törzst kével rendelkez  korlátolt felel sség  társaság,ő ő ő ű
c) harmadik országban székhellyel rendelkez  független biztosításközvetít  legalább 5 millió forint t kévelő ő ő  

rendelkez  magyarországi fióktelepeő
végezhet, amely e tevékenységet kizárólagosan végzi. A független biztosításközvetít  biztosítási szaktanácsotő  
is adhat, illetve a Felügyelet külön engedélye alapján a biztosítással vagy a biztosításközvetít iő  
tevékenységgel közvetlenül összefügg  tevékenységet is folytathat. A független biztosításközvetít i fióktelepő ő  
esetén az Fkt. fióktelepre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Abban a kérdésben, hogy valamely tevékenység e törvény értelmében biztosításközvetít i, vagy azzalő  
közvetlenül összefügg  tevékenységnek min sül-e, vitás esetben a Felügyelet határoz.ő ő

(3) Nem szükséges a Felügyelet engedélye az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező 
független biztosításközvetít  esetében fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatásként történő ő 
tevékenység végzéshez.

(4) Ha a független biztosításközvetít  m ködése során saját t kéje az (1) bekezdésben írt minimáliső ű ő  
alapt ke (törzst ke) mértéke alá csökken, a független biztosításközvetít  köteles a saját t két az el írtő ő ő ő ő  
minimális alapt ke (törzst ke) mértékéig kiegészíteni.ő ő

(5) Független biztosításközvetít i tevékenység végzésének feltétele az (1) bekezdésben foglaltakon túl aő  
következ :ő

a) a tevékenység folytatásához üzlethelyiség tulajdon-, használati vagy bérleti joga,
b) a végzett tevékenység egyedi azonosítására alkalmas folyamatos nyilvántartás.
(6) A független biztosításközvetít i tevékenység irányítója kizárólag olyan személy lehet, akiő
a) büntetlen el élet , továbbá nem vezet  tisztségvisel je olyan gazdasági társaságnak, amellyel szemben aő ű ő ő  

kérelem benyújtását megel z  három évben cs d- vagy felszámolási eljárás indult,ő ő ő
b) fels fokú végzettséggel rendelkezik, továbbá korábban biztosítónál, biztosításközvetít i tevékenységető ő  

folytató gazdálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen vagy a 
megfelel  szakmai érdek-képviseleti szervnél legalább 3 évig biztosításszakmai vezet  beosztást töltött be,ő ő  
vagy biztosítási szaktanácsadóként m ködött, vagy e szerveknél összesen 5 éves munkaviszonnyal,ű  
köztisztvisel i jogviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik; illetveő  
középfokú végzettséggel rendelkezik és korábban biztosítónál vagy biztosításközvetítést folytató gazdálkodó 
szervezetnél legalább 7 éven át biztosításszakmai vezet i beosztást töltött be, éső

c) kizárólag az adott biztosításközvetít nél folytatja közvetít i tevékenységét,ő ő
d) biztosítóval nem áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
(7) A (6) bekezdés b) pontjában el írt szakmai gyakorlat befejezése nem eshet a nyilvántartásba vétel irántiő  

kérelem benyújtását 10 évvel megel z  id pontnál korábbi id pontra.ő ő ő ő
39. § (1) A független biztosításközvetít  köteles tevékenységének felel sségbiztosítására mindenkorő ő  

legalább káreseményenkénti 250 millió forint, illetve évente együttesen legalább 375 millió forint összeg , azű  
Európai Unió egész területére kiterjed  hatályú felel sségbiztosítással, vagy 375 millió forint vagyoniő ő  



biztosítékkal rendelkezni. Az engedély megadásának feltétele, hogy a független biztosításközvetít  igazolja aő  
Felügyeletnek a felel sségbiztosítási szerz dés megkötését vagy a vagyoni biztosíték meglétét.ő ő

(2) A független biztosításközvetít i felel sségbiztosítási szerz dés minimális tartalmi követelményeit aő ő ő  
kormány rendeletben állapítja meg.

40. § (1) A független biztosításközvetít  engedélyét a Felügyelet visszavonhatja és ezzel egyidej leg aő ű  
nyilvántartásából törölheti, ha

a) az e törvényben el írt nyilvántartásba vételi és m ködési feltételek bármelyikének nem felel meg,ő ű
b) nyilvántartása, illetve az éves beszámolója nem felel meg a valóságnak,
c) m ködése súlyosan vagy ismétl d en sérti a biztosítottak érdekeit,ű ő ő
d) ellen rzése során bebizonyosodik, hogy a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat ismételten vagyő  

súlyosan megsértette,
e) az engedély megadásától számított 1 éven belül a független biztosításközvetít  tevékenységét nemő  

kezdte meg, vagy a független biztosításközvetít i tevékenységet engedély nélkül 6 hónapon túl felfüggeszti,ő
f) a független biztosításközvetít  tevékenysége felfüggesztésének id tartama alatt a jogsért  helyzető ő ő  

megszüntetése érdekében tett felügyeleti intézkedések nem vezettek eredményre.
(2) A harmadik országbeli független biztosításközvetít  fióktelep engedélyét a Felügyelet - az (1)ő  

bekezdésben foglaltakon túlmen en - akkor is visszavonja, ha a külföldi biztosításközvetít  a székhelyeő ő  
szerinti ország jogszabályai alapján már nem jogosult független biztosításközvetít i tevékenység végzésére.ő

41. § (1) A független biztosításközvetít  köteles meggy z dni arról, hogy az általa alkalmazott, illetveő ő ő  
megbízott biztosításközvetítést végz  természetes személy, vagy ha a közvetít i tevékenységgel gazdálkodóő ő  
szervezetet bízott meg, ennél a szervezetnél közvetít i tevékenységet végz  természetes személy szerepel-e aő ő  
felügyeleti nyilvántartásban.

(2) Független biztosításközvetít i tevékenységet csak olyan természetes személy végezhet - függetlenő  
biztosításközvetít i tevékenységet végz  gazdálkodó szervezeten, illetve az e gazdálkodó szervezettel egyébő ő  
jogviszonyban álló gazdálkodó szervezeten belül -, aki büntetlen el élet , fels fokú végzettséggel vagy az eő ű ő  
törvény 13. számú mellékletében meghatározott szakképesítéssel rendelkezik.

(3) A független biztosításközvetít  az általa alkalmazott, megbízott, illetve egyéb munkavégzésre irányulóő  
jogviszony keretében biztosításközvetítést végz  természetes személyekr l, vagy ha a közvetít iő ő ő  
tevékenységgel gazdálkodó szervezetet bízott meg, akkor err l a gazdálkodó szervezetr l, illetve az ennél aő ő  
szervezetnél közvetít i tevékenységet végz  természetes személyekr l köteles nyilvántartást vezetni. Aő ő ő  
nyilvántartásban szerepl  adatok körét az 5. számú melléklet 2. pontja tartalmazza. Az 5. számú melléklet 2.ő  
pontjában (az A) b), fb) és fc) alpont, valamint a B) b) alpont kivételével) meghatározott adatokban 
bekövetkezett változásokról a független biztosításközvetít  köteles a Felügyeletet 30 napon belül tájékoztatni.ő

(4) A biztosításközvetít  a felügyeleti nyilvántartásba annak a biztosítónak vagy függetlenő  
biztosításközvetít nek a bejelentése alapján kerül, akinek a biztosításközvetít  biztosítást közvetít. Aő ő  
biztosításközvetít  adataiban beállt változást - a (3) bekezdés alapján - a biztosító vagy a függetlenő  
biztosításközvetít  köteles a Felügyeletnek bejelenteni.ő

(5) A biztosító vagy a független biztosításközvetít  a biztosításközvetít  bejelentését, illetve adatainakő ő  
változását a Felügyelet által el írt módon teszi meg.ő

(6) A biztosításközvetít  természetes személy, gazdálkodó szervezet és a vele jogviszonyban állóő  
biztosításközvetít  természetes személy köteles a nyilvántartást vezet  biztosítónak vagy függetlenő ő  
biztosításközvetít nek a nyilvántartásba vételi feltételek teljesítését igazolni.ő

42. § (1) A független biztosításközvetít  a tevékenysége során a biztosítási szakmai szabályokat mindenkorő  
megtartva köteles eljárni. A független biztosításközvetít  e kötelezettsége elmulasztásáért (függetlenő  
biztosításközvetít i m hiba), így különösen a téves tanácsadásért, a szabálytalan díjkezelésért, aő ű  
nyilatkozatok késedelmes továbbításáért felel s. Ezen felel ssége kiterjed a nevében eljáró személyekő ő  
tevékenységére is.

(2) A független biztosításközvetít  köteles az ügyfél által befizetett, a biztosítót megillet , illetve aő ő  
biztosító által befizetett, az ügyfelet megillet  összegeket elkülönített ügyfélszámlákon tartani. Aző  
ügyfélszámlákon szerepl  összegek más hitelez k kielégítésére cs d-, illetve felszámolási eljárás esetén semő ő ő  
használhatók fel.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában ügyfélszámlának tekintend  az a letéti számla, amelyen a függetlenő  
biztosításközvetít  kizárólag az ügyfelek által befizetett, a biztosítókat megillet , illetve a biztosítók általő ő  
befizetett, az ügyfeleket megillet  összegeket tarthatja.ő

43. § A független biztosításközvetít  kizárólag a Felügyelet erre vonatkozó engedélye alapján alapíthat máső  
független biztosításközvetít i tevékenységet folytató gazdasági társaságot, szerezhet ilyen tevékenységető  
folytató társaságban befolyásoló részesedést.

44. § (1) A független biztosításközvetít  köteles a lebonyolított biztosítási ügyletekr l a 153. §-165. §ő ő  
szabályainak betartásával egyedi azonosításra alkalmas nyilvántartást vezetni.



(2) A nyilvántartás egyedi azonosításra nem alkalmas f bb adatait tartalmazó éves jelentést a tárgyévető  
követ  év május 31-ig a Felügyeletnek meg kell küldeni.ő

(3) A független biztosításközvetít i jelentés szabályait a pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg.ő
45. § A független biztosításközvetít  biztosításközvetít i tevékenysége soránő ő
a) az ügyfél megbízásából jár el (alkusz), vagy
b) egyidej leg több biztosítóval fennálló jogviszony alapján azok egymással verseng  termékeit közvetítiű ő  

(többes ügynök).

Az alkusz

46. § (1) Az alkusz el készíti a biztosítási szerz dés megkötését. Tevékenysége kiterjedhet a megbízóő ő  
képviseletében a szerz dés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történ  közrem ködésre. Aő ő ű  
biztosító ez irányú hozzájárulása esetén, az ügyfél megbízásából jogosult a biztosítási díj átvételére, valamint 
a biztosító hozzájárulása vagy az ügyfél felhatalmazása alapján a kockázat felmérésében, a szerz désb lő ő  
ered  jogok és kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában való közrem ködésre.ő ű

(2) Az alkuszi tevékenységet végz  gazdálkodó szervezet ügynöki és többes ügynöki tevékenységet nemő  
végezhet.

(3) Az alkusz a biztosítási szerz dés megkötésének el készítése során köteles kielégít  mennyiség , aő ő ő ű  
piacon hozzáférhet  biztosítási szerz dést elemezni.ő ő

(4) A biztosítási szerz dés megkötése el tt az alkusz köteles az ügyfél tájékoztatása alapján pontosítani aző ő  
ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a közvetít  által a biztosításiő  
termékkel összefüggésben adott szaktanácsot alátámasztják.

Többes ügynök

47. § (1) A többes ügynök el készíti a biztosítási szerz dés megkötését. Tevékenysége kiterjedhet aő ő  
szerz dés megkötésén túl a biztosító ez irányú meghatalmazása esetén a biztosítási díj átvételére, valamint aő  
szerz désb l ered  jogok és kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában való közrem ködésre.ő ő ő ű

(2) A többes ügynök alkuszi tevékenységet nem végezhet.

Az ügynök

48. § (1) Az ügynök el készíti a biztosítási szerz dés megkötését. Tevékenysége kiterjedhet a szerz déső ő ő  
megkötésén túl - a biztosító ez irányú meghatalmazása esetén - a biztosítási díj átvételére, valamint a biztosító 
szerz désb l ered  jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek teljesítésében való közrem ködésre és aő ő ő ű  
szerz déskötés lebonyolításában való közrem ködésre. Az ügynök köteles az általa közvetített termékekő ű  
alapos ismeretével rendelkezni.

(2) Az ügynök - és az általa közvetítésre igénybe vett, vele munkaviszonyban, megbízási, illetve 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy - közvetít i tevékenysége során okozott kárért aő  
biztosító felel s. Ha az ügynök több biztosító megbízása alapján végzi közvetít i tevékenységét, a közvetít iő ő ő  
tevékenységével okozott kárért az a biztosító felel s, amely termékének közvetítése során az ügynök a kártő  
okozta.

(3) Ügynöki tevékenységet csak olyan természetes személy végezhet (beleértve a biztosításközvetít iő  
tevékenységet végz  gazdálkodó szervezet, illetve e szervezettel megbízási vagy egyéb jogviszonyban álló,ő  
biztosításközvetít i tevékenységet végz  szervezet keretein belül végzett tevékenységet is), aki büntetlenő ő  
el élet , fels fokú végzettséggel vagy az e törvény 13. számú mellékletében meghatározott szakképesítésselő ű ő  
rendelkezik.

(4) Az ügynök, valamint az általa foglalkoztatott, a biztosításközvetít i tevékenységért felel s, azt irányítóő ő  
természetes személy vonatkozásában teljesül a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel való 
rendelkezés követelménye, ha a fenti bekezdésben hivatkozott jogszabály szerint elfogadottnak min sítettő  
biztosításközvetít i alapképzési vizsgáztatást végz  biztosítónál ilyen képzésen vett részt, és a biztosító általő ő  
igazolt módon sikeres vizsgát tett.

(5) A felügyeleti nyilvántartásba vételre kötelezett, biztosításközvetítést végz  természetes személy aő  
biztosításközvetít i tevékenységet a biztosító vagy a független biztosításközvetít  által kiállított arcképeső ő  
igazolvány alapján folytathatja. Az igazolványnak tartalmaznia kell a természetes személy nevét, címét, a 
felügyeleti nyilvántartásba vételekor a Felügyelet által megállapított nyilvántartási számát. Abban az esetben, 
ha a nyilvántartásba vett természetes személy gazdálkodó szervezet keretében végzi tevékenységét, az 
igazolvány tartalmazza a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) 
is.



(6) A Felügyelet az ügynököt - a 36. § (6) bekezdésében foglalt eseten túl - a nyilvántartásából törli, ha
a) az e törvényben el írt nyilvántartásba vételi és m ködési feltételek bármelyikének nem felel meg,ő ű
b) m ködése súlyosan vagy ismétl d en sértette a biztosítottak érdekeit.ű ő ő
(7) Ha a Felügyelet az ügynököt a felügyeleti nyilvántartásból törli, az ügynök köteles az arcképes 

igazolványt a kibocsátónak visszaadni.
49. § (1) A biztosító köteles meggy z dni arról, hogy az általa megbízott biztosításközvetítést végző ő ő 

természetes személy, vagy, ha a közvetít i tevékenységgel gazdálkodó szervezetet bízott meg, ennél aő  
szervezetnél közvetít  tevékenységet végz  természetes személy szerepel-e a felügyeleti nyilvántartásban.ő ő

(2) A biztosító az általa alkalmazott vagy megbízott biztosításközvetítést végz  természetes személyekr l,ő ő  
vagy, ha a közvetít i tevékenységgel gazdálkodó szervezetet bízott meg, akkor err l a gazdálkodóő ő  
szervezetr l, illetve az ennél a szervezetnél közvetít  tevékenységet végz  természetes személyr l köteleső ő ő ő  
nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás részletes szabályait az 5. számú melléklet 2. pontja tartalmazza. A 
biztosító köteles e nyilvántartásban az 5. számú melléklet 2. pontjában (Az A) b), fb) és fc), valamint a B) b) 
alpont kivételével) meghatározott adatokban bekövetkezett változásokról a Felügyeletet 30 napon belül 
tájékoztatni.

(3) A közvetlenül biztosításközvetítést végz  természetes személyek nyilvántartásának dokumentumaitő  
(erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél másolata) a biztosító minden egyes, vele jogviszonyban 
álló biztosításközvetítést végz  természetes személy vonatkozásában köteles a jogviszony megsz nésétő ű  
követ  5 évig meg rizni.ő ő

A vezérügynök

50. § (1) A vezérügynök a biztosító azon ügynöke, akinek a biztosító teljes kör  felhatalmazást adottű  
mindannak a jogkörnek az ellátására, amely a biztosító üzletviteléhez szükséges, így különösen a szerz déső  
megkötésére, a kötvény kiállítására és a biztosítási díj átvételére. A vezérügynök kizárólag egy biztosítóval 
állhat biztosításközvetítésre irányuló jogviszonyban.

(2) A biztosító a vezérügynök foglalkoztatása el tt köteles a Felügyelet engedélyét kérni.ő
(3) Vezérügynök és a vezérügynöki tevékenység irányítója kizárólag olyan személy lehet, aki
a) büntetlen el élet ,ő ű
b) fels fokú végzettséggel rendelkezik, továbbá korábban biztosítónál, biztosításközvetít i tevékenységető ő  

folytató gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy a 
megfelel  szakmai érdek-képviseleti szervnél legalább 3 évig biztosításszakmai vezet  beosztást töltött be,ő ő  
vagy szaktanácsadóként, vagy 5 évig biztosításközvetít ként m ködött, vagy e szerveknél összesen 5 éveső ű  
szakmai munkaviszonnyal, köztisztvisel i jogviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyalő  
rendelkezik; illetve középfokú végzettséggel rendelkezik és korábban biztosítónál vagy biztosításközvetít nélő  
legalább 7 éven át biztosításszakmai vezet i beosztást töltött be.ő

(4) A (3) bekezdés b) pontjában el írt szakmai gyakorlat befejezése nem eshet a nyilvántartásba vétel irántiő  
kérelem benyújtását 10 évvel megel z  id pontnál korábbi id pontra.ő ő ő ő

A biztosítási szaktanácsadó

51. § (1) A biztosítási szaktanácsadó (a továbbiakban: szaktanácsadó) írásos megbízási szerz dés alapján,ő  
kizárólag a megbízótól származó tanácsadói díj ellenében a biztosítási tevékenységgel összefügg  biztosításiő  
szaktanácsot nyújt és személyesen is közrem ködik annak megvalósításában. A szaktanácsadó biztosításiű  
(viszontbiztosítási) szerz dést nem közvetíthet.ő

(2) Szaktanácsadói tevékenységet kizárólag olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet 
végezhet, akit a Felügyelet nyilvántartásba vett. A felügyeleti nyilvántartás adatait e törvény 5. számú 
mellékletének 1.C) és 1.D) pontja tartalmazza. A szaktanácsadó természetes személy, illetve a szaktanácsadó 
gazdálkodó szervezeten belül a szaktanácsadói tevékenységet irányító nevét, illetve a gazdálkodó szervezet 
nevét és székhelyét, valamint az 5. számú melléklet 1.C) b)-d) alpontjának, valamint az 1.D) b) és c) 
alpontjának adatait a Felügyelet honlapján nyilvánosságra hozza.

(3) A szaktanácsadói tevékenységet folytató természetes személy, gazdálkodó szervezet és a külföldi 
szaktanácsadó magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: szaktanácsadói fióktelep) köteles e tevékenységére 
káreseményenként és évente legalább 50 millió forint összeg  felel sségbiztosítással, vagy 50 millió forintű ő  
összeg  vagyoni biztosítékkal rendelkezni. A szaktanácsadó felel sségbiztosítási szerz dés minimálisű ő ő  
tartalmi követelményeit a Kormány rendeletben állapítja meg. A felügyeleti nyilvántartásba vétel feltétele, 
hogy a szaktanácsadó igazolja a Felügyeletnek a felel sségbiztosítási szerz dés megkötését vagy a vagyoniő ő  
biztosíték meglétét.



52. § (1) Gazdálkodó szervezet esetében a biztosítási szaktanácsadás folytatásának feltétele, hogy a 
gazdálkodó szervezet korábban nem állt, illetve a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának 
id pontjában nem áll cs d- vagy felszámolási eljárás alatt.ő ő

(2) Szaktanácsadóként és szaktanácsadó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, illetve 
szaktanácsadó fióktelepnél a szaktanácsadói tevékenység irányítójaként kizárólag az a személy járhat el, aki

a) büntetlen el élet ,ő ű
b) fels fokú végzettséggel rendelkezik, továbbá korábban biztosítónál, biztosításközvetít  tevékenységető ő  

folytató gazdálkodó szervezetnél, vagy az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén, vagy a 
megfelel  szakmai érdek-képviseleti szervnél legalább 3 évig biztosításszakmai vezet  beosztást töltött be,ő ő  
vagy szaktanácsadóként m ködött, vagy e szerveknél összesen 8 éves szakmai munkaviszonnyal,ű  
köztisztvisel i jogviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik,ő

c) az e törvény 13. számú mellékletében meghatározott szakképesítéssel rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában el írt szakmai gyakorlat befejezése nem eshet a felügyeleti nyilvántartásbaő  

vétel iránti kérelem benyújtását 10 évvel megel z  id pontnál korábbi id pontra.ő ő ő ő
(4) A szaktanácsadói tevékenység megkezdéséhez szükséges nyilvántartásba vételt a Felügyelet 

megtagadja, ha a szaktanácsadó nem felel meg az 51. §-ban és e §-ban el írt feltételeknek.ő
(5) A biztosítási szakképesítéseket, ezek megszerzésének követelményeit és azon munkaköröket, amelyek 

betöltése ezen szakképesítések megszerzéséhez, mint feltételhez köt dik, a pénzügyminiszter rendeletbenő  
állapítja meg.

53. § A szaktanácsadót a Felügyelet nyilvántartásából törli, ha a szaktanácsadó
a) az e törvényben el írt nyilvántartásba vételi és m ködési feltételek bármelyikének nem felel meg, ígyő ű  

különösen, ha nem rendelkezik az e törvényben el írt felel sségbiztosítási szerz déssel, illetve vagyoniő ő ő  
biztosítékkal,

b) biztosítási vagy biztosításközvetít i tevékenységet folytat,ő
c) m ködése súlyosan vagy ismétl d en sértette a biztosítottak érdekeit,ű ő ő
d) ellen rzése során bebizonyosodik, hogy a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat ismételten vagyő  

súlyosan megsértette,
e) szaktanácsadói tevékenysége felfüggesztésének id tartama alatt a jogsért  helyzet megszüntetéseő ő  

érdekében tett felügyeleti intézkedések nem vezettek eredményre.

A független biztosításközvetít  által másik tagállamban fióktelep, illetve határonő  
átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenység szabályai

54. § (1) Ha a független biztosításközvetít  fióktelepen keresztül, illetve határon átnyúló tevékenységként,ő  
els  alkalommal másik tagállamban független biztosításközvetít i tevékenység végzését tervezi, köteles azt aő ő  
Felügyeletnek el zetesen bejelenteni.ő

(2) A Felügyelet az (1) bekezdésben foglalt bejelentés kézhezvételét l számított 1 hónapon belülő  
tájékoztatja a másik tagállam illetékes felügyeleti hatóságát a független biztosításközvetít  tervezettő  
tevékenységér l. A tájékoztatást egyidej leg közli a bejelent  független biztosításközvetít vel is.ő ű ő ő

(3) A Felügyelet a másik tagállam felügyeleti hatósága által rendelkezésre bocsátott, az érintett tagállamban 
a biztosításközvetítésre vonatkozó szabályokról köteles a bejelent t tájékoztatni.ő

(4) A független biztosításközvetít  tevékenységét a másik tagállamban a Felügyelet (2) bekezdésben foglaltő  
tájékoztatásának kézhezvételét követ en, illetve a tájékoztatásra rendelkezésre álló 1 hónapos id tartamő ő  
lejártát követ en kezdheti meg.ő

(5) Ha az Európai Unió másik tagállamának illetékes felügyeleti hatósága arról tájékoztatja a Felügyeletet, 
hogy a tagállam területén biztosításközvetít i tevékenységre jogosult els  alkalommal kívánő ő  
biztosításközvetít i tevékenységet végezni a Magyar Köztársaság területén, a Felügyelet a felügyeletiő  
tájékoztatás kézhezvételét l számított 1 hónapon belül tájékoztatja a biztosításközvetít t aő ő  
tevékenységvégzésre vonatkozó magyar szabályozásról.

A külföldi biztosító, biztosításközvetít , szaktanácsadó magyarországi képviseleteő

55. § (1) A külföldi biztosító (biztosításközvetít , szaktanácsadó) a Magyar Köztársaság területén tartóső  
képviseletet (a továbbiakban: képviselet) létesíthet.

(2) A képviselet a képviselt biztosító (biztosításközvetít , szaktanácsadó) nevében annak tevékenységétő  
ismerteti.

(3) A képviselet biztosítási, biztosításközvetít i és biztosítási szaktanácsadói tevékenységet nem végezhet.ő
(4) A képviselet megnevezésében szerepelnie kell a képviselt biztosító (biztosításközvetít , szaktanácsadó)ő  

nevének és a képviseleti jellegre történ  utalásnak.ő



(5) A képviselet akkor min sül tartósnak, haő
a) a képviseletet ellátó kiküldöttnek, illetve az egymást folyamatosan váltó kiküldötteknek az ország 

területén való tartózkodása egy naptári évben a 180 napot meghaladja, vagy
b) a kiküldött tevékenységét annak id tartamától függetlenül, tartós jellegre utaló körülmények között (pl.ő  

helyiséget bérelve) végzi.
56. § (1) A képviselet létesítését 30 napon belül a Felügyeletnek be kell jelenteni. A bejelentésnek 

tartalmaznia kell:
a) a képviselet vezet jének büntetlen el életére vonatkozó igazolását,ő ő
b) a képviselt biztosító (biztosításközvetít , szaktanácsadó) nevét, szervezeti formáját, székhelyét,ő  

bejegyzésének helyét és id pontját, tevékenységi körét, vagyonára és gazdálkodására vonatkozó f bb adatait,ő ő
c) a képviselet által végezni kívánt tevékenység megjelölését és az alkalmazni kívánt vezet (k) azonosítóő  

adatait,
d) a képviselet címét,
e) a m ködés tervezett id tartamát.ű ő
(2) A képviselet a Felügyeletnek 30 napon belül köteles bejelenteni:
a) megsz nését,ű
b) az (1) bekezdés alapján bejelentett adatokban bekövetkezett változást.

HARMADIK RÉSZ

ENGEDÉLYEZÉS ÉS BEJELENTÉS

I. Fejezet

ENGEDÉLYEZÉSI TÁRGYKÖRÖK

57. § (1) A Felügyelet engedélye szükséges:
a) a biztosító alapításához (58-62. §),
b) a biztosítási tevékenység megkezdéséhez és megszüntetéséhez, illetve a biztosítási tevékenységgel 

közvetlenül összefügg  tevékenység megkezdéséhez (63. §),ő
c) a független biztosításközvetít i, illetve vezérügynöki tevékenység végzéséhez (38. §, 50. §),ő
d) a biztosítási tevékenység módosításához (92. §),
e) a biztosítási állomány átruházásához (93-95. §),
f) a biztosító átalakulásához, egyesüléséhez, szétválásához,
g) a biztosító biztosítástechnikai tartalékainak e törvényben meghatározott mértéket meghaladó 

befektetéséhez, illetve az eszközkategóriáktól való eltéréshez,
h) a belföldi biztosító által harmadik országban m köd  biztosító, független biztosításközvetítű ő ő 

alapításához, vagy harmadik országban székhellyel rendelkez  biztosítóban, független biztosításközvetít iő ő  
tevékenységet folytató gazdasági társaságban részesedés megszerzéséhez, harmadik országban fióktelep 
létesítéséhez,

i) a belföldi független biztosításközvetít  által harmadik országban m köd  független biztosításközvetít iő ű ő ő  
tevékenységet folytató gazdasági társaság alapításához, továbbá abban vagy biztosítóban befolyásoló 
részesedés szerzéséhez, illetve harmadik országban fióktelep létesítéséhez (42. §),

j) a 111. § (1) bekezdése szerinti részesedés megszerzéséhez,
k) a független biztosításközvetít  által más független biztosításközvetít i tevékenységet folytató gazdaságiő ő  

társaság alapításához, illetve ilyen tevékenységet folytató gazdasági társaságban történ  befolyásolóő  
részesedés megszerzéséhez,

l) az élet- és nem életbiztosítási ág együttes m velésére jogosult biztosító esetében valamely biztosításiű  
ágban adódó szavatoló t kehiány másik biztosítási ágból, a 124. § (5) bekezdésének megfelel en történő ő ő 
pótlásához,

m) a 70. § (2) bekezdésének j) pontjában, a 83. §-ban és a 86-90. §-okban meghatározott személyek 
foglalkoztatásához, megbízásához, illetve kinevezéséhez, választásához,

n) az alapszabály tagi vagyonrész terhére történ  kifizetésekr l szóló szabályainak módosításához, ha aző ő  
egyesület a tagi vagyonrészeket a szavatoló t ke számításakor figyelembe veszi,ő

o) a viszontbiztosítás 126. § (5) bekezdésében meghatározott mérték  beszámításához,ű
p) a független biztosításközvetít i tevékenység kérelemre történ  felfüggesztéséhez.ő ő
(2) A kérelmez  köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy az e törvényben foglaltak szerinti engedélye(k)ő  

kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel.



(3) A Felügyelet az engedélyezés tárgyában e törvény rendelkezései, a biztosításra vonatkozó egyéb 
jogszabályok alapján, továbbá az ügyfelek érdekeire és a biztosító kötelezettségei teljesítésére tekintettel dönt.

(4) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetekben a Felügyelet mindazon feltételek meglétét vizsgálja, 
amelyeket a tevékenység megkezdésének engedélyezése során.

(5) Az (1) bekezdés h) és i) pontjai, valamint - ha a biztosítási állományt harmadik országban, illetve 
tagállamban bejegyzett biztosítótól veszik át - e) pontjának tárgyában kiadott felügyeleti engedély nem 
mentesíti a kérelmez t a kockázatviselés helye szerinti ország el írásai által megkívánt egyéb engedélyekő ő  
megszerzésének kötelezettsége alól.

(6) Az 5. § (6) bekezdésének c) pontjában meghatározott tevékenység kizárólag olyan biztosító egyesület 
részére végezhet , amellyel a biztosító a biztosítási tevékenysége körében üzleti kapcsolatban áll. Aő  
tevékenységvégzés engedélyezésének feltétele, hogy a kérelmez  rendelkezzen a Tpt.-ben a portfóliókezelésiő  
tevékenység végzéséhez el írt feltételekkel. A tevékenység végzése során a Tpt. portfóliókezelésre vonatkozóő  
szabályait alkalmazni kell.

Biztosító alapításának engedélyezése

58. § A biztosító alapítási engedély iránti kérelméhez mellékelni kell:
a) az alapítani tervezett biztosító - formájának, tevékenységi körének egyértelm  meghatározásátű  

tartalmazó - alapító okiratát (alapszabályát),
b) az adminisztratív szolgáltatások és az üzleti tevékenység biztosítását szolgáló szervezet felállításának 

költségeire vonatkozó el zetes számításokat és az ezeket a költségeket fedez  pénzeszközök megléténekő ő  
hitelintézeti igazolását,

c) a szervezeti felépítésre, az irányítási, döntési, ellen rzési rendre, illetve a szervezeti és m ködésiő ű  
szabályzatra vonatkozó tervezet bemutatását, ha ezeket az alapító okirat részletesen nem tartalmazza,

d) külföldi alapító esetében kézbesítési megbízottjáról szóló nyilatkozatot,
e) a kérelmez  arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges mindenő  

lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel,
f) biztosító részvénytársaság esetén tájékoztatást a részvényesekr l, arról, hogy a részvényesek természeteső  

vagy jogi személyek, a befolyásoló részesedéssel rendelkez  személyr l és a befolyásoló részesedéső ő  
mértékér l,ő

g) biztosító szövetkezet esetén tájékoztatást a tagok személyér l, arról, hogy a tagok természetes vagy jogiő  
személyek-e, illetve a tagok részjegyeinek névértékér l,ő

h) az összevont alapú, illet leg a kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító esetében az összevont alapú,ő ő  
illet leg a kiegészít  felügyelethez kapcsolódó információátadás rendjének bemutatását és a biztosítóvalő ő  
szoros kapcsolatban álló személyek nyilatkozatát arról, hogy a biztosító összevont alapú, illet leg kiegészítő ő 
felügyelete érdekében szükséges adatot, tényt és információt a Felügyelet rendelkezésére bocsátja,

i) az összevont alapú, illet leg a kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító esetében a biztosítóval szoroső ő  
kapcsolatban álló természetes személy nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a biztosító részére átadott 
személyes adatainak az összevont alapú, illet leg a kiegészít  felügyelet e törvény szerinti ellátása céljábólő ő  
történ  kezeléséhez, illet leg továbbításához.ő ő

59. § Biztosító élet- és nem életbiztosítási ág együttes m velésére - a 64. § (3) és (4) bekezdéseibenű  
foglaltak, valamint viszontbiztosító kivételével - nem alapítható.

60. § Ha a biztosító részvénytársaság alapítói között olyan személy szerepel, aki az alapítás alatt álló 
biztosítóban befolyásoló részesedést kíván szerezni, az 58. §-ban foglaltakon kívül az alapítási engedély iránti 
kérelemhez mellékelnie kell:

a) a 111. § (3) bekezdés b) és f)-h) pontjában,
b) a 111. § (4) és (5) bekezdésében foglalt feltételek igazolását.
60/A. § A Felügyelet a biztosító alapítási engedélyének megadásához el zetesen kikéri az Európai Unióő  

másik tagállama érintett, illetékes felügyeleti hatóságának véleményét, ha az alapítani kívánt biztosító
a) az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkez  befektetési vállalkozás, hitelintézet vagyő  

biztosító leányvállalata,
b) az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkez  befektetési vállalkozás, hitelintézet vagyő  

biztosító anyavállalatának leányvállalata,
c) ellen rz  befolyással rendelkez  természetes vagy jogi személy tulajdonosa az Európai Unió másikő ő ő  

tagállamában székhellyel rendelkez  befektetési vállalkozásban, hitelintézetben vagy biztosítóban ellen rző ő ő 
befolyással rendelkezik.

61. § Az alapítási engedély birtokában a biztosító biztosítási, illetve az azzal közvetlenül összefüggő 
tevékenységének el készítéséhez szükséges tevékenységet végezhet.ő

62. § A Felügyelet az alapítási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a kérelmez  az engedélyezési eljárásban megtéveszt  vagy valótlan adatot közöl,ő ő



b) a kérelem nem felel meg az 58. §-ban foglalt követelményeknek,
c) az alapítani tervezett biztosító szervezeti formája nem felel meg az e törvényben foglalt 

követelményeknek.

Biztosító tevékenységének engedélyezése

63. § (1) A biztosító a Felügyelet alapítást engedélyez  határozatának kézhezvételét l számított 90 naponő ő  
belül köteles a biztosítási tevékenység megkezdésére vonatkozó engedély iránti kérelmet a Felügyelethez 
benyújtani. Ha a biztosító a fenti kérelem határid ben történ  benyújtását elmulasztja, a Felügyelet aző ő  
alapítást engedélyez  határozatot visszavonja. A Felügyelet jogosult a tevékenységi engedély feltételeinekő  
meglétét a helyszínen is ellen rizni.ő

(2) A biztosítási tevékenység megkezdésére vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a minimális biztonsági t kefedezet meglétének igazolását,ő
b) az üzleti tervet,
c) a személyi és tárgyi feltételek meglétének igazolását,
d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tevékenységét mikor kívánja megkezdeni,
e) nyilatkozatot arról, hogy a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások 

teljesítésére felkészült, valamint az adatszolgáltatáshoz felhasznált számítógépes programok tesztfutási 
eredményeit,

f) számviteli politikájának, részletes számviteli rendszerének a tervezetét,
g) a biztosító likviditását, fizet képességét súlyosan veszélyeztet  állapot esetén alkalmazandó eljárásiő ő  

rendet,
h) a kérelmez  arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges mindenő  

lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel,
i) kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítási ágazatra is kiterjed  engedélykérelem esetén valamennyiő ű ő ő  

tagállamban m köd  kárrendezési megbízott megbízásának igazolását,ű ő
j) a pénzmosás megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény szerinti pénzmosásiő ő  

szabályzatot.
(3) A tevékenységi engedély iránti kérelmet a Felügyelet elutasítja, ha a kérelmező
a) nem rendelkezik a 126. §-ban foglalt minimális biztonsági t kével, illetve az üzleti tervében foglaltakő  

szerinti tevékenység folytatásához a minimális szavatoló t kével,ő
b) üzleti terve nem felel meg a 67. § rendelkezéseinek, vagy annak valódisága kétségbevonható, illetve az 

abban foglaltak nem nyújtanak elegend  alapot a biztosítottak számára a biztosítási szolgáltatásokő  
teljesítésére.

c)
(4) Az engedély iránti kérelmet a Felügyelet abban az esetben is elutasíthatja, ha olyan tények, adatok, 

körülmények jutnak tudomására, amelyek alapján megalapozottan feltehet , hogy a biztosító hatékonyő  
felügyelete nem biztosítható, különösen, ha

a) a biztosító közvetlen, illetve közvetett tulajdonosának tevékenysége, a biztosítóra gyakorolt befolyása 
veszélyeztetheti a biztosító független, megbízható és körültekint  tulajdonosi irányítását,ő

b) a biztosító közvetlen, illetve közvetett tulajdonosának üzleti tevékenysége, kapcsolatainak jellege vagy 
más vállalkozásokkal fennálló közvetlen és közvetett tulajdoni részesedésének szerkezete olyan, hogy a 
felügyeleti tevékenységet akadályozza,

c) a biztosító harmadik országban székhellyel rendelkez  közvetlen, illet leg közvetett tulajdonosáraő ő  
vonatkozó, harmadik országban alkalmazott szabályozás a felügyeleti tevékenységet akadályozza.

A biztosítási tevékenység megkezdésének feltételei

64. § (1) A Felügyelet a tevékenységi engedélyt - kérelemre - biztosítási áganként és azon belül a biztosító 
által m velhet  ágazatonként adja ki. A tevékenységi engedély az ágazat egészére kiterjed, kivéve, ha aű ő  
biztosító az üzleti tervében foglaltaknak megfelel en kizárólag egyes kockázatokat (kockázatcsoportokat)ő  
kíván biztosítani az ágazaton belül. A tevékenységi engedély az 1. számú melléklet B) részében 
meghatározott besorolás szerint is megadható.

(2) Biztosító élet- és nem életbiztosítási ág együttes m velésére - a (3) és a (4) bekezdésekben foglaltak,ű  
illetve a viszontbiztosító kivételével - tevékenységi engedélyt nem kaphat.

(3) Az életbiztosítási ág m velésére tevékenységi engedéllyel rendelkez  biztosító számára a Felügyeletű ő  
engedélyezheti az 1. számú melléklet A) részének 1. és 2. pontjában meghatározott ágazat m velését azzal,ű  
hogy más nem életbiztosítási ágazat m velésére a biztosító nem jogosult.ű



(4) A kizárólag az 1. számú melléklet A) részének 1. és 2. pontjában meghatározott ágazat m veléséreű  
tevékenységi engedéllyel rendelkez  biztosító számára a Felügyelet engedélyezheti a 2. számú mellékletbenő  
meghatározott ágazatok m velését.ű

(5) A (3)-(4) bekezdésekben foglalt esetekben az életbiztosítási ágra irányadó számviteli és felszámolási 
szabályok alkalmazandók a biztosító egész tevékenységére.

(6) A nem életbiztosítási ágra vonatkozó engedély többféle ágazatnak az 1. számú melléklet C) részében 
meghatározott módon történ  együttes m velésére is kiterjedhet.ő ű

(7) A tevékenységi engedély területi hatálya valamennyi tagállamra kiterjed, ideértve a fióktelep útján, 
illetve a határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységet is.

65. § A biztosítási tevékenység engedélyezésének és a tevékenység folytatásának feltétele:
a) az üzleti tervben meghatározott biztosítási tevékenységhez igazodó, megfelel  színvonalúő  

ügyfélszolgálati, kárrendezési tevékenység ellátására szolgáló helyiség(ek) tulajdoni, használati vagy bérleti 
joga, és

b) a folyamatos nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási rendszer kiépítése, illetve a m ködésiű  
kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellen rzési rendszer, valamint a rendkívüli helyzetekő  
kezelésére vonatkozó terv,

c) az adatvédelmet szolgáló (kézi és gépi) irattározás feltételeinek kialakítása.
66. § (1) A biztosító tevékenységének megkezdésekor a biztosító részvénytársaságnak legalább olyan 

nagyságú jegyzett t kével, a szövetkezetnek részjegyt kével, az egyesületnek induló t kével, illetve aő ő ő  
harmadik országbeli biztosító fióktelepének dotációs t kével kell rendelkeznie, amely elegendő ő

a) a m ködés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására, valamintű
b) a tevékenység megkezdésekor felvállalt kockázatokból adódó kötelezettségek teljesítésére (minimális 

biztonsági t kerész).ő
(2) Az 58. § b) pontjában meghatározott pénzeszközök minimális értéke
a) biztosító részvénytársaságnál és harmadik országbeli biztosító fióktelepénél 100 millió forint,
b) biztosító szövetkezetnél 50 millió forint,
c) biztosító egyesületnél 1 millió forint.
(3) A biztosító (2) bekezdésben meghatározott pénzeszközeit a tevékenységi engedély kiadásáig kizárólag 

a m ködés e törvényben meghatározott feltételeinek megteremtése érdekében lehet felhasználni.ű
(4) A minimális biztonsági t kerész értékét biztosítási ágazatonként és szervezettípusonként kellő  

megállapítani a 125-128. §-ok el írásai szerint.ő
(5) Ha a biztosító az 5. § (6) bekezdésének b) és c) pontja szerinti vagyonkezelést végez, szavatoló t kéje aő  

121. § (3) bekezdésében meghatározott minimális szavatoló t ke szükségletnek és 100 millió forintnak aző  
összege.

(6) Ha a biztosító 2 milliárd forintot elér  vagy azt meghaladó értékben kezel magán-nyugdíjpénztári éső  
önkéntes kölcsönös biztosító pénztári vagyont, szavatoló t kéje összegének el kell érnie a 250 millió forintotő  
és a kezelt magán-nyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári vagyon 2 milliárd forintot 
meghaladó részének 1 százaléka összegét. Ha a biztosító saját t kéje az 1 milliárd forintot eléri, a kezeltő  
magán-nyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári vagyon növekedése miatt a saját t két továbbő  
növelni nem kell.

Az üzleti terv

67. § (1) Az üzleti terv tartalmazza a biztosítási tevékenység terjedelmét, továbbá a biztosítási 
szerz désben vállalt kötelezettségek teljesítése szempontjából jelent séggel bíró tényeket és adatokat, ígyő ő  
különösen:

a) a m velni kívánt biztosítási ág és ágazat, illetve az ágazaton belüli kockázati csoport megnevezését,ű
b) a m ködési terület meghatározását,ű
c) a tevékenység megkezdéséhez szükséges t ke nagyságát és összetételét,ő
d) az igazgatási, értékesítési és kárrendezési hálózat kiépítésének igényét, becsült költségeit és az ezek 

finanszírozására szolgáló pénzügyi eszközöket, a segítségnyújtási tevékenységet folytatni szándékozó 
biztosító esetén a tervezett segítségnyújtási szolgáltatások teljesítésére rendelkezésre álló pénzügyi és egyéb 
eszközöket.

(2) Az üzleti tervnek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en a biztosító els  3 éveső ő  
tevékenységére vonatkozó becslést

a) a m ködési költségekre, különös tekintettel a szerzési, igazgatási és kárrendezési költségekre,ű
b) a tervezett állomány darabszámára és állománydíjára termékenként,
c) a díjbevétel és a kárkifizetés termékenkénti várható alakulására,
d) a likviditási helyzet várható alakulására,



e) a biztosítási szerz désb l ered  kötelezettségek és a minimális szavatoló t ke szükséglet, illetve aő ő ő ő  
biztonsági t ke fedezetéhez szükséges pénzügyi eszközökre,ő

f) a tervezett mérlegadatokra.
(3) Az üzleti tervnek a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell a viszontbiztosításra vonatkozó 

terveket, amelyekben a viszontbiztosításra vonatkozó tervezett bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kell 
kimutatni.

A jelzálog-hitelezési tevékenység feltételei

68. § (1) A biztosító a jelzálog-hitelezési tevékenység megkezdéséhez köteles a Felügyelet engedélyét 
kérni. Az engedélyezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az alapszabályt,
b) az üzleti tervet,
c) a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek igazolását,
d) annak igazolását, hogy a jelzálog-hitelezési tevékenység megkezdése után a szükséges szavatoló t kévelő  

rendelkezik.
(2) A Felügyelet az engedély kiadását megtagadja, ha valószín síthet , hogy a biztosító a jelzálog-ű ő

hitelezési tevékenység megkezdése után a biztosítási szerz déseib l ered  kötelezettségeit nem képeső ő ő  
teljesíteni.

(3) A jelzáloghitelb l ered  t kekövetelés mértéke nem haladhatja meg a fedezetül szolgáló ingatlanő ő ő  
hitelnyújtás alapját képez  értékének (a továbbiakban: hitelbiztosítéki érték) 60 százalékát. A fedezetülő  
szolgáló ingatlanra vonatkozó jelzálogjog érvényesíthet sége érdekében elidegenítési és terhelési tilalmat kellő  
kikötni.

(4) A jelzáloghitel összege nem haladhatja meg az alapjául szolgáló életbiztosítási összeget.
(5) A hitelbiztosítéki érték megállapításának módszertani elveit külön jogszabály határozza meg. Ennek 

alapján a biztosító hitelbiztosítéki értékmegállapítási szabályzatot készít, amelyet a Felügyelet hagy jóvá.
69. § (1) A biztosítónak a jelzálog-hitelezési tevékenységgel összefügg  egyedi kockázatokat, aő  

kintlév ségeket és a fedezeteket a (3) bekezdés szerinti módon min síteni és értékelni kell.ő ő
(2) A biztosító jelzáloghitelt kizárólag életbiztosítási díjtartaléka 5 százalékát meg nem haladó mértékig 

nyújthat.
(3) A jelzálog-hitelezési tevékenységgel kapcsolatos kockázatok megállapításának, elemzésének, 

értékelésének, behatárolásának, kezelésének, csökkentésének és a kockázatvállalás ellen rzésének részleteső  
szabályait a pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg.

(4) A jelzálog-hitelezési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket a Kormány rendeletben állapítja meg.

A harmadik országban székhellyel rendelkez  biztosító, biztosításközvetít  általő ő  
létesíteni kívánt fióktelep tevékenységének engedélyezése

70. § (1) Harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetít  fióktelepe esetén a tevékenységő  
megkezdésére vonatkozó engedély iránti kérelemnek - a 38. §-ban, az 50. §-ban, a 63. §-ban és a 66. §-ban 
foglaltak igazolásán túl - tartalmaznia kell:

a) a harmadik országban székhellyel rendelkez  vállalkozás alapító okiratát, tevékenységi engedélyénekő  
másolatát, az el z  3 év auditált mérlegét,ő ő

b) a székhely szerinti állam felügyeleti hatóságának nyilatkozatát arról, hogy a Magyar Köztársaság 
területén történ  fióktelep-alapítás nem ütközik a székhely szerinti állam jogszabályaiba, illetve nemő  
veszélyezteti a kérelmez  biztosító, biztosításközvetít , szaktanácsadó m ködését.ő ő ű

(2) A harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetít  fióktelepe esetén a tevékenységiő  
engedélyt az (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl a Felügyelet abban az esetben adja meg, ha

a) érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló - fióktelepekkel összefüggő 
kérdésekre is kiterjed  - nemzetközi együttm ködési megállapodás van a Felügyelet és a kérelmez  biztosító,ő ű ő  
biztosításközvetít  székhelye szerinti államban a felügyeleti hatóság(ok) között,ő

b) a kérelmez  biztosító, biztosításközvetít  székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályokő ő  
által támasztott követelményeket kielégít  pénzmosás elleni jogszabályi el írásokkal,ő ő

c) a kérelmez  biztosító, biztosításközvetít  székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályokő ő  
által támasztott követelményeket kielégít  adatvédelmi el írásokkal,ő ő

d) a kérelmez  biztosító, biztosításközvetít  rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztottő ő  
követelményeket kielégít  adatkezelési szabályzattal,ő



e) a kérelmez  biztosító, biztosításközvetít  nyilatkozik arról, hogy helytáll a fióktelep útján keletkezettő ő  
kötelezettségeiért,

f) a kérelmez  biztosító, biztosításközvetít  nyilatkozatban kötelezi magát arra, hogy a Magyarő ő  
Köztársaság területén folytatott tevékenységre vonatkozó számláját magyarországi hitelintézetnél vezeti,

g) a kérelmez  biztosító, biztosításközvetít  nyilatkozatban kötelezi magát arra, hogy a Magyarő ő  
Köztársaság területén folytatott tevékenységére vonatkozó nyilvántartásokat a Magyar Köztársaság területén 
vezeti,

h) a kérelmez  biztosító a 126. § (6) bekezdésében foglalt minimális biztonsági t ke összegével azonoső ő  
érték  vagyoni eszközökkel rendelkezik és ennek egynegyedét biztosítékként letétbe helyezi,ű

i) a kérelmez  biztosító benyújtja az általa alkalmazni kívánt általános szerz dési feltételeket,ő ő
j) a Felügyelet által engedélyezésre kerül  általános képvisel t jelöl ki,ő ő
k) a kérelmez  biztosító, illetve biztosításközvetít  székhelye és f irodája azonos országban van.ő ő ő
(3) A harmadik országban (székhellyel rendelkez  biztosító, biztosításközvetít  által létesített fióktelepő ő  

általános képvisel je kizárólag az a személy lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:ő
a) büntetlen el élet ,ő ű
b) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik,
c) legalább 5 éves biztosítási vagy állami gazdálkodási, illetve az államigazgatás pénzügyi és gazdasági 

területén szerzett vezet i gyakorlattal rendelkezik,ő
d) egyetemi vagy f iskolai végzettséggel rendelkezik.ő
(4) A harmadik országbeli biztosító fióktelepe köteles a biztonsági t ke fedezetét képez  vagyoni eszközeitő ő  

a Magyar Köztársaság területén elhelyezni, a minimális szavatoló t ke további fennmaradó részét fedező ő 
eszközöket pedig jogosult bármely tagállamban elhelyezni. Az (5) bekezdésben foglaltak alapján a választott 
felügyeleti hatóság jogosult ellen rizni a fióktelep szavatoló t ke követelmény teljesítését valamennyi érintettő ő  
tagállamban.

(5) Ha a harmadik országban székhellyel rendelkez  biztosító több tagállamban kért vagy kapott engedélytő  
fióktelep létesítésére, akkor kérelmezheti, hogy a (2) bekezdés h) pontjában meghatározott letétet kizárólag az 
érintett tagállamok egyikében helyezze el. Ennek feltétele

a) a letétbe helyezés tényének megfelel  igazolása,ő
b) valamennyi érintett tagállam felügyeleti hatóságának hozzájárulása,
c) a választott illetékes felügyeleti hatóság indokolással történ  megjelölése.ő
(6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodások megkötésér l szóló tájékoztatót a Felügyelet aő  

Pénzügyi Közlönyben teszi közzé.
(7) A Felügyelet nem rendszeres tájékoztatást kérhet a harmadik országbeli biztosító fióktelepét l aő  

terjesztett biztosítási szerz dési feltételekr l és az ezzel összefügg  dokumentumokról annak igazolására,ő ő ő  
hogy azok megfelelnek a jogszabályoknak.

II. Fejezet

BEJELENTÉSI TÁRGYKÖRÖK

A biztosító, a független biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó bejelentésiő  
kötelezettségei

71. § (1) A biztosító köteles a Felügyeletnek 2 munkanapon belül bejelenteni, ha
a) fizetési kötelezettségét pénzügyi fedezet hiányában nem képes teljesíteni,
b) biztosítástechnikai tartalékai nem érik el a szükséges mértéket, vagy a biztosítástechnikai tartalékok 

fedezete nem kielégít ,ő
c) szavatoló t kéje nem éri el a minimális szavatoló t ke, illetve a biztonsági t ke szintjét,ő ő ő
d) más vállalkozásban saját jegyzett t kéjének 10 százalékát meghaladó részesedést szerez,ő
e) a vezet  állású személyek, valamint az egyéb vezet k megválasztását, foglalkoztatását, illetve aő ő  

személyükben történt változást,
f) székhelye megváltozott,
g) könyvvizsgálója megbízatása megsz nt,ű
h) hitelviszonyból származó kötelezettségeinek értéke meghaladja a jegyzett t kéjének 5 százalékát.ő
(2) A biztosító köteles a Felügyeletnek 30 napon belül bejelenteni:
a) a jegyzett t kéjének felemelését vagy leszállítását,ő
b) a biztosítóban 5 százalékot meghaladó, de a 111. § (1) bekezdése szerint engedélykötelesnek nem 

min sül  részesedés megszerzését,ő ő
c) a 89. § (1) bekezdés szerinti, a bels  ellen r személyére vonatkozó megállapodást,ő ő



d) a külön jogszabályban megállapított mérték  nagykockázatokat,ű
e) a nagykárokat,
f) külföldi állandó képviselete megnyitását, címének, fontosabb adatainak megváltozását vagy 

megszüntetését, illetve a vezet (k) személyének és adatainak megváltozását,ő
g) az alapszabály (alapító okirat) módosítását,
h) a tagállamokban megbízott kárrendezési megbízottjait, ezeknek a feladataik ellátásával összefüggő 

adatait, illetve az ezekben az adatokban bekövetkezett változásokat,
i) az alkusszal és a szaktanácsadóval kötött felel sségbiztosítási szerz dés megsz nését,ő ő ű
j) a 49. § (2) bekezdésében foglalt nyilvántartásban az 5. számú melléklet 2. pontjában (az A) b), fb) és fc) 

alpont, valamint a B) b) alpont kivételével) meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat,
k) a más biztosítóban, hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban vagy befektetési 

alapkezel ben szerzett, a befolyásoló részesedés minimális szintjénél kisebb részesedését,ő
l) könyvvizsgálójának megválasztását.
(3) A nagykockázatok és nagykárok határértékeit a pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg.
72. § (1) A biztosító részvénytársaság a tudomásszerzést követ  15 munkanapon belül köteles aő  

Felügyeletnek bejelenteni a tulajdoni viszonyaiban történt változásokat.
(2) A biztosító, ha befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerz déseket köt, köteles az ilyenő  

életbiztosításai mellé kínált eszközalapjait - azok bevezetését követ  15 munkanapon belül - a Felügyeletnekő  
bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az indított eszközalap elnevezését és befektetési politikáját.

(3) Ha a biztosító valamely eszközalapjának megszüntetésér l határoz, akkor ezt a megsz nést követ  15ő ű ő  
munkanapon belül köteles a Felügyeletnek bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az eszközalap 
elnevezését, a megszüntetés okát, az eszközök más alapokba való rendelésének módját, valamint az 
ügyfeleknek kiküldött tájékoztatót.

73. § (1) A biztosító, illetve a független biztosításközvetít  köteles a Felügyeletnek 15 munkanapon belülő  
bejelenteni, ha a biztosításközvetít  tevékenységet végz  természetes személy a 36. § (5) bekezdésében és aő ő  
229. § (1) bekezdésében meghatározott határid n belül a 41. § (2), 48. § (4) bekezdésekben el írt végzettség,ő ő  
illetve szakképesítés megszerzését nem igazolta.

(2) A biztosító köteles haladéktalanul bejelenteni a Felügyeletnek, ha észleli, hogy a kiszervezett 
tevékenység végzése jogszabályba vagy a biztosítottak érdekeit veszélyeztet  módon a kiszervezésiő  
szerz désbe ütközik.ő

(3) A biztosító felügyel  bizottságának elnöke - a bizottsági ülést követ  10 munkanapon belül - aő ő  
Felügyeletnek megküldi azon jegyz könyveket, el terjesztéseket, illetve jelentéseket, amelyek a felügyelő ő ő 
bizottság által tárgyalt olyan napirendi pontokra vonatkoznak, amelynek tárgya a biztosító belső 
szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

74. § (1) A független biztosításközvetít  köteles az 5. számú melléklet 2. pontjában (aző  A) b), fb) és fc) 
alpont, valamint a B) b) alpont kivételével) foglalt adatokat és azok változásait a Felügyeletnek 30 napon 
belül bejelenteni.

(2) A független biztosításközvetít  és a szaktanácsadó köteles a Felügyeletnek 2 munkanapon belülő  
bejelenteni

a) a független biztosításközvetít i tevékenységet irányító személyében, a vezet  szaktanácsadóő ő  
személyében történt változást, továbbá a felel sségbiztosítási szerz dés megsz nését,ő ő ű

b) a székhely vagy telephely címének megváltozását.
(3) A független biztosításközvetít  az (1) bekezdésben foglaltakon túl köteles a Felügyeletnek 30 naponő  

belül bejelenteni a törzst ke (alapt ke) felemelését vagy leszállítását.ő ő
(4) A külföldi biztosító köteles a Felügyeletnek 30 napon belül bejelenteni magyarországi tartós 

képviseletének megnyitását, címének, fontosabb adatainak megváltozását vagy megszüntetését, illetve a 
vezet (k) személyének és adatainak megváltozását.ő

75. § (1) Ha a független biztosításközvetít  fióktelepen keresztül, illetve határon átnyúló tevékenységkéntő  
els  alkalommal másik tagállamban független biztosításközvetít i tevékenység végzését tervezi, köteles azt aő ő  
Felügyeletnek el zetesen bejelenteni.ő

(2) A biztosító köteles bejelenteni a Felügyeletnek, ha másik tagállamban fióktelepet kíván létesíteni, 
valamint legkés bb 1 hónappal a változást megel z en írásban köteles bejelenteni a Felügyeletnek és a másikő ő ő  
tagállam illetékes felügyeleti hatóságának, ha a m ködés során a 79. § (2) bekezdésének ű b)-f) pontjaiban 
meghatározott adatokban változás következik be.

(3) Ha a biztosító határon átnyúló tevékenységként els  alkalommal kíván biztosítási tevékenységető  
végezni valamely másik tagállam területén, köteles ezt a Felügyeletnek el zetesen bejelenteni és a 81. § (2)ő  
bekezdés a)-c) pontjának megfelel en meghatározni a másik tagállamban végezni kívánt tevékenységeket.ő

(4) Ha a határon átnyúló tevékenység végzése során a 81. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott adatokban változás következik be, a biztosító köteles ezt a Felügyeletnek bejelenteni.



Az ügymenet kiszervezésének feltételei

76. § (1) A biztosító - az adatvédelmi el írások betartása mellett - az ügymenetének bármely elemétő  
kiszervezheti, kivéve a 6. számú melléklet I. pontjában foglaltakat. A 6. számú melléklet I. pontjában foglalt 
tilalom nem terjed ki a ki nem szervezhet  feladatok teljesítéséhez szükséges szakért i szolgáltatásokő ő  
igénybevételére. A termékértékesítés más általi végzése nem min sül az ügymenet kiszervezésének.ő

(2) Az ügymenet kiszervezésének feltétele, hogy az irányítási és ellen rzési jog megmaradjon aő  
biztosítónál.

(3) A biztosító a 6. számú melléklet II. pontjában felsorolt tevékenységek kiszervezését köteles a 
Felügyeletnek a negyedéves adatszolgáltatás keretében bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
kiszervezés tényét, a kiszervezett tevékenységet végz  nevét és címét, valamint a kiszervezés id tartamát.ő ő

77. § (1) A kiszervezett tevékenységet a Felügyelet a tevékenységet végz nél ugyanazon módon éső  
eszközökkel vizsgálhatja, mintha a tevékenységet a biztosító végezné.

(2) A kiszervezett tevékenységgel harmadik személynek okozott bármely kárért a biztosító felel.
(3) A biztosító felel s azért, hogy a kiszervezett tevékenységet végz  a tevékenységet a jogszabályiő ő  

el írások betartásával és a t le elvárható gondossággal végezze. Amennyiben a biztosító észleli, hogy aő ő  
kiszervezett tevékenység végzése jogszabályba vagy a szerz désbe ütközik, haladéktalanul köteleső  
felszólítani a kiszervezett tevékenységet végz t, hogy tevékenységét a jogszabálynak, illetve a szerz désnekő ő  
megfelel en végezze. Amennyiben a felszólítás ellenére a kiszervezett tevékenységet végz  a tevékenységető ő  
továbbra is jogszabálysért , illetve ismételten vagy súlyosan szerz désszeg  módon végzi, a biztosító köteleső ő ő  
a szerz dést azonnali hatállyal felmondani.ő

(4) Amennyiben a Felügyelet észleli, hogy a biztosító a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett 
eleget, a tevékenység kiszervezését megtilthatja.

(5) Aki egyidej leg végez kiszervezett tevékenységet több biztosító részére, az köteles az így tudomásáraű  
jutott tényt, adatot, információt elkülönítetten - az adatvédelmi el írások betartásával - kezelni.ő

(6) A biztosító nem szervezheti ki a tevékenységet olyan szervezethez,
a) amelyben a biztosító vezet  tisztségvisel jének vagy e vezet  tisztségvisel  közeli hozzátartozójánakő ő ő ő  

tulajdonosi részesedése van, vagy
b) amelynek a biztosító vezet  tisztségvisel je vagy e tisztségvisel  közeli hozzátartozója vezető ő ő ő 

tisztségvisel je.ő
(7) A (6) bekezdésben el írt korlátozást nem kell alkalmazni, amennyiben a biztosító és a kiszervezettő  

tevékenységet végz  tulajdonosa azonos, vagy a kiszervezett tevékenységet végz  a biztosító tulajdonosa,ő ő  
vagy a kiszervezett tevékenységet végz  a biztosító tulajdonában áll, illetve azonos tulajdonosi csoportbaő  
tartoznak.

78. § (1) A kiszervezésre vonatkozó szerz désnek tartalmaznia kell:ő
a) a kiszervezett tevékenység végzése során a tevékenységet végz  tudomására jutott biztosítási titokő  

meg rzésére vonatkozó kötelezettséget, felel sséget és a titok megtartása érdekében teend  intézkedéseket;ő ő ő
b) a kiszervezett tevékenységet végz  hozzájárulását a kiszervezett tevékenységnek a biztosító belső ő 

ellen re, könyvvizsgálója és a Felügyelet által történ  ellen rzéséhez;ő ő ő
c) a kiszervezett tevékenységet végz  felel sségét a tevékenység megfelel  színvonalon történ  végzéséért;ő ő ő ő
d) az elvárt, a tevékenység végzésének min ségére vonatkozó részletes követelményeket;ő
e) a biztosító részér l történ  azonnali hatályú felmondás lehet ségét a kiszervezett tevékenységet végző ő ő ő 

által történ  jogszabálysért  tevékenység, illetve ismételt vagy súlyos szerz désszegés esetén.ő ő ő
(2) Az ügymenet kiszervezési szerz désben a biztosító köteles el írni, hogy bármely típusú felügyeletiő ő  

ellen rzés esetén a vele szerz d  fél köteles a felügyeleti ellen rzést végz knek az ügymenet kiszervezésselő ő ő ő ő  
kapcsolatos valamennyi adatot, dokumentumot, információt megadni. Amennyiben a kiszervezett 
tevékenység keretében a biztosító ügyfeleinek személyes adatát továbbítja a kiszervezett tevékenységet 
végz höz, úgy a szerz désben rögzíteni kell az adatfeldolgozás rendjét és az adatvédelem szabályait.ő ő

(3) Amennyiben a kiszervezett tevékenység keretében a biztosító az ügyfeleinek személyes adatát 
továbbítja a kiszervezett tevékenységet végz höz, úgy a kiszervezett tevékenységet végz  a biztosítóő ő  
adatfeldolgozójának min sül.ő

A másik tagállamban történ  biztosítói fióktelep létesítés szabályaiő

79. § (1) A biztosító köteles bejelenteni a Felügyeletnek, ha másik tagállamban fióktelepet kíván létesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) annak a tagállamnak a megnevezését, ahol a biztosító a fióktelepet kívánja létesíteni,
b) a fióktelep szervezeti felépítésére, irányítására, ellen rzési rendjére vonatkozó iratokat,ő
c) a végezni kívánt tevékenységek megnevezését,



d) az üzleti tervet,
e) a fióktelep irányítását ellátó felel s személyek, meghatalmazott képvisel k megnevezését,ő ő
f) a fióktelep nevét és címét.
g)
(3) Ha a Felügyelet rendelkezésére álló adatok szerint a bejelent  biztosító felépítési, irányítási, ellen rzésiő ő  

rendje és pénzügyi helyzete megfelel a jogszabályi el írásoknak, a bejelentés kézhezvételét l számított 3ő ő  
hónapon belül a Felügyelet köteles írásban tájékoztatni a másik tagállam illetékes felügyeleti hatóságát. Err lő  
egyidej leg köteles értesíteni a bejelent  biztosítót is.ű ő

(4) A (3) bekezdésben foglalt tájékoztatásban a Felügyelet igazolja, hogy a fióktelepet létesít  biztosítóő  
rendelkezik a megfelel  szavatoló t kével.ő ő

80. § (1) A Felügyelet a 79. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatást megtagadja, ha a biztosító a 79. § (2) 
bekezdésében felsorolt adatokat nem közli, illetve a bejelent  biztosító felépítési, irányítási, ellen rzési rendjeő ő  
és pénzügyi helyzete nem felel meg a jogszabályi el írásoknak. Ha a Felügyelet a (2) bekezdésben foglaltő  
tájékoztatást megtagadja, legkés bb 3 hónapon belül köteles határozatban közölni a bejelent  biztosítóval.ő ő

(2) A másik tagállam illetékes felügyeleti hatósága a 79. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatás 
kézhezvételét l számított 2 hónapon belül a Felügyeletet tájékoztatja azon feltételekr l, amelyek keretében aő ő  
fióktelep tevékenységét végezheti. Ezt a tájékoztatást a Felügyelet a biztosító részére továbbítja.

(3) A fióktelep a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követ en, illetve a tájékoztatásraő  
rendelkezésre álló 2 hónapos id tartam lejártát követ en hozható létre és kezdheti meg m ködését.ő ő ű

(4) Ha a m ködés során a 79. § (2) bekezdésénekű  b)-f) pontjában meghatározott adatokban változás 
következik be, a biztosító legkés bb 1 hónappal a változást megel z en írásban köteles err l tájékoztatni aő ő ő ő  
Felügyeletet és a másik tagállam illetékes felügyeleti hatóságát annak érdekében, hogy a felügyeleti 
hatóságok a 79. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörüket megfelel en gyakorolhassák.ő

A határon átnyúló tevékenység végzésének szabályai

81. § (1) Ha a biztosító határon átnyúló tevékenységként els  alkalommal kíván biztosítási tevékenységető  
végezni másik tagállam területén, köteles ezt a Felügyeletnek el zetesen bejelenteni és meghatározni a másikő  
tagállamban vállalni tervezett kockázatokat.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti bejelentés kézhezvételét l számított 1 hónapon belül tájékoztatjaő  
a másik tagállam illetékes felügyeleti hatóságát arról, hogy

a) a biztosító mely ágazatokra rendelkezik tevékenységi engedéllyel,
b) milyen ágazatokban kíván tevékenykedni a másik tagállam területén,
c) a biztosító rendelkezik-e a megfelel  szavatoló t kével.ő ő
A Felügyelet a tájékoztatást köteles egyidej leg közölni a bejelent  biztosítóval is.ű ő
(3) A Felügyelet a (2) bekezdésben foglalt tájékoztatást megtagadja, ha a biztosító az (1) bekezdésben 

foglaltakat nem közli, illetve a bejelent  biztosító felépítési, irányítási, ellen rzési rendje és pénzügyi helyzeteő ő  
nem felel meg a jogszabályi el írásoknak. Ha a Felügyelet a (2) bekezdésben foglalt tájékoztatást megtagadja,ő  
ezt legkés bb 1 hónapon belül köteles határozatban közölni a bejelent  biztosítóval.ő ő

(4) A biztosító a tevékenységét a Felügyelet tájékoztatásának kézhezvételét követ  napon kezdheti meg aő  
másik tagállamban.

(5) Ha a m ködés során a (2) bekezdés ű a)-b) pontjaiban meghatározott adatokban változás következik be, a 
biztosító az (1) bekezdésben el írtak szerint a változás bekövetkeztét l számított 15 napon belül köteleső ő  
bejelenteni a Felügyeletnek, amelynek eljárására a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak az irányadók.

82. § (1) Ha a másik tagállam illetékes felügyeleti hatósága arról tájékoztatja a Felügyeletet, hogy a 
székhelyén bejegyzett biztosító els  alkalommal kíván biztosítási tevékenységet végezni határon átnyúlóő  
szolgáltatás keretében, a Felügyelet tájékoztatja a biztosítót a biztosítási tevékenységre vonatkozó magyar 
szabályozásról.

(2) A Felügyelet nem rendszeres tájékoztatást kérhet a biztosítótól a terjesztett biztosítási szerz désiő  
feltételekr l és az ezzel összefügg  dokumentumokról annak igazolására, hogy a szerz dések megfelelnek aő ő ő  
nemzeti jogszabályoknak.

III. Fejezet

A BIZTOSÍTÓ VEZET  ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEIRE ÉS EGYÉB VEZET IREŐ Ő  
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A vezet  állású személyő



83. § (1) Biztosítónál vezet  állású személynek az nevezhet  ki, illetve az választható meg, akinekő ő  
személyét a megválasztás, illetve a kinevezés tervezett id pontját 30 nappal megel z en a biztosító aő ő ő  
Felügyeletnek bejelentette, és a Felügyelet az engedélyt megadta. A Felügyelet köteles a vezet  állásúő  
személy megválasztását, illetve kinevezését engedélyez  vagy azt elutasító határozatát a benyújtástól, illetveő  
a hiányok pótlásától számított 30 napon belül meghozni.

(2) Az engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha a Felügyelet a kérelem kézhezvételét követ  30 naponő  
belül azt nem utasítja el, az engedélyezési eljárást nem függeszti fel, vagy a hiánypótlás érdekében nem 
intézkedik.

(3) Biztosítónál vezet  állású személy kizárólag olyan személy lehet, akiő
a) büntetlen el élet ,ő ű
b) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik,
c) legalább 5 éves biztosítási vagy vállalati gazdálkodási, illetve az államigazgatás pénzügyi és gazdasági 

területén szerzett vezet i gyakorlattal rendelkezik (az el írt szakmai gyakorlat befejezése nem eshet aző ő  
engedély iránti kérelem benyújtását 10 évvel megel z  id pontnál korábbi id pontra),ő ő ő ő

d) fels fokú iskolai végzettséggel rendelkezik,ő
e) biztosítónál nem tevékenykedik könyvvizsgálóként.
(4) A biztosító felügyel  bizottságának tagjai közül a (3) bekezdés ő c), illetve d) pontjaiban foglaltak 

kizárólag a felügyel  bizottság elnökére nézve kötelez ek.ő ő
(5) Akivel szemben a Büntet  Törvénykönyvr l szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII.ő ő  

címében, a XVII. és XVIII. fejezetében meghatározott b ncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, vagyű  
külföldön az illetékes hatóság vádat emelt olyan vagyon elleni vagy gazdasági b ncselekmény miatt, amely aű  
magyar jog szerint büntetend , a büntet eljárás joger s befejezéséig vezet  állású személyként nemő ő ő ő  
foglalkoztatható, illetve az ilyen feladatok általa történ  ellátását fel kell függeszteni.ő

(6) A Felügyelet indokolt esetben a kötelezettségszegés súlyának figyelembevételével kezdeményezheti a 
vezet  állású személy felmentését.ő

(7) A biztosítói holding társaság és a vegyes pénzügyi holding társaság tevékenységét ténylegesen irányító 
vezet  állású személynek az választható meg, aki megfelel az (1)-(6) bekezdésben meghatározottő  
feltételeknek.

Az ügyvezető

84. § (1) A biztosító ügyvezet jének az nevezhet  ki, illetve az választható meg, aki megfelel a vezető ő ő 
állású személyekre vonatkozó, a 83. §-ban meghatározott általános követelményeknek és a biztosítóval - a (2) 
bekezdésben foglalt kivétellel - munkaviszonyban áll.

(2) A 300 millió forint éves díjbevételt el nem ér  biztosító egyesület az ügyvezet t megbízási jogviszonyő ő  
keretében is foglalkoztathatja.

(3) Cégjegyzésre - ideértve a bankszámla feletti rendelkezést is - és a biztosító nevében a biztosítási 
tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalásra részvénytársasági, szövetkezeti formában, illetve 
harmadik országbeli biztosító fióktelepe formájában m köd  biztosító, valamint a 300 millió forint évesű ő  
díjbevételt elér  biztosító egyesület esetén az igazgatóság tagjai és az ügyvezet k közül két személyő ő  
együttesen jogosult.

(4) A (3) bekezdés alá nem tartozó biztosító egyesület esetén a cégjegyzésre - ideértve a bankszámla feletti 
rendelkezést is - és a biztosító nevében a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalásra az 
igazgatóság tagjai és az ügyvezet k önállóan vagy együttesen jogosultak.ő

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti együttes aláírási jog - a biztosító igazgatósága által jóváhagyott belső 
szabályzatban rögzített eljárási rend szerint - a (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelel en önálló, illetveő  
együttes aláírási jogként - átruházható. A biztosító ügyfelének kérésére a biztosító nevében kötelezettséget 
vállaló személy aláírási jogát meghatározó bels  szabályzatot be kell mutatni.ő

(6) A biztosító ügyvezet i közül meg kell jelölni az els  számú vezet ként foglalkoztatott személyt.ő ő ő

Az egyéb vezet kő

85. § (1) A biztosító a biztosítási tevékenység folytatásához a (6) bekezdésben foglalt kivétellel
a) vezet  biztosításmatematikust (aktuáriust),ő
b) vezet  jogtanácsost,ő
c) számviteli rendért felel s vezet t,ő ő
d) bels  ellen rzési vezet t (bels  ellen rt),ő ő ő ő ő
e) ha az 1. számú mellékletben meghatározott nem életbiztosítási ág A) részének 1. és 2. számú ágazatába, 

valamint 18. számú ágazatába tartozó fedezet betegséggel és balesettel összefügg  szolgáltatást is tartalmaz,ő  



vagy a 2. számú mellékletben meghatározott életbiztosítási ágba tartozó tevékenységet folytat, vezet  orvostő  
(a továbbiakban: egyéb vezet k)ő
köteles foglalkoztatni.

(2) Egyéb vezet nek az nevezhet  ki, akinek személyét a kinevezés tervezett id pontját 30 nappalő ő ő  
megel z en a biztosító a Felügyeletnek bejelentette, és az engedélyt a Felügyelet megadta. A Felügyelető ő  
köteles az egyéb vezet  megválasztását, illetve kinevezését engedélyez  vagy azt elutasító határozatát aő ő  
benyújtástól, illetve a hiánypótlástól számított 30 napon belül meghozni.

(3) Az engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha a Felügyelet a kérelem kézhezvételét követ  30 naponő  
belül azt nem utasítja el, az engedélyezési eljárást nem függeszti fel, vagy a hiánypótlás érdekében nem 
intézkedik.

(4) Az egyéb vezet k legfeljebb 2 részvénytársaságnál tölthetnek be ilyen pozíciót.ő
(5) A törvény 126. § (4) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételeknek eleget tev  biztosító egyesülető  

legalább ügyvezet t köteles foglalkoztatni.ő
(6) A 300 millió forint éves díjbevételt el nem ér  biztosító egyesület az (1) bekezdés ő a)-c) pontjaiban 

meghatározott egyéb vezet ket megbízási jogviszony keretében is foglalkoztathatja, vagy e tevékenységő  
ellátásával más - az adott tevékenység ellátására a 86. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban, a 87. § (1) 
bekezdésének a)-e) pontjaiban és a 88. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban el írtaknak megfelel  személlyelő ő  
rendelkez  - szervezetet is megbízhat, bels  ellen rt pedig nem köteles alkalmazni. Ezen egyesület esetébenő ő ő  
az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott egyéb vezet ként a Felügyelet az egyesület viszontbiztosításátő  
ellátó biztosító egyéb vezet inek igénybevételét is elfogadhatja.ő

(7) A 86. § (1) bekezdésének b) pontjában, a 87. § (1) bekezdésének c) pontjában, a 88. § (1) bekezdésének 
c) pontjában és a 89. § (2) bekezdésének b) pontjában el írt szakmai gyakorlat befejezése nem eshet az egyébő  
vezet  kinevezését, illetve alkalmazását 10 évvel megel z  id pontnál korábbi id pontra.ő ő ő ő ő

(8) A Felügyelet indokolt esetben, a kötelezettségszegés súlyának figyelembevételével kezdeményezheti az 
egyéb vezet k felmentését.ő

(9) Az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti egyéb vezet k jogviszonyának megszüntetéséhez a felügyelő ő 
bizottság el zetes tájékoztatása szükséges.ő

(10) Az (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti egyéb vezet ket - tanácskozási joggal - a biztosítóő  
közgy lésének felel sségi területüket érint  napirendi pontjai tárgyalására meg kell hívni.ű ő ő

(11) A Kártalanítási Számlát kezel  szervezet a Számla kezelésével kapcsolatos tevékenység végzésére aző  
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott egyéb vezet ket köteles alkalmazni.ő

A biztosító vezet  biztosításmatematikusa (aktuáriusa)ő

86. § (1) A biztosító vezet  biztosításmatematikusaként (aktuáriusaként) az alkalmazható, akiő
a) szakirányú egyetemi végzettséggel és külön jogszabályban meghatározott biztosításmatematikusi 

(aktuáriusi) képesítéssel rendelkezik;
b) legalább 5 éves, biztosítónál, a Felügyeletnél, a biztosításmatematikusok (aktuáriusok) vagy 

biztosításközvetít k, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetít i tevékenységető ő  
folytató gazdálkodó szervezetnél, biztosító könyvvizsgálójánál szerzett gyakorlattal vagy biztosítási 
szaktanácsadói szakmai gyakorlattal rendelkezik;

c) büntetlen el élet ;ő ű
d) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik;
e) a biztosítóval munkaviszonyban áll.
(2) A biztosító vezet  biztosításmatematikusa (aktuáriusa) aláírásával igazolja:ő
a) az éves beszámolóban szerepl  tartalékok képzésének és mértékének helyességét,ő
b) a szavatoló t ke szükséglet számításának helyességét,ő
c) az életbiztosítási ág befektetési hozamának felosztását,
d) a díjkalkulációk szakmai helyességét,
e) az a)-d) pontokra vonatkozó adatok, valamint a tartalékok helytállóságát.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a biztosító vezet  biztosításmatematikusa igazolja, hogy aő  

rendelkezésre álló adatok elégségesek, teljesek és összehangoltak voltak, az alkalmazott módszerek a 
kockázatok természetének megfeleltek.

(4) A biztosító vezet  biztosításmatematikusa az éves beszámolóval együtt ahhoz kapcsolódóan benyújtja aő  
Felügyeletnek a biztosító éves külön aktuáriusi jelentését.

(5) Az aktuáriusi jelentés tartalmi követelményeit a pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg.

A biztosító vezet  jogtanácsosaő



87. § (1) A biztosító vezet  jogtanácsosa az lehet, akiő
a) állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel rendelkezik,
b) jogi szakvizsgát és biztosítási szakjogászi vizsgát tett,
c) legalább 5 éves, biztosítónál, az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén, a biztosítók vagy 

biztosításközvetít k, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetít i tevékenységető ő  
folytató gazdálkodó szervezetnél szerzett biztosításszakmai gyakorlattal vagy biztosítási szaktanácsadói 
szakmai gyakorlattal rendelkezik,

d) büntetlen el élet ,ő ű
e) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik,
f) a biztosítóval munkaviszonyban áll.
(2) A biztosító vezet  jogtanácsosa ellen rzi és aláírásával igazolja, hogy a Felügyelethez engedélyezésreő ő  

benyújtott vagy a bejelentési kötelezettség alapján megküldött okmányok a jogszabályoknak megfelelnek.

A biztosító számviteli rendjéért felel s vezet jeő ő

88. § (1) A biztosító számviteli rendjéért felel s vezet je kizárólag az lehet, akiő ő
a) szakirányú egyetemi vagy f iskolai végzettséggel,ő
b) mérlegképes könyvel i szakképesítéssel,ő
c) legalább 5 éves, biztosítónál, az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén, a biztosítók, 

biztosításközvetít k, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetít i tevékenységető ő  
folytató gazdálkodó szervezetnél szerzett számviteli gyakorlattal vagy biztosítási szaktanácsadói szakmai 
gyakorlattal rendelkezik,

d) büntetlen el élet ,ő ű
e) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik,
f) a biztosítóval munkaviszonyban áll.
(2) A biztosító számviteli rendjéért felel s vezet je ellen rzi és a biztosító els  számú vezet je mellettő ő ő ő ő  

aláírásával igazolja a Felügyeletnek beküldött, a 143. §-ban meghatározott eszköznyilvántartás, a 146. §-ban 
és a 172. §-ban meghatározott éves beszámoló, éves és negyedéves jelentés helytállóságát.

A biztosító bels  ellen rzésének vezet je (bels  ellen re)ő ő ő ő ő

89. § (1) A biztosító részvénytársaság és a szövetkezet, valamint a 300 millió forint éves díjbevételt elérő 
vagy meghaladó biztosító egyesület köteles a felügyel  bizottság szakmai irányítása alá tartozó bels  ellen rtő ő ő  
alkalmazni. Az ilyen biztosítók - ha ugyanazon személyt alkalmazzák bels  ellen rként - kötelesek írásbanő ő  
megállapodni a tekintetben, hogy a bels  ellen r kölcsönös alkalmazása ellen nem emelnek kifogást. Aő ő  
megállapodást a Felügyeletnek 30 napon belül meg kell küldeni.

(2) A biztosító bels  ellen rzési szervezetének vezet je (bels  ellen re) kizárólag az lehet, akiő ő ő ő ő
a) szakirányú egyetemi vagy f iskolai végzettséggel,ő
b) legalább 5 éves, biztosítónál, az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén, a biztosítók, 

biztosításközvetít k, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetít i tevékenységető ő  
folytató gazdálkodó szervezetnél szerzett szakmai gyakorlattal vagy biztosítási szaktanácsadói szakmai 
gyakorlattal rendelkezik,

c) büntetlen el élet ,ő ű
d) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik,
e) a biztosítóval munkaviszonyban áll.
(3) A biztosítónál m köd  bels  ellen rzési vezet  (bels  ellen r) feladata kizárólagű ő ő ő ő ő ő
a) a biztosító bels  szabályzatoknak megfelel  m ködésének, valamintő ő ű
b) a biztosítási tevékenységnek a törvényesség, a biztonság, az áttekinthet ség és a célszer ségő ű  

szempontjából történ  vizsgálatára terjed ki.ő
(4) A bels  ellen rzés vezet jének (bels  ellen rnek) - a (3) bekezdésben foglaltakon túlmen en - aő ő ő ő ő ő  

biztosító által a Felügyelet részére adott jelentések és adatszolgáltatások tartalmi helyességét és teljességét is 
legalább negyedévente ellen rizni kell.ő

(5) A bels  ellen rzés vezet je (bels  ellen r) jelentéseit mind a felügyel  bizottság, mind az igazgatóságő ő ő ő ő ő  
részére köteles megküldeni. A bels  ellen rzés vezet je (bels  ellen r) jelentéseit köteles magyar nyelven iső ő ő ő ő  
elkészíteni és a felügyeleti ellen rzés alkalmával az ellen rzést végz k rendelkezésére bocsátani.ő ő ő

(6) A biztosító m ködésének ellen rzésével kapcsolatban a felügyel  bizottság különösen az alábbiű ő ő  
feladatokat látja el:

a) gondoskodik arról, hogy a biztosító rendelkezzen átfogó és eredményes m ködésre alkalmas ellen rzésiű ő  
rendszerrel;



b) irányítja a bels  ellen rzési szervezetet, amelynek keretébenő ő
1. elfogadja a bels  ellen rzési szervezet éves ellen rzési tervét,ő ő ő
2. legalább félévente megtárgyalja a bels  ellen rzés által készített jelentéseket, és ellen rzi a szükségeső ő ő  

intézkedések végrehajtását,
3. szükség esetén küls  szakért  felkérésével segíti a bels  ellen rzés munkáját,ő ő ő ő
4. javaslatot tesz a bels  ellen rzési szervezet létszámának változtatására;ő ő
c) a bels  ellen rzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki.ő ő
(7) A bels  ellen r feletti munkáltatói jogokat közvetlenül az els  számú vezet  gyakorolja.ő ő ő ő

A biztosító vezet  orvosaő

90. § (1) A biztosító vezet  orvosa kizárólag az lehet, akiő
a) orvosi diplomával,
b) orvosi alap-szakképesítéssel,
c) legalább 5 éves biztosítási szakmai gyakorlattal rendelkezik,
d) büntetlen el élet ,ő ű
e) a biztosítóval munkaviszonyban vagy tartós megbízási jogviszonyban áll.
(2) A biztosító vezet  orvosa felel ső ő
a) a biztosítási termékek és szabályzatok orvosi szakszer ségéért,ű
b) a biztosító egészségi kockázat és kárszakért i munkájának szakszer ségéért.ő ű

Szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság

91. § (1) A kérelmez nek kell bizonyítania a szakmai alkalmasságot és az üzleti megbízhatóságot.ő
(2) A szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság igazolásának módját a kérelmez  megválaszthatja,ő  

azonban a Felügyelet egyéb, pontosan meghatározott iratok (okmányok) benyújtását írhatja el .ő
(3) A szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság bizonyításának sikertelenségét a Felügyeletnek 

határozattal kell megállapítania.
(4) Nem lehet szakmailag alkalmasnak és üzletileg megbízhatónak min síteni azt a személyt, akiő
a) befolyásoló részesedéssel rendelkezik (vagy rendelkezett), illetve vezet  állású személy, vagy egyébő  

vezet  (vagy az volt) egy olyan biztosítónál, biztosításközvetít nél vagy pénzügyi intézménynél,ő ő
aa) amely esetében a fizet képtelenséget kizárólag felügyeleti szerve által alkalmazott intézkedésselő  

lehetett elkerülni, és akinek személyes felel sségét e helyzet kialakulásáért joger s bírósági vagy hatóságiő ő  
határozat megállapította, vagy

ab) amelyet fel kellett számolni, és akinek személyes felel sségét e helyzet kialakulásáért joger s bíróságiő ő  
vagy hatósági határozat megállapította; vagy

b) súlyosan vagy ismételten megsértette e törvény vagy más, a biztosítási tevékenységre vonatkozó 
jogszabály el írásait és emiatt vele szemben a Felügyelet 5 évnél nem régebben kelt joger s határozatában aő ő  
kiszabható legmagasabb összeg  bírságot alkalmazta, illetve a bíróság 5 évnél nem régebben kelt joger sű ő  
határozatában felel sségét megállapította.ő

(5) A Felügyelet a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság fennállásának megállapítása érdekében az 
illetékes külföldi hatóságot közvetlenül megkeresheti.

IV. Fejezet

A BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG MÓDOSÍTÁSA

A biztosítási tevékenység módosításának engedélyezése

92. § (1) Ha a biztosító a már engedélyezett biztosítási ágazaton vagy kockázati csoporton túl 
tevékenységét más ágazatra vagy más kockázati csoportra kívánja kiterjeszteni, köteles ehhez a Felügyelet 
engedélyét kérni. Az engedélyezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell

a) a módosított alapszabályt,
b) a módosított üzleti tervet, kivéve a 67. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat,
c) a módosított tevékenységhez szükséges feltételek meglétének igazolását,
d) annak igazolását, hogy a tevékenység módosítása után a szükséges szavatoló t kével rendelkezik.ő



(2) A tevékenység módosítására vonatkozó engedély kiadását a Felügyelet megtagadja, ha 
valószín síthet , hogy a biztosító a tevékenység módosítása után a biztosítási szerz déseib l eredű ő ő ő ő 
kötelezettségeit nem képes teljesíteni.

Az állományátruházás

93. § (1) A biztosítási állomány - az átadó és az átvev  biztosító közötti megállapodás alapján - aő  
Felügyelet engedélyével, a biztosítási szerz dések feltételeinek változatlanul hagyása mellett, részben vagyő  
egészben átruházható a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkez  biztosítóra, másik tagállambanő  
székhellyel rendelkez  biztosítóra, annak fióktelepére, valamint harmadik országban székhellyel rendelkező ő 
biztosító tagállamban létesített fióktelepére. Az állományátruházáshoz nem szükséges a biztosítottak, 
szerz d  felek hozzájárulása. Az állományátruházással - a Felügyelet engedélyének id pontjától a biztosításiő ő ő  
állományt átvev  biztosító válik a szerz dés alanyává, illetve az ügyfelek személyes adatai és üzleti titkaiő ő  
tekintetében adatkezel vé.ő

(2) A másik tagállamban székhellyel rendelkez  biztosító Magyar Köztársaság területén lév  fióktelepénekő ő  
biztosítási állománya részben vagy egészben átruházható a másik tagállam felügyeleti hatóságának 
engedélyével.

94. § (1) Az állományátruházás engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) az átruházandó állomány pontos meghatározását, az átruházásra kerül  állomány szerz dési feltételeit,ő ő
b) az átruházó és az átvev  állományátadásra és -átvételre irányuló jognyilatkozatát,ő
c) az átruházandó állományhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok és azok fedezetének megjelölését,
d) az állományátruházás id pontját, ellenértékét,ő
e) abban az esetben, ha az átvev  biztosító székhelye a Magyar Köztársaság területén van, annakő  

bemutatását, hogy az átvev  biztosító rendelkezik a saját állományához tartozó minimális szavatoló t kén túlő ő  
az átvett állományhoz szükséges minimális szavatoló t kével.ő

(2) Az állományátruházást engedélyez  felügyeleti hatóság megkeresi az átvev  biztosító felügyeletiő ő  
hatóságát, kérve annak igazolását, hogy az átvev  biztosító szavatoló t kéje az állomány átvétele után is elériő ő  
a minimális szavatoló t ke szintjét.ő

(3) Ha az átvev  biztosító felügyeleti hatósága a (2) bekezdés szerint kért igazolást a megkereséső  
kézhezvételét l számított 3 hónapon belül nem küldi meg, az igazolás megadottnak tekintend .ő ő

(4) Az állományátruházási engedély iránti kérelmet a Felügyelet elutasítja, ha
a) az (1) bekezdésben meghatározottak nem teljesülnek, vagy
b) egyébként valószín síthet , hogy az állományátruházás következtében a biztosítottak érdeke sérülne.ű ő
(5) A Felügyelet az állományátruházásra vonatkozó engedélyt a kötelezettségvállalás tagállama illetékes 

hatóságainak beleegyezését követ en adhatja meg.ő
(6) Tagállamban létesített biztosító részére történ  állományátruházás esetén az (1) bekezdéső  e) pontja 

szerinti igazolást az átvev  biztosító székhelye szerinti felügyeleti hatóság adja ki.ő
(7) Ha a Felügyelet által megkeresett hatóság a megkeresés kézhezvételét l számított 3 hónapon belül nemő  

válaszol, azt az állományátruházás engedélyezéséhez való beleegyezésnek kell tekinteni.
(8) Tagállamból érkez  állományátruházással kapcsolatos megkeresés esetén a Felügyelet 3 hónapon belülő  

tájékoztatja a tagállam felügyeleti hatóságát arról, hogy az átruházáshoz hozzájárul-e, valamint, hogy az 
átvev  rendelkezik-e az állomány átvétele után is az el írt szavatoló t kével.ő ő ő

95. § (1) A Felügyelet az állományátruházás engedélyezésér l szóló határozatát köteles 2 országoső  
napilapban közzétenni.

(2) A szerz désállományt átvev  biztosító - az engedélyez  határozat kézhezvételét l, biztosítókő ő ő ő  
egyesülése esetén a cégbírósági vagy megyei (f városi) bírósági nyilvántartásba való bejegyzést l számítottő ő  
30 napon belül köteles az átadásról minden érintett szerz d  felet írásban értesíteni a szerz déskötés nyelvén.ő ő ő  
A szerz d  fél az értesítés kézhezvételét l számított 30 napon belül az átvev  biztosítóhoz intézett írásbeliő ő ő ő  
nyilatkozatával a szerz dését - 30 napra - felmondhatja.ő

(3) Biztosítók egyesülése, beolvadása, szétválása esetén az értesítési kötelezettség és a felmondási jog 
szempontjából az állományátruházásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

V. Fejezet

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEK

A biztosítási szerz dés minimális tartalmi követelményeiő

96. § (1) A biztosítási szerz désnek tartalmaznia kell:ő



a) a biztosítási esemény meghatározását, az alkalmazott kizárásokat,
b) a biztosítási esemény bejelentésének módját, határidejét,
c) a díjfizetésre, illetve a biztosítottnak, szerz d  félnek, kedvezményezettnek a szerz désb l ered  jogairaő ő ő ő ő  

és kötelezettségeire, azok teljesítésének módjára, idejére, teljesítésük elmaradásának következményeire 
vonatkozó rendelkezéseket,

d) a biztosító szolgáltatásának megjelölését, a teljesítés módját, idejét, külön feltételeit, a biztosító 
mentesülésének vagy szolgáltatása korlátozásának feltételeit,

e) értékkövetés esetén annak részletes szabályait,
f) a szerz dés megsz nése esetére a biztosított, szerz d , kedvezményezett jogainak és a biztosítóő ű ő ő  

kötelezettségeinek ismertetését, beleértve a szerz dés felmondásával kapcsolatos, a (2)-(5) bekezdésekbenő  
foglalt rendelkezésekr l történ  tájékoztatást,ő ő

g) betegség-, baleset- és felel sségbiztosítás esetén - ha járadékfizetéssel jár - a járadék t késítéséreő ő  
vonatkozó szabályokat,

h) az egyes igények elévülési idejét,
i) az életbiztosításnál, ha maradékjog (így különösen visszavásárlási érték), illetve életbiztosítási 

kötvénykölcsön nyújtásra lehet ség van, azok részletes szabályait,ő
j) a befektetési egységhez kötött életbiztosítások befektetéseinek elhelyezésér l és értékér l való napiő ő  

tájékozódási lehet séget,ő
k) a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalókat, amennyiben a szerz d  vagy aő ő  

biztosított természetes személy, illetve - részben vagy egészben - természetes személyek csoportja,
l) a biztosító, illetve fióktelep címét,
m) a biztosítottnak járó többlethozam jóváírásának rendjét.
(2) Az életbiztosítási szerz dést önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül megkötő ő 

természetes személy szerz d  a 167. §-ban meghatározott tájékoztatás kézhezvételét l számított 30 naponő ő ő  
belül az életbiztosítási szerz dést írásbeli nyilatkozattal - indoklás nélkül - felmondhatja.ő

(3) A szerz d  felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követ en a biztosító köteles 30 napon belül aő ő ő  
szerz d  által a biztosítási szerz déssel kapcsolatban bármely jogcímen részére teljesített befizetésekkelő ő ő  
elszámolni.

(4) A szerz d  érvényesen nem mondhat le az t megillet  felmondási jogról.ő ő ő ő
(5) Az ügyfelet a (2) bekezdésben meghatározott felmondási jog - ha törvény eltér en nem rendelkezik -ő  

nem illeti meg hitelfedezeti életbiztosítás esetén, illetve amennyiben a megkötött életbiztosítási szerz déső  
tartama a 6 hónapot nem haladja meg.

A biztosítási termékek terjesztése

97. § (1) A biztosítási termékek terjesztése nem engedélyköteles.
(2) Kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítási termék esetében jogszabály eltér  szabályokat is megállapíthat.ő ű ő ő
(3) Ha a biztosítási termék közvetítése során a közvetítés körülményeiben a biztosító jogszabálysértést - 

ideértve a biztosítási termék független biztosításközvetít  igénybevételével történ  terjesztése során észleltő ő  
jogszabálysértést is - észlel, haladéktalanul köteles intézkedni a jogszabálysértés megszüntetése iránt.

A termékterv

98. § (1) A biztosítónak valamennyi terjeszteni kívánt termék esetében a 4. számú mellékletben foglaltak 
szerint terméktervet kell készíteni.

(2) A terméktervnek tartalmaznia kell az ügyvezet , a vezet  jogtanácsos, a vezet  biztosításmatematikuső ő ő  
(aktuárius) és az érintett biztosítási ág vezet jének aláírását.ő

99. § (1) Az életbiztosítási, baleset- és betegségbiztosítási (egészségbiztosítási) termék díjkalkulációjában, 
a tartalékolásnál és a járadékszámításoknál alkalmazható technikai kamatláb maximális mértékét a 
pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg.

(2) A másik tagállamban székhellyel rendelkez  biztosító fióktelepe útján, vagy határon átnyúlóő  
szolgáltatás keretében terjesztett, az (1) bekezdésben meghatározott termékekre a technikai kamatláb 
maximális mértékének tekintetében a székhely szerinti tagállam szabályozása az irányadó.

100. § (1) Az életbiztosítási ág matematikai tartalékai befektetési többlethozamának legalább 80 százalékát 
a biztosítottaknak vissza kell juttatni. A visszajuttatás mértéke nem lehet alacsonyabb a biztosítási 
szerz désben foglaltaknál.ő

(2) A többlethozam visszajuttatásának mértékér l és módjáról a biztosító köteles a Felügyelet részére aző  
aktuáriusi jelentésben tájékoztatást adni.



A biztosítási termék terjesztésének felfüggesztése, megtiltása

101. § (1) Ha a Felügyelet a termék terjesztésének megkezdését követ en megállapítja, hogyő
a) a termék vagy a terjesztés körülményei jogszabálysért ek, illetve nyilvánvalóan sértik a biztosítottakő  

(szerz d  felek, kedvezményezettek stb.) érdekeit, vagyő ő
b) a díjkalkuláció nem tesz eleget a biztosításmatematikai elveknek, vagy
c) a biztosító nem, vagy nem a 4. számú mellékletnek megfelel en készítette el a terméktervet,ő

a jogszabálysértés, az érdeksérelem, a hiba, illetve a hiányosság megszüntetésére kötelezi a biztosítót határidő 
t zésével. Indokolt esetben a Felügyelet a termék terjesztését felfüggesztheti.ű

(2) Ha a Felügyelet a biztosítási termék terjesztését felfüggeszti, döntését köteles a felfüggeszt  határozatő  
meghozatalát követ  10 napon belül 2 országos napilapban közzétenni.ő

102. § (1) A termék terjesztését a Felügyelet megtiltja, ha a biztosító a 101. § (1) bekezdésében foglalt 
felszólításnak nem tesz eleget.

(2) Ha a Felügyelet a termék terjesztését megtiltotta, döntését köteles a termék terjesztését megtiltó 
határozat meghozatalát követ  10 napon belül 2 országos napilapban közzétenni.ő

VI. Fejezet

A BIZTOSÍTÁSI SZERZ DÉSEKRE ALKALMAZANDÓ JOGŐ

Közös szabályok

102/A. § (1) E fejezet hatálya a tagállamokban felmerül  kockázatokra fedezetet nyújtó biztosításiő  
szerz désekre terjed ki.ő

(2) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. 
törvényerej  rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.ű

102/B. § (1) A biztosítási szerz désre alkalmazni kell az eljáró bíróság államának feltétlen érvényesüléstő  
igényl  rendelkezéseit, tekintet nélkül a szerz désre egyébként irányadó jogra.ő ő

(2) Ha a biztosítási szerz dés több tagállamban felmerül  kockázatokra nyújt fedezetet, az (1) bekezdéső ő  
alkalmazása során a szerz dést úgy kell tekinteni, mint amelyik több - egyenként csak egy tagállamhoző  
kapcsolódó - szerz dést tartalmaz.ő

Nem életbiztosítási szerz désekő

102/C. § (1) A nem életbiztosítási szerz désre irányadó jogot - a 102/D-102/G. §-ban foglalt kivételekkel -ő  
a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.

(2) Ha a biztosított állandó lakóhelye (székhelye) a kötelezettségvállalás tagállamában van, a biztosítási 
szerz désre ennek a tagállamnak a joga az irányadó. Ha e tagállam joga lehet vé teszi, a felek más országő ő  
jogát is választhatják.

(3) Ha a biztosított állandó lakóhelye (székhelye) nem a kötelezettségvállalás tagállamában van, a felek 
választhatnak, hogy a biztosítási szerz désre a kötelezettségvállalás tagállamának jogát alkalmazzák vagyő  
annak az országnak a jogát, amelyben a biztosítottnak állandó lakóhelye (székhelye) van.

(4) Ha a biztosított kereskedelmi vagy ipari tevékenységet folytat, illetve szellemi szabadfoglalkozású és a 
biztosítási szerz dés ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó, több tagállamban felmerül  kockázatra nyújtő ő  
fedezetet, a biztosítási szerz désre irányadó jog megválasztásának szabadsága kiterjed a kockázatő  
felmerülésének helye szerinti tagállamok jogára, illetve annak az országnak a jogára, amelyben a biztosított 
állandó lakóhelye (székhelye) van.

(5) Ha a (2) és (3) bekezdésben említett tagállamok joga a biztosítási szerz désre irányadó jogő  
megválasztásában nagyobb szabadságot biztosít, a felek élhetnek ezzel a szabadsággal.

(6) Ha a (2)-(4) bekezdésben említett biztosítási szerz dés olyan kockázatokra nyújt fedezetet, ahol aő  
biztosítási események a kockázat felmerülésének helyét l eltér  tagállamban következnek be, a felek aő ő  
biztosítási szerz désre a biztosítási esemény bekövetkezésének helye szerinti tagállamjogát is választhatják.ő

102/D. § A nagykockázatokra fedezetet nyújtó biztosítási szerz désre azt a jogot kell alkalmazni, amelyet aő  
felek a szerz dés megkötésekor vagy kés bb választottak.ő ő

102/E. § A 102/C. § (2) bekezdése és a 102/D. § alapján történt jogválasztás esetében, ha a jogválasztás 
id pontjában a biztosítási szerz dés csak egy tagállamhoz kapcsolódik, alkalmazni kell e tagállam jogánakő ő  
azokat a rendelkezéseit, amelyekt l a felek egyez  akarattal sem térhetnek el.ő ő

102/F. § (1) A jogválasztásnak a biztosítási szerz désb l egyértelm en ki kell t nnie. Ha az irányadó jog aő ő ű ű  
biztosítási szerz désb l nem állapítható meg egyértelm en, vagy jogválasztásra nem került sor, a biztosításiő ő ű  



szerz désre a 102/C-102/E. §-ban említett országok közül annak a joga irányadó, amellyel a szerz déső ő  
kapcsolata a legszorosabb.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére, ha a biztosítási szerz dés elkülöníthet  része a 102/C-102/E. §-ő ő
ban említett másik országgal szorosabb kapcsolatban van, a szerz désre kivételesen annak az országnak aő  
joga irányadó.

(3) Az ellenkez  bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a biztosítási szerz dés kapcsolata aő ő  
kötelezettségvállalás tagállamával a legszorosabb.

102/G. § Biztosítási szerz déskötési kötelezettség esetében, ha a kockázat felmerülésének helye szerintiő  
tagállam joga és a szerz déskötési kötelezettséget el író tagállam joga nincs összhangban egymással, aő ő  
szerz désre a szerz déskötési kötelezettséget el író tagállam joga irányadó.ő ő ő

Életbiztosítási szerz désekő

102/H. § (1) Az életbiztosítási szerz désre a kötelezettségvállalás tagállamának joga irányadó. Ha eő  
tagállam joga lehet vé teszi, a felek más ország jogát is választhatják.ő

(2) Ha a biztosított természetes személy és a szokásos tartózkodási helye más tagállamban van, mint 
amelynek állampolgára, a felek választhatják annak a tagállamnak a jogát is, amelynek a biztosított 
állampolgára.

NEGYEDIK RÉSZ

EGYES BIZTOSÍTÁSTÍPUSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

A jogvédelmi biztosítás különös szabályai

103. § (1) Ha a biztosító jogvédelmi biztosítási tevékenységet kíván folytatni, akkor a tevékenységi 
engedély megadása iránti kérelemben [63. § (2) bekezdés] vagy a biztosítási tevékenység módosításának 
engedélyezése iránt benyújtott kérelemben [92. § (1) bekezdés] nyilatkoznia kell, hogy a jogvédelmi 
biztosítási tevékenység végzése során:

a) a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó 
alkalmazottai ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által m velt másik ágazatű  
részére vagy más, az 1. számú melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot m vel  más biztosítóű ő  
számára, illetve a biztosítóban az ezen alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkez  vezet  állású személyő ő  
nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban, vagy

b) a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerz désben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíző  
meg a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással, vagy

c) a jogvédelmi biztosítási szerz dés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási eseményő  
bekövetkezését követ en egy általa választott jogi képvisel t bízhat meg érdekei védelmével.ő ő

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott megoldás választása esetén a károk rendezésével csak 
részvénytársaság, korlátolt felel sség  társaság vagy egy külföldi székhely , jogvédelmi biztosítási károkő ű ű  
rendezésével foglalkozó vállalkozás fióktelepe bízható meg, feltéve, hogy a biztosítóval nem áll semmilyen 
pénzügyi, kereskedelmi vagy adminisztratív kapcsolatban, illetve egyéb olyan közvetlen vagy közvetett 
kapcsolatban, amely a kárrendezés pártatlanságát befolyásolhatja, illetve egyéb tevékenysége nem 
veszélyezteti a kárrendezési pártatlanságát.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott jogilag elkülönült szervezet más biztosítóval pénzügyi, 
kereskedelmi vagy adminisztratív kapcsolatban áll, akkor e vállalkozásnak a vezet  tisztségvisel i és aő ő  
jogvédelmi károk rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai 
ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet más, az 1. számú melléklet A) részében meghatározott bármely 
ágazatot m vel  biztosító részére nem végezhetnek. A jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve azű ő  
ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással nem bízható meg egy olyan másik biztosító, amely nemcsak jogvédelmi 
biztosítással foglalkozik. A jogvédelmi biztosító és a kárrendezéssel megbízott más vállalkozás közötti 
információátadásnak olyan módon, olyan adatokra kiterjed en kell történnie, amely nem ad lehet séget arra,ő ő  
hogy a jogvédelmi biztosító az így rendelkezésre álló adatokat más biztosítási szerz désekkel kapcsolatoső  
károk rendezése során felhasználhassa.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott megoldás választása esetén a biztosító csak a biztosított 
kifejezett, írásban vagy más bizonyítható módon tett kérésére ajánlhat jogi képvisel t, azt követ en, hogy aő ő  
biztosított nem kívánt élni a jogi képvisel  szabad megválasztásának jogával. A biztosító ebben az esetbenő  
legalább három jogi képvisel t köteles ajánlani a biztosított részére. A jogvédelmi biztosító és a jogiő  
képvisel  közötti információátadásnak olyan módon, olyan adatokra kiterjed en kell történnie, amely nem adő ő  



lehet séget arra, hogy a jogvédelmi biztosító az így rendelkezésre álló adatokat más biztosításiő  
szerz désekkel kapcsolatos károk rendezése során felhasználhassa.ő

(5) A biztosító az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott megoldások közül egyszerre kett t vagyő  
hármat is követhet azzal, hogy egy biztosítási jogviszony esetében csak egy megoldás alkalmazása lehetséges.

(6) Az (1)-(5) bekezdések csak arra a biztosítóra alkalmazandók, amely a jogvédelmi biztosítási ágazat 
mellett más nem életbiztosítási ágazatban is tevékenykedik.

(7) Jogvédelmi biztosítás esetén a biztosítási szerz dési feltételeknek a 96. §-ban foglaltakon túlmen enő ő  
tartalmazniuk kell

a) a biztosított jogát arra, hogy bármely bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásban vagy az ilyen 
eljárás megkezdését megel z en, az eljárás elkerülését el segít  eljárás során szabadon megválaszthatja jogiő ő ő ő  
képvisel jét, amennyiben az érdekeinek védelme, illetve képviselete céljából szükséges,ő

b) egy pártatlanságot biztosító egyeztet  eljárás meghatározását, amelyet a biztosító és a biztosított között aő  
biztosító szolgáltatásával kapcsolatban keletkezett véleményeltérés esetén a feleknek követniük kell. 
Amennyiben az egyeztet  eljárás eredménye a biztosítottra kedvez , az eljárás költségét a biztosító viseli,ő ő  
ellenkez  esetben a biztosított és a biztosító a saját költségét viseli. A biztosítási szerz dés eltér  rendelkeléseő ő ő  
hiányában véleményeltérés esetén a biztosított egy általa választott ügyvédhez fordulhat. Amennyiben az 
ügyvéd a biztosított álláspontját fogadja el, a biztosító köteles ennek megfelel en eljárni,ő

c) a biztosított jogát arra, hogy amennyiben a b) pontban jelzett eljárás nem vezet eredményre, akkor a 
biztosítási szerz déssel kapcsolatos érdekei védelmében szabadon megválaszthatja jogi képvisel jét,ő ő

d) a biztosított írásban vagy más bizonyítható módon történ  tájékoztatását arról, hogy a biztosítóvalő  
keletkezett véleményeltérés esetén megilletik a b) és c) pontokban meghatározott jogok,

e) azon eljárás szabályait, amelyet abban az esetben követnek a felek, ha a biztosító szolgáltatási 
kötelezettsége beálltának alapjául szolgáló esemény során két vagy több ellenérdek  fél ugyanannál aű  
biztosítónál rendelkezik jogvédelmi, illetve felel sségbiztosítási szerz déssel,ő ő

f) az arról való tájékoztatást, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjai közül a jogvédelmi biztosítási tevékenység 
során mely feltétel áll fenn.

(8) Ha a biztosító és a biztosított között a biztosító szolgáltatásával kapcsolatban véleményeltérés 
keletkezik, a biztosító köteles írásban tájékoztatni a biztosítottat a (7) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakról.

(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók
a) a tengeri hajók használatából ered  vagy az e használattal kapcsolatos peres ügyekre vagy kockázatokraő  

vonatkozó jogvédelmi biztosításra,
b) a felel sségbiztosítást m vel  biztosító azon tevékenységére, amelyet biztosítottja védelme vagyő ű ő  

képviselete érdekében a felel sségbiztosítási szerz dés alapján folytat, amennyiben ezt a tevékenységet aő ő  
biztosító egyidej leg saját érdekében is végzi,ű

c) a segítségnyújtási tevékenységet folytató biztosító által kifejtett jogvédelmi tevékenységre, amennyiben 
ezt a tevékenységet nem a biztosított lakóhelyén vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban, hanem 
más országban gyakorolják, és ez egy olyan szerz dés részét képezi, amely csak az utazás, vagy aő  
lakóhelyét l vagy szokásos tartózkodási helyét l való távollét során bajba jutott személyeknek nyújtottő ő  
segítségre vonatkozik. Ebben az esetben a szerz désben fel kell tüntetni, hogy a jogvédelmi szolgáltatás csakő  
az el z ekben meghatározott körre korlátozódik és a segítségnyújtási szolgáltatáshoz kapcsolódik.ő ő

(10) Külön meghatalmazás alapján a biztosítónak a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az 
ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai, illetve a biztosító által a jogvédelmi ágazat 
kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással megbízott vállalkozás képviseletére 
jogosult személyek - amennyiben törvény másként nem rendelkezik - bármely közigazgatási hatósági vagy 
bírósági eljárásban elláthatják a biztosított képviseletét.

104. § Ha a jogvédelmi biztosítás más kockázatokat is fedez  biztosítási szerz dés részét képezi, akkor aő ő  
jogvédelmi biztosításnak külön, az ügyfelek számára felismerhet en elkülönül  részt kell képeznie aő ő  
biztosítási szerz désen belül. A biztosító az ügyfeleinek átadásra kerül  valamennyi dokumentumon köteleső ő  
felhívni a figyelmet a jogvédelmi biztosítási fedezet létére, illet leg a biztosító a biztosítási díj meghatározásaő  
során külön is köteles feltüntetni a jogvédelmi biztosítási fedezet díját, abban a pénznemben, amelyben a 
szerz d  fél a biztosítási díj megfizetésére köteles.ő ő

A biztosítási szerz déskötési kötelezettségő

105. § (1) Biztosítási szerz déskötési kötelezettség a ő 7. számú mellékletben, illetve más, törvényben 
meghatározott esetekben írható el .ő

(2) A biztosító köteles a kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítási termék eredményelszámolását éső ű ő  
biztosítástechnikai tartalékainak állományadatait más biztosítási termékt l számvitelileg elkülöníteni.ő



(3) A Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: 
Hivatal) nyilvántartást vezet a forgalmi engedéllyel ellátott gépjárm vekre megkötött kötelez  gépjárm -ű ő ű
felel sségbiztosítási szerz désekr l, és a kiadott el zetes fedezetigazolásokról (kötvénynyilvántartás).ő ő ő ő

(4) A kötvénynyilvántartás tartalmazza a biztosított üzemben tartó, a járm  és a szerz dés alább felsoroltű ő  
adatait:

a) a szerz d  (biztosított) nevét (cégnevét), születési idejét, anyja nevét és lakcímét (telephelyét),ő ő
b) a gépjárm  forgalmi rendszámát és alvázszámát,ű
c) rendszámváltozás esetén annak id pontját és a korábbi rendszámot,ő
d) a biztosító nevét, a kötvény azonosítóját (kötvényszám),
e) a kockázatviselés kezdetének id pontját, megsz nése esetén annak dátumát és a megsz nés okát.ő ű ű
f)
(5) A Hivatal a (4) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt adatokat a biztosítási jogviszony megsz nésétű  

követ  7 évig kezeli.ő
(6)
106. § (1) A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet
a) a 105. § (4) bekezdésének b), c) és e) pontjaira nézve bármely, gépjárm -felel sségbiztosítást m velű ő ű ő 

biztosító;
b) saját szerz désének adatai tekintetében a 105. § (4) bekezdésének ő a)-e) pontjaira nézve a szerz dő ő 

(biztosított);
c) a nyilvántartás teljes adattartalma tekintetében - feladatainak teljesítése céljából - a Kártalanítási Számla 

kezel je, a Nemzeti Iroda, a Zöldkártya Levelez , az Információs Központ és a rend rség;ő ő ő
d) az Egészségbiztosítási Alapot megillet  megtérítési követelések érvényesítéséhez szükséges adatokő  

tekintetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási F igazgatóság.ő
(2) A biztosító az általa a kötvénynyilvántartásnak továbbított adatok teljes körét megismerheti.
(3) A károsult jogának vagy jogos igényének érvényesítése céljából igényelheti a szerz d  (biztosított)ő ő  

nevét (cégnevét) és lakcímét (telephelyét).
107. § (1) A biztosító és a Hivatal a gépjárm  üzemben tartó kötelez  felel sségbiztosítási fedezeténekű ő ő  

meglétét, a biztosítási szerz dés adatait a közúti közlekedési nyilvántartásnak és a kötelez  gépjárm -ő ő ű
felel sségbiztosítási kötvénynyilvántartásnak a Hivatal által végzett összekapcsolása útján létrejöttő  
adatállománya alapján ellen rzi. Az összekapcsolás útján létrejött adatállomány más célra nem használhatóő  
fel és azt az ellen rzés elvégzése után 180 nappal meg kell semmisíteni.ő

(2) A biztosító a Hivatalt - informatikai rendszerén keresztül - haladéktalanul köteles értesíteni a biztosítási 
szerz dés megkötésér l, az el zetes fedezetigazolás kiadásáról, illetve köteles a Hivatal részére a 105. § (4)ő ő ő  
bekezdés a)-e) pontjaiban megjelölt adatokat továbbítani.

(3) A biztosító köteles a Hivatalt - informatikai rendszerén keresztül - haladéktalanul értesíteni, 
amennyiben az el zetes fedezetigazolás vagy a korábban megkötött kötelez  gépjárm -felel sségbiztosításiő ő ű ő  
szerz dés megsz nt. A biztosító köteles a biztosítási szerz dés megsz nésér l az üzemben tartót 15 naponő ű ő ű ő  
belül értesíteni, amennyiben az díjnemfizetés miatt következett be.

(4) Az eredeti tulajdonos (üzemben tartó) köteles a forgalomból való kivonást, illetve a tulajdonjog 
átruházását igazoló okiratokat a biztosítónál 15 napon belül bemutatni. A biztosító az érdekmúlással 
megsz nt szerz désr l az okiratok bemutatását követ en haladéktalanul köteles - informatikai rendszerénű ő ő ő  
keresztül - a Hivatalt értesíteni.

(5)-(6)
108. § A nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezel  a Hivatal.ő
108/A. § Az Információs Központ, a Nemzeti Iroda, a Kártalanítási Számla és a Kártalanítási Szervezet 

feladatait a Magyar Biztosítók Szövetsége látja el. Az Információs Központ, a Nemzeti Iroda, a Kártalanítási 
Számla és a Kártalanítási Szervezet között személyes adat, illetve biztosítási titoknak min sül  adat aő ő  
károsult kárigényének rendezése, illetve biztosítási szerz désb l ered  egyéb követelés érvényesítése céljábólő ő ő  
továbbítható.

109. § (1) A gépjárm -felel sségbiztosítást m vel  biztosítók Információs Központot m ködtetnek. Azű ő ű ő ű  
Információs Központ a károsult kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad a következ  adatokról:ő

a) a károkozó gépjárm  felel sségbiztosítójának neve, címe,ű ő
b) a biztosítási kötvény azonosítója (kötvényszám),
c) a biztosítónak a károsult lakóhelye szerinti országban lév  kárrendezési megbízottjának neve és címe,ő
d) a károkozó gépjárm  tulajdonosának és üzemben tartójának neve és címe, amennyiben a károsultnakű  

jogos érdeke f z dik ezen adatok megszerzéséhez.ű ő
(2) Az Információs Központ együttm ködik a más tagállamokban m köd  információs központokkalű ű ő  

annak érdekében, hogy a károsult az (1) bekezdésben foglalt adatokat a balesetet követ  hét év soránő
a) a lakóhelye szerinti tagállam információs központjától,
b) a gépjárm  állandó telephelye szerinti tagállam információs központjától, vagyű



c) a baleset helyszíne szerinti tagállam információs központjától
késedelem nélkül megkapja.

(3) Az e törvényben szabályozott adatigénylések teljesítése során az Információs Központ jogosult 
személyes adatot továbbítani a tagállamok, illetve egyéb olyan államok területére, amelyek a magyar jog 
szabályainak megfelel  szint  védelmet biztosító adatvédelmi joggal rendelkeznek.ő ű

(4) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában felsorolt adatok az interneten is közzétehet k.ő
109/A. § (1) A kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítással kapcsolatos biztosítási esemény bekövetkeztekorő ű ő
a) a biztosított köteles a káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges 

körülmények leírásával - 8 napon belül a biztosítójánál írásban bejelenteni, továbbá a káresemény kapcsán a 
biztosítottat érint  hatósági határozatot a kézhezvételt követ  8 napon belül a biztosító részére bemutatni. Aző ő  
érvényes biztosítási szerz déssel nem rendelkez  üzemben tartó a káreseményt 8 napon belül köteles aő ő  
Kártalanítási Számla kezel jének bejelenteni;ő

b) a baleset részesei a helyszínen kötelesek átadni egymásnak a személy és a gépjárm  azonosításához és aű  
felel sségbiztosítási szerz dés vagy el zetes fedezetigazolás megállapításához szükséges adatokat, valamint aő ő ő  
baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat. Az így átadott adatok kizárólag a hatósági 
feladatokat ellátó szervekhez, a biztosítóhoz, a Nemzeti Irodához, a Kártalanítási Számla kezel jéhez, aő  
Kártalanítási Szervezet feladatait ellátó szervhez, levelez höz, kárrendezési megbízotthoz vagy az Országoső  
Egészségbiztosítási Pénztárhoz és az Országos Nyugdíjbiztosítási F igazgatósághoz továbbíthatók és az eő  
törvény 153-165. §-ában meghatározott célból kezelhet k.ő

(2) Ha a gépjárm  üzemben tartója a kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítási szerz dés megkötésekor -ű ő ű ő ő  
külön jogszabályban meghatározott - igazolást nem mutat be, a biztosító az el z  biztosító nyilvántartásábólő ő  
jogosult megkérni az üzemben tartó kártörténetére vonatkozó adatokat. Kártörténetre vonatkozó adatnak 
tekintend  a károkozó által az adott biztosítóval fennállt szerz désének hatálya alatt okozott károk száma,ő ő  
id pontja, az okozott és még ki nem fizetett károk megnevezése, illetve a kármentességre vonatkozóő  
nyilatkozat.

110. § A biztosító kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítási terméke eredményelszámolásának éső ű ő  
adatszolgáltatásának szabályait a pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg.

ÖTÖDIK RÉSZ

A BIZTOSÍTÓ TULAJDONOSAIRA, VALAMINT VEZET IRE ÉSŐ  
ALKALMAZOTTAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

I. Fejezet

RÉSZESEDÉSSZERZÉSI SZABÁLYOK

A részesedésszerzés engedélyezése

111. § (1) Aki biztosító részvénytársaságban olyan mérték  részesedést kíván szerezni, amellyel eléri vagyű  
meghaladja a befolyásoló részesedés mértékét, vagy befolyásoló részesedését úgy kívánja módosítani, hogy 
tulajdoni részesedése vagy szavazati joga elérje vagy meghaladja a 20, 33, 50 vagy 75 százalékos 
határértéket, köteles a szerz dés megkötéséhez a Felügyelet el zetes engedélyét beszerezni. Aő ő  
tulajdonjoghoz, illetve a szavazati joghoz kapcsolódó, annak arányát meghaladó el nyöket biztosítóő  
megállapodás kizárólag a Felügyelet engedélyével köthet .ő

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosító megnevezését, a megszerezni kívánt részesedés - a 3. § (1) 
bekezdésének 5. és 40. pontját is figyelembe vev  - arányát, továbbá a (3) bekezdésben foglaltakő  
megállapításához szükséges adatokat.

(3) A részesedésszerzés feltétele, hogy a kérelmező
a) a jegyzett t ke, illetve részjegyek értékének befizetéséhez megfelel  nagyságú t kével,ő ő ő
b) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal,
c) a kérelem benyújtását megel z  3 év során megfelel  gazdasági eredménnyel rendelkezzen,ő ő ő
d) közvetlen részesedésszerzés esetén a részesedésszerzéshez szükséges t ke pénzbeli részét a Magyarő  

Köztársaságban bejegyzett hitelintézetnél helyezze el,
e) külföldi székhely  kérelmez  esetében kézbesítési megbízottal rendelkezzen,ű ő
f) nyilatkozzék a szükséges okirati bizonyíték csatolásával, hogy a megszerezni kívánt részesedéshez 

szükséges összeg törvényes jövedelméb l származik,ő
g) nyilatkozzék arról, hogy milyen - az Szmt. szerinti - függ  és jöv beni kötelezettségei vannak, továbbáő ő



h) teljes bizonyító erej  magánokiratban nyilatkozzék arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az engedély irántiű  
kérelem és az ahhoz mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Felügyelet által megkeresett szervek útján 
történ  ellen rzéséhez.ő ő

(4) A részesedésszerzés engedélyezése iránti kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túl mellékelni kell:
a) a tulajdonszerzésre, illetve a szavazati joghoz kapcsolódó jelent s el nyöket biztosító megállapodásraő ő  

tett szerz déses ajánlatot,ő
b) a kérelmez  alapító okiratát,ő
c) a kérelmez  vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, külföldi vállalkozás és egyesület esetébenő  

a nyilvántartásba vételt igazoló okiratot vagy igazolást arról, hogy a vállalkozást bejegyezték,
d) a kérelmez  természetes személy büntetlen el életére vonatkozó - 3 hónapnál nem régebbi - hivataloső ő  

okiratot, amelyet az állandó lakóhelye szerinti hatóság bocsátott ki,
e) 30 napnál nem régebbi hivatalos okiratot arra vonatkozóan, hogy a kérelmez nek az adóhatósággal,ő  

vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nincs, amelyet természetes személy 
esetén az állandó lakóhely szerinti, egyéb személy esetén a székhely szerinti hatóság bocsátott ki,

f) a kérelmez  vállalkozásban befolyásoló részesedéssel rendelkez  természetes személy a 3. § (1)ő ő  
bekezdésének 3. pontjában meghatározott azonosító adatait, illetve büntetlen el életére vonatkozó - 30 napnálő  
nem régebbi - igazolást,

g) a kérelmez  tulajdonosi szerkezetének részletes leírását,ő
g) az 58. § h) és i) pontjában meghatározott nyilatkozatokat.
(5) Ha a kérelmez k között befolyásoló részesedést szerezni kívánó külföldi biztosító, hitelintézet vagyő  

befektetési társaság van, a (3)-(4) bekezdésekben foglaltakon kívül az alapítási engedély iránti kérelemhez 
mellékelni kell a székhely szerint illetékes állam felügyeleti hatóságának arra vonatkozó igazolását, illetve 
nyilatkozatát, hogy a vállalkozás a tevékenység végzésére vonatkozó szabályok betartásával m ködik.ű

111/A. § Ha a kérelmez  az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkez  hitelintézet,ő ő  
befektetési vállalkozás vagy biztosító, vagy egy ilyen hitelintézetben, befektetési vállalkozásban vagy 
biztosítóban ellen rz  befolyással rendelkez  természetes vagy jogi személy és a 111. § (1) bekezdés szerintiő ő ő  
engedély iránti kérelem olyan részesedés, illet leg befolyás szerzésére irányul, amelynek eredményeképpen aő  
biztosító a kérelmez  ellen rz  befolyása alá kerül, a Felügyelet kikéri az Európai Unió másik tagállamaő ő ő  
érintett, illetékes felügyeleti hatóságának véleményét.

112. § (1) A 111. § (1) bekezdésében meghatározott részesedés megszerzésére irányuló szerz déső  
megkötésére vonatkozó engedély megadását a Felügyelet az engedély iránti kérelem benyújtásától számított 3 
hónapon belül elutasítja, ha a kérelmező

a) természetes személy büntetett el élet ,ő ű
b) jogi helyzete nem tisztázott,
c) tulajdonosi háttere nem tisztázott, vagy nem állapítható meg,
d) vagyoni, üzleti helyzete nem szilárd,
e) súlyosan vagy ismételten megsértette e törvény vagy más, a biztosítókra vonatkozó jogszabály el írásait,ő
f) nem rendelkezik szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal,
g) pénzügyi, gazdasági helyzete az ajánlat tárgyát képez  részesedésszerzés nagyságához viszonyítva nemő  

min síthet  megfelel nek,ő ő ő
h) nem bizonyítható a részesedésszerzéshez felhasznált pénzeszközök eredetének törvényessége vagy a 

pénzeszközök tulajdonosaként megjelölt személy adatainak valódisága.
(2) A Felügyelet a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek igazolása vagy ellen rzése céljából aő  

részesedést szerezni kívánó személy székhelye vagy lakóhelye szerinti illetékes hatósághoz fordulhat.
(3) Az engedély iránti kérelem benyújtásának elmulasztása, a kérelem elutasítása, a bejelentési 

kötelezettség elmulasztása, illetve az adatszolgáltatás megtagadása esetén a részesedésszerzésre vagy az el nyő  
biztosítására irányuló szerz désb l származó szavazati jogok gyakorlását a Felügyelet a megfelel  törvényeső ő ő  
feltételek biztosításáig megtilthatja.

(4) A tulajdonszerzéshez, illetve a szavazati joghoz kapcsolódó engedélyeztetni kívánt szerz désb lő ő  
származó jogok az engedély iránti kérelemnek a Felügyelet által történt kézhezvételét l számított 3 hónapő  
elteltét l gyakorolhatók, kivéve, ha a Felügyelet a (3) bekezdésben meghatározott jogával él.ő

113. § (1) A biztosító részvénytársaságban a 111. § (1) bekezdésében meghatározott mérték  tulajdoniű  
részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkez  személy köteles a Felügyeletnek a szerz déskötéstő ő  
megel z en 15 munkanappal bejelenteni, haő ő

a) befolyásoló részesedését teljes egészében meg kívánja szüntetni, vagy
b) tulajdoni részesedését, szavazati jogát, vagy az el nyt biztosító szerz dését úgy kívánja módosítani,ő ő  

hogy tulajdoni részesedése vagy szavazati joga a 20, 33, 50 vagy 75 százalékos határérték alá csökkenjen.
(2) A bejelentésnek az (1) bekezdés b) pontja esetén tartalmaznia kell a fennmaradó tulajdoni részesedést, a 

szavazati jog mértékét vagy a jelent s el nyt biztosító szerz dés módosítását is.ő ő ő



114. § (1) A szerz dés megkötését követ  30 napon belül írásban köteles értesíteni a Felügyeletet, akiő ő  
biztosító részvénytársaságban

a) befolyásoló részesedést szerzett;
b) befolyásoló részesedését úgy módosította, hogy
- a tulajdoni részesedése vagy szavazati joga eléri a 20, 33, 50 vagy 75 százalékos határértéket, vagy
- tulajdoni részesedése vagy szavazati joga már nem éri el a 20, 33, 50 vagy 75 százalékos határértéket, 

vagy
c) tulajdoni részesedéshez, illetve a szavazati joghoz kapcsolódó, el nyöket biztosító megállapodást kötöttő  

vagy az ilyen megállapodást módosította.
(2) A biztosító részvénytársaság 15 munkanapon belül köteles a Felügyeletet írásban tájékoztatni, ha 

tudomást szerez a 111. §-ban meghatározott arányú részesedés, szavazati jog megszerzésér l,ő  
elidegenítésér l, illetve módosulásáról.ő

(3) A biztosító részvénytársaság - éves bels  adatszolgáltatása keretében - köteles a Felügyeletnekő  
megküldeni a 111. §-ban meghatározott arányú részesedéssel rendelkez  részvényesei nevét, valamint aő  
t kerész nagyságát.ő

II. Fejezet

A VEZET K ÉS ALKALMAZOTTAK TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓŐ  
SZABÁLYOK

115. § A biztosító vezet  állású személyei, egyéb vezet i, valamint alkalmazottai munkaviszonyukő ő  
(megbízatásuk) fennállása alatt és annak megsz nése után kötelesek a biztosítási titkot megtartani. Ezenű  
személyek a tevékenységükkel összefüggésben birtokukba jutott - a biztosító m ködésével és a biztosítóű  
ügyfeleivel kapcsolatos információt vagy adatot kizárólag tevékenységi körükben eljárva, a biztosítási 
jogviszonnyal kapcsolatban, annak céljaira használhatják fel. A tevékenységükkel összefüggésben birtokukba 
jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatják fel arra, hogy maguk vagy más személy részére 
közvetlen vagy közvetett módon el nyt szerezzenek, illetve, hogy a biztosítónak vagy az ügyfélnek hátránytő  
okozzanak.

116. § (1) A biztosító vezet  állású személyei, egyéb vezet i (83. § és 85. §), valamint érdemi ügyintéz iő ő ő  
kötelesek a biztosítónak bejelenteni, ha k vagy közeli hozzátartozójuk (Ptk. 685. § ő b) pontja) a biztosítóval 
szerz déses kapcsolatba lépni kívánó félnél befolyásoló részesedéssel, a megkötend  szerz désben máső ő ő  
érdekeltséggel rendelkeznek vagy a biztosítóval szerz déses kapcsolatba lépni kívánó félnél igazgatósági,ő  
illetve felügyel  bizottsági tisztséget viselnek. Ilyen esetben a nevezettek e döntés el készítésében éső ő  
meghozatalában nem vehetnek részt (összeférhetetlenség).

(2) A biztosító vezet  állású személyei, egyéb vezet i, valamint érdemi ügyintéz i kinevezésükkorő ő ő  
(megválasztásukkor) kötelesek írásbeli nyilatkozatot tenni a biztosító részére arról, hogy k vagy közeliő  
hozzátartozójuk a biztosítónál, más biztosítónál, biztosításközvetít i tevékenységet végz  gazdálkodóő ő  
szervezetnél, vagy biztosítási szaktanácsadással foglalkozó gazdálkodó szervezetnél rendelkeznek-e, illetve 
ha igen, mekkora és milyen névérték  közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal vagy ezek általű  
kibocsátott értékpapírral.

(3) A (2) bekezdésben foglalt személyek, a (2) bekezdésben foglalt helyzetek beálltáról, valamint az abban 
bekövetkezett változásokról 2 munkanapon belül írásbeli nyilatkozatot kötelesek tenni a biztosítónak.

(4) Az (1)-(3) bekezdések alapján tett bejelentésekr l és nyilatkozatokról a biztosító köteles nyilvántartástő  
vezetni.

HATODIK RÉSZ

A BIZTOSÍTÓ M KÖDÉSI FELTÉTELEIŰ

I. Fejezet

A BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉK, A SZAVATOLÓ T KE ÉS AŐ  
BIZTONSÁGI T KE SZABÁLYAIŐ

A biztosítástechnikai tartalékok



117. § (1) A biztonságos üzletmenet érdekében a biztosítónak a mérleg fordulónapján fennálló, várható 
kötelezettségei teljesítésére, a károk ingadozására, valamint a várható biztosítási veszteségekre 
biztosítástechnikai tartalékokat kell képeznie.

(2) Biztosítástechnikai tartaléknak min sülnek:ő
a) a meg nem szolgált díjak tartaléka;
b) a matematikai tartalékok, ezen belül:
1. az életbiztosítási díjtartalék,
2. a betegségbiztosítási díjtartalék,
3. a balesetbiztosítási járadéktartalék,
4. a felel sségbiztosítási járadéktartalék;ő
c) a függ kár tartalékok, ezen belül:ő
1. a bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függ kár tartalék),ő
2. a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR);
d) az eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék;ő ő
e) az eredményt l független díj-visszatérítési tartalék;ő
f) a káringadozási tartalék;
g) a nagy károk tartaléka;
h) a törlési tartalék;
i) a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartaléka;
j) az egyéb biztosítástechnikai tartalékok.

A biztosítástechnikai tartalékok képzése

118. § (1) A biztosítástechnikai tartalékot a biztosítónak olyan mértékben kell képeznie, hogy az a 
viszontbiztosításba nem adott kockázatokból származó kötelezettsége folyamatos és tartós teljesítésére - az 
ésszer ség és a biztosítási tevékenység tapasztalatai alapján - el reláthatóan fedezetet nyújtson. Azű ő  
életbiztosításokra - a tiszta kockázati életbiztosítások, illetve a haláleseti kockázatot is tartalmazó biztosítások 
kockázati részének kivételével - a biztosítástechnikai tartalékokat a viszontbiztosításba adott kockázatokra is 
meg kell képezni.

(2) A nem életbiztosítási ág esetében a biztosítónak a bruttó biztosítástechnikai tartalékok legalább 2 
százalékát meg kell képeznie, függetlenül a viszontbiztosításba adott kockázat arányától.

(3) Hitel- és kezesi biztosítást végz  biztosítónak a 119. § (3) bekezdésében foglalt módon a kockázatő  
terjedelmével arányosan külön tartalékot kell képeznie.

(4) Együttbiztosítás esetén a biztosítástechnikai tartalékokat az együttbiztosításban részt vev kő  
kockázatvállalásukból ered  kötelezettségeiknek megfelel  mértékben képzik.ő ő

119. § (1) A biztosítástechnikai tartalékokat ágazatonként kell a mérleg fordulónapjával képezni.
(2) A matematikai tartalék év végére várható értékének eszközfedezetét folyamatosan, de legalább 

negyedévenként az el re látható kötelezettségeket figyelembe véve meg kell teremteni, és folyamatosan fennő  
kell tartani annak érdekében, hogy az év végére a szükséges tartalékkal azonos nagyságú, a befektetési 
el írásoknak megfelel  eszközfedezet a biztosító rendelkezésére álljon.ő ő

(3) A biztosítástechnikai tartalékok tartalmát, képzésének és felhasználásának rendjét a pénzügyminiszter 
rendeletben szabályozza.

(4) A biztosító köteles az életbiztosítások esetében a biztosítástechnikai tartalékok képzésénél alkalmazott 
elvek és módszerek megismerését - az ügyfél kérésére - lehet vé tenni.ő

120. § Az e törvény hatálybalépését követ en megkötött életbiztosítási szerz dések díjának - ésszerő ő ű 
aktuáriusi feltételezések mellett - elegend nek kell lenniük a biztosító valamennyi, e szerz désekkelő ő  
összefüggésben felmerül  kötelezettségének teljesítésére, illetve a megfelel  biztosítástechnikai tartalékokő ő  
képzésére.

A biztosító szavatoló t kéjeő

121. § (1) A szavatoló t ke a biztosítónak a 123-124. §-a szerint korrigált saját t kéje, amely arra szolgál,ő ő  
hogy a biztosító akkor is teljesíteni tudja kötelezettségeit, ha erre a beszedett díjak, illetve a 
biztosítástechnikai tartalékok nem nyújtanak fedezetet.

(2) A biztosítónak a biztosítási szerz désb l ered  kötelezettségei mindenkori teljesíthet sége érdekébenő ő ő ő  
biztosítási áganként folyamatosan legalább annyi szavatoló t kével kell rendelkeznie, mint az általa folytatottő  
biztosítási tevékenység terjedelmének megfelel  minimális szavatoló t ke szükséglet.ő ő

(3) A biztosító minimális szavatoló t ke szükségletének számítási módját a ő 8. számú melléklet tartalmazza.



122. § (1) Az a harmadik országban székhellyel rendelkez  biztosító, amely az Európai Unió többő  
tagállamában kért vagy kapott fióktelep tevékenységére vonatkozó engedélyt, kérelmezheti, hogy

a) fióktelepei szavatoló t kéjét, illetve minimális szavatoló t ke szükségletét az Európai Unió területénő ő  
folytatott teljes tevékenysége alapján összevontan határozhassa meg;

b) a 70. § (2) bekezdésének h) pontjában foglalt letétet kizárólag egy érintett tagállamban helyezze el;
c) fióktelepei biztonsági t kéjének fedezetét bármely olyan tagállamban jogosult legyen tartani, aholő  

tevékenységet folytat.
(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kedvezmények kizárólag együttesen nyújthatók. Az engedély 

iránti kérelmet minden érintett tagállam illetékes felügyeleti hatóságához be kell nyújtani. Az engedély iránti 
kérelemben meg kell jelölni azt a tagállamot, amelynek illetékes felügyeleti hatósága az engedély megadása 
esetén a biztosító Európai Unió területén folytatott tevékenységének pénzügyi felügyeletét a továbbiakban 
ellátja. Az illetékes felügyeleti hatóság megválasztásának indokát a kérelemben közölni kell.

(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kedvezményekre vonatkozó felügyeleti engedély attól az 
id ponttól lép hatályba, amikor a választott felügyeleti hatóság tájékoztatja az érintett tagállamok felügyeletiő  
hatóságait a pénzügyi felügyelet ellátásának megkezdésér l.ő

(4) A Felügyelet a harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe pénzügyi felügyeletének 
ellátásához szükséges adatokról tájékoztatja a választott felügyeleti hatóságot.

(5) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kedvezmények kizárólag az összes érintett tagállam 
felügyeleti hatóságának együttes engedélyével adhatók meg és bármelyik érintett tagállam felügyeleti 
hatóságának döntése alapján vissza kell vonni ket.ő

A szavatoló t ke elemeiő

123. § (1) A szavatoló t két a (2)-(3) bekezdésekben foglaltaknak megfelel en, az élet- és a nemő ő  
életbiztosítási ágra elkülönítetten kell meghatározni.

(2) A szavatoló t ke a következ  t keelemekb l áll:ő ő ő ő
a) a befizetett jegyzett t ke, illetve biztosító egyesület vagy szövetkezet esetén a tényleges alapt ke, ha aő ő  

következ  feltételek fennállnak:ő
aa) az egyesület, a szövetkezet alapszabályában rendelkezni kell arról, hogy a tulajdonosok, tagok részére a 

saját t ke terhére kizárólag olyan mértékben lehet kifizetést teljesíteni, amelynek következtében a szavatolóő  
t ke összege nem csökken a minimális szavatoló t ke szintje alá; a biztosító megsz nése esetén akkor, ha aő ő ű  
biztosító egyéb kötelezettségeit rendezte,

ab) az egyesület vagy a szövetkezet alapszabályában rendelkezni kell arról, hogy minden tulajdonrész, tagi 
vagyonrész terhére történ , az egyesületi, a szövetkezeti tagsági viszony egyedi megsz nését l eltér  okbólő ű ő ő  
bekövetkez  kifizetésr l a Felügyeletet legalább 1 hónappal a kifizetés el tt értesíteni kell, amely id tartamonő ő ő ő  
belül a Felügyelet a kifizetést megtilthatja,

ac) az egyesület, a szövetkezet alapszabályában rendelkezik arról, hogy az aa)-ab) pontok szerinti 
el írásokat kizárólag a Felügyelet egyetértésével módosítják;ő

b) a t ketartalék;ő
c) a lekötött tartalék;
d) az értékelési tartalék 20 százaléka;
e) az eredménytartalék;
f) a mérleg szerinti eredmény;
g) az alárendelt kölcsönt ke;ő
h) osztalékels bbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító,ő  

jegyzett és befizetett részvények.
(3) Az alárendelt kölcsönt ke és a (2) bekezdéső  h) pontja szerinti osztalékels bbségi részvény összege aő  

rendelkezésre álló és a szükséges szavatoló t ke közül a kisebbik értéknek az 50 százalékáig számítható be aő  
szavatoló t kébe.ő

(4) A (2) bekezdés g) pontjában foglalt szavatoló t ke számítása során figyelembe vett alárendeltő  
kölcsönt ke legfeljebb 25 százaléka lehet határozott lejárati idej . Az alárendelt kölcsönt ke összegének aő ű ő  
szavatoló t kébe történ  beszámítását legalább a visszafizetési id pontot megel z  5 év során - évente,ő ő ő ő ő  
fokozatosan, egyenl  arányban - csökkenteni kell. Teljesülnie kell továbbá a következ  feltételeknek:ő ő

a) a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok el tti legutolsó helyen áll;ő
b) az alárendelt kölcsönt ke nyújtására vonatkozó szerz désben ki kell kötni, hogy a kölcsön a biztosítóő ő  

adósságának rendezésébe bevonható;
c) kizárólag a ténylegesen rendelkezésre álló t ke vehet  figyelembe;ő ő
d) a határozott futamidej  alárendelt kölcsönt ke esetén az eredeti futamid  legalább 5 év;ű ő ő
e) a határozatlan futamidej  alárendelt kölcsönt ke esetén a felmondási id  nem lehet 5 évnél kevesebb;ű ő ő



f) az alárendelt kölcsönt ke nyújtására vonatkozó szerz dés nem tartalmazhat el zetes visszafizetésreő ő ő  
vonatkozó kikötést, kivéve a biztosító felszámolásának esetét; a Felügyelet a biztosító kérelmére 
engedélyezheti az el zetes visszafizetést, ha a biztosító igazolja, hogy ezáltal a szavatoló t ke összege nemő ő  
csökken a minimális szavatoló t ke szintje alá;ő

g) az alárendelt, kölcsönt kére vonatkozó szerz dés kizárólag a Felügyelet engedélyével módosítható;ő ő
h) a kölcsön kizárólag a szerz désben rögzített, legkorábban 5 év múlva mondható fel, kivéve, ha aő  

Felügyelet engedélyezi a korábbi felmondást.
124. § (1) A Felügyelet a biztosító szavatoló t kéjének értékelését felülbírálhatja, különösen akkor, haő  

ennek fedezetét képez  eszközök piaci értéke az el z  üzleti év vége óta jelent sen csökkent.ő ő ő ő
(2) A szavatoló t ke számítása során a 123. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt t keelemek együttes összegéb lő ő ő  

le kell vonni:
a) az immateriális javak könyv szerinti értékét,
b) a részvénytársaságnál a visszavásárolt saját részvények értékét,
c) a nem életbiztosítási ágban m köd  biztosító esetén, amennyiben a biztosító a nem életbiztosítási ágű ő  

függ kártartalékát a jöv beni hozamokat figyelembe véve diszkontáltan számítja, a diszkontálás el tti és aő ő ő  
diszkontált függ kártartalék különbözetét az 1. számú melléklető  A) részének 1. és 2. pontjaiban meghatározott 
ágazatokat és a függ kár tartalékba foglalt járadék értékeket kivéve valamennyi nem életbiztosításiő  
ágazatban,

d) a biztosítónak az olyan biztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban, viszontbiztosítóban vagy 
biztosítói holding társaságban birtokolt - a 123. § (2) bekezdés h) pontja szerinti - osztalék els bbségiő  
részvény és - a 123. § (2) bekezdés g) pontja szerinti - alárendelt kölcsönt ke értékét, amelyben részesedésiő  
viszonnyal vagy ellen rz  befolyással rendelkezik,ő ő

e) a biztosítónak az olyan hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban vagy befektetési vállalkozásban 
birtokolt - a Hpt. 5. számú melléklete szerinti - osztalékels bbségi részvény és alárendelt kölcsönt ke értékét,ő ő  
amelyben részesedési viszonnyal vagy ellen rz  befolyással rendelkezik.ő ő

(3) A 8. számú mellékletben meghatározott minimális szavatoló t ke szükséglet számítását és fedezeténekő  
kimutatását az éves beszámolóval egyidej leg kell elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni. A biztosítóű  
a negyedéves adatszolgáltatás keretében tájékoztatja a Felügyeletet a minimális szavatoló t ke szükséglete,ő  
valamint a rendelkezésre álló szavatoló t kéje becsült értékér l.ő ő

(4) Ha a biztosító szavatoló t kéje nem éri el a minimális szavatoló t ke szükséglet nagyságát, akkor aő ő  
részvényesek és a tagok nem biztosítási esemény bekövetkeztéb l származó igényeinek kielégítését megel ziő ő  
a szavatoló t ke hiányának megszüntetése.ő

(5) Az élet- és nem életbiztosítási ág együttes m velésére jogosult biztosító esetében valamely biztosításiű  
ágban adódó szavatoló t ke hiány másik biztosítási ágból történ  pótlását a Felügyelet engedélyezheti.ő ő

A biztonsági t keő

125. § A minimális szavatoló t ke szükséglet egyharmada képezi a biztosító biztonsági t kéjét akkor, ha ező ő  
nagyobb, mint a 126. §-ban meghatározott minimális biztonsági t ke értéke. Egyébként a biztosító biztonságiő  
t kéje megegyezik a 126. § szerinti minimális biztonsági t kével.ő ő

126. § (1) A részvénytársaság, a szövetkezet és a harmadik országbeli biztosító fióktelepének minimális 
biztonsági t kéje:ő

a) az életbiztosítási ág esetén (2. számú melléklet) 750 millió forint szorozva a külön jogszabályban 
meghatározott értékkövetési indexszel,

b) a nem életbiztosítási ág esetén (1. számú melléklet) 500 millió forint szorozva a külön jogszabályban 
meghatározott értékkövetési indexszel, azonban a 10., 11., 12., 13., 14., 15. ágazatok bármelyikének 
m velésére vonatkozó engedéllyel rendelkez  biztosító esetén 750 millió forint szorozva a különű ő  
jogszabályban meghatározott értékkövetési indexszel.

(2) Egyesületnél - a (3)-(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel - a minimális biztonsági t ke az (1)ő  
bekezdésben meghatározott értékek 75 százaléka.

(3) A (2) bekezdés helyett a (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azon egyesületnél, amelynek 
alapszabálya pótlólagos befizetésre vagy a szolgáltatás csökkentésére hívja fel az egyesület tagjait, és

a) az éves díjbevétel és egyéb bevételek együttes összege az utóbbi 3 évben egyszer sem érte el az 1 
milliárd 250 millió forintot, és

b) nem életbiztosítási ág m velése esetén tevékenységi köre a felel sségbiztosításra nem terjed ki, és azű ő  
éves hozzájárulásokból származó bevételének legalább fele az egyesület tagjaitól származik.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeg helyett a minimális biztonsági t ke összege:ő
a) a (3) bekezdés szerinti egyesületnél - a b) pontban foglaltak kivételével - ha az egyesület éves 

díjbevételének és tagsági hozzájárulásának együttes összege az utolsó 3 üzleti évben:



aa) legalább egy alkalommal elérte az 1 milliárd forintot, akkor a (2) bekezdésben meghatározott összeg 60 
százaléka,

ab) egy alkalommal sem érte el az 1 milliárd forintot, de legalább egy alkalommal elérte a 750 millió 
forintot, akkor a (2) bekezdésben meghatározott összeg 40 százaléka,

ac) egy alkalommal sem érte el az 750 millió forintot, de legalább egy alkalommal elérte az 500 millió 
forintot, akkor a (2) bekezdésben meghatározott összeg 20 százaléka,

ad) egy alkalommal sem érte el az 500 millió forintot, de legalább egy alkalommal elérte a 250 millió 
forintot, akkor a (2) bekezdésben meghatározott összeg 10 százaléka,

ae) egy alkalommal sem érte el a 250 millió forintot, de legalább egy alkalommal elérte a 125 millió 
forintot, akkor a (2) bekezdésben meghatározott összeg 5 százaléka,

af) egy alkalommal sem érte el a 125 millió forintot, akkor a (2) bekezdésben meghatározott összeg 2,5 
százaléka;

b) kizárólag az 1. számú melléklet A) részében megjelölt 8., 9., 18. ágazatokat m vel  egyesületeknél:ű ő
ba) legalább egy alkalommal elérte az 1 milliárd forintot, akkor 75 millió forint,
bb) egy alkalommal sem érte el az 1 milliárd forintot, de legalább egy alkalommal elérte a 750 millió 

forintot, akkor 50 millió forint,
bc) egy alkalommal sem érte el az 750 millió forintot, de legalább egy alkalommal elérte az 500 millió 

forintot, akkor 25 millió forint,
bd) egy alkalommal sem érte el az 500 millió forintot, de legalább egy alkalommal elérte a 250 millió 

forintot, akkor 12 millió 500 ezer forint,
be) egy alkalommal sem érte el a 250 millió forintot, de legalább egy alkalommal elérte a 125 millió 

forintot, akkor 6 millió 250 ezer forint,
bf) egy alkalommal sem érte el a 125 millió forintot, akkor 3 millió 125 ezer forint.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti egyesület esetén - az egyesület kérelmére - a Felügyelet a mindenkori 

biztonsági t ke 80 százalékos mértékéig engedélyezheti a viszontbiztosítás beszámítását.ő
127. § A biztosítási áganként meghatározott minimális biztonsági t ke szükségletek összeadódnak, ha aő  

biztosító az élet- és nem életbiztosítási ág együttes m velésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik.ű
128. § A minimális biztonsági t ke értékének meg rzése érdekében a pénzügyminiszter a minimáliső ő  

biztonsági t ke értékkövetési indexét rendeletben szabályozza.ő

II. Fejezet

A PÉNZÜGYI, SZANÁLÁSI ÉS PÉNZÜGYI HELYREÁLLÍTÁSI TERV

A pénzügyi terv

129. § (1) A Felügyelet a biztosítót pénzügyi terv készítésére kötelezi, ha
a) a biztosító szavatoló t kéje nem éri el a biztonsági t ke el írt nagyságát,ő ő ő
b) a biztosító biztosítástechnikai tartalékai nem érik el a szükséges mértéket, illetve, ha a 

biztosítástechnikai tartalékok fedezete nem kielégít , vagyő
c) a biztosítónak a kötvénykibocsátásból, hitelekb l és egyéb, nem biztosítási szerz désb l adódóő ő ő  

kötelezettségei - a kölcsönt két kivéve - együttesen meghaladják saját t kéjének 25 százalékát.ő ő
(2) A pénzügyi terv az (1) bekezdésben foglaltak megszüntetésére legfeljebb féléves id szakra terjedő ő 

intézkedéseket tartalmaz. A pénzügyi tervet a Felügyelet határozatának kézhezvételét l számított 30 naponő  
belül kell a biztosítónak a Felügyelethez jóváhagyásra benyújtania.

(3) A Felügyelet a pénzügyi terv benyújtásától számított 30 napon belül köteles elbírálni, hogy a pénzügyi 
terv alkalmas-e az (1) bekezdésben foglaltak megszüntetésére. A határid  egy alkalommal 30 nappalő  
meghosszabbítható.

(4) A pénzügyi terv elutasítása, vagy megvalósulásának meghiúsulása esetén a Felügyelet a 195. §-ban 
foglalt intézkedések megtételére jogosult.

A szanálási terv

130. § (1) Ha a biztosító szavatoló t kéje kevesebb, mint a 8. számú mellékletben meghatározott minimáliső  
szavatoló t ke szükséglet, és a közgy lés nem döntött a feltöltés egy évet meg nem haladó ütemezésér l,ő ű ő  
akkor a Felügyelet a biztosítót a szükséges minimális szavatoló t ke fedezetének pótlására vonatkozóő  
szanálási terv készítésére kötelezi.

(2) A legfeljebb egyéves id tartamra terjed  szanálási tervnek tartalmaznia kell a hiány megszüntetésénekő ő  
módját és ütemét. A szanálási tervet a Felügyelet határozatának kézhezvételét l számított kilencven naponő  



belül a biztosítónak a Felügyelethez jóváhagyásra be kell nyújtania. Ez a határid  különösen indokolt esetbenő  
harminc nappal meghosszabbítható.

(3) A Felügyelet a szanálási terv benyújtásától számított hatvan napon belül köteles elbírálni, hogy a 
szanálási terv alkalmas-e a biztosító szavatoló t ke hiányának megszüntetésére.ő

(4) A szanálási terv elutasítása vagy megvalósulásának meghiúsulása esetén a Felügyelet a 195. §-ban 
foglalt intézkedések megtételére jogosult.

A pénzügyi helyreállítási terv

131. § (1) Ha a biztosító m ködése a biztosítottak érdekeit veszélyezteti, akkor a Felügyelet a biztosítótű  
hároméves id tartamra terjed  pénzügyi helyreállítási terv készítésére kötelezi.ő ő

(2) A pénzügyi helyreállítási tervnek a következ ket kell tartalmaznia:ő
a) az igazgatási költségek várható alakulását,
b) a biztosítási tevékenység - ideértve az aktív és passzív viszontbiztosítást - várható bevételeinek és 

kiadásainak alakulására vonatkozó részletes tervet,
c) az el zetes mérlegtervet,ő
d) a biztosítási szerz désb l ered  kötelezettségek és a minimális szavatoló t ke szükséglet fedezetéhező ő ő ő  

szükséges pénzügyi eszközök várható alakulását,
e) a viszontbiztosításra vonatkozó átfogó terveket,
(3) A pénzügyi helyreállítási tervet a Felügyelet határozatának kézhezvételét l számított 90 napon belül aő  

biztosítónak a Felügyelethez jóváhagyásra be kell nyújtania. Ez a határid  különösen indokolt esetben 30ő  
nappal meghosszabbítható.

(4) A Felügyelet a pénzügyi helyreállítási terv benyújtásától számított 60 napon belül köteles elbírálni, 
hogy a pénzügyi helyreállítási terv alkalmas-e a biztosító biztonságos m ködésének helyreállítására.ű

(5) Ha a biztosító rosszabbodó pénzügyi helyzete a biztosítottak érdekeit veszélyezteti, akkor a biztosító 
rövid távú fizet képességének biztosítása érdekében - a pénzügyi helyreállítási terv alapján - a Felügyelet aő  
biztosító számára a 8. számú melléklet szerint számított minimális szavatoló t ke szükségletnél magasabbő  
szavatoló t ke szükségletet is el írhat.ő ő

(6) A Felügyelet el írhatja a biztosító 8. számú melléklet szerinti minimális szavatoló t ke szükségleteő ő  
számításánál a viszontbiztosítás beszámításának csökkentését, ha

a) a viszontbiztosítási fedezet min sége az el z  üzleti évhez viszonyítva lényegesen romlott, vagyő ő ő
b) a biztosító viszontbiztosítási szerz dései tényleges kockázatmegosztást nem, vagy nem elégségeső  

mértékben biztosítanak.
(7) A pénzügyi helyreállítási terv elutasítása vagy megvalósulásának meghiúsulása esetén a Felügyelet a 

195. §-ban foglalt intézkedések megtételére jogosult.

III. Fejezet

BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK

132. § (1) A biztosító biztosítástechnikai tartalékai fedezetét képez  eszközöket a m velt biztosítási ágnakő ű  
és a kötelezettségek lejárati szerkezetének figyelembevételével úgy kell befektetni, hogy a befektetések a 
biztosító mindenkori likviditásának meg rzése mellett egyidej leg a lehet  legnagyobb biztonságot éső ű ő  
jövedelmez séget teljesítsék.ő

(2) A biztonságos befektetés érdekében a biztosítónak egyidej leg több befektetési formát kell választania,ű  
és az adott befektetési formán belül is törekednie kell a befektetési kockázat mérséklésére a befektetési 
kockázatok megosztásával.

(3) A biztosítónak a biztosítástechnikai tartalékainak befektetése során be kell tartania a 9. számú 
mellékletben foglaltakat is, kivéve a 117. § (2) bekezdésének i) pontja alatti tartalékot.

(4) A 117. § (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott tartalék fedezetét képez  portfólióő  
vagyonkezelése során a Tpt. portfóliókezelésre vonatkozó szabályait - a Tpt. 126. § (2) bekezdése, a 127. §-a, 
a 128. §-a, a 133. §-ának (2) bekezdése és a 130. §-ának (3)-(4) bekezdései kivételével - a következő 
eltérésekkel kell alkalmazni:

a) ahol a Tpt. valamely rendelkezése megbízót említ, az alatt a befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítási szerz dések esetében a szerz d t kell érteni;ő ő ő

b) ahol a Tpt. valamely rendelkezése portfóliót említ, az alatt a befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítási szerz dések tartalékából képzett, egymástól elkülönített eszközalapokat kell érteni;ő



c) ahol a Tpt. a portfóliókezelési tevékenység körében alvállalkozó igénybevételét említi, az alatt a 
befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerz dések tartalékának fedezetét képez  eszközökő ő  
kezelésének és befektetésének teljes egészében vagy meghatározó részében történ  kiszervezését kell érteni;ő

d) a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerz dések tartalékának fedezetét képez  eszközökő ő  
kezelésének és befektetésének teljes egészében vagy meghatározó részében történ  kiszervezéséhez, valamintő  
közrem köd  igénybevételéhez nem kell a szerz d  írásbeli beleegyezését kérni;ű ő ő ő

e) a biztosítóban befolyásoló részesedéssel rendelkez  kapcsolt vállalkozások [Tpt. 5. § (1) bekezdésénekő  
58. pontja] által kibocsátott nyilvános árjegyzés  részvényeknek a befektetési egységekhez kötöttű  
életbiztosítási szerz dések tartalékából képzett eszközalapok részére történ  megvásárlása nem jelenti a Gt.ő ő  
294. §-ának (1) bekezdésében foglalt részesedésszerzési tilalom sérelmét.

133. § (1) Ha a biztosító más vállalkozásban a saját t kéjének 10 százalékát meghaladó részesedést szerez,ő  
azt a Felügyeletnek 2 munkanapon belül be kell jelentenie.

(2) A biztosító részesedése más részvénytársaságban nem érheti el a részvénytársaság jegyzett t kéjének 75ő  
százalékát, kivéve a más biztosítóban, hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban 
vagy befektetési alapkezel ben való részesedést.ő

(3) A biztosítástechnikai tartalékok befektetésénél a biztosító részesedése más vállalkozásban nem 
haladhatja meg az adott vállalkozás jegyzett t kéjének 25 százalékát.ő

(4) A biztosító a matematikai tartalékok fedezetéül szolgáló eszközeit nem fektetheti be a befolyásoló 
részesedéssel rendelkez  tulajdonos biztosítási tevékenységet nem folytató vállalkozásába, kivéve, ha azokő  
tevékenysége túlnyomórészt közvetlenül összefüggésben van a biztosító tevékenységével.

(5) Az (1)-(3) bekezdésekben el írt befektetési korlátozások nem vonatkoznak a biztosító sajátő  
tevékenysége kiszervezését, továbbá a biztosítási üzemét szolgáló vállalkozásokra, ha a vállalkozás éves 
árbevételének legalább 75 százaléka a biztosító számára nyújtott tevékenységb l származik.ő

(6) A matematikai tartalékon és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékán kívüli 
biztosítástechnikai tartalékok pénzeszközeinek befektetéseinél els dlegesen a likviditás szempontját kellő  
szem el tt tartani.ő

134. § A biztosító biztosítástechnikai tartalékai a következ  eszközökben tarthatók:ő
A) befektetések
a) hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok, kötvények, és más hitelviszonyt megtestesít  pénzpiaci éső ő  

befektetési eszközök,
b) kölcsönök,
c) részvények, részesedési viszonyt megtestesít  változó hozamú egyéb értékpapírok, illetve egyébő  

részesedések,
d) befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok,
e) ingatlanok, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték  jogok;ű
B) követelések
f) követelések a viszontbiztosítótól, ideértve a viszontbiztosításba adott kockázatokra a viszontbiztosító 

által megképzett biztosítástechnikai tartalékokat is,
g) letéti követelések és más, a viszontbiztosításba átvett biztosítási ügyletekb l származó követelések,ő
h) a biztosítási és a viszontbiztosítási ügyletekb l származó, a biztosítottakkal és a biztosításközvetít kkelő ő  

szembeni 3 hónapnál nem régebbi követelések,
i) biztosítási kötvénykölcsön,
j) adó-visszatérítések,
k) visszkereseti követelés;
C) egyéb eszközök
l) ingatlanokon kívüli tárgyi eszközök, az óvatosság elve alapján számított értékcsökkenéssel csökkentett 

értékben,
m) hitelintézeti folyószámlán és a pénztárban lév  pénzkészlet, valamint a hitelintézeti betétek, vagyő  

betételfogadásra jogosult intézménynél lév  betét (követelés),ő
n) elhatárolt kamatok, bérleti díjak,
o) elhatárolt szerzési költségek.
135. § (1) A biztosítástechnikai tartalékok fedezetére bevonható eszközök esetében a következ  elvekreő  

kell figyelemmel lenni:
a) a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képez  eszközöket nettó módon kell értékelni, levonva mindenő  

felmerült költséget, amely ezen eszközök megvételével, megszerzésével merült fel,
b) a gazdálkodó szervezetnek, az államnak, a nemzetközi szervezetnek, a helyi és regionális 

önkormányzatnak, vagy a természetes személynek nyújtott kölcsönök kizárólag akkor képezhetik a 
biztosítástechnikai tartalékok fedezetét, ha a kölcsönvev  megfelel  biztosítékot - ingatlanzálogjog,ő ő  
bankgarancia, biztosítás, vagy egyéb biztosítékok - tud felmutatni, kivételt képeznek ez alól a 136. § (2) 
bekezdés f) pontjában meghatározott kölcsönök,



c) a harmadik féllel szembeni követeléseket a viszontkövetelések levonása után lehet a biztosítástechnikai 
tartalékok fedezetére bevonni.

(2) A biztosító biztosítástechnikai tartalékának fedezetét nem képezheti jelzáloggal terhelt, továbbá olyan 
eszköz, amely felett a rendelkezési jog korlátozott.

(3) A biztosító biztosítástechnikai tartalékának fedezetét nem képezheti a Tpt. 278. § szerinti származtatott 
ügyletekbe befektet  befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy.ő

136. § (1) A biztonságtechnikai tartalékok fedezetének a tagállamok területén kell elhelyezkednie, illetve
a) OECD vagy EGT tagállam,
b) OECD vagy EGT tagállam helyi vagy regionális önkormányzata,
c) OECD vagy EGT tagállamban székhellyel rendelkez  gazdálkodó szervezet,ő
d) legalább egy tagállam tagságával m köd  nemzetközi szervezetű ő
által kibocsátott eszközben kell lennie.
(2) A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékát kivéve a biztosítástechnikai tartalékok 

fedezetére bevonható eszközök esetében a következ  korlátok állnak fenn:ő
a) a 134. § a) pontjában felsoroltak közül az állam által nem garantált és egyéb biztosítékkal nem 

rendelkez  eszközök a biztosítástechnikai tartalékok fedezetének legfeljebb 25 százalékát tehetik ki,ő
b) a 134. § c) pontjában felsorolt eszközök a biztosítástechnikai tartalékok fedezetének legfeljebb 35 

százalékát tehetik ki,
c) a 134. § d) pontjában felsorolt eszközök a biztosítástechnikai tartalékok 35 százalékát tehetik ki, 

amennyiben a 85/611/EGK irányelv hatálya alá tartoznak, egyéb esetekben 30 százalék erejéig vehet kő  
figyelembe.

d) a biztosító egy adott ingatlanának (telek, épület) értékét kizárólag az összes bruttó biztosítástechnikai 
tartalék 10 százalékáig veheti figyelembe fedezetként. E szabályt kell alkalmazni több egymáshoz közel eső 
olyan ingatlanra is, amelyek egy befektetésnek min sülnek,ő

e) a biztosító az összes bruttó biztosítástechnikai tartaléka 5 százalékáig fektethet be ugyanazon vállalkozás 
által kibocsátott részvénybe, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírba vagy egyéb pénz- és t kepiaciő ő  
eszközébe, ugyanazon vállalkozásnak nyújtott kölcsönbe, kivéve a valamely tagállamnak, valamely tagállam 
helyi, vagy regionális önkormányzatának, nemzetközi szervezetnek - amelynek egy vagy több tagállam tagja 
- nyújtott kölcsönt. E mérték legfeljebb az összes bruttó biztosítástechnikai tartalék 10 százalékáig növelhet ,ő  
ha az értékpapírok, és a kölcsönök együttes összege sem haladja meg a bruttó biztosítástechnikai tartalék 40 
százalékát,

f) a biztosító az összes bruttó biztosítástechnikai tartalék 5 százalékáig számíthat be fedezetként 
biztosítékkal nem fedezett kölcsönt, kivéve ha azt tagállami székhely  hitelintézetnek, biztosítónak vagyű  
befektetési vállalkozásnak nyújtja. Ez a mérték kölcsönügyletenként az összes bruttó biztosítástechnikai 
tartalék 1 százaléka,

g) a bruttó biztosítástechnikai tartalékok 3 százalékáig vonható fedezetbe a pénztári készpénzállomány,
h) a bruttó biztosítástechnikai tartalékok 10 százalékáig vehet k figyelembe azok a részvények,ő  

részesedések és kötvények, amelyek a szabályozott piacon nem kerültek bevezetésre,
i) a biztosító bruttó biztosítástechnikai tartalékainak 10 százalékáig fektethet be adott befektetési alap által 

kibocsátott befektetési jegyekbe vagy adott kollektív befektetési forma által kibocsátott kollektív befektetési 
értékpapírokba.

(3) A 134. § h) pontjában meghatározott eszközök kategóriáiban felsorolt eszközök együttesen a bruttó 
biztosítástechnikai tartalékok fedezetének legfeljebb 5 százalékát tehetik ki.

(4) A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített - az eszköz értékelési szabályzat, illetve a Tpt. 272. 
§ (5) bekezdése szerint számított - piaci értéke nem haladhatja meg a biztosító bruttó biztosítástechnikai 
tartalékainak fedezetét képez  értékpapírok piaci értékének a tizenöt százalékát.ő

(5) A (2) bekezdésben meghatározott korlátozások nem vonatkoznak a legalább egy tagállam részvételével 
m köd  nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott eszközökre.ű ő

137. § (1) A zártvég  ingatlanalap által kibocsátott befektetési jegy és ingatlanbefektetéseket megtestesítű ő 
zártvég  kollektív befektetési értékpapír, valamint a nyíltvég  ingatlanalap által kibocsátott befektetési jegyű ű  
és ingatlanbefektetéseket megtestesít  nyíltvég  kollektív befektetési értékpapír és ingatlan együttesen aő ű  
matematikai tartalékok fedezetéül szolgáló pénzeszközök legfeljebb 20 százalékát tehetik ki.

(2) Az értékpapír-befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy a matematikai tartalékok fedezetéül 
szolgáló pénzeszközök legfeljebb 30 százalékát teheti ki. Ha a biztosító a 85/611/EGK irányelv hatálya alá 
tartozó befektetési alap befektetési jegyét szerzi meg, az értékpapír-befektetési alapokra vonatkozóan a 
korlátozás a befektetett mértékkel, de legfeljebb 35 százalékra növekedhet.

(3) Bankgaranciával, biztosítással, jelzáloggal vagy egyéb biztosítékkal nem fedezett kötvény, vagy más 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapír és kölcsön, valamint szabályozott piacra be nem vezetett részvény éső  
kötvény együttesen a matematikai tartalékok fedezetéül szolgáló pénzeszközök legfeljebb 15 százalékát 
tehetik ki.



(4) A hitelintézeti betétek, illetve betételfogadásra jogosult intézménynél lév  betét a matematikaiő  
tartalékok fedezetéül szolgáló pénzeszközök legfeljebb 25 százalékát tehetik ki.

(5) A matematikai tartalék fedezetét képez  eszközök piaci értékének legfeljebb 5 százalékát teheti ki aő  
származtatott ügyletek nem nettósított, összesített - az eszköz értékelési szabályzat, illetve a Tpt. 272. § (5) 
bekezdése szerint számított - piaci értéke.

(6) Az (5) bekezdés és a 136. § (4) bekezdés szerinti korlátba nem számítandó bele:
a) az árfolyam- és kamatkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet;
b) a hitelintézettel állampapírra kötött repoügylet.
138. § (1) A derivatív eszközök értékelésénél az óvatosság elve szerint kell eljárni és ezen eszközök 

figyelembe veend k az alaptermék értékelésekor.ő
(2) A származtatott ügyletekre vonatkozóan a Tpt. 272. § (4)-(8) bekezdéseiben és a Tpt. 273. §-ában el írtő  

szabályokat kell alkalmazni úgy, hogy a befektetési alapkezel  alatt a biztosítót, a befektetési alap helyett aő  
biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képez  eszközöket, az alapkezelési szabályzat alatt a biztosítóő  
eszközértékelési szabályzatát kell érteni.

(3) A biztosító nem köthet olyan ügyletet, amely a Tpt. 273. §-a szerinti nettósítási szabályok 
alkalmazásával rövid nettó pozíciót eredményezne, kivéve az értékpapírok egyedi kockázatára a Tpt. 273. §-
ának (6) bekezdése szerint vállalt rövid nettó pozíciót.

(4) A biztosítónak folyamatosan rendelkeznie kell a származtatott hosszú pozíciói összesített kötési 
árfolyama és a már befizetett változóletét különbsége száz százalékának megfelel  beszámítási érték  likvidő ű  
eszközzel, a rendes üzletmenethez/m ködéshez szükséges likvid eszközökön felül. A beszámítási érték a látraű  
szóló vagy legfeljebb harminc napra lekötött bankbetét esetén megegyezik a betét összegével; egyéb likvid 
eszköz esetén pedig a likvid eszköz piaci értéke nyolcvanöt százalékával.

139. § (1) A követelések értékelésekor az óvatosság elve szerint kell eljárni, figyelemmel a nem fizetés 
kockázatára. Különösen, az ingatlanokon kívüli tárgyi eszközök esetében csak az óvatosság elve alapján 
számított értékcsökkenéssel csökkentett érték fogadható el a biztosítástechnikai tartalékok fedezeteként.

(2) A biztosítástechnikai tartalékok fedezetére bevont valamennyi eszköz értékelésekor az óvatosság elvét 
alkalmazva kell eljárni, különös figyelemmel a nem realizálható bevételek kockázatára. A biztosítottakkal és 
a biztosításközvetít kkel szembeni három hónapnál régebbi követelések nem vehet k figyelembe.ő ő

(3) Az elhatárolt szerzési költségek csak akkor vonhatók be a matematikai tartalékok fedezetére, ha azok a 
díjátvitel (meg nem szolgált díjak tartaléka) számításával összhangban vannak.

140. § (1) Azon eszközök esetében, amelyekre a 136. § (2)-(3) bekezdései és 137. § (1)-(6) bekezdései nem 
állítottak fel korlátokat, a következ  alapelvek érvényesek:ő

a) a 132. § (2) bekezdésében leírtaknak megfelel en törekedni kell a befektetési portfólió kialakításakorő  
minél több befektetési forma választására és a kockázatok megosztására, vagyis egyetlen befektetési 
kategória értéke sem lehet olyan mérték , hogy az a biztosító függ ségéhez vezetne,ű ő

b) azon befektetési kategóriáknál, ahol maga az eszköz vagy a kibocsátó kockázata magas, óvatos, 
alacsony mértékben kell megállapítani a fedezetre figyelembe vehet  mértéket,ő

c) a 134. § f) pontja esetében a viszontbiztosítóval szembeni követelések meghatározása során figyelembe 
kell venni a viszontbiztosítás min sítését,ő

d) ha a biztosító egy leányvállalata a biztosító befektetéseit részben vagy egészben vagyonkezeli, akkor az 
ebben a §-ban foglaltakat kell alkalmazni a leányvállalat eszközeinek megítélésekor is. E szabályok 
alkalmazandók más leányvállalatokban való részesedések megítélésekor is,

e) az óvatosság elvére figyelemmel kell eljárni a nem likvid befektetési eszközök arányának 
meghatározásakor,

f) azok a hitelintézet által nyújtott kölcsönök, illetve e hitelintézetek által kibocsátott értékpapírok a 
biztosítástechnikai tartalékok befektetései fedezeteként beszámíthatók, amely hitelintézetek székhelye 
valamely tagállamban van, kizárólag e tagállam és/vagy helyi önkormányzata tulajdonában van, valamint 
tevékenysége a tagállam, a helyi önkormányzat és a velük kapcsolatban álló közüzemek, hivatalok 
kölcsönügyleteire terjed ki.

(2) A 136. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 40 százalékos határt a Felügyelet engedélyével meg 
lehet emelni a jelzáloglevelek esetében, valamint abban az esetben, ha az adott értékpapírt kibocsátó 
hitelintézet székhelye valamely tagállamban van és törvény által garantált olyan állami felügyelet alatt áll, 
amelyet ezen értékpapírok tulajdonosainak védelme érdekében hoznak létre. Ezen értékpapírok 
kibocsátásából befolyt összegeket a törvény szerint kell befektetni úgy, hogy az értékpapírok teljes futamideje 
alatt az értékpapírban foglalt kötelezettségek teljesíthet ek legyenek, úgy, hogy ezen eszközök els dlegesen aő ő  
t kerész, és annak kamatai kifizetését szolgálják.ő

(3) A 134. §-ban meghatározott befektetési eszközök közül a biztosító szabadon választhat a befektetési 
korlátok figyelembevételével.



(4) A Felügyelet a biztosító kérelmére - kivételes körülmények fennállása esetén - ideiglenes jelleggel, 
meghatározott mértékben engedélyezheti a 134. §-ban rögzített eszközkategóriáktól, valamint a 135-136. §-
okban lefektetett korlátoktól való eltérést.

(5) Abban a kérdésben, hogy adott eszköz a törvényben megjelölt eszközkategóriák közül melyikbe 
tartozik, vitás esetben a Felügyelet határoz.

141. § (1) A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak befektetésére nem vonatkoznak a 
136. § (2)-(4) bekezdésében és a 137. § (1)-(6) bekezdésében, valamint a 140. § (1) bekezdésének a), b), d),  
e) és f) pontjában és a 140. § (2) és (3) bekezdésében foglalt el írások. A befektetési egységekhez kötöttő  
életbiztosítások tartalékait a biztosító fennálló kötelezettségeinek megfelel  szerkezetben köteles befektetni.ő

(2) Ha a befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozóan a biztosító t ke- vagyő  
hozamgaranciát nyújt, úgy a garancia teljesítéséhez képzett további tartalékok esetében be kell tartani a 136. § 
(2)-(3) bekezdéseiben, a 137. § (1)-(6) bekezdéseiben, a 140. § (1) bekezdésének a), b), d), e), f) pontjaiban és 
a 140. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt el írásokat is.ő

142. § (1) Ha a biztosító hitelviszonyból származó kötelezettségeinek értéke meghaladja a jegyzett 
t kéjének 5 százalékát, akkor annak f bb jellemz it köteles a Felügyeletnek 2 munkanapon belül bejelenteni.ő ő ő

(2) A biztosító köteles a matematikai tartalékoknak, a függ kár tartalékoknak és a befektetési egységekhező  
kötött életbiztosítások tartalékának nagyságáról és azoknak befektetésér l év közben negyedévenkéntő  
jelentést készíteni, és azt a tárgynegyedévet követ  hónap 15. munkanapjáig, a 4. negyedévre vonatkozóő  
jelentést pedig a tárgyévet követ  év január 31-éig a Felügyelet részére megküldeni.ő

IV. Fejezet

A BIZTOSÍTÓ ESZKÖZEINEK NYILVÁNTARTÁSÁRA, KÖNYVVEZETÉSÉRE 
ÉS BESZÁMOLÓJÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az eszközök nyilvántartása

143. § (1) A matematikai tartalékok és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak 
fedezetéül szolgáló eszközöket a biztosítónak a 134. §-ban foglalt csoportosítás szerint külön 
eszköznyilvántartásba kell vennie.

(2) A biztosító eszköznyilvántartásban feltüntetett eszközei értékének mindenkor el kell érnie a 
matematikai tartalékok és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak el írt nagyságát.ő

(3) A számviteli rendért felel s vezet  köteles haladéktalanul értesíteni a biztosító els  számú vezet jét éső ő ő ő  
a felügyel  bizottságot, ha a biztosító eszköznyilvántartásában feltüntetett eszközeinek értéke alacsonyabb aő  
matematikai tartalékok el írt mértékénél.ő

(4) A biztosító els  számú vezet je a (3) bekezdésben meghatározott esetben köteles haladéktalanulő ő  
értesíteni a Felügyeletet.

(5) A biztosító köteles biztosításüzemi m ködését szolgáló ingatlanairól, illetve gazdasági társaságban valóű  
részesedéseir l külön nyilvántartást vezetni.ő

144. § (1) A biztosító köteles a befektetési egységekhez kötött életbiztosításaihoz kínált eszközalapokat 
alaponként külön-külön nyilvántartani, elkülönítve a biztosító egyéb tartalékainak fedezetét l, valamint aő  
biztosító saját befektetéseit képez  eszközökt l.ő ő

(2) Amennyiben a biztosító az eszközöket valamely eszközalapjából más eszközalapjába áthelyezi, a 
harmadik személyekkel kötött ügyletekre vonatkozó nyilvántartás szabályait kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott elkülönített nyilvántartáson belül - az egyes eszközalapok 
teljesítményének megítéléséhez - a biztosító köteles az egyes eszközalapokra nevesített alszámlákat nyitni és 
vezetni.

A biztosító könyvvezetése

145. § (1) A biztosító az üzleti tevékenységre vonatkozó nyilvántartásait - a számvitelre vonatkozó 
jogszabályok el írásai szerint - ellen rzésre mindenkor alkalmas módon, magyar nyelven köteles vezetni.ő ő

(2) Az üzleti nyilvántartás és ellen rzési rendszer akkor megfelel , ha - az Szmt.-ben és más számviteliő ő  
jogszabályokban foglaltakon túlmen en - lehet vé teszi a biztosító körültekint  vezetését, a biztosítóő ő ő  
vezetésének a bels  ellen rzés, valamint a Felügyelet által történ  ellen rzését, és segíti a biztosítót abban,ő ő ő ő  
hogy eleget tegyen a jogszabályok alapján rá háruló kötelezettségeknek.

A biztosító éves beszámolója



146. § A biztosító éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait a kormány 
rendeletben szabályozza.

147. § (1) A biztosító köteles a közgy lés által elfogadott - a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó, aű  
cégbíróságnál letétbe helyezettel egyez  - éves beszámolót, az üzleti jelentést, a közgy lés jegyz könyvét éső ű ő  
a hozott határozatokat a mérleg fordulónapjától számított 150 napon belül a Felügyelet és a Magyar Nemzeti 
Bank (a továbbiakban: MNB) részére megküldeni.

(2) Ha a biztosító konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, úgy azt az (1) bekezdés szerinti 
iratokat mellékelve, a mérleg fordulónapjától számított 180 napon belül kell a Felügyelet és az MNB részére 
megküldeni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott okiratok valódiságát köteles aláírásával igazolni
a) a biztosító els  számú vezet je,ő ő
b) a biztosító vezet  biztosításmatematikusa (aktuáriusa),ő
c) a biztosító számviteli rendjéért felel s vezet je.ő ő
(4) A biztosító köteles évente pénzügyi beszámolót készíteni a külföldi biztosítóval kötött 

viszontbiztosításairól, ennek eredményér l, és ezt az éves beszámolóval együtt a Felügyeletnek megküldeni.ő
148. § A segítségnyújtási tevékenységet folytató biztosító éves beszámolójában és negyedéves jelentésében 

köteles ismertetni az általa vállalt segítségnyújtási szolgáltatások teljesítéséhez rendelkezésére álló pénzügyi 
és egyéb eszközöket.

A biztosító könyvvizsgálója

149. § (1) A biztosítónak - a 300 millió forint éves díjbevételt el nem ér  biztosító egyesület kivételével -ő  
könyvvizsgálót kell választania.

(2) A biztosító könyvvizsgálói feladatok ellátására kizárólag olyan bejegyzett könyvvizsgálót választhat, 
aki

a) biztosítási és a 86. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel  aktuáriusiő  
szakértelemmel és gyakorlattal rendelkezik, ez utóbbi hiánya esetén az e feltételnek megfelel  aktuáriustő  
köteles foglalkoztatni;

b) nem áll a biztosítónál befolyásoló részesedéssel rendelkez  tulajdonos alkalmazásában, illetve -ő  
könyvvizsgálói társaság esetében - annak befolyásoló részesedés  tulajdonában;ű

c) nem rendelkezik a biztosítóban sem közvetlen, sem közvetett tulajdonnal;
d) a Felügyelet az általa vezetett biztosító könyvvizsgálók névjegyzékében a könyvvizsgálót határozattal 

nyilvántartásba vette.
(3) A biztosító természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb 5 évig tarthat, és az nem 

hosszabbítható meg. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló legfeljebb 5 
évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a biztosítónál.

(4) A könyvvizsgáló megbízatásának megsz nését követ  két év eltelte után a könyvvizsgáló ismételtenű ő  
megválasztható. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló megbízatásának 
lejártát követ  két év elteltével a könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a biztosítónál ismételten elláthatja.ő

(5) A biztosító által megbízott természetes személy könyvvizsgáló egyidej leg legfeljebb 6 biztosítónálű  
láthatja el a könyvvizsgálói feladatokat, és a biztosítótól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg 
éves jövedelmének (bevételének) 30 százalékát. Az egy tulajdonosi csoportba tartozó hitelintézetekt l,ő  
pénzügyi vállalkozásoktól, befektetési vállalkozásoktól, befektetési alapkezel t l, a tulajdonosi csoportbaő ő  
tartozó befektetési alapkezel  által kezelt befektetési alaptól, valamint biztosítótól származó összesítettő  
jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) 60 százalékát.

(6) A biztosító által megbízott könyvvizsgáló társaságon belül a könyvvizsgáló egyidej leg legfeljebb 6ű  
biztosítónál láthatja el a könyvvizsgálói feladatokat, és a könyvvizsgáló társaság biztosítótól származó 
bevétele nem haladhatja meg éves nettó árbevételének 30 százalékát. A könyvvizsgáló társaságnak az egy 
tulajdonosi csoportba tartozó hitelintézetekt l, pénzügyi vállalkozásoktól, befektetési vállalkozásoktól,ő  
befektetési alapkezel t l, a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezel  által kezelt befektetésiő ő ő  
alaptól, valamint biztosítótól származó összesített bevétele nem haladhatja meg éves nettó bevételének 50 
százalékát.

150. § (1) A Felügyelet a biztosítói min sítés  könyvvizsgálók névjegyzékébe akkor jegyzi be aő ű  
könyvvizsgálót, ha a könyvvizsgáló

a) legalább 3 éven át biztosítónál számviteli, ellen rzési munkakörben, vagy a Pénzügyminisztériumban,ő  
illetve a Felügyeletnél biztosítással kapcsolatos felügyeleti, ellen rzési munkakörben dolgozott és legalábbő  
olyan 2 éves könyvvizsgálói gyakorlata van, amely megfelel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és 
könyvvizsgálói tevékenységr l szóló 1997. évi LV. törvény 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak, vagyő

b) legalább 3 éven át könyvvizsgálói tevékenységet folytatott és biztosító könyvvizsgálója mellett legalább 
2 évig beosztott könyvvizsgálóként tevékenykedett.



(2) A Felügyelet a könyvvizsgálót a biztosítói min sítés  könyvvizsgálók névjegyzékéb l határozattal törli,ő ű ő  
ha

a) a könyvvizsgáló a névjegyzékbe vétel feltételeinek már nem felel meg;
b) a könyvvizsgáló a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.
(3) A Felügyelet a könyvvizsgálónak biztosítói min sítés  könyvvizsgálók névjegyzékébe történő ű ő 

bejegyzésér l és névjegyzékb l történ  törlésér l a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát értesíti, törlés esetén aő ő ő ő  
határozatát annak indokolásával együtt a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának megküldi.

(4) A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a biztosítói min sítés  könyvvizsgáló ellen lefolytatott etikaiő ű  
eljárást lezáró határozatát a Felügyeletnek megküldi.

151. § (1) A könyvvizsgáló köteles a biztosító ügyvezet jét haladéktalanul tájékoztatni, ha e törvény vagyő  
a biztosítási tevékenységre vonatkozó jogszabályok megsértését észleli, így különösen, ha a 
biztosítástechnikai tartalékok mértéke vagy eszközfedezete nem kielégít .ő

(2) A könyvvizsgáló köteles vizsgálatának eredményér l a biztosítóval egyidej leg a Felügyeletető ű  
haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha olyan tényeket állapított meg, amelyek alapján

a) a korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, illetve záradék megadásának elutasítása válhat 
szükségessé,

b) b ncselekmény elkövetésére vagy a biztosító bels  szabályzatának súlyos megsértésére, illetve azű ő  
el z ekben említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel,ő ő

c) a biztosítási tevékenység engedélyezésére vagy a biztosító m ködésére vonatkozó jogszabályi el írásokű ő  
súlyos megsértésére utaló körülményeket észlel,

d) a biztosító kötelezettségeinek folyamatos teljesítését, a rábízott vagyoni értékek meg rzését nem látjaő  
biztosítottnak,

e) a biztosító bels  ellen rzési rendszereinek súlyos hiányosságát vagy elégtelenségét állapítja meg,ő ő
f) jelent s véleménykülönbség alakul ki közte és a biztosító ügyvezet je között a biztosítóő ő  

fizet képességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érint , a biztosító m ködésétő ő ű  
lényegesen érint  kérdésekben.ő

(3) Az ügyvezet  köteles az (1) bekezdésben meghatározottakról a Felügyeletet haladéktalanul tájékoztatni.ő
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakon túl a könyvvizsgáló
a) a Felügyelet kérésére köteles tájékoztatást adni,
b) kérésére a Felügyelet köteles konzultációt tartani.
(5) A könyvvizsgálónak a biztosító éves beszámolójának vizsgálata mellett az alábbiakat is vizsgálnia kell:
a) a szavatoló t kére, a t keszükségletre vonatkozó szabályok betartását, a szavatoló t ke számításokő ő ő  

helyességét;
b) az eredményes, megbízható és független tulajdonlásra, illet leg a prudens m ködésre vonatkozóő ű  

jogszabályok és felügyeleti határozatok betartását;
c) a 65. § b) pontjában el írt folyamatos nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási rendszerő  

megfelel ségét;ő
d) az ellen rzési rendszerek megfelel  m ködését.ő ő ű

(6) A könyvvizsgáló az (5), valamint a (7) és (8) bekezdésekben foglaltakra vonatkozó megállapításait 
külön kiegészít  jelentésben rögzíti, és ezt az igazgatóságnak, az ügyvezet nek, a felügyel  bizottságő ő ő  
elnökének, valamint a Felügyeletnek legkés bb a tárgyévet követ  évben az auditálás befejezésével, deő ő  
legkés bb a közgy lést követ  15 napon belül megküldi.ő ű ő

(7) A biztosító könyvvizsgálója a (6) bekezdésben el írt kiegészít  jelentésében köteles arra is kitérni,ő ő  
hogy a biztosítástechnikai tartalékok mértéke elégséges-e, és eszközfedezete megfelel-e az e törvényben 
foglaltaknak.

(8) A biztosító könyvvizsgálója köteles a (6) bekezdésben el írt kiegészít  jelentésében a biztosítóő ő  
biztosítástechnikai tartalékait tartalékfajtánként és ágazatonként elkülönítetten írásban értékelni, és a részletes 
értékelést a biztosítónak átadni.

(9) A biztosító köteles könyvvizsgálójának lemondásáról, illetve a vele kötött szerz dés megsz nésér l aő ű ő  
Felügyeletet 2 munkanapon belül tájékoztatni, és 2 hónapon belül új könyvvizsgálót választani. A 
könyvvizsgáló megbízásának lejártáról a Felügyeletet a lejárat napját megel z en 2 hónappal kellő ő  
tájékoztatni.

(10) Ha a könyvvizsgáló az e törvényben el írt kötelezettségének nem tesz eleget, a Felügyelet jogosultő  
arra, hogy a biztosítót más, a 149. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő 
könyvvizsgáló választására kötelezze. Ha a Felügyelet a 195. § (1) bekezdésének f) pontja alapján, felügyeleti 
intézkedés alkalmazásakor a biztosító könyvvizsgálójának felmentését kezdeményezi, jogosult a 
könyvvizsgálót a biztosítói könyvvizsgálók névjegyzékéb l törölni.ő

152. § (1) A biztosító köteles a könyvvizsgálóval kötött azon szerz dést, amely alapján a könyvvizsgáló aző  
éves beszámoló könyvvizsgálatára köteles, és valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves beszámolóval 
kapcsolatban készített jelentést a Felügyelet számára megküldeni.



(2) A Felügyelet jogosult a könyvvizsgáló jelentésének alapján a biztosító igazgatóságánál kezdeményezni, 
hogy a helytelen adatokat tartalmazó beszámolót vizsgáltassa felül, helyesbítse, gondoskodjon a helyesbített 
adatok könyvvizsgálóval történ  hitelesítésér l.ő ő

(3) Ha az éves beszámoló jóváhagyását követ en jutott a Felügyelet tudomására, hogy az éves beszámolóő  
lényeges hibát tartalmaz, a Felügyelet kötelezheti a biztosító igazgatóságát az adatok módosítására, és a 
könyvvizsgálóval való felülvizsgálatára. A módosított, és a könyvvizsgáló által felülvizsgált adatot a 
közgy lés elé történ  beterjesztése el tt a biztosító köteles a Felügyeletnek bemutatni, és a közgy lés általű ő ő ű  
jóváhagyott beszámolót ismételten közzétenni.

HETEDIK RÉSZ

AZ ÜGYFÉLFORGALOMMAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A biztosítási titok

153. § Biztosítási titok minden olyan - államtitoknak nem min sül  -, a biztosító, a biztosításközvetít , aő ő ő  
biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetít , a biztosításiő  
szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, 
illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerz déseire vonatkozik.ő

154. § Az ügyfél egészségi állapotával összefügg  adatokat a biztosító a 155. § (1) bekezdésébenő  
meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér l szóló 1997.ő  
évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

155. § (1) A biztosító, a biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon biztosításiő  
titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerz déssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, aő  
szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerz dés megkötéséhez, módosításához,ő  
állományban tartásához, a biztosítási szerz désb l származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az eő ő  
törvény által meghatározott egyéb cél lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltól eltér  célból végzett adatkezelést a biztosító, aő  
biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél el zetes hozzájárulásával végezhet. Aő ő  
hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem 
nyújtható el ny.ő

(3) A biztosítási titok tekintetében, id beli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik -ő  
titoktartási kötelezettség terheli a biztosító, a független biztosításközvetít , a biztosítási szaktanácsadóő  
tulajdonosait, vezet it, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységükő  
során bármilyen módon hozzájutottak.

156. § Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a biztosító, a biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képvisel jeő ő  

a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
157. § (1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lév  büntet eljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,ő ő
c) büntet ügyben, polgári ügyben, valamint a cs deljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáróő ő  

bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyz vel,ő
e) a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, a biztosításközvetít vel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, függetlenő  

biztosításközvetít  vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdek-képviseleti szervezeteivel,ő  
illetve a biztosítási, biztosításközvetít i, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeletiő  
feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyr l szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyiő  

hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, 

titkos információ gy jtésre felhatalmazott szervvel,ű
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló 

biztosítókkal,



l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást 
vezet  Hivatallal,ő

m) az állományátruházás keretében átadásra kerül  biztosítási szerz dési állomány tekintetében az átvevő ő ő 
biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási 
Számlát kezel  szervezettel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezésiő  
megbízottal,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet 
végz vel,ő

p) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégít  adatkezeléső  
feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti 
állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégít  adatvédelmiő  
jogszabállyal - a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetít vel, szaktanácsadóvalő
szemben, ha az a)-j) és n) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely 
tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerz dés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkéréső  
célját és jogalapját. A k), l), m) és p) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az 
adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának min sül az adatő  
megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem 
áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben 
nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerz désb l ered  adókötelezettség alá es  kifizetésr lő ő ő ő ő  
törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

(3) A biztosító, a biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó az (1) és (5) bekezdésekben, a 156. §-ő
ban, a 158. §-ban és a 159. §-ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait 
továbbíthatja.

(4) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a (1) bekezdésben meghatározott szervek 
alkalmazottaira is kiterjed.

(5) A biztosító, a biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, valamint a polgáriő  
nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, 
hogy a biztosítási ügylet

a) kábítószer-kereskedelemmel,
b) terrorizmussal,
c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy
d) a pénzmosás b ncselekményévelű

van összefüggésben.
(6) A biztosító, a biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlanő  

intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban el írt ügyészi jóváhagyást nélkülöz  megkeresésére iső ő  
köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefügg , biztosítási titoknak min sül  adatokról.ő ő ő

(7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító, 
biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó az általa foganatosított korlátozó intézkedésekr lő ő

a) az Európai Közösséget létrehozó szerz dés 60. cikke alapján a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek éső  
gazdasági er források tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott rendeletek,ő  
illetve e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletek vagy határozatok,

b) az Európai Uniót létrehozó szerz dés 15. cikke alapján, a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek éső  
gazdasági er források tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott közöső  
álláspontok alapján, az abban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében tájékoztatja a 
Pénzügyminisztériumot.

(8) A Pénzügyminisztérium jogosult a (7) bekezdés alapján tudomására jutott adatokat:
a) az Európai Unió tagállamainak és intézményeinek továbbítani,
b) kölcsönös ellen rzés céljából öt évig meg rizni, éső ő
c) statisztikai adatszolgáltatás céljából - személyazonosításra alkalmatlan módon - felhasználni.
158. § (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy 

harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezel ) történ  adattovábbításő ő  
abban az esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli 
adatkezel nél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégít  adatkezelés feltételei mindenő ő  
egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezel  székhelye szerinti államő  
rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégít  adatvédelmi jogszabállyal.ő

(2) A biztosítási titoknak min sül  adatoknak másik tagállamba történ  továbbítása esetén a belföldreő ő ő  
történ  adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.ő

159. § (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét



a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyb l az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nemő  
állapítható meg,

b) fióktelep esetében a külföldi székhely  vállalkozás székhelye (f irodája) szerinti felügyeleti hatóságű ő  
számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar 
felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,

c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére 
személyes adatnak nem min sül  adatok átadása,ő ő

d) e törvény Nyolcadik részének III. és III/A. fejezetében, a Tpt. XIX/B. fejezetében, valamint a Hpt. 
XIV/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történ  adatátadás.ő

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva 
nem tagadhatja meg.

160. § (1) Az adattovábbítási nyilvántartásban szerepl  személyes adatokat az adattovábbítástól számított 5ő  
év elteltével, a 154. § alá es  adatok vagy az adatvédelmi törvény szerint különleges adatnak min sül  adatokő ő ő  
továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.

(2) A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a 157. § (1) bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a 
157. § (5) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.

(3) A biztosító, a biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó a személyes adatokat a biztosítási,ő  
illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon id tartam alatt kezelheti, ameddig aő  
biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthet .ő

161. § (1) A biztosító a létre nem jött biztosítási szerz déssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet,ő  
ameddig a szerz dés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthet .ő ő

(2) A biztosító, a biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó köteles törölni minden olyan,ő  
ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerz déssel kapcsolatos személyes adatot, amelynekő  
kezelése esetében az adatkezelési cél megsz nt vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem állű  
rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

(3) E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

(4) Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, 
illetve a biztosítási szerz désben nevesített jogosult is gyakorolhatja.ő

A biztosító, a biztosításközvetít  és a szaktanácsadó üzleti titkaő

162. § A biztosító, a biztosításközvetít  és a szaktanácsadó, valamint ezek tulajdonosa, a biztosítóban, aő  
biztosításközvetít i, illetve a szaktanácsadói vállalkozásban részesedést szerezni kívánó személy, a vezető ő 
állású személy, valamint a biztosító, biztosításközvetít  és szaktanácsadó alkalmazottja köteles a biztosító,ő  
biztosításközvetít , illetve szaktanácsadó m ködésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot - id beliő ű ő  
korlátozás nélkül - megtartani.

163. § (1) A 162. §-ban el írt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáróő
a) Felügyelettel,
b) MNB-vel,
c) nemzetbiztonsági szolgálattal,
d) Állami Számvev székkel,ő
e) Gazdasági Versenyhivatallal,
f) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszer ségét és célszer ségét ellen rzű ű ő ő 

Kormányzati Ellen rzési Hivatallal,ő
g) vagyonellen rrel,ő
h) Információs Központtal

szemben.
(2) A 162. §-ban el írt titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képez  ügyre vonatkozóan nem áll fenn aő ő  

feladatkörében eljáró
a) nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lév  büntet eljárás, valamint a feljelentéső ő  

kiegészítése keretében,
b) büntet ügyben, polgári ügyben, továbbá a cs d-, illetve felszámolási eljárás, valamint az önkormányzatiő ő  

adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben.
(3) A biztosító, biztosításközvetít  és szaktanácsadó a nyomozó hatóságot a „halaszhatatlan intézkedés”ő  

jelzéssel ellátott külön jogszabályban el írt ügyészi jóváhagyást nélkülöz  megkeresésére is köteleső ő  
tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefügg , üzleti titoknak min sül  adatokról.ő ő ő

(4) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Felügyelet által a biztosítókról, biztosításközvetít kr l éső ő  
szaktanácsadókról egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a jogalkotás megalapozása és 
hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére.



(5) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a feladatkörében eljáró Információs Központ által végzett 
adattovábbítás.

164. § (1) Aki üzleti titok birtokába jut, köteles azt id beli korlátozás nélkül megtartani.ő
(2) A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat 

az e törvényben meghatározott körön kívül a biztosító, biztosításközvetít  és szaktanácsadó, illetve az ügyfélő  
felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel.

(3) Aki üzleti titok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy 
részére közvetlen vagy közvetett módon el nyt szerezzen, továbbá, hogy a biztosítónak,ő  
biztosításközvetít nek és szaktanácsadónak vagy ügyfeleinek hátrányt okozzon.ő

A biztosítási titokra, illetve a biztosító, a biztosításközvetít  és a szaktanácsadó üzletiő  
titkára vonatkozó közös szabályok

165. § (1) Biztosító, biztosításközvetít i és szaktanácsadói vállalkozás jogutód nélküli megsz nése esetén aő ű  
biztosító, biztosításközvetít i és szaktanácsadói vállalkozás által kezelt üzleti titkot tartalmazó irat aő  
keletkezését l számított 60 év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható.ő

(2) Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű 
adatok nyilvánosságára és a közérdekb l nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározottő  
adatszolgáltatási kötelezettség esetén.

(3) Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben a Ptk. 81. §-ában foglaltakat kell megfelel enő  
alkalmazni.

Az ügyfelek tájékoztatása

166. § (1) Életbiztosítási szerz dés megkötése el tt - az olyan megtakarítási elemet nem tartalmazó, tisztánő ő  
kockázati életbiztosítások kivételével, amelyeket pénzügyi intézmény az általa nyújtott, pénzügyi 
szolgáltatással összefüggésben javasolt, vagy amelyeknek a biztosítási összege nem haladja meg az 1 millió 
forintot - a biztosító, illetve a biztosításközvetít  köteles felmérni, illetve legalább az ügyfél által megadottő  
információk alapján pontosítani az ügyfél igényeit.

(2) A biztosítónak és a biztosításközvetít nek a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén - haő  
törvény eltér en nem rendelkezik - a biztosítási szerz dés megkötése el tt, bizonyítható és azonosíthatóő ő ő  
módon, közérthet , egyértelm  és részletes írásbeli tájékoztatást kell adnia a szerz dést kötni kívánó ügyfélő ű ő  
részére a biztosító, a biztosításközvetít  f bb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe,ő ő  
székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése, fióktelep útján kötött biztosítási szerz dés eseténő  
annak címe) és a biztosítási szerz dés jellemz ir l. Ezen tájékoztatás az ügyféllel történ  megállapodásbanő ő ő ő  
kikötött más nyelven is történhet. A biztosítónak a szerz d  féllel szembeni tájékoztatási kötelezettsége - aő ő  
függ  biztosításközvetít  adatait és a ő ő 10. számú melléklet A) pontjának 17. alpontjában foglaltakat kivéve - 
irányadó a szerz dés tartama alatt a fenti adatokban bekövetkezett változások esetében is. A 35. §-banő  
foglaltak szerinti biztosításközvetít  - ha törvény eltér en nem rendelkezik - kizárólag a biztosító f bbő ő ő  
adatairól és a biztosítási szerz dési feltételek jellemz ir l köteles tájékoztatást adni. A biztosítási szerz désreő ő ő ő  
vonatkozó tájékoztatás jellemz it a 10. számú melléklető  A) pontja tartalmazza.

(3) Azon életbiztosítási szerz dések esetében, amelyek megkötése el tt az (1) bekezdés alapjánő ő  
igényfelmérést kell készíteni, a biztosító és a biztosításközvetít  köteles - a (2) bekezdésben foglaltő  
tájékoztatási kötelezettségen túl - az (1) bekezdés szerinti igényfelmérés, illetve igénypontosítás alapján 
legkés bb a biztosítási kötvénnyel egyidej leg a 10. számú melléklető ű  B) pontja szerinti termékismertet t iső  
igazolható módon átadni.

(4) A biztosítót a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem terheli, ha a biztosítási szerz déső  
megkötése során az ügyfél megbízásából eljáró független biztosításközvetít  m ködik közre, valamintő ű  
viszontbiztosítás megkötése, és nagykockázatra létrejöv  biztosítási szerz dés esetén.ő ő

(5) A biztosító és a biztosításközvetít  a tájékoztatást elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásaő  
esetén az ügyfél számára folyamatosan és könnyen elérhet  módon elektronikus úton is köteles elérhet véő ő  
tenni. Ha a biztosító elfogadó nyilatkozatát az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben 
meghatározott min sített tanúsítvány igazolja, a biztosító köteles a (2) bekezdésben meghatározottakatő  
tartalmazó tájékoztatót az ügyfél számára folyamatosan és könnyen elérhet  módon elektronikus útonő  
hozzáférhet vé tenni.ő

(6) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatónak és a biztosítási szerz dési feltételeknekő  
figyelemfelhívásra alkalmas módon kell tartalmaznia a biztosító mentesülésének a szabályait, a biztosító 
szolgáltatása korlátozásának a feltételeit, a biztosítási szerz désben alkalmazott kizárásokat, valamintő  
minden, a szokásos szerz dési gyakorlattól, a szerz désre vonatkozó rendelkezésekt l lényegesen vagyő ő ő  



valamely korábban a felek között alkalmazott kikötést l eltér  feltételt, így különösen azt a körülményt, hogyő ő  
a magyartól eltér  jog alkalmazása vagy a magyartól eltér  bíróság kizárólagos illetékessége került kikötésre.ő ő

(7) A biztosító - ha törvény ett l eltér en nem rendelkezik - a szerz dés megkötése el tt bizonyíthatóő ő ő ő  
módon köteles beszerezni ügyfele arra vonatkozó külön nyilatkozatát, hogy a (2) és (3) bekezdésekben 
meghatározott tájékoztatást megkapta. E nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy az ügyfél a szerz déső  
megkötése el tt milyen más, a megkötend  biztosítási szerz déssel összefügg  tájékoztatást kapott meg.ő ő ő ő

(8) Ha a biztosító elfogadó nyilatkozatát bélyeg, igazoló jegy vagy pecsét tanúsítja, a biztosító köteles a 
biztosító ügyfélszolgálati irodájában a (2) bekezdésben meghatározottakat tartalmazó tájékoztatót 
kifüggeszteni.

(9) Az életbiztosítási szerz dés - kivéve a maradékjoggal nem rendelkez , kockázati életbiztosításokat,ő ő  
illetve az életbiztosítási ágba tartozó baleseti és betegségi kiegészít  biztosításokat - megkötését követ en aő ő  
biztosító évente legalább egyszer köteles írásban tájékoztatni ügyfelét az életbiztosítási szerz déseő  
szolgáltatási értékér l, aktuális visszavásárlási értékér l és a visszajáró többlethozam jóváírásánakő ő  
mértékér l.ő

(10) A biztosítási szerz désben rögzített értékkövetés érvényesítése során az ügyfélnek egyértelmő ű 
tájékoztatást kell adni az értékkövetéssel érintett és nem érintett elemek vonatkozásában. A biztosító köteles 
felhívni a figyelmet a biztosítási szerz dés értékkövetéssel kapcsolatos rendelkezéseire, külön is kitérve aző  
ügyfelet az értékkövetéssel kapcsolatban megillet  jogokra.ő

(11) A befektetési egységhez kötött életbiztosítások esetében a biztosító köteles lehet vé tenni, hogy aő  
szerz d  tájékozódhasson a befektetés elhelyezésér l, azaz a befektetéseinek fedezetéül szolgáló befektetésiő ő ő  
formák egymáshoz viszonyított arányáról, az egyes befektetési formák típusáról, valamint a befektetéseinek 
aktuális értékér l. A befektetési egységhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek szólóő  
adatszolgáltatás formáját és tartalmát a pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg.

(12) Amennyiben a biztosítási szerz dés feltétele - élet- és nem életbiztosítások esetében egyaránt - aő  
leend  ügyfél orvosi vizsgálata, akkor a biztosító köteles arról is tájékoztatást adni, hogy az ügyfél aző  
elvégzett vizsgálatok eredményeit az egészségügyr l szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében aző  
egészségügyi szolgáltatónál megismerheti.

167. § (1) Az életbiztosítási szerz dés megkötését követ en a biztosító a szerz dés létrejöttét l számítottő ő ő ő  
30 napon belül - a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén, vagy ez irányú megegyezés esetén, a 
szerz d  kifejezett kérésére más nyelven - köteles a szerz d t bizonyítható és azonosítható módon,ő ő ő ő  
egyértelm en tájékoztatni a biztosítási szerz dés létrejöttér l.ű ő ő

(2) A biztosító az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban köteles felhívni az életbiztosítási 
szerz dést önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül megköt  természetes személy szerz dő ő ő ő 
figyelmét a 96. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

(3)-(5)

NYOLCADIK RÉSZ

A BIZTOSÍTÁSI RENDSZER FELÜGYELETE

I. Fejezet

A FELÜGYELET JOGÁLLÁSA, M KÖDÉSE, TEVÉKENYSÉGEŰ

A Felügyelet jogállása

168. § A Felügyelet hatáskörét és jogállását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletér l szóló 1999. éviő  
CXXIV. törvény (a továbbiakban: Psztv.) határozza meg.

A Felügyelet feladata

169. § (1) A Felügyelet feladata, hogy e törvény el írásainak megfelel enő ő
a) el segítse az ügyfelek érdekeinek megóvását,ő
b) ellen rizze és értékelje az e törvény, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok éső  

egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek teljesítését,
c) elbírálja az engedély iránti kérelmeket,
d) nyilvántartsa a biztosítási, biztosításközvetít i és biztosítási szaktanácsadói tevékenységgel összefüggő ő 

adatokat,



e) eleget tegyen a fióktelep létesítésével és a határon átnyúló tevékenység végzésével kapcsolatos értékelési 
és tájékoztatási kötelezettségének,

f) eleget tegyen az Európai Bizottság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének.
(2) A Felügyelet e törvény el írásainak megfelel en ellen rzi és értékeliő ő ő
a) a biztosító pénzügyi helyzetét, a minimális szavatoló t ke szükséglet és a biztonsági t ke fedezet el írtő ő ő  

mértékeinek meglétét, a biztosító mindenkori fizet képességét,ő
b) a biztosítástechnikai tartalékok képzését és felhasználását,
c) a biztosítástechnikai tartalékok befektetési szabályainak betartását, az el írásszer  fedezet meglétét,ő ű
d) a személyi feltételekben bekövetkezett változások jogszabályszer ségét,ű
e) az üzletmenethez szükséges tárgyi feltételek a biztosító üzletpolitikájának való megfelelését,
f) a terméktervekben foglaltak megvalósulását, a díjkalkulációk szakmai elfogadhatóságát, a biztosítási 

szerz dési feltételeket és azok érvényesítésének jogszer ségét,ő ű
g) az ügyfelek biztosító általi pontos, közérthet  és id beni tájékoztatásának a megvalósítását,ő ő
h) a Kártalanítási Számlát kezel  szervnek a Számla kezelésével kapcsolatos tevékenységét.ő
(3) A Felügyelet az engedély nélküli biztosítási, független biztosításközvetít i és vezérügynökiő  

tevékenységet, a felügyeleti nyilvántartásban nem szerepl  személy által függ  biztosításközvetít i, illetveő ő ő  
szaktanácsadói tevékenységet folytató személyt felszólítja a helyzet tisztázásához szükséges szerz dés, okirat,ő  
jelentés, kimutatás, könyvvizsgálati jelentés bemutatására, továbbá helyszíni ellen rzést rendelhet el mindenő  
olyan helyen, ahol a rendelkezésére álló adat alapján ilyen tevékenység folyt, illetve folyik.

(4)
(5) A Felügyelet feladata a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkez  biztosító, függetlenő  

biztosításközvetít  és szaktanácsadó által fióktelepen keresztül, vagy határon átnyúló szolgáltatás alapjánő  
gyakorolt tevékenység pénzügyi ellen rzésének ellátása.ő

A Felügyelet adatkezelése

169/A. § (1) A Felügyelet jogosult a piacfelügyeleti eljárás (Psztv. 11/Q. §) során feladatának ellátása 
érdekében az eljárás alá vont ügyfélre vonatkozó

a) értékpapír-, ügyfél- és bankszámlaforgalommal, a terhelend  és a jóváírandó számla számával,ő  
tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával, valamint

b) az elektronikus hírközlésr l szóló törvényben meghatározott el fizet i állomás számával vagy egyébő ő ő  
azonosítójával, a hívó és hívott el fizet i számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumávalő ő
kapcsolatos személyes adat (családi és utónév, születési név, születési hely és id , anyja születési neve,ő  
állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye) megismerésére és kezelésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adat igénylésekor a Felügyelet köteles valószín síteni, hogy aű  
tényállás maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adat megismeréséhez az ügyész el zetes jóváhagyásaő  
szükséges. A jóváhagyást az ügyész abban az esetben tagadja meg, ha a Felügyelet a (2) bekezdésben 
foglaltakat nem valószín síti vagy az adatkezelés egyéb törvényi feltételei nem állnak fenn.ű

II. Fejezet

A FELÜGYELETI ELLEN RZÉS RENDSZEREŐ

Felügyeleti ellen rzéső

170. §
171. § (1) A biztosítók, a független biztosításközvetít k és a szaktanácsadók a Felügyeletnek jogszabályonő  

alapuló rendszeres és eseti, illetve felügyeleti határozaton alapuló eseti adatszolgáltatást teljesítenek.
(2) A biztosítók bels  adatszolgáltatásának rendjét és tartalmát a pénzügyminiszter rendeletben állapítjaő  

meg.
172. § A Felügyelet részére a biztosító köteles
a) az éves beszámolón kívül évente egy alkalommal a biztosító tevékenységét értékel  bels ,ő ő  

nyilvánosságra nem kerül  jelentést,ő
b) évente egy alkalommal a biztosító aktuáriusi jelentését,
c) negyedévenként a biztosító tevékenységének legfontosabb jellemz ire vonatkozó - a nagykockázatokatő  

és a nagykárokat, valamint a szavatoló t ke, a saját t ke és a biztosítástechnikai tartalékok becsült értékénekő ő  
bemutatását is felölel  - jelentéstő
megküldeni.



173. § A független biztosításközvetít  köteles a cégbíróságnál letétbe helyezettel egyez  éves beszámolót aő ő  
Felügyeletnek a mérlegfordulónapot követ  150 napon belül megküldeni.ő

174-176. §
177. § (1) A Felügyelet az ellen rzési feladatokkal - indokolt esetben, versenyeztetési szabályzata szerint -ő  

küls  szakért t is megbízhat. A szakért nek szerepelnie kell a Felügyelet által összeállított szakért iő ő ő ő  
névjegyzékben.

(2) A szakért i névjegyzékbe az vehet  fel,ő ő
a) aki a könyvvizsgálók névjegyzékében szerepel és megfelel a 149. § (2) bekezdésében foglalt 

feltételeknek, vagy
b) aki megfelel a 86. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, vagy a 87. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban 

el írtaknak.ő
(3) A Felügyeletnek a névjegyzékbe kerülést elutasító határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(4) A szakért re megfelel en alkalmazni kell a Psztv. 10. § (2)-(6) bekezdéseiben, valamint (8)-(11)ő ő  

bekezdéseiben és a Psztv. 11. §-ában foglalt rendelkezéseket. A Felügyelet a megbízást megel z  háromő ő  
naptári évre visszamen leg köteles megvizsgálni a szakért  gazdasági társaságban betöltött tagsági és vezető ő ő 
tisztségvisel i jogviszonyait.ő

(5) A szakért nek rendelkeznie kell a dokumentumok (másolatok) biztonságos rzéséhez szükséges tárgyiő ő  
feltételekkel. A szakért  a helyszíni vizsgálat lezárását követ en nem tarthat magánál a vizsgálattalő ő  
összefügg  dokumentumot, adatot.ő

(6) A Felügyelet által megbízólevéllel ellátott személy eljárása során hivatalos személynek min sül.ő

III. Fejezet

ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET

Az összevont alapú felügyelet terjedelme

178. § (1) Összevont alapú felügyelet alá tartozik az a biztosító,
a) amely anyavállalata másik biztosítónak, viszontbiztosítónak vagy harmadik országbeli biztosítónak vagy 

részesedési viszonnyal rendelkezik legalább egy másik biztosítóban, viszontbiztosítóban vagy harmadik 
országbeli biztosítóban,

b) amelynek anyavállalata biztosítói holding társaság, viszontbiztosító vagy harmadik országbeli biztosító,
c) amelynek anyavállalata vegyes tevékenység  biztosítói holding társaság.ű
(2) Az összevont alapú felügyelet kiterjed az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) a biztosító anyavállalatára vagy részesedési viszonnyal rendelkez  vállalkozására,ő
b) a biztosító leányvállalatára vagy a biztosítónak olyan vállalkozására, amelyben részesedési viszonya 

van,
c) a biztosító anyavállalatának vagy a biztosítóban részesedési viszonnyal rendelkez  vállalkozásának máső  

leányvállalatára vagy olyan vállalkozására, amelyben részesedési viszonya van.
(3) Az összevont alapú felügyelet nem terjed ki arra a harmadik országbeli biztosítóra, amely esetében a 

székhely szerinti állam jogrendszere nem teszi lehet vé az összevont alapú felügyelet ellátásához szükségeső  
információk átadását.

(4) A Felügyelet az összevont alapú felügyeleti körbe történ  bevonás alól - egyedi mérlegelés alapján -ő  
mentesítést adhat azon vállalkozás tekintetében, amely az összevont alapú felügyelet szempontjait tekintve 
elhanyagolható jelent ség  vagy az összevont alapú felügyeleti körbe történ  bevonása félrevezető ű ő ő 
eredményre vezetne (így különösen akkor, ha a részesedési viszonya el reláthatóan nem haladja meg az egyő  
évet).

179. § (1) A Felügyelet az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítókról nyilvántartást vezet.
(2) A Felügyelet feladata azon magyarországi székhely  biztosítónak e fejezet szerinti összevont alapúű  

felügyelete, amely anyavállalata másik biztosítónak, viszontbiztosítónak vagy harmadik országbeli 
biztosítónak vagy részesedési viszonnyal rendelkezik legalább egy másik biztosítóban, viszontbiztosítóban 
vagy harmadik országbeli biztosítóban, vagy amely biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik 
országbeli biztosító vagy vegyes tevékenység  biztosítói holding társaság leányvállalata.ű

(3) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó magyarországi székhely  biztosító 2 munkanapon belülű  
köteles bejelenteni a Felügyeletnek a (2) bekezdés szerinti anya- és leányvállalati, valamint részesedési 
viszony létrejöttét, módosulását, illetve megsz nését.ű

(4) A 178. § (1) bekezdése alapján az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosító az összevont alapú 
felügyelethez kapcsolódó információátadás rendjének bemutatását a Felügyelet rendelkezésére köteles 
bocsátani, amikor els  alkalommal kerül a 178. § (2) bekezdésének hatálya alá.ő



(5) Ha a biztosító anyavállalata, leányvállalata, olyan vállalkozása, amelyben a biztosító részesedési 
viszonnyal rendelkezik, illet leg a biztosítóban részesedési viszonnyal rendelkez  vállalkozás első ő ő 
alkalommal kerül a 178. § (2) bekezdésének hatálya alá, akkor ezen vállalkozás nyilatkozatot köteles adni 
arról, hogy a biztosító összevont alapú felügyelete érdekében szükséges adatot, tényt és információt a 
Felügyelet rendelkezésére bocsátja.

(6) Ha a Felügyelet be nem jelentett anya- és leányvállalati, valamint részesedési viszonyt állapít meg, 
határozatban köteles felhívni a biztosítót a viszony e törvényben meghatározottak szerinti kezelésére.

Adatszolgáltatási követelmények

180. § (1) Az összevont alapú felügyeleti feladatok ellátása érdekében a Felügyelet - rendszeresen vagy 
esetenként - jelentést, adatot, illet leg információt kérhet az összevont alapú felügyelet alá tartozóő  
biztosítótól, amely köteles azt a Felügyeletnek megadni.

(2) A Felügyeletnek az összevont alapú felügyeleti feladatok ellátásához szükséges rendszeres 
adatszolgáltatás módját a pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg.

(3) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítónak rendelkeznie kell az összevont alapú felügyelet 
ellátásához szükséges adatok és információk szolgáltatására alkalmas információs rendszerrel, illetve azok 
megbízhatóságát biztosító bels  ellen rzési rendszerrel.ő ő

(4) A 178. § (2) bekezdésében megjelölt vállalkozás - ha jogszabály másként nem rendelkezik - köteles az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosító részére megadni az összevont alapú felügyelet ellátásához 
szükséges minden adatot és információt.

(5) Ha a 178. § (2) bekezdésében megjelölt vállalkozás nem szolgáltatja az összevont alapú felügyelet alá 
tartozó biztosító részére a korrigált szavatoló t ke megfelelés számításához szükséges adatokat, akkor aző  
összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosító köteles levonni a szavatoló t kéb l a 178. § (2) bekezdésébenő ő  
megjelölt vállalkozásában fennálló részesedés könyv szerinti értékét, valamint az ilyen vállalkozás részére 
nyújtott alárendelt kölcsönt ke könyv szerinti értékét.ő

(6) A Felügyelet a 178. § (2) bekezdésében megjelölt vállalkozástól közvetlenül is kérhet az összevont 
alapú felügyeleti feladatok ellátása érdekében szükségessé váló adatot és információt.

Ellen rzéső

181. § A Felügyelet az összevont alapú felügyeleti feladatok ellátása érdekében jogosult a 170. § szerinti 
ellen rzésekre azoknál is, akikre az összevont alapú felügyelet kiterjed.ő

A Felügyelet nemzetközi együttm ködése más országok felügyeleti hatóságaival azű  
összevont alapú felügyeleti tevékenység tekintetében

182. § (1) Ha magyarországi székhely  biztosító(k) és más tagállamban vagy tagállamokban székhellyelű  
rendelkez  biztosító(k) ugyanazon biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosítóő  
vagy vegyes tevékenység  biztosítói holding társaság leányvállalatai, a Felügyelet az adott tagállamokű  
felügyeleti hatóságaival kötött felügyeleti megállapodásban rögzíti, hogy a biztosító összevont alapú 
felügyeletét melyikük látja el.

(2) A Felügyelet az összevont alapú felügyeleti feladatok ellátása érdekében más tagállam felügyeleti 
hatóságával szorosan együttm ködik.ű

(3) A Felügyelet az összevont alapú felügyeleti feladatok ellátásához szükséges jelentéseket, adatokat és 
információkat más tagállam felügyeleti hatóságának átadja.

(4) A Felügyelet az összevont alapú felügyeleti feladatok ellátásához szükséges jelentéseket, adatokat és 
információkat harmadik ország felügyeleti hatóságának a viszonosság mérlegelése alapján, illet legő  
érvényben lév  felügyeleti megállapodás alapján adhatja át.ő

(5) A 181. § szerinti ellen rzést a Felügyelet más tagállam felügyeleti hatóságának kérésére is elvégezheti,ő  
valamint hozzájárulhat, hogy azt a hozzájárulást kér  felügyeleti hatóság, illetve egy általa kijelöltő  
könyvvizsgáló vagy egyéb szakért  végezze el. Az ellen rzést kér  másik tagállam felügyeleti hatósága akkorő ő ő  
is részt vehet az ellen rzésben, ha nem saját maga végzi el az ellen rzést.ő ő

(6) A 181. § szerinti ellen rzést a Felügyelet harmadik ország felügyeleti hatóságának kérésére is végezhet,ő  
valamint a viszonosság mérlegelése alapján, illet leg érvényben lév  felügyeleti megállapodás alapjánő ő  
hozzájárulhat, hogy azt a hozzájárulást kér  felügyeleti hatóság, illetve egy általa kijelölt könyvvizsgáló vagyő  
egyéb szakért  végezze el.ő



(7) A Felügyelet a másik tagállam felügyeleti hatóságának rendelkezésére bocsátja az ugyanazon 
csoporthoz tartozó vállalkozás tulajdonosai és vezet  állású személyei szakmai alkalmasságának és üzletiő  
megbízhatóságának megállapítása érdekében szükséges információkat.

Összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozások, illetve személyek közötti 
ügyletek

183. § (1) A Felügyelet feladata
a) a biztosító és
1. a biztosító leányvállalata vagy olyan vállalkozása, amelyben a biztosító részesedési viszonnyal 
rendelkezik,
2. a biztosító anyavállalata vagy biztosítóban részesedési viszonnyal rendelkez  vállalkozás,ő
3. a 2. pontban meghatározott vállalkozás más leányvállalata vagy más vállalkozása, amelyben részesedési 
viszonnyal rendelkezik,

közötti ügyletek felügyelete;
b) a biztosító és azon természetes személy közötti ügyletek felügyelete, aki részesedési viszonnyal vagy 

ellen rz  befolyással rendelkezikő ő
1. a biztosítóban vagy annak bármely leányvállalatában vagy bármely vállalkozásában, amelyben a 
biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik,
2. a biztosító anyavállalatában vagy a biztosítóban részesedési viszonnyal rendelkez  vállalkozásában,ő
3. a 2. pontban meghatározott vállalkozás más leányvállalatában vagy más vállalkozásában, amelyben 
részesedési viszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyletnek min sül különösen:ő
a) a hitelviszonyt megtestesít  értékpapír- és kölcsönügyletek,ő
b) a készfizet  kezességvállalás és más jöv beni vagy függ  kötelezettségvállalás,ő ő ő
c) a szavatoló t ke számítása során figyelembe vett elemekkel kapcsolatos ügyletek,ő
d) a befektetéssel kapcsolatos ügyletek,
e) a viszontbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos ügyletek,
f) a költségek megosztása.
(3) A biztosító a jegyzett t kéjének (részjegyt kéjének, induló t kéjének) 5 százalékát meghaladó érték ,ő ő ő ű  

(1) bekezdés szerinti ügyletekr l az összevont alapú felügyeleti adatszolgáltatásról szóló pénzügyminiszteriő  
rendelet rendelkezéseinek megfelel en a negyedéves adatszolgáltatás, illetve az éves beszámoló keretébenő  
küld jelentést a Felügyeletnek.

(4) A biztosítónak rendelkeznie kell olyan kockázatkezelési eljárással és bels  ellen rzési rendszerrel,ő ő  
beleértve a számviteli politikáját és a beszámolási rendszerét, amely alkalmas az (1) és (2) bekezdés szerinti 
ügylet meghatározására, mérésére és ellen rzésére.ő

Korrigált szavatoló t ke megfeleléső

184. § (1) A korrigált szavatoló t ke megfelelés számításának célja annak ellen rzése, hogy az összevontő ő  
alapú felügyelet alá tartozó biztosító korrigált szavatoló t kéje fedezetet nyújt-e a korrigált szavatoló t keő ő  
szükségletére.

(2) Ha a biztosító leányvállalat vagy egy vállalkozás a biztosítóban részesedési viszonnyal rendelkezik és 
ezen biztosító anyavállalat egy másik biztosítóban vagy részesedési viszonnyal rendelkezik egy másik 
biztosítóban, a korrigált szavatoló t ke megfelelés számítását minden biztosítónak el kell végeznie, amelyő  
anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkezik egy másik biztosítóban.

(3) Ha több biztosító ugyanazon biztosítói holding társaság, viszontbiztosító vagy harmadik országbeli 
biztosító leányvállalata, a korrigált szavatoló t ke megfelelés számítását a biztosítói holding társaság, aő  
viszontbiztosító vagy a harmadik országbeli biztosító végzi el és adja át az összevont alapú felügyelet alá 
tartozó biztosító részére.

(4) Ha a biztosítói holding társaság vagy a viszontbiztosító maga is biztosítói holding társaság, 
viszontbiztosító vagy harmadik országbeli biztosító leányvállalata, a Felügyelet egyedi mérlegelés alapján 
engedélyezheti, hogy a korrigált szavatoló t ke megfelelés számítását kizárólag a legfels  szinten levő ő ő 
anyavállalati biztosítói holding társaság, viszontbiztosító vagy harmadik országbeli biztosító végezze el.

(5) A Felügyelet a biztosítót a korrigált szavatoló t ke megfelelés számítása alól abban az esetbenő  
mentesítheti, ha

a) a biztosító egy másik magyarországi székhely  biztosító leányvállalata vagy egy másik magyarországiű  
székhely  biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik a biztosítóban és az anyavállalat vagy részesedésiű  
viszonnyal rendelkez  biztosító a korrigált szavatoló t ke megfelelésének számításába bevonja,ő ő



b) a biztosító egy magyarországi székhely  biztosítói holding társaság, illet leg viszontbiztosítóű ő  
leányvállalata, és a korrigált szavatoló t ke megfelelés számításába a biztosító és a biztosítói holding társaságő  
vagy viszontbiztosító egyaránt bevonásra kerül,

c) egy másik tagállamban bejegyzett biztosító, biztosítói holding társaság vagy viszontbiztosító a 
biztosítónak anyavállalata vagy a biztosítóban részesedési viszonnyal rendelkezik és a 182. § (1) bekezdés 
szerinti felügyeleti megállapodás alapján a másik tagállam felügyeleti hatósága a biztosító összevont alapú 
felügyeletét ellátja,

d) a biztosító egy harmadik országbeli biztosító leányvállalata vagy a biztosítóban egy harmadik országbeli 
biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik és az anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkező 
biztosító a korrigált szavatoló t ke megfelelésének számításába bevonja,ő

e) a biztosító és más magyarországi székhely  biztosító(k) ugyanazon biztosítói holding társaság,ű  
viszontbiztosító vagy harmadik országbeli biztosító leányvállalatai és a biztosítói holding társaság, a 
viszontbiztosító vagy a harmadik országbeli biztosító korrigált szavatoló t ke számításába a biztosítótő  
bevonja,

f) a biztosító és más tagállamban bejegyzett biztosító(k) ugyanazon biztosítói holding társaság, 
viszontbiztosító vagy harmadik országbeli biztosító leányvállalatai és a 182. § (1) bekezdés szerinti 
felügyeleti megállapodás alapján a tagállam felügyeleti hatósága a biztosító(k) összevont alapú felügyeletét 
ellátja.

(6) A Felügyelet az (5) bekezdés alapján mentesítést kizárólag abban az esetben adhat, ha teljesül az e 
törvény el írásaival egyenérték  követelményeknek megfelel  korrigált szavatoló t ke számítás és aő ű ő ő  
szavatoló t ke a 178. § (2) bekezdése szerinti vállalkozások közötti megfelel  megosztása.ő ő

(7) A Felügyelet az (5) bekezdésben foglalt mentesítést harmadik országbeli biztosító esetén érvényben 
lév  felügyeleti megállapodás alapján adhatja meg.ő

A korrigált szavatoló t ke megfelelés számításaő

185. § (1) A korrigált szavatoló t ke megfelelés számításánál alkalmazható módszereket a ő 11. számú 
melléklet tartalmazza.

(2) Az Szmt. szerint összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezett biztosító korrigált 
szavatoló t ke megfelelését a 11. számú melléklet 3. számviteli konszolidáción alapuló módszer szerintő  
számítja.

(3) Az Szmt. szerint összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezett, az összevont 
alapú felügyelet alá tartozó biztosító korrigált szavatoló t ke megfelelését a 11. számú melléklet 1. levonás éső  
összeadás módszer szerint számítja.

(4) A Felügyelet egyedi elbírálás alapján az Szmt. szerint összevont (konszolidált) éves beszámoló 
készítésére nem kötelezett, az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosító korrigált szavatoló t keő  
megfelelés számítására a 11. számú melléklet 2. követelmény levonás módszerét is engedélyezheti.

(5) A 11. számú mellékletben megadott 1. és 2. módszernél az anyavállalat vagy a részesedési viszonnyal 
rendelkez  vállalkozás közvetlen és közvetett, e törvény 3. számú mellékletében rögzített módon számítottő  
tulajdoni hányada szerinti arányosítást, a 3. módszernél pedig az Szmt. szerint összeállított összevont 
(konszolidált) beszámoló készítésekor használt százalékos arányokat kell alkalmazni.

(6) Ha valamely leányvállalatnál t kehiány jelentkezik, a leányvállalat teljes t kehiányát figyelembe kellő ő  
venni. A Felügyelet egyedi mérlegelés alapján mentesítést adhat ezen el írás alkalmazása alól, és az arányoső  
beszámítást engedélyezheti abban az esetben, ha az anyavállalat hitelt érdeml en bizonyítani tudja, hogyő  
kötelezettségvállalás kizárólag tulajdoni hányada arányában terhelheti.

(7) Ha az ellen rz  befolyás t kekapcsolat nélkül valósul meg, akkor az összevonás módját a Felügyelető ő ő  
határozza meg.

(8) A korrigált szavatoló t ke megfelelés számítása során az adatok nyilvántartása, meghatározása és aő  
bevonási módszerek tekintetében az Szmt. 10. §-ának (4) bekezdését figyelmen kívül kell hagyni.

186. § (1) A korrigált szavatoló t ke megfelelés számítása során ugyanazon t keelemet, azon vállalkozásokő ő  
között, amelyekre az összevont alapú felügyelet kiterjed, csak egyszer lehet számításba venni. Ennek 
érdekében a korrigált szavatoló t ke megfelelés számítása során figyelmen kívül kell hagyni:ő

a) a biztosító minden olyan t keelemét, amelyet valamely leányvállalata vagy valamely vállalkozása,ő  
amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló t ke szükségletének fedezeteként figyelembe vesz, éső

b) a biztosító leányvállalatának vagy részesedési viszonya alatt álló vállalkozásának minden olyan 
t keelemét, amelyet a biztosító saját szavatoló t ke szükségletének fedezeteként figyelembe vesz, éső ő

c) a biztosító leányvállalatának vagy olyan vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, 
minden olyan t keelemét, amelyet a biztosító egy másik leányvállalata vagy egy másik vállalkozása,ő  
amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló t ke szükségletének fedezeteként figyelembe vesz.ő

(2) Egy életbiztosító,



a) amelynek biztosító az anyavállalata vagy abban a biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik, 
eredménytartaléka és mérleg szerinti eredménye, vagy

b) bármely leányvállalatának vagy olyan vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, 
jegyzett, de még be nem fizetett t kéjeő
a korrigált szavatoló t ke számítása során kizárólag akkor vehet  figyelembe, ha az annak a biztosítónak,ő ő  
amely leányvállalat vagy amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik egy vállalat, a szavatoló t kéjébeő  
beszámítható.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól függetlenül nem vehet  figyelembe:ő
a) a biztosító leányvállalata vagy a biztosító olyan vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal 

rendelkezik, jegyzett, de még be nem fizetett t kéjének azon része, amellyel összefüggésben a biztosítónak aző  
adott vállalkozás felé még kötelezettségvállalása keletkezhet, és

b) a biztosító jegyzett, de még be nem fizetett t kéjének azon része, amellyel összefüggésben bármelyő  
leányvállalatának vagy bármely vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, még 
kötelezettségvállalása keletkezhet, és

c) a leányvállalat vagy olyan vállalkozás, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, jegyzett, de még 
be nem fizetett t kéjének azon része, amellyel összefüggésben a biztosító valamely más leányvállalatánakő  
vagy más vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, még kötelezettségvállalása 
keletkezhet.

(4) A Felügyelet egyedi mérlegelés alapján más, olyan szavatoló t ke elemek beszámíthatóságát iső  
korlátozhatja, amelyek nem állnak szabadon a biztosító rendelkezésére és el írhatja, hogy egy adottő  
leányvállalati biztosító vagy egy olyan biztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal 
rendelkezik, szavatoló t kéjének részét képez  tétel a korrigált szavatoló t ke megfelelés számítása soránő ő ő  
csak akkor vehet  figyelembe, ha az a leányvállalati biztosító vagy az olyan biztosító, amelyben egyő  
vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló t kéjébe is beszámítható.ő

(5) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott t keelemek összege nem haladhatja meg a leányvállalatiő  
biztosító vagy olyan biztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló 
t kéjét.ő

(6) A korrigált szavatoló t ke számítása során figyelmen kívül kell hagyni minden olyan t keelemet, amelyő ő  
a biztosító és

a) valamely leányvállalata vagy valamely vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, vagy
b) a biztosító anyavállalata vagy olyan vállalkozása, amelyben a biztosító részesedési viszonnyal 

rendelkezik, vagy
c) a b) pont szerinti vállalkozások valamelyikének másik leányvállalata vagy más vállalkozása, amelyben 

részesedési viszonnyal rendelkezik,
között kölcsönös finanszírozás eredményeként keletkezett.

(7) Kölcsönös finanszírozásnak tekintend , ha egy biztosító leányvállalata vagy vállalkozása, amelybenő  
részesedési viszonnyal rendelkezik, más vállalkozásnak az anyavállalata vagy részesedési viszonnyal 
rendelkezik valamely más vállalkozásban, vagy kölcsönt nyújt részére, és a középs  szinten lév  vállalkozáső ő  
közvetve vagy közvetlen módon rendelkezik a leányvállalata vagy olyan vállalkozása, amelyben egy 
vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló t kéjének, illet leg saját t kéjének valamelyő ő ő  
elemével.

(8) A korrigált szavatoló t ke számítása során figyelmen kívül kell hagyni azon t keelemeket is, amelyekető ő  
a korrigált szavatoló t ke számítására kötelezett biztosító leányvállalata vagy olyan vállalkozása, amelybenő  
részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló t ke számítása során ugyan figyelembe vesz, de az a biztosítóő  
egy másik leányvállalata vagy másik vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, által 
nyújtott kölcsönös finanszírozást takar.

(9) Ha biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik hitelintézetben, befektetési vállalkozásban, pénzügyi 
vállalkozásban, akkor részesedésének könyv szerinti értékét, valamint az el bb említett vállalkozások részéreő  
nyújtott alárendelt kölcsönt ke könyv szerinti értékét le kell vonnia a korrigált szavatoló t kéjének számításaő ő  
során.

A biztosító korrigált szavatoló t ke megfeleléseő

187. § (1) A 178. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott biztosító korrigált szavatoló t keő  
megfelelésének számításába valamennyi leányvállalatát vagy olyan vállalkozását, amelyben részesedési 
viszonnyal rendelkezik, be kell vonni.

(2) A Felügyelet egyedi mérlegelés alapján engedélyezheti, hogy a biztosító más tagállamban bejegyzett 
biztosítója - ha az leányvállalata vagy olyan vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik - 
szavatoló t ke szükségletét és szavatoló t kéjét az adott ország el írásainak megfelel en számított értékenő ő ő ő  
vegye figyelembe a korrigált szavatoló t ke megfelelés számításakor.ő



(3) A korrigált szavatoló t ke megfelelés számítása során a biztosító valamennyi leányvállalatát vagy olyanő  
vállalkozását, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, ha az viszontbiztosító, az e törvényben rögzített 
szabályoknak megfelel en kalkulált t kekövetelményekre vonatkozó el írások alapján veszi figyelembe.ő ő ő

(4) Ha a biztosító biztosítói holding társaságon keresztül rendelkezik részesedési viszonnyal más 
biztosítóban, viszontbiztosítóban vagy harmadik országbeli biztosítóban, a közbens  biztosítói holdingő  
társaság szavatoló t ke szükségletét a biztosító korrigált szavatoló t ke szükségletének számítása soránő ő  
nullának kell tekinteni, a szavatoló t ke elemei pedig megegyeznek a (3) bekezdésben megjelöltő  
t kekövetelmények számításánál figyelembe vehet  t keelemekkel.ő ő ő

(5) Ha a harmadik országbeli biztosítóra az e törvényben rögzítettekkel egyenérték  engedélyezési ésű  
szavatoló t ke követelmények vonatkoznak, a Felügyelet érvényben lév  felügyeleti megállapodáson alapulóő ő  
egyedi mérlegelés alapján engedélyezheti, hogy a biztosító a harmadik országbeli kapcsolt biztosítója 
szavatoló t ke szükségletét és szavatoló t kéjét az adott ország el írásainak megfelel en számított értékenő ő ő ő  
vegye figyelembe a korrigált szavatoló t ke megfelelés számításakor.ő

(6) Ha a harmadik országbeli viszontbiztosítóra az e törvényben rögzítettekkel egyenérték  követelményekű  
vonatkoznak, a Felügyelet érvényben lév  felügyeleti megállapodáson alapuló egyedi mérlegelés alapjánő  
engedélyezheti, hogy a módosított szavatoló t ke megfelelés számításakor a biztosító a harmadik országbeliő  
biztosító leányvállalata vagy a harmadik országbeli biztosító vállalkozása, amelyben a biztosító részesedési 
viszonnyal rendelkezik, ha az viszontbiztosító, szavatoló t ke szükségletét és szavatoló t kéjét az adottő ő  
ország el írásainak megfelel en számított értéken vegye figyelembe.ő ő

(7) Ha a harmadik országbeli viszontbiztosító székhelye szerinti ország csak a biztosítókat tekintve 
rendelkezik az e törvényben foglaltaknak megfeleltethet  engedélyezési és szavatoló t ke követelményekkel,ő ő  
a Felügyelet érvényben lév  felügyeleti megállapodáson alapuló egyedi mérlegelés alapján a biztosítókraő  
vonatkozó el írásoknak megfelel en számított szavatoló t ke szükséglet és szavatoló t ke figyelembevételétő ő ő ő  
is engedélyezheti a viszontbiztosító bevonásánál.

(8) A biztosító szavatoló t kéjéb l le kell vonni minden olyan leányvállalatában vagy olyanő ő  
vállalkozásában, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, fennálló részesedésének könyv szerinti 
értékét, amely a korrigált szavatoló t ke megfelelés számításához szükséges információkat nem bocsátja aő  
biztosító és a Felügyelet rendelkezésére. Így kell eljárni a 178. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben 
is.

Biztosítói holding társaság, viszontbiztosító vagy harmadik országbeli biztosító 
leányvállalataként m köd  biztosító korrigált szavatoló t ke megfeleléseű ő ő

188. § (1) A 178. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott biztosító korrigált szavatoló t keő  
megfelelésének számításába a biztosítói holdingtársaság, a viszontbiztosító, illetve a harmadik országbeli 
biztosító valamennyi leányvállalatát vagy valamennyi vállalkozását, amelyben a biztosító részesedési 
viszonnyal rendelkezik, be kell vonni.

(2) A korrigált szavatoló t ke megfelelés számítása során az anyavállalatot úgy kell tekinteni, minthaő  
biztosító lenne. A biztosítói holding társaság szavatoló t ke szükséglete nulla, a viszontbiztosító, a harmadikő  
országbeli biztosító, illet leg viszontbiztosító esetében pedig a 187. § (2)-(7) bekezdéseiben foglaltakat kellő  
értelemszer en alkalmazni.ű

(3) Az anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkez  vállalkozás szavatoló t kéjéb l le kell vonniő ő ő  
minden olyan leányvállalatában vagy minden olyan vállalkozásában, amelyben részesedési viszonnyal 
rendelkezik, fennálló részesedése könyv szerinti értékét, amely a korrigált szavatoló t ke megfeleléső  
számításához szükséges információkat nem bocsátja a biztosító és a Felügyelet rendelkezésére.

A korrigált szavatoló t ke megfelelés értékeléseő

189. § (1) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosító korrigált szavatoló t ke megfelelését legalábbő  
a tárgyév utolsó napjára köteles kiszámítani. A korrigált szavatoló t ke szükséglet számítását és fedezeténekő  
kimutatását a biztosító a felügyelet részére történ  adatszolgáltatásról szóló jogszabály rendelkezéseinekő  
megfelel en, az éves beszámolóval egyidej leg köteles a Felügyelet részére megküldeni.ő ű

(2) A biztosító korrigált szavatoló t ke megfelelése negatív, ha korrigált szavatoló t kéje [a 11. számúő ő  
mellékletben meghatározott módszerek bármelyikének a) pontja szerinti összeg] kevesebb, mint korrigált 
szavatoló t ke szükséglete [a 11. számú mellékletben meghatározott módszerek bármelyikénekő  b) pontja 
szerinti összeg].

(3) Ha a 178. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti biztosító korrigált szavatoló t ke megfeleléseő  
(szolvenciája) negatív, a 130. § szanálási tervre vonatkozó el írásai szerint kell eljárni.ő



(4) A szanálási terv elutasítása vagy megvalósulásának meghiúsulása esetén a Felügyelet a 195. §-ban 
foglalt intézkedések megtételére jogosult.

III/A. Fejezet

KIEGÉSZÍT  FELÜGYELETŐ

Pénzügyi konglomerátum

189/A. § (1) Pénzügyi konglomerátum - e törvény szerint - az a csoport [3. § (1) bekezdésének 81. pontja],
a) amelynek élén

1. biztosító áll vagy
2. nem szabályozott vállalkozás áll, és a csoport tevékenysége a (3) bekezdésben foglaltaknak 
megfelel en jelent s mértékben a pénzügyi ágazatba sorolható, éső ő

b) amelyben van olyan vállalkozás, amely a biztosítási szolgáltatási ágazathoz és olyan vállalkozás, amely 
a banki vagy befektetési szolgáltatási ágazathoz tartozik és

c) amely vállalkozásaiban összevontan (konszolidáltan), illet leg aggregáltan mért tevékenység mind aő  
biztosítási szolgáltatási, mind a banki vagy befektetési szolgáltatási ágazatban jelent s a (4) vagy (5)ő  
bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel en.ő

(2) A pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozás
a) az anyavállalat, ha a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások közül egyetlen vállalkozás sem 

rendelkezik benne ellen rz  befolyással vagy részesedési viszonnyal,ő ő
b) a legnagyobb mérlegf összeg  anyavállalat, ha a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozásokő ű  

között több, az a) pontban foglaltaknak megfelel  anyavállalat található,ő
c) a legnagyobb mérlegf összeg  vállalkozás azon vállalkozások közül, amelyekben - a pénzügyiő ű  

konglomerátumhoz tartozó vállalkozások közül - egyetlen vállalkozás sem rendelkezik ellen rz  befolyássalő ő  
vagy részesedési viszonnyal, ha a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások között nincs az a) 
pontban foglaltaknak megfelel  anyavállalat,ő

d) a legnagyobb mérlegf összeg  vállalkozás, ha a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozásokő ű  
között nem található az a)-c) pontban foglalt feltételeknek megfelel  vállalkozás.ő

(3) A csoport pénzügyi ágazatbeli tevékenysége jelent snek min sül, ha a csoporton belül a pénzügyiő ő  
ágazathoz tartozó szabályozott és nem szabályozott vállalkozások mérlegf összegeinek összege meghaladja aő  
csoport összesített mérlegf összegének negyven százalékát.ő

(4) Az adott pénzügyi ágazatbeli tevékenység jelent snek min sül, haő ő
a) a csoportnak az adott pénzügyi ágazaton belüli vállalkozásainak a mérlegf összege és a csoportő  

valamennyi pénzügyi ágazatba tartozó vállalkozásainak összesített mérlegf összege arányának éső
b) a csoportnak az adott pénzügyi ágazaton belüli vállalkozásainak a t kekövetelménye és a csoportő  

valamennyi pénzügyi ágazatba tartozó vállalkozásainak összesített t kekövetelménye arányánakő
számtani átlaga meghaladja a tíz százalékot, mind a biztosítási szolgáltatási, mind a banki és befektetési 
szolgáltatási ágazatban. A számítások során a banki és a befektetési szolgáltatási ágazat egy ágazatnak 
tekintend .ő

(5) A pénzügyi ágazaton belüli ágazatok közötti tevékenység jelent snek min sül, ha a (4) bekezdéső ő  
szerinti számítások alapján legkisebb ágazat mérlegf összege is meghaladja az egyezerhatszázmilliárdő  
forintot.

(6) A Felügyelet mint koordinátor az érdekelt felügyeleti hatóságokkal együttm ködve pénzügyiű  
konglomerátumnak tekinthet egy csoportot, és el írhatja a 189/F-189/G. § rendelkezéseinek betartását, haő

a) a legkisebb pénzügyi ágazat nagysága meghaladja az öt százalékot
1. a (4) bekezdés alapján számított átlag tekintetében vagy
2. ezen ágazat mérlegf összege és a pénzügyi ágazat mérlegf összegének arányában vagyő ő
3. ezen ágazat t kekövetelménye és a pénzügyi ágazat összesített t kekövetelményének arányában; vagyő ő

b) a banki vagy a befektetési szolgáltatási ágazatban a mérlegf összeg és a biztosítási szolgáltatásiő  
ágazatban a bruttó díjbevétel alapján számított piaci részesedés Magyarországon meghaladja az öt százalékot.

(7) Ha valamely mutató értéke a (3)-(5) bekezdésben megadott érték alá csökken, de a (3) bekezdés szerinti 
érték a harmincöt százalékot, a (4) bekezdés szerinti érték a nyolc százalékot, illet leg az (5) bekezdéső  
szerinti érték az egyezerháromszázmilliárd forintot eléri, akkor a csoportot ezt követ en még három évigő  
pénzügyi konglomerátumnak kell tekinteni.

(8) Ha a Felügyelet látja el a koordinátori feladatokat, akkor az érdekelt felügyeleti hatóságokkal 
együttm ködve a (7) bekezdésben említett hároméves id tartam alatt bármikor dönthet a kiegészít  felügyeletű ő ő  
gyakorlásának megszüntetésér l.ő



(9) A mérlegre vonatkozó számításokat a csoport vállalkozásainak számviteli összesített mérlegf összegeő  
alapján kell elvégezni. A csoport azon vállalkozásait, amelyekben részesedési viszonya van a csoport egy 
másik vállalkozásának, a számviteli törvény szerinti t kearányos mértékben kell figyelembe venni aző  
összesített mérlegf összeg megállapításakor. Ellen rz  befolyás fennálltakor az összevont (konszolidált)ő ő ő  
mérlegbeli adatokat, kell figyelembe venni.

(10) Ezen fejezet alkalmazásában
a) a hitelintézet t kekövetelményeő

1. a fizet képességi mutató nyolc százalékos mértéke esetén fennálló szavatoló t ke értékének vagy aő ő  
Hpt. 153. §-a (2) bekezdésének 9. pontjában foglalt fizet képességi mutató eléréséhez szükségeső  
t kének,ő
2. a Hpt. 5. számú mellékletének 16. pontja szerinti limittúllépések értékének és az országkockázat 
t kekövetelményének,ő
3. a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók és kockázatvállalások, valamint a teljes tevékenységre 
számított devizaárfolyam- és árukockázat t kekövetelményénekő

összege;
b) a befektetési vállalkozás t kekövetelménye a Tpt. 175. §-ának (2) bekezdésében meghatározottő  

t keszükséglet;ő
c) a biztosító t kekövetelménye a 121. § (3) bekezdésében meghatározott minimális szavatoló t keő ő  

szükséglete és a 126. §-ban meghatározott minimális biztonsági t ke közül a magasabb érték;ő
d) harmadik országbeli szabályozott vállalkozás esetén a t kekövetelmény a székhelye szerinti országő  

jogszabályai szerinti - a m ködés feltételeként el írt - minimális t ke.ű ő ő
(11) Ha egy pénzügyi konglomerátumon belül egy másik pénzügyi konglomerátum is található, akkor ez 

utóbbi pénzügyi konglomerátumra ezen fejezet el írásait nem kell alkalmazni.ő
(12) E fejezet alkalmazásában biztosító alatt a 3. § (1) bekezdésének 10. pontjától eltér en a harmadikő  

országbeli biztosítót is érteni kell.

Kiegészít  felügyelető

189/B. § (1) A kiegészít  felügyelet célja a pénzügyi konglomerátum csoport szint  prudens m ködésénekő ű ű  
felügyelete. Ennek érdekében a kiegészít  felügyeletet ellátó -Felügyelet a pénzügyi konglomerátumő  
kockázatvállalását, csoporton belüli ügyleteit, t kemegfelelését, bels  kontroll rendszerét éső ő  
kockázatkezelését a csoport szintjén felügyeli.

(2) Kiegészít  felügyelet alá tartozik a pénzügyi konglomerátum élén álló biztosító,ő
a) amely ellen rz  befolyással vagy részesedési viszonnyal rendelkezik szabályozott vállalkozásban,ő ő  

amelyek közül legalább egy hitelintézet vagy befektetési vállalkozás, vagy
b) amelynek anyavállalata az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkez  vegyeső  

pénzügyi holding társaság, vagy
c) amely ellen rz  befolyással rendelkezik egy banki vagy befektetési szolgáltatási ágazatbeliő ő  

vállalkozásban.
(3) A kiegészít  felügyelet kiterjedő
a) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozásra,
b) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó biztosítóra, amelynek anyavállalata harmadik országban 

székhellyel rendelkez  szabályozott vállalkozás,ő
c) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó biztosítóra, amelynek anyavállalata harmadik országban 

székhellyel rendelkez  vegyes pénzügyi holding társaság.ő
189/C. § (1) Ha a Felügyelet az általa engedélyezett biztosítót e fejezet alapján pénzügyi 

konglomerátumhoz tartozó vállalkozásnak min síti, akkor a kiegészít  felügyelet e vállalkozásra és aő ő  
csoportra kiterjed.

(2) Az (1) bekezdés szerint pénzügyi konglomerátumnak min sítés érdekében a Felügyelető
a) folyamatosan vizsgálja, hogy az általa engedélyezett biztosító pénzügyi konglomerátumhoz tartozik-e,
b) szorosan együttm ködik a csoporton belüli szabályozott vállalkozás felügyeleti hatóságával,ű
c) értesíti az érintett felügyeleti hatóságot, ha egy magyarországi székhellyel rendelkez  szabályozottő  

vállalkozásról megállapítja, hogy az a pénzügyi konglomerátumhoz tartozik.
189/D. § (1) A Felügyelet feladata a 189/B. § (2) bekezdésében, illet leg a 189/B. § (3) bekezdésénekő  b) és 

c) pontjában meghatározott, Magyarországon székhellyel rendelkez  biztosító kiegészít  felügyelete.ő ő
(2) A Felügyeletnek nem feladata a vegyes pénzügyi holding társaság, a pénzügyi konglomerátumhoz 

tartozó harmadik országbeli és pénzügyi ágazaton kívüli nem szabályozott vállalkozás egyedi alapú 
vizsgálata, elemzése, értékelése.

(3) Ha a Felügyelet önállóan vagy az érdekelt felügyeleti hatóságokkal együttm ködve dokumentumokű  
vagy helyszíni ellen rzés alapján szoros kapcsolatot állapít meg, akkor kiegészít  felügyelet alá tartozónakő ő  



min síthet valamely magyarországi bejegyzés  biztosítót, illet leg meghatározhatja, hogy valamelyő ű ő  
vállalkozásra a kiegészít  felügyelet kiterjed.ő

(4) A Felügyelet az érdekelt felügyeleti hatóságokkal együttm ködveű
a) egy - a koordinátor által a 189/F. § (5) bekezdésében mentesített - vállalkozást, a koordinátor 

kezdeményezésére, a 189/A. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott számításokból figyelmen kívül hagyhat, 
illet legő

b) a 189/A. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott küszöbérték számítása során, a koordinátor 
kezdeményezésére három egymást követ  évet vehet figyelembe, illet leg - amennyiben jelent s változásokő ő ő  
következnek be a csoport szerkezetében - e küszöbértékek teljesülését l eltekinthet, illet legő ő

c) a 189/A. § (3) és (4) bekezdésének alkalmazása során - kivételes esetben - a mérlegf összegen alapulóő  
mutatószámot helyettesítheti vagy kiegészítheti a bevételi szerkezeten, illet leg a mérlegen kívüliő  
tevékenységeken alapuló mutatószámmal, ha azokat a kiegészít  felügyelet célját tekintve meghatározónakő  
tartja.

A kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító prudens m ködéseő ű

189/E. § (1) A kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító, illet leg a vegyes pénzügyi holding társaságő ő  
felel s azért, hogy az ellen rz  befolyása alatt álló vállalkozások együttesére is biztosított legyen a prudenső ő ő  
m ködés, a kockázatvállalási és a t kemegfelelési el írások betartása.ű ő ő

(2) A kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító, illet leg a vegyes pénzügyi holding társaság a kiegészítő ő ő 
felügyeletre vonatkozó el írások betartása és végrehajtása érdekében utasíthatja az ellen rz  befolyása alattő ő ő  
álló pénzügyi ágazatbeli vállalkozást, amely köteles azt végrehajtani.

(3) A kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító igazgatósága köteles megjelölni, melyik tagja felel s aző ő  
ellen rz  befolyása alatt álló pénzügyi ágazatbeli vállalkozás prudens m ködéséért.ő ő ű

A kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító pénzügyi konglomerátum szintő ű 
kockázatvállalása, csoporton belüli ügyletei és t kemegfeleléseő

189/F. § (1) A kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító a pénzügyi konglomerátum szintjén is köteleső  
megfelelni a t kemegfelelési el írásnak és rögzíteni a pénzügyi konglomerátum szintjére vonatkozóő ő  
t kemegfelelési elveket.ő

(2) A kockázatvállalásra és a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó (9) bekezdés szerinti adatot és 
információt, a t kemegfelelési el írásoknak való kiegészít  felügyeleti szint  megfelelést a kiegészítő ő ő ű ő 
felügyelet alá tartozó biztosító, illet leg a vegyes pénzügyi holding társaság határozza meg évente legalábbő  
egy alkalommal. Ezek eredményét és a meghatározásuk alapjául szolgáló lényeges adatokat a pénzügyi 
konglomerátum élén álló biztosító vagy a vegyes pénzügyi holding társaság jelenti a koordinátor részére.

(3) Ha a pénzügyi konglomerátum élén nem szabályozott vállalkozás - de nem vegyes pénzügyi holding 
társaság - áll, a Felügyelet mint koordinátor által - az érdekelt felügyeleti hatósággal és a pénzügyi 
konglomerátummal történt egyeztetést követ en - kijelölt, a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó biztosítóő  
nyújtja be a (2) bekezdésben említett eredményeket és annak meghatározását szolgáló lényeges adatokat a 
koordinátor részére.

(4) A vegyes pénzügyi holding társaság köteles a számításokat átadni a kiegészít  felügyelet alá tartozóő  
biztosítónak. A vegyes pénzügyi holding társaság kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító leányvállalata aő  
kiegészít  felügyeleti szint  számításokhoz szükséges egyedi adatokat köteles elkülönítetten kezelni, éső ű  
azokat nem használhatja fel más célra.

(5) A Felügyelet mint koordinátor a kiegészít  felügyelet szerinti t kemegfelelési számításba való bevonáső ő  
alól mentesíthet egy vállalkozást, ha

a) székhelye olyan harmadik országban van, amelynek jogrendszere nem teszi lehet vé a szükséges adatok,ő  
információk átadását vagy

b) bevonása a kiegészít  felügyelet célját tekintve félrevezet  eredményre vezetne vagyő ő
c) bevonása a kiegészít  felügyelet célját tekintve elhanyagolható lenne.ő
(6) Az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott mentesítést lehet vé tev  döntés meghozatala el tt aő ő ő  

Felügyelet mint koordinátor - a sürg s esetek kivételével - egyeztet az érdekelt illetékes hatóságokkal.ő
(7) Ha több vállalkozás külön-külön mentesíthet  lenne az (5) bekezdés ő c) pontja alapján, de együttesen 

nem tekinthet  elhanyagolható jelent ség nek, akkor a kiegészít  felügyelet szerinti t kemegfelelésiő ő ű ő ő  
számításba való bevonás alól nem mentesíthet .ő

(8) Az (5) bekezdés b) és c) pontja alapján mentesített biztosító székhelye szerinti tagállam felügyeleti 
hatósága a pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozástól a biztosító felügyelete érdekében adatot és 
információt kérhet.



(9) A Felügyelet mint koordinátor az érintett felügyeleti hatóságokkal lefolytatott egyeztetés alapján 
határozza meg, mely csoporton belüli ügyletet és mely kockázatot kell figyelembe venni a (2)-(4) bekezdés 
szerinti számítások során. Az egyeztetéskor figyelembe kell venni a pénzügyi konglomerátum 
csoportszerkezetét és a pénzügyi konglomerátum egészének kockázatkezelését. A csoporton belüli ügylet és a 
kockázatvállalás jelent s mértékének meghatározása érdekében a Felügyelet mint koordinátor - az érdekeltő  
felügyeleti hatóságokkal és a pénzügyi konglomerátummal folytatott egyeztetés alapján - megállapítja a 
szavatoló t kére, illet leg a biztosítástechnikai tartalékra vonatkozó küszöbértéket.ő ő

(10) Ha a (9) bekezdés alapján a kockázatvállalásra és a csoporton belüli ügyletre vonatkozó küszöbérték 
nem kerül meghatározásra, akkor az ügylet abban az esetben min sül jelent snek, ha értéke meghaladja aő ő  
pénzügyi konglomerátum szintjén az összesített t kekövetelmény öt százalékát.ő

(11) A pénzügyi konglomerátum szint  t kemegfelelési számítások módját külön jogszabály tartalmazza.ű ő

A kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító pénzügyi konglomerátum szintő ű 
kockázatkezelési és bels  kontroll rendszereő

189/G. § (1) A kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosító köteles gondoskodni a pénzügyi konglomerátumő  
szint  bels  kontroll rendszer és kockázatkezelés megfelel  m ködésér l.ű ő ő ű ő

(2) A kockázatkezelés magában foglalja:
a) a pénzügyi konglomerátumra vonatkozó kockázatkezelési elvek és stratégiák alapján megvalósuló 

vállalatirányítást,
b) azon t kemegfelelési elveket, amelyek biztosítják az üzleti stratégia kockázatra és t kemegfelelésreő ő  

gyakorolt hatásának figyelembevételét,
c) a kockázatellen rz  rendszerek szervezethez történ  igazodását, amely rendszerek összehangoltanő ő ő  

m ködnek annak érdekében, hogy mérni és ellen rizni lehessen a pénzügyi konglomerátum szintjén aű ő  
kockázatokat.

(3) A bels  kontroll rendszer magában foglalja:ő
a) a jelent s kockázatok azonosítását és mérését, valamint a szavatoló t kének a kockázatokhoz valóő ő  

hozzárendelését,
b) a csoporton belüli ügyletek és a kockázatvállalás azonosítását, mérését és ellen rzését.ő
(4) A kiegészít  felügyelet alá tartozó biztosítónak rendelkeznie kell a kiegészít  felügyelet érdekébenő ő  

szükséges adatok és információk szolgáltatására alkalmas információs rendszerrel, illet leg azokő  
megbízhatóságát biztosító informatikai és bels  kontroll rendszerrel.ő

A koordinátor

189/H. § (1) A Felügyelet mint érintett hatóság együttm ködik az Európai Unió tagállamainak érintettű  
hatóságaival a pénzügyi konglomerátumbeli vállalkozások kiegészít  felügyeletének összehangolásáért éső  
ellátásáért felel s felügyeleti hatóság (a továbbiakban: koordinátor) kijelölése során.ő

(2) A Felügyelet látja el a koordinátori feladatokat, ha a pénzügyi konglomerátum élén álló biztosító 
tevékenységének megkezdését a Felügyelet engedélyezte.

(3) A Felügyelet látja el a koordinátori feladatokat, ha a pénzügyi konglomerátum élén nem szabályozott 
vállalkozás áll és

a) a Felügyelet által engedélyezett biztosító anyavállalata vegyes pénzügyi holding társaság vagy
b) több, az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkez  szabályozott vállalkozás anyavállalataő  

Magyarországon székhellyel rendelkez  vegyes pénzügyi holding társaság és a pénzügyi konglomerátumő  
valamely biztosítója magyarországi székhellyel rendelkezik vagy

c) a pénzügyi konglomerátumban nem található a vegyes pénzügyi holding társaság székhelyének 
tagállamában engedélyezett biztosító, a pénzügyi konglomerátum legjelent sebb pénzügyi ágazata aő  
biztosítási szolgáltatási ágazat, valamint a legnagyobb mérlegf összege magyarországi székhellyelő  
rendelkez  biztosítónak van.ő

(4) A Felügyelet látja el a koordinátori feladatokat, ha
a) a pénzügyi konglomerátum élén több, az Európai Unió különböz  tagállamaiban székhellyel rendelkező ő 

vegyes pénzügyi holding társaság áll és ezen tagállamok mindegyikében rendelkezik a pénzügyi 
konglomerátum szabályozott vállalkozással, vagy

b) a pénzügyi konglomerátum élén nem áll anyavállalat, valamint a pénzügyi konglomerátum 
legjelent sebb pénzügyi ágazata a biztosítási szolgáltatási ágazat és a pénzügyi konglomerátumon belül aő  
legnagyobb mérlegf összege egy magyarországi székhellyel rendelkez  biztosítónak van.ő ő

(5) A (2)-(4) bekezdést l eltér en, az érintett felügyeleti hatóságokkal történt megállapodás alapján aő ő  
Felügyelet elláthatja a koordinátori feladatokat, valamint megbízhat más érintett felügyeleti hatóságot a 



koordinátori feladatok ellátásával, ha a pénzügyi konglomerátum csoportszerkezete vagy a különböző 
országokbeli tevékenységének aránya alapján indokolt. A döntés meghozatala el tt ki kell kérni az érintettő  
pénzügyi konglomerátum véleményét is.

A koordinátor feladata

189/I. § (1) A Felügyelet koordinátorként
a) ellátja a pénzügyi konglomerátum pénzügyi helyzetének áttekintését és értékelését,
b) összegy jti és továbbítja az érintett felügyeleti hatóságok részére a pénzügyi konglomerátumű  

vállalkozásaira vonatkozó adatokat és információkat,
c) ellen rzi a 189/F. §-ban foglalt, a pénzügyi konglomerátumon belüli kockázatvállalásra,ő  

t kekövetelményre és csoporton belüli ügyletekre vonatkozó rendelkezések betartását,ő
d) ellen rzi a 189/G. §-ban foglalt, a pénzügyi konglomerátum bels  kontroll rendszerére éső ő  

kockázatkezelésére vonatkozó rendelkezések betartását,
e) az érintett felügyeleti hatóságokkal együttm ködve megtervezi és összehangolja a felügyeleti feladatokű  

ellátását,
f) a kiegészít  felügyelet céljának elérése érdekében felmerül  egyéb feladatokat ellátja, a szükségeső ő  

intézkedéseket megteszi, és a döntéseket meghozza,
g) értesíti a pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozást, az érintett felügyeleti hatóságokat, a vegyes 

pénzügyi holding társaság székhelye szerinti tagállam felügyeleti hatóságát és az Európai Bizottságot 
valamely csoportnak pénzügyi konglomerátummá történ  min sítésér l és a koordinátor kijelölésér l.ő ő ő ő

(2) A kiegészít  felügyelet el segítése és megvalósítása érdekében a Felügyelet mint koordinátor az érintettő ő  
felügyeleti hatóságokkal, valamint szükség esetén más érdekelt felügyeleti hatóságokkal együttm ködésiű  
megállapodást köt.

A felügyeleti hatóságokkal történ  együttm ködéső ű

189/J. § (1) A Felügyelet szorosan együttm ködik az érintett felügyeleti hatóságokkal a pénzügyiű  
konglomerátum kiegészít  felügyeletének ellátása érdekében. A Felügyelet a kiegészít  felügyeleti feladatokő ő  
ellátásához szükséges jelentéseket, adatokat és információkat az érintett felügyeleti hatóságok részére átadja.

(2) Az érintett felügyeleti hatóságokkal történ  együttm ködés a következ kre terjed ki:ő ű ő
a) a pénzügyi konglomerátum csoportszerkezetének meghatározására, valamint a csoport szabályozott 

vállalkozásainak felügyeletét ellátó felügyeleti hatóság azonosítására,
b) a pénzügyi konglomerátum stratégiai elvének és céljának figyelemmel kísérésére,
c) a pénzügyi konglomerátum pénzügyi helyzetének, a t kemegfelelésének, a csoporton belüli ügyleteinek,ő  

a kockázatvállalásának és a jövedelmez ségének figyelemmel kísérésére,ő
d) a pénzügyi konglomerátumbeli vállalkozások befolyásoló részesedéssel rendelkez  tulajdonosának és aő  

vezet  állású személyének azonosítására,ő
e) a pénzügyi konglomerátum szervezetének, valamint a pénzügyi konglomerátum szintű 

kockázatkezelésnek és bels  kontroll rendszernek a figyelemmel kísérésére,ő
f) a pénzügyi konglomerátum vállalkozásaitól származó információk gy jtésére és az összegy jtöttű ű  

információk ellen rzésére,ő
g) a pénzügyi konglomerátum szabályozott vállalkozásának m ködését kedvez tlenül befolyásoló változásű ő  

figyelemmel kísérésére,
h) a felügyeleti hatóság által hozott szankciókról és kivételes intézkedésekr l történ  tájékoztatásra.ő ő
(3) A Felügyelet a kiegészít  felügyeleti feladata ellátása érdekében az Európai Unió tagállamainakő  

jegybankjaival, az Európai Központi Bankkal és a Központi Bankok Európai Rendszerével is folytathat 
információcserét.

(4) A Felügyeletnek - a határozata meghozatalát megel z en - egyeztetnie kell azon érintett felügyeletiő ő  
hatósággal, amely felügyeleti feladatának ellátását a döntés érintheti

a) az engedélyhez kötött tulajdonos személyében, vezet  állású személyben bekövetkezett változás,ő
b) szankciók és kivételes intézkedések

tekintetében.
(5) A (4) bekezdést l eltér en nem áll fenn az el zetes egyeztetési kötelezettség sürg s esetben vagy ha aző ő ő ő  

a döntés hatékonyságát kedvez tlenül befolyásolja. Ilyenkor a Felügyeletnek az érintett hatóságokat aő  
határozatról utólagosan és haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(6) A Felügyelet mint koordinátor a feladata ellátása érdekében a pénzügyi konglomerátum élén álló 
vállalkozásra vonatkozó adatok és információk átadása érdekében megkeresheti a vállalkozás székhelye 
szerinti felügyeleti hatóságot.



Információ átadása

189/K. § (1) A pénzügyi konglomerátumon belüli szabályozott és nem szabályozott vállalkozás, valamint 
az érintett természetes személy köteles a pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozás részére minden 
adatot és információt megadni a kiegészít  felügyelet érdekében elvégzend  számításokhoz. Ezen egyediő ő  
adatot és információt köteles a pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozás elkülönítetten - az adatvédelmi 
el írások betartásával - kezelni.ő

(2) A Felügyelet a kiegészít  felügyeleti feladata ellátása érdekében szükséges adatért és információért aző  
érintett felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Felügyeleti ellen rzéső

189/L. § (1) A Felügyelet a kiegészít  felügyeleti feladata ellátása érdekében a pénzügyi konglomerátumő  
vállalkozásai által átadott adatok és információk helyességét jogosult - helyszínen és helyszínen kívül - 
ellen rizni.ő

(2) A Felügyelet az Európai Unió más tagállamának érintett felügyeleti hatóságához fordulhat az ellen rzéső  
lefolytatása érdekében.

189/M. § (1) A 189/B. § (3) bekezdésének b) és c) pontjában említett biztosítót tartalmazó pénzügyi 
konglomerátum esetében a pénzügyi konglomerátum élén álló harmadik országbeli anyavállalat figyelmen 
kívül hagyásával kell az érintett hatóságoknak kijelölniük a koordinátort.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint a Felügyelet a koordinátor, akkor megvizsgálja, hogy a harmadik ország 
jogrendje megfelel-e az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelvében foglalt szabályoknak. A 
vizsgálat során az érintett felügyeleti hatóságokkal egyeztet a Pénzügyi Konglomerátumok Bizottsága 
(Financial Conglomerates Committee) által kiadott iránymutatásokat is figyelembe véve. Az egyeztetést 
követ en a Felügyelet mint koordinátor dönt a jogrend megfelel ségér l.ő ő ő

(3) Ha a harmadik ország jogrendje megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelvében 
foglalt szabályoknak, akkor az olyan pénzügyi konglomerátum kiegészít  felügyeletét, amelynek élén aő  
189/B. § (3) bekezdésének b), illet leg ő c) pontjában meghatározott biztosító harmadik országbeli 
anyavállalata áll, nem a Felügyelet látja el.

(4) Ha a harmadik ország jogrendje nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK 
irányelvében foglalt szabályoknak, akkor a Felügyelet mint koordinátor látja el a kiegészít  felügyeletiő  
feladatokat és köteles ennek érdekében minden lehetséges intézkedést megtenni.

IV. Fejezet

A FELÜGYELET ELJÁRÁSA, INTÉZKEDÉSEI

A Felügyelet eljárása

190. §
191. § (1) Külföldi kérelmez  kizárólag kézbesítési megbízottja útján fordulhat a Felügyelethez.ő
(2)
192-193. §
194. § A Felügyelet eljárása során közvetlenül jogosult
a) a külföldi biztosításfelügyeleti hatóság és külföldi biztosító megkeresésére,
b) a külföldi biztosításfelügyeleti hatóságtól és külföldi biztosítótól érkez  megkeresés teljesítésére,ő
c) a külföldi biztosításfelügyeleti hatósággal együttm ködési megállapodás kötésére.ű

Intézkedések

195. § (1) A Felügyelet a biztosító, a biztosításközvetít , valamint a szaktanácsadó kötelezettségénekő  
teljesítése, az ügyfelek érdekeinek megóvása, valamint annak érdekében, hogy a biztosítási, a 
biztosításközvetít i, a szaktanácsadói, valamint a képviseleti tevékenység e törvénynek, illetve ezenő  
tevékenységekre vonatkozó más jogszabályoknak és a Felügyelet határozatainak megfeleljen, a következő 
intézkedéseket hozhatja:

a) az e törvényben, a biztosítási, a biztosításközvetít i, a szaktanácsadói, valamint a képviseletiő  
tevékenységre vonatkozó más jogszabályban, továbbá a felügyeleti határozatokban meghatározott 
feltételeknek való megfelelésre - határid  kit zésével - kötelezhet,ő ű



b) a Felügyelet által meghatározott napirenddel közgy lés (taggy lés) összehívására kötelezhet,ű ű
c) felügyeleti bírság (196-198. §) megfizetésére kötelezhet,
d)
e) felfüggesztheti a részvénytársaság, illetve a szövetkezet esedékes osztalékának kifizetését,
f) a biztosító vezet  állású személyének, egyéb vezet jének és könyvvizsgálójának felmentését, aző ő  

alkalmazott felel sségre vonását kezdeményezheti,ő
g) el írhatja szanálási terv, pénzügyi terv, illetve pénzügyi helyreállítási terv benyújtását,ő
h) felfüggesztheti valamely biztosítási termék terjesztését,
i) megtilthatja egyes biztosítási termékek terjesztését,
j) korlátozhatja, illetve megtilthatja a biztosítónak a biztosítástechnikai tartalékai és a szavatoló t kéjeő  

feletti szabad rendelkezési jogát,
k) megtilthatja az engedély nélküli biztosítási, független biztosításközvetít i, vezérügynöki és felügyeletiő  

nyilvántartáson kívüli szaktanácsadói tevékenység folytatását,
l) elrendelheti a biztosításközvetít  nyilvántartásból való törlését,ő
m) el írhatja a független biztosításközvetít  gazdasági társaság törzst kéjének az e törvényben el írtő ő ő ő  

minimumra való felemelését,
n) szükséghelyzetben felügyeleti biztost rendelhet ki,
o) kötelezheti a biztosítót - átvételre vállalkozó másik biztosító esetén - biztosítási állományának 

átruházására,
p) a tevékenység kiszervezését megtilthatja,
q) a biztosító els  számú vezet jének, a független biztosításközvetít i, illetve a szaktanácsadói tevékenységő ő ő  

irányítójának meghallgatását rendelheti el,
r) a kiadott tevékenységi engedélyt részben vagy egészben felfüggesztheti,
s) a kiadott tevékenységi engedélyt visszavonhatja,
t) a kiadott alapítási engedélyt visszavonhatja.
(2)
196. § (1) A Felügyelet a biztosítót, a biztosító ügyvezet jét, a független biztosításközvetít t, aő ő  

szaktanácsadót, a független biztosításközvetít i és a szaktanácsadói tevékenység irányítóját, valamint azt, akiő  
az e törvényben foglalt tevékenységet engedély, illetve felügyeleti nyilvántartásba vétel nélkül végzi, 
felügyeleti bírság megfizetésére kötelezheti, ha az

a) megsérti e törvény vagy egyéb, a biztosítási, a biztosításközvetít i, a szaktanácsadói tevékenységreő  
vonatkozó jogszabály el írásait,ő

b) a felügyeleti határozatban el írtakat nem vagy nem határid ben teljesíti, vagyő ő
c) a Felügyelet által elrendelt adatszolgáltatási vagy meghallgatási kötelezettségének határid re nem tesző  

eleget.
(2)-(3)
197. § (1)
(2) A biztosító terhére kiszabható bírság összege 100 ezer forinttól 20 millió forintig terjedhet.
(3) A független biztosításközvetít  és a szaktanácsadó terhére kiszabható bírság összege 40 ezer forinttól 5ő  

millió forintig terjedhet.
(4) A biztosító ügyvezet jének, a független biztosításközvetít i és a szaktanácsadói tevékenységő ő  

irányítójának a terhére kiszabható bírság összege 40 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet.
(5) Az e törvényben foglalt kötelezettségek súlyos megsértésének számít különösen
a) bármely engedélykérelemben vagy bejelentésben valótlan nyilatkozat, vagy a Felügyelet 

megtévesztésére alkalmas módon valótlan adat közlése,
b) jogszabálysért  termék terjesztése, vagy a termék terjesztésével kapcsolatos jogszabálysértés,ő
c) engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, vagy, ha a biztosító, illetve a független 

biztosításközvetít  biztosítási vagy független biztosításközvetít i tevékenységhez nem kapcsolódóő ő  
tevékenységet is végez,

d) felügyeleti nyilvántartásba vételi kötelezettséghez kötött tevékenység nyilvántartásba vétel nélküli 
végzése.

(6) Az e törvényben vagy az e törvény alapján kiadott egyéb jogszabályokban meghatározott határid , vagyő  
a felügyeleti határozatban meghatározott határid  nem teljesítése esetén a késedelem minden napja után napiő  
50 ezer forint bírság szabható ki.

(7)
197/A. §
198. §

A felügyeleti biztos



199. § (1) A felügyeleti biztost szükséghelyzetben a Felügyelet elnöke rendeli ki és hívja vissza. A 
felügyeleti biztos legfeljebb 180 napra rendelhet  ki, de ez az id tartam a felszámoló kijelöléséigő ő  
meghosszabbítható. A kirendelésr l a befolyásoló részesedéssel rendelkez  tulajdonosokat (tagokat) iső ő  
értesíteni kell. A felügyeleti biztos feladata az e törvényben foglalt szabályok betartása és betartatása.

(2) Felszámolási eljárás esetén a felügyeleti biztos megbízatása a felszámoló kijelöléséig tart.
(3) A felügyeleti biztos megbízólevelében meg kell határozni feladatait.
(4) A felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt a vezet  állású személy a Gt.-ben, az Sztv.-ben, az Et.-ő

ben és az alapszabályban rögzített feladatát, cégjegyzési jogát nem gyakorolhatja. A kirendelés tartamára a 
felügyeleti biztos gyakorolja a vezet  állású személynek a jogszabályokban és az alapszabálybanő  
megállapított jogait.

(5) A felügyeleti biztos az általa megtett intézkedésekr l a tulajdonosokat (tagokat) - írásbeli kérésükre - 3ő  
napon belül írásban köteles tájékoztatni.

(6) A Felügyelet elnöke felügyeleti biztosként olyan személyt rendel ki, aki megfelel a 83. § (3) 
bekezdésében el írt követelményeknek.ő

(7) A felügyeleti biztosnak kirendelésekor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy  maga vagy közeliő  
hozzátartozója valamely biztosítónál, biztosításközvetít nél, szaktanácsadói tevékenységet folytatóő  
társaságnál milyen és mekkora név-, illetve forgalmi értéket képvisel  tulajdoni hányaddal rendelkezik.ő

(8)
200. § A felügyeleti biztos az e min ségében okozott kárért kizárólag a Felügyeletnek tartozikő  

felel sséggel, vele szemben közvetlenül kártérítési igény nem érvényesíthet . A felügyeleti biztos által eő ő  
min ségében harmadik személynek okozott károkért a Felügyelet felel.ő

201. § A Felügyelet köteles a felügyeleti biztos nevét és lakóhelyét - bejegyzés és közzététel végett - 
kijelölésével egy id ben a cégbíróságnak bejelenteni.ő

A tevékenység felfüggesztése

202. § (1) A Felügyelet a biztosító, a független biztosításközvetít  és a szaktanácsadó tevékenységétő  
felfüggesztheti, ha a biztosító, a független biztosításközvetít  és a szaktanácsadó a tevékenység végzéséreő  
vonatkozó jogszabályi el írásokat nem teljesíti, de megalapozottan várható, hogy a felfüggesztés id tartamaő ő  
alatt a jogsért  helyzet megszüntethet . A felfüggesztés id tartama a hat hónapot nem haladhatja meg.ő ő ő

(2) A független biztosításközvetít i és a szaktanácsadói tevékenység felfüggesztését a Felügyelető  
kérelemre, legfeljebb 6 hónapra engedélyezheti.

(3) A független biztosításközvetít  és a szaktanácsadó felel sségbiztosításának a tevékenység végzése alattő ő  
okozott, de a felfüggesztés id tartama alatt bekövetkezett és bejelentett károkra is ki kell terjednie, illetve aő  
vagyoni biztosítéknak rendelkezésre kell állnia.

Az alapítási engedély visszavonása

203. § (1) A biztosító alapítási engedélyének visszavonására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a biztosító
a) az alapítási engedélyt a Felügyelet megtévesztésével, vagy jogszabálysért  módon szerezte meg,ő
b) az alapítási engedély kézhezvételét l számított 90 napon belül a tevékenységi engedély iránti kérelmető  

nem nyújtja be, illetve a tevékenységi engedély kézhezvételét l számított egy éven belül a tevékenységet nemő  
kezdi meg,

c) az alapítási engedély megszerzéséhez el írt feltételeknek már nem felel meg,ő
d) a biztosítókra vonatkozó jogszabályokat ismételten vagy súlyosan megsérti és a 195-196. §-okban 

meghatározott intézkedések nem vezettek eredményre,
e) biztosítási tevékenysége felfüggesztésének id tartama alatt a jogsért  helyzet megszüntetése érdekébenő ő  

tett intézkedések nem vezettek eredményre,
f) m ködése súlyosan veszélyezteti vagy sérti a biztosítottak érdekeit, akadályozhatja a biztosítási piacű  

megfelel  m ködését.ő ű
(2) A Felügyelet az alapítási engedély visszavonásával egyidej leg határozatot hoz a biztosítóű  

végelszámolásáról, vagy kezdeményezi a felszámolását.
(3) Az alapítási engedély visszavonásával egyidej leg a Felügyelet köteles minden olyan intézkedésű  

megtételére, amely a biztosítottak érdekének védelmét szolgálja. Ennek keretében - különösen - korlátozhatja 
vagy megtilthatja a biztosító eszközei feletti szabad rendelkezést.

A tevékenységi engedély visszavonása



204. § (1) A biztosítási tevékenység folytatására adott engedély egészben vagy részben való visszavonására 
kizárólag akkor kerülhet sor, ha a biztosító

a) az engedély megadásától számított egy éven belül a biztosítási tevékenységét nem kezdte meg, vagy 
biztosítási tevékenységét a felfüggesztés id tartamának lejártát követ  8 napon belül nem kezdi meg,ő ő

b) a biztosítási tevékenységre vonatkozó jogszabályokat ismételten vagy súlyosan megsérti, és a 195-196. 
§-okban meghatározott intézkedések nem vezettek eredményre,

c) a biztosítási tevékenységi engedély megszerzéséhez el írt feltételeknek a Felügyelet felszólításábanő  
foglalt határid  lejártát követ en sem felel meg,ő ő

d) tevékenységi engedélyét a Felügyelet megtévesztésével vagy más, jogszabályt sért  módon szerezteő  
meg,

e) a biztosítási tevékenység felfüggesztésének id tartama alatt a jogsért  helyzet megszüntetése érdekébenő ő  
tett intézkedések nem vezettek eredményre,

f) tevékenységét megszünteti.
(2) A harmadik országbeli biztosító fióktelepe esetén - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en - aő  

tevékenységi engedély akkor is visszavonásra kerül, ha a harmadik országbeli biztosító tevékenységi 
engedélyét a székhely szerinti felügyeleti hatóság visszavonta.

(3) Az engedély visszavonása után új biztosítási szerz dés nem köthet , a már létez  biztosításiő ő ő  
szerz désekben a biztosító által vállalt kötelezettségek nem növelhet k, és a biztosítási szerz dések nemő ő ő  
hosszabbíthatók meg.

(4) Az engedély visszavonásával egyidej leg a Felügyelet köteles minden olyan intézkedés megtételére,ű  
amely a biztosítottak érdekének védelmét szolgálja. Ennek keretében - különösen - korlátozhatja vagy 
megtilthatja a biztosító eszközei feletti szabad rendelkezést.

(5) Az engedély visszavonásáról a Felügyelet köteles valamennyi tagállam felügyeleti hatóságát értesíteni, 
és az engedély visszavonását az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétenni.

205. § A Felügyelet a biztosító tevékenységi engedélyét a pénzügyminiszter el zetes hozzájárulásávalő  
vonhatja vissza.

A Felügyelet tájékoztatási kötelezettsége

206. § (1) A Felügyelet az általa kiadott alapítási és biztosítási tevékenységi engedélyr l, annakő  
módosításáról vagy visszavonásáról szóló határozatát haladéktalanul megküldi a pénzügyminiszternek, az 
MNB-nek, a cégbíróságnak, az egyesületek nyilvántartását végz  f városi (megyei) bíróságnak, a Gazdaságiő ő  
Versenyhivatalnak és a biztosítók szakmai érdek-képviseleti szervezeteinek.

(2) A Felügyelet az általa kiadott független biztosításközvetít i és vezérügynöki engedélyekr l, azokő ő  
módosításáról vagy visszavonásáról szóló határozatot haladéktalanul megküldi a cégbíróságnak.

(3) A Felügyelet az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott határozatokat azok meghozatalától számított 15 
napon belül köteles az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétenni.

(4) Ha a Felügyelet a 195. § (1) bekezdésének j), r), s), és t) pontjaiban meghatározott intézkedéseket 
alkalmazza, ezen eljárásról köteles valamennyi tagállam felügyeleti hatóságát haladéktalanul értesíteni. A 
195. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatározott intézkedés alkalmazása esetén a Felügyeletnek meg kell 
jelölni az intézkedéssel érintett pénzügyi eszközöket.

(5) A 195. § (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása esetén a Felügyelet az intézkedés meghozatala el tt aző  
intézkedési szándékáról köteles a kockázatvállalás szerinti tagállam felügyeleti hatóságát értesíteni.

(6) A Felügyelet adatszolgáltatási kötelezettsége körét a pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg.

A felügyeleti díj

207. § (1) A biztosító, a független biztosításközvetít , a biztosítási szaktanácsadó, a másik tagállambanő  
székhellyel rendelkez  biztosító magyarországi fióktelepe és a külföldi biztosító magyarországi képviselete aő  
költségei terhére felügyeleti díjat köteles fizetni.

(2) A biztosító által fizetett felügyeleti díj mértéke - a (3) bekezdés c) pontjában foglalt biztosító 
kivételével - a biztosító éves díjbevételének 2 ezreléke. A másik tagállamban székhellyel rendelkez  biztosítóő  
magyarországi fióktelepe által fizetend  felügyeleti díj mértéke a fióktelep éves díjbevételének 1 ezreléke.ő

(3) A felügyeleti díj összege
a) független biztosításközvetít  esetén az éves jutalékbevétel 2 ezreléke,ő
b) szaktanácsadó esetén évi 40 ezer forint,
c) kizárólag viszontbiztosítási tevékenységet folytató biztosítási részvénytársaság esetén évi 200 ezer 

forint,
d) külföldi székhely  biztosító magyarországi képviselete esetén évi 20 ezer forint.ű



(4) A felügyeleti díjat
a) a (2) bekezdésben meghatározott biztosítónak negyedéves részletekben, a tárgynegyedévet követ  hónapő  

20. napjáig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott biztosítóknak és egyéb szervezeteknek a tárgyévet követ  hónap 20.ő  

napjáig
kell a Felügyelet számlájára átutalni.

(5) A felügyeleti díjat a Felügyelet m ködésének fedezetéül kell felhasználni, év végi maradványánakű  
megállapítására, elszámolására, felhasználására a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, 
beszámolásának rendjér l szóló kormányrendeletet kell alkalmazni.ő

(6) A felügyeleti díj nem vagy késedelmes teljesítése esetén a (4) bekezdésben megjelölt esedékesség 
napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

(7) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás id pontjában érvényes jegybankiő  
alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

(8) Naptári év közben történ  engedélyezés, illetve nyilvántartásba vétel esetén a függetlenő  
biztosításközvetít  és a biztosítási szaktanácsadó felügyeleti díját az év hátralév  részére úgy kellő ő  
meghatározni, hogy a díj az engedély kiadása, illetve a nyilvántartásba vétel hónapjára is jár.

(9) Aki biztosítási, független biztosításközvetít i, vezérügynöki tevékenység engedélyezése, biztosításiő  
tevékenység módosításának engedélyezése, továbbá a biztosító átalakulásának, egyesülésének, szétválásának 
engedélyezése iránt, illetve szaktanácsadó nyilvántartásba vétele iránt kérelmet terjeszt el , köteles aző  
illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § alapján a felügyeleti eljárási szolgáltatások igénybevételéértő  
igazgatási-szolgáltatási díjat fizetni. A fizetend  díjak körét és mértékét a pénzügyminiszter rendeletbenő  
állapítja meg.

A Felügyelet bevételei

208. § (1) A Felügyelet e törvény szerinti bevételei:
a) felügyeleti díj,
b) felügyeleti bírság, és
c) egyéb bevétel.
(2) A Felügyelet bírságból származó bevétele kizárólag a következ  célokra fordítható:ő
a) biztosítási szakemberek képzése,
b) biztosítási, illetve felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos tanulmányok készítésének és közzétételének 

támogatása,
c) az ügyfelek tájékoztatása,
d) az e törvény hatálya alá tartozó szervezetek felszámolását végz  közhasznú társaság felszámolásbólő  

ered  veszteségének megtérítése.ő
(3) A Felügyelet bevételeit - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag m ködésénekű  

fedezetére használhatja fel.

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkez  biztosító, függetlenő  
biztosításközvetít  és szaktanácsadó fióktelep útján, illetve határon átnyúlóő  

szolgáltatás keretében a Magyar Köztársaság területén végzett tevékenységének 
felügyelete

209. § (1) A Magyar Köztársaság területén fióktelep útján, illetve határon átnyúló szolgáltatás keretében 
biztosítási, független biztosításközvetít i, szaktanácsadói tevékenységet végz , másik tagállambanő ő  
székhellyel rendelkez  biztosító, független biztosításközvetít , szaktanácsadó felügyeleti hatósága, illetve aző ő  
erre általa felhatalmazott személy jogosult, hogy - a Felügyelet el zetes értesítését követ en - a Magyarő ő  
Köztársaság területén a határon átnyúló szolgáltatást, a fióktelepet ellen rizze.ő

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellen rzésben a Felügyelet is részt vehet.ő
210. § (1) Ha a Magyar Köztársaság területén fióktelep útján, illetve határon átnyúló szolgáltatás keretében 

tevékenységet végz , másik tagállamban székhellyel rendelkez  biztosító, független biztosításközvetít ,ő ő ő  
szaktanácsadó megsérti a Magyar Köztársaság területén hatályos el írásokat, illetve m ködésében aő ű  
Felügyelet hiányosságokat észlel, a Felügyelet kötelezi a fióktelepet, illetve a biztosítót, a független 
biztosításközvetít t, a szaktanácsadót a szabályellenes helyzet megszüntetésére.ő

(2) Ha a fióktelep, illetve a biztosító, a független biztosításközvetít , a szaktanácsadó a Felügyelető  
határozatában foglalt kötelezésnek határid ben nem tesz eleget, a Felügyelet értesíti a székhely szerintiő  
tagállam felügyeleti hatóságát, illetve kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.



(3) Ha a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága által tett intézkedések ellenére a jogszabálysértés 
továbbra is fennáll, a Felügyelet - a székhely szerinti tagállam el zetes értesítését követ en - a 195. § (1)ő ő  
bekezdésének a), c), d), f), h), i) és k) pontjaiban foglalt intézkedéseket alkalmazhatja.

(4) A Felügyelet az új biztosítási szerz dések létrejöttének megakadályozása érdekében a magyarő  
jogszabályok megsértése esetén - az (1)-(3) bekezdések mell zésével - közvetlenül is intézkedhet, ha aő  
jogszabálysért  helyzet fennállása súlyosan veszélyezteti a biztosítási piac biztonságát, illetve az ügyfelekő  
érdekeit.

211. § (1) Ha a Felügyelet a rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a másik 
tagállamban székhellyel rendelkez  biztosító a Magyar Köztársaság területén fióktelepe útján, illetve határonő  
átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenysége veszélyezteti a biztosító pénzügyi biztonságát, értesíti a 
biztosító székhelye szerinti tagállam illetékes felügyeleti hatóságát.

(2) Ha a másik tagállamban székhellyel rendelkez  biztosító fióktelepének székhely szerinti felügyeletiő  
hatósága a biztosító tevékenységi engedélyét visszavonta és err l a Felügyeletet értesítette, a Felügyelető  
köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozza az érintett biztosítót a további biztosítási 
tevékenység folytatásában.

(3) Ha a fióktelep tevékenysége veszélyezteti a biztosító pénzügyi biztonságát, a székhely szerinti tagállam 
felügyeleti hatóságának kérésére a Felügyelet a fióktelep pénzügyi eszközök feletti szabad rendelkezését 
korlátozhatja, illetve megtilthatja. A székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága az intézkedés iránti 
kérelmében köteles megjelölni az intézkedéssel érinteni kívánt pénzügyi eszközöket.

(4) Az illetékes felügyeleti hatóság kérelmére a Felügyelet jogosult a másik tagállamban székhellyel 
rendelkez  biztosítónak a Magyar Köztársaság területén fióktelep útján, illetve határon átnyúló szolgáltatáső  
keretében végzett tevékenységét a helyszínen ellen rizni, valamint a biztosítótól adatszolgáltatást kérni.ő

A Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkez  biztosító fióktelep útján,ő  
illetve határon átnyúló szolgáltatás keretében más tagállam területén végzett 

tevékenységének felügyelete

212. § (1) Ha a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkez  biztosító másik tagállamban lévő ő 
fióktelepének tevékenysége veszélyezteti a biztosító pénzügyi biztonságát, a Felügyelet kérelemmel fordulhat 
a fióktelep tagállamának illetékes felügyeleti hatóságához, hogy az a fióktelep pénzügyi eszközök feletti 
szabad rendelkezését korlátozza, illetve megtiltsa. A Felügyelet kérelmében köteles megjelölni az 
intézkedéssel érinteni kívánt pénzügyi eszközöket.

(2) A Felügyelet kérelmére az illetékes felügyeleti hatóság jogosult a másik tagállamban lév  fióktelepő  
útján, illetve határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységet a helyszínen ellen rizni, valamint aő  
biztosítótól adatszolgáltatást kérni.

Kapcsolat az Európai Bizottsággal

213. § (1) A Felügyelet írásban bejelenti az Európai Bizottságnak
a) a biztosító részére kiadott tevékenységi engedélyt, illetve annak visszavonását,
b) a harmadik országban székhellyel rendelkez  biztosító magyarországi fióktelepe részére kiadottő  

tevékenységi engedélyt, illetve annak visszavonását,
c) a harmadik országban bejegyzett biztosító által Magyar Köztársaság területén bejegyzett biztosítóban 

történ  olyan részesedésszerzést, amelynek eredményeképpen a magyar biztosító harmadik országbeliő  
vállalkozás leányvállalatává válik,

d) ha a Magyar Köztársaság területén bejegyzett biztosító harmadik országban történ  letelepedése vagyő  
tevékenysége akadályba ütközik,

e) a 146. §-ban és a 156. §-ban meghatározott szervezeteket és személyeket,
f) a biztosításkötési kötelezettséget el író jogszabályokat, illetve azok módosításait.ő
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentésben jelezni kell, ha a tevékenységi engedélyt olyan 

biztosító részére adták ki, amely közvetlenül vagy közvetve egy vagy több, harmadik országban bejegyzett 
vállalkozás leányvállalata, továbbá ebben az esetben részletesen be kell mutatni a vállalatcsoport szerkezetét.

A harmadik országban székhellyel rendelkez  biztosító, független biztosításközvetít ,ő ő  
szaktanácsadó magyarországi fióktelepének felügyelete

214. § A Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkez  harmadik országbeli biztosító, függetlenő  
biztosításközvetít , szaktanácsadó a saját joga alapján elkészített és könyvvizsgálóval hitelesített mérlegénekő  



és eredménykimutatásának hivatalos magyar nyelv  fordítását a jóváhagyást követ  30 napon belül 2ű ő  
országos napilapban köteles közzétenni.

215. § (1) A Felügyelet intézkedéseket tehet, ha a harmadik országbeli biztosító, független 
biztosításközvetít , szaktanácsadó székhelye szerinti felügyeleti hatóság az adott biztosítóval, függetlenő  
biztosításközvetít vel, szaktanácsadóval, vagy annak bármely államban m köd  fióktelepével szemben olyanő ű ő  
ok miatt alkalmazott intézkedést, amely a magyarországi fióktelep biztonságos m ködését érinti.ű

(2) Ha az illetékes felügyeleti hatóság kéri, a Felügyelet jogosult a Magyar Köztársaság területén 
fiókteleppel rendelkez  harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetít , szaktanácsadóő ő  
tevékenységét a helyszínen ellen rizni, valamint azoktól adatszolgáltatást kérni.ő

(3) Viszonosság fennállásának esetén, illetve érvényben lév  felügyeleti együttm ködési megállapodáső ű  
alapján a Felügyelet hozzájárulhat, hogy a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetít ,ő  
szaktanácsadó székhelye szerinti felügyeleti hatóság, illetve egy általa kijelölt könyvvizsgáló vagy egyéb 
szakért  a Magyar Köztársaság területén lév  fióktelep tevékenységét a helyszínen ellen rizze.ő ő ő

KILENCEDIK RÉSZ

A SZÜKSÉGHELYZET, A FELSZÁMOLÁS ÉS A VÉGELSZÁMOLÁS SAJÁTOS 
SZABÁLYAI

A biztosítási szükséghelyzet

216. § (1) Ha a biztosító
a) az esedékes és nem vitatott fizetési kötelezettségeinek pénzügyi fedezet hiánya miatt 5 munkanapon 

belül nem tesz eleget, vagy
b) biztosítástechnikai tartalékai nem érik el a szükséges mértéket, illetve a biztosítástechnikai tartalékainak 

fedezete nem kielégít , vagyő
c) biztonsági t kéjének fedezete nem elegend , illetve az el írt mérték alá csökkent, vagyő ő ő
d) a szanálási, illetve a pénzügyi tervét a Felügyelet által meghatározott id n belül nem tudja végrehajtani,ő  

vagy
e) tevékenysége körében más olyan különösen súlyos veszélyhelyzet alakult ki, amely a biztosítási 

szolgáltatások biztonságát fenyegeti (a továbbiakban a)-e) pontok együtt vagy külön-külön: szükséghelyzet)
a Felügyelet a felszámolás elkerülése, valamint a biztosítottak érdekében szükségintézkedést tehet.

(2) Szükséghelyzetben a Felügyelet a 195. §-ban meghatározott intézkedéseket teheti.
(3) Ha a Felügyeletnek a 210-211. §-ok szerinti intézkedése nem vezetett eredményre, azaz a biztosító a 

székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága által megtett intézkedések ellenére, vagy a nem megfelelő 
intézkedés, vagy az intézkedés elmaradása miatt a továbbiakban is jogszabálysért  magatartást folytat, aő  
Felügyelet - a székhely szerinti állam felügyeleti hatóságának értesítését követ en - lépéseket tehet a továbbiő  
jogszabálysértés megakadályozására, beleértve a biztosító megakadályozását abban, hogy a Magyar 
Köztársaság területén újabb biztosítási szerz déseket kössön.ő

(4) Ha a jogszabálysértést elkövet  biztosító a Magyar Köztársaság területén valamely vállalkozásbanő  
tulajdonosi részesedéssel, illetve vagyoni érték  joggal rendelkezik, ez esetben a Felügyelet által alkalmazottű  
intézkedés alapján - a hatályos jogi szabályozással összhangban - végrehajtás e vállalkozásra, vagy vagyoni 
érték  jogra vezethet .ű ő

A cs deljárás, a felszámolási eljárás és végelszámolás közös szabályaiő

217. § (1) A biztosító részvénytársaság és a biztosító szövetkezet elleni felszámolási eljárásra és 
végelszámolásra az e fejezetben foglalt eltérésekkel a cs deljárásról, a felszámolási eljárásról és aő  
végelszámolásról szóló, többször módosított 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

(2) A fióktelep elleni felszámolási eljárásra a Cstv. I., III. és V. fejezeteiben és az Fkt.-ban foglaltakat kell 
az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni.

(3) A biztosító részvénytársaság, a fióktelep és a biztosító szövetkezet ellen cs deljárásnak helye nincs.ő
(4) Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkez  biztosító magyarországi fióktelepévelő  

szemben végelszámolásnak, illetve felszámolásnak nincs helye.
(5) A Cstv. szerz dések megtámadására vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók abban az esetben, ha aő  

szerz déssel jogot szerzett fél igazolja, hogy az adott szerz désre más tagállam joga az irányadó és ezenő ő  
alkalmazandó jog szerint a szerz dés megtámadhatósága kizárt.ő



(6) Az Európai Unió tagállamaiban székhellyel rendelkez  biztosítóval szemben lefolytatott cs deljárás,ő ő  
felszámolás és végelszámolás joghatásai tekintetében a biztosító székhelye szerinti jog az irányadó. Az ilyen 
eljárásokban hozott határozatokat minden további eljárás nélkül el kell ismerni.

218. § (1) A végelszámolási, illetve felszámolási eljárás ingatlanra vonatkozó szerz déssel kapcsolatoső  
joghatásai tekintetében az ingatlan fekvési helyének joga az irányadó.

(2) Azon értékpapírokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére, amelyek létrejöttéhez vagy átruházásához 
nyilvántartásba történ  bejegyzés illet leg számlán történ  nyilvántartás szükséges, annak a tagállamnak aő ő ő  
joga az irányadó, ahol a nyilvántartást illet leg a számlát vezetik.ő

219. § (1) A felszámolási eljárás kezdeményezésér l - ha azt nem a Felügyelet indította meg - a bíróság aő  
Felügyeletet soron kívül értesíti.

(2) A Felügyelet köteles a felszámolást elrendel , illetve a végelszámolásról szóló végzés tudomásáraő  
jutásakor a biztosító tevékenységi engedélyét a felszámolás, illetve a végelszámolás kezd  id pontjávalő ő  
visszavonni.

(3) A végelszámolásról vagy a felszámolásról és azok gyakorlati következményeir l a Felügyelető  
haladéktalanul tájékoztatja az Európai Unió tagállamainak felügyeleti hatóságait.

(4) A végelszámolásról szóló vagy a felszámolót kijelöl  bírósági végzés (a továbbiakban: bírósági végzés)ő  
Cégközlönyben történ  közzétételét követ en a Felügyelet soron kívül köteles annak tartalmát magyarő ő  
nyelven az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, valamint valamennyi tagállam legalább két országos 
napilapjában közzétenni a 220. § (7) bekezdésében meghatározott nyomtatványon.

(5) Minden olyan hitelez  esetében, akinek (amelynek) állandó lakóhelye, székhelye, telephelye az Európaiő  
Unió másik tagállamában található, a (4) bekezdés szerinti közzétételhez f z dnek a Cstv. 28. §-a szerintiű ő  
közzétételhez kapcsolódó joghatások.

(6) A bírósági végzés hatálya az Európai Unió egész területére kiterjed.
220. § (1) Biztosító részvénytársaság, a harmadik országbeli biztosító fióktelepe és a biztosító szövetkezet 

felszámolójának vagy végelszámolójának kizárólag a Felügyelet által létrehozott közhasznú társaság jelölhető 
ki.

(2) A felszámolót, végelszámolót a 153-165. §-okban el írt titoktartási kötelezettség terheli.ő
(3) A végelszámoló vagy a felszámoló jogosult valamennyi tagállamban e törvény és a Cstv. rendelkezései 

által meghatározott jogkörök ellátására, de ennek során köteles betartani azon tagállam jogát, amelynek 
területén eljárását foganatosítja.

(4) A végelszámoló vagy felszámoló - munkájának hatékonyabb elvégzése érdekében - az érintett 
tagállamok területén képvisel t nevezhet ki, aki segítséget nyújt az eljárást érint en a helyi hitelez knek.ő ő ő

(5) A biztosító elleni felszámolás, illetve végelszámolás elindításának és a biztosítási szerz désekő  
megsz nésének tényér l a felszámoló, illetve a végelszámoló köteles a szerz d  feleket, a biztosítottakatű ő ő ő  
valamint az ismert hitelez ket értesíteni.ő

(6) A végelszámoló vagy felszámoló a bírósági végzés kézhezvételét követ en azonnal köteles a bíróságiő  
végzés tartalmáról, továbbá az egyes határid khöz f z d  jogkövetkezményekr l egyenként tájékoztatniő ű ő ő ő  
minden olyan szerz d t, biztosítottat, továbbá ismert hitelez t, amelynek (akinek) székhelye, telephelye, vagyő ő ő  
állandó lakóhelye az Európai Unió másik tagállamában található. A biztosítottnak címzett tájékoztatásnak 
ismertetnie kell továbbá a biztosítási szerz dések megsz nésének id pontját és joghatásait is.ő ű ő

(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztatást magyar nyelven kell nyújtani az e célra rendszeresített „Felhívás 
követelés benyújtására. Betartandó határid k” cím  formanyomtatványon. A feliratokat az Európai Unióő ű  
összes hivatalos nyelvén fel kell tüntetni.

(8) Minden olyan hitelez , akinek (amelynek) állandó lakóhelye, székhelye, telephelye az Európai Unióő  
másik tagállamában található, követelését magyar nyelven köteles benyújtani. Ezen túlmen en követelésétő  
saját tagállamának hivatalos nyelvén is benyújthatja, azzal a feltétellel, hogy beadványán a „Követelés 
benyújtása” címet magyar nyelven kell feltüntetni.

221. § (1) A végelszámoló vagy a felszámoló köteles rendszeresen tájékoztatni a Felügyeletet és a 
hitelez ket a végelszámolás vagy a felszámolás helyzetér l.ő ő

(2) A Felügyelet az Európai Unió más tagállamai felügyeleti hatóságainak megkeresésére köteles 
tájékoztatást adni a végelszámolás vagy a felszámolás helyzetér l.ő

222. § (1) A felszámolás, illetve a végelszámolás kezd  id pontjábanő ő
a) a biztosítási szerz dések a folyamatban lév  állományátruházás esetét kivéve megsz nnek;ő ő ű
b) a megsz nt biztosítási szerz dések esetében az esedékes biztosítási díjak nem szedhet k be;ű ő ő
c) új biztosítási szerz dés nem köthet  és nem hosszabbítható meg, biztosítási állomány - sajátő ő  

elhatározásból - nem adható és nem vehet  át.ő
(2) A felszámolás, illetve a végelszámolás kezd  id pontját követ  15. napig a matematikai tartalékhoző ő ő  

tartozó és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak fedezetét képez  eszközök listáját aő  
felszámolás, illetve a végelszámolás kezd  id pontjának napjával le kell zárni és azt a felszámolónak, illetveő ő  
a végelszámolónak át kell adni.



(3) A felszámolás, illetve végelszámolás folyamán a (2) bekezdésben meghatározott eszközök külön 
kezelend k és azok kizárólag a matematikai tartalékkal, illetve a befektetési egységekhez kötöttő  
életbiztosítások tartalékaival szemben fennálló, a biztosítottakkal (kedvezményezettekkel) szembeni 
kötelezettségek teljesítése után használhatók fel egyéb kötelezettségek teljesítésére.

(4) Ha a matematikai tartalékhoz tartozó eszközök a kötelezettségekre nem nyújtanak kell  fedezetet, úgy -ő  
a teljesítés erejéig - a biztosító egyéb eszközeit kell felhasználni.

A felszámolás

223. § (1) A biztosító részvénytársaság, a harmadik országbeli biztosító fióktelepe és a biztosító 
szövetkezet elleni felszámolási eljárást - a pénzügyminiszter egyidej  értesítése mellett - a Felügyeletű  
megindítja, ha

a) a felügyeleti intézkedés ellenére az esedékes és nem vitatott fizetési kötelezettségeinek pénzügyi fedezet 
hiánya miatt 5 munkanapon belül nem tesz eleget, vagy a szanálási tervét a Felügyelet által meghatározott 
id n belül nem tudja végrehajtani, vagyő

b) a biztosító részvénytársaság, a harmadik országbeli biztosító fióktelepe és a biztosító szövetkezet 
tartozásai saját t kéjét tartósan meghaladják (túladósodás).ő

224. § (1) A biztosító biztosítási szerz désb l származó kötelezettségeit a Cstv. 57. § (1) bekezdésének ő ő a) 
és b) pontjában meghatározott követelések kielégítése után a c)-g) pontokban meghatározott követelések 
kielégítése el tt kell kielégíteni. Ez nem érinti a 222. § (3) bekezdésében foglaltakat.ő

(2) A biztosító biztosítási szerz désb l származó kötelezettségeit az alábbi sorrendben teljesíti:ő ő
a) az életbiztosítási és betegségbiztosítási szerz désb l ered  kötelezettségek, továbbá a balesetbiztosításiő ő ő  

szerz désb l ered , illetve a felel sségbiztosítási szerz désb l ered  járadékfizetési kötelezettségek,ő ő ő ő ő ő ő
b) a felszámolás kezd  id pontjáig bekövetkezett - és a Cstv.-ben meghatározott határid n belül bejelentettő ő ő  

- biztosítási események alapján elismert szolgáltatások,
c) az el re fizetett biztosítási díjakból származó visszafizetési kötelezettségek,ő
d) az egyéb követelések.

A végelszámolás

225. § A biztosító jogutód nélküli megsz nését kimondó határozatához a Felügyelet el zetes egyetértéseű ő  
szükséges.

226. § (1) A Felügyelet az el zetes egyetértést akkor adja meg, ha a biztosító a biztosítási tevékenységb lő ő  
ered  valamennyi kötelezettségét teljesítette. A kötelezettségek teljesítésének lehetséges módjai különösen:ő

a) az állomány átruházása,
b) a biztosítási szerz dések felmondása,ő
c) a biztosítottakkal történ  megállapodás.ő
Az ezek bizonyítására alkalmas okiratokat a biztosító köteles a Felügyeletnek benyújtani.
(2) A Felügyelet a 225. §-ban foglalt el zetes egyetértés megadásával egyidej leg a biztosító tevékenységiő ű  

engedélyét visszavonja.

TIZEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

227. § (1) E törvény - a 233. § (2) bekezdése kivételével - az Európai Unióhoz történ  csatlakozásról szólóő  
nemzetközi szerz dést kihirdet  törvény hatálybalépésének napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezései aő ő  
folyamatban lév  ügyekben akkor alkalmazandók, ha azok az ügyfélre, a biztosítóra, a biztosítási rendszerő  
egyéb résztvev ire nézve kedvez bb szabályt tartalmaznak.ő ő

(2) Az engedélyezési eljárások tekintetében folyamatban lév nek kell tekinteni azt az eljárást, amelyben aző  
e törvényben foglaltaknak megfelel  kérelmet a hatálybalépést megel z en, a biztosítóintézetekr l és aő ő ő ő  
biztosítási tevékenységr l szóló 1995. évi XCVI. törvény rendelkezéseinek megfelel en nyújtották be.ő ő

(3) A biztosítóintézetekr l és a biztosítási tevékenységr l szóló 1995. évi XCVI. törvény el írásait kellő ő ő  
alkalmazni, ha a felügyeleti intézkedésre okot adó esemény e törvény hatálybalépése el tt következett be éső  
az a biztosítóintézetekr l és a biztosítási tevékenységr l szóló 1995. évi XCVI. törvény alapján enyhébbő ő  
elbírálás alá esik.



Átmeneti és vegyes rendelkezések

228. § (1) Az 1996. január 1-je el tt biztosítási és egyéb tevékenységet egyaránt folytató biztosítóő  
egyesület biztosítási tevékenységet csak elkülönített számviteli nyilvántartás szerint végezhet.

(2) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 
hatálybalépése el tt alakult biztosító egyesület életbiztosítási ágban nyújtott - az Öpt. 10. §-ának (1) bekezdéső  
a) pontjában meghatározott - szolgáltatásai ellenértékeként a tag javára történt befizetések - ideértve a 
munkáltatói hozzájárulást, támogatói adományt is - utáni adó- és társadalombiztosítási járulék fizetésének 
szabályai e törvény hatálybalépését követ en megegyeznek a nyugdíjpénztárakra vonatkozó szabályokkal,ő  
amennyiben a szolgáltatásaira az Öpt. 46-49. §-aiban foglaltakat megfelel en alkalmazzák és ezt a Felügyelető  
igazolja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott biztosító egyesület esetében a 99. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

229. § (1) A felügyeleti nyilvántartási rendszer m ködése megkezdésének id pontjában aű ő  
biztosításközvetít  - azon biztosítón, illetve független biztosításközvetít n keresztül, akinek aő ő  
biztosításközvetítést végzi - és a szaktanácsadó köteles a nyilvántartási rendszer m ködése megkezdését lű ő  
számított 3 hónapon belül nyilvántartásba vételét kérni, és a nyilvántartásba vételi feltételek meglétét - ide 
nem értve a szakmai képesítésre vonatkozó el írást, ha ezzel még nem rendelkezik - igazolni. A szakmaiő  
képesítésre vonatkozó nyilvántartásba vételi feltételek teljesítését a biztosításközvetít  és a szaktanácsadó aő  
felügyeleti nyilvántartási rendszer m ködése megkezdését l számított 48 hónapon belül köteles aű ő  
Felügyeletnek igazolni.

(2) Ha a biztosításközvetít  a külön jogszabályban meghatározott szakképesítést az (1) bekezdésbenő  
magállapított határid n belül nem szerzi meg, a Felügyelet törli a 36. §-ban meghatározott felügyeletiő  
nyilvántartásból.

(3) Az e törvény hatálybalépésekor többes biztosítási ügynöki tevékenységre vonatkozó engedéllyel 
rendelkez  személyek és szervezetek 2004. december 31-éig kötelesek megfelelni az e törvényben foglaltő  
követelményeknek.

(4) Az e törvény hatálybalépésének napján az 55. életévét már betöltött és legalább 5 év 
biztosításközvetít i gyakorlattal rendelkez  természetes személy a szakmai képesítésre vonatkozóő ő  
nyilvántartásba vételi feltételek teljesítését a felügyeleti nyilvántartási rendszer m ködése megkezdését lű ő  
számított 7 éven belül köteles a Felügyeletnek igazolni.

229/A. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor többes biztosítási ügynöki tevékenységre vonatkozó 
engedéllyel rendelkez  személy köteles 2004. szeptember 30-ig nyilatkozni a Felügyeletnek arról, hogy 2005.ő  
január 1-jét követ en kíván-e független biztosításközvetít ként többes biztosítási ügynöki tevékenységető ő  
folytatni.

(2) Amennyiben az e törvény hatálybalépésekor többes biztosítási ügynöki tevékenységre vonatkozó 
engedéllyel rendelkez  személy 2004. december 31-ig az e tevékenység végzéséhez szükséges feltételekő  
meglétét nem igazolja, a Felügyelet a tevékenységi engedélyét visszavonja.

230. § (1) Azon, e törvény hatálybalépésekor már m ködési engedéllyel rendelkez  biztosító, amelynekű ő  
szavatoló t kéje e törvény hatálybalépésekor kevesebb, mint a 8. számú melléklet szerinti minimáliső  
szavatoló t ke vagy a 125. § szerinti biztonsági t ke, köteles a hiányt 2006. december 31-ig megszüntetni.ő ő

(2) Azon, e törvény hatálybalépésekor már m ködési engedéllyel rendelkez  biztosító esetén, amelynekű ő  
szavatoló t kéje 2006. december 31-én még nem éri el a szükséges mértéket, a Felügyelet a biztosítóő  
kérelmére és a biztosító által benyújtott t kefeltöltési terv alapján a szavatoló t ke feltöltésének határidejétő ő  
további két évvel meghosszabbíthatja.

(3)
(4) A biztosító az 1996. január 1. el tt megkötött, vagy addig megadott termékengedély alapján 2000.ő  

december 31-éig megkötött életbiztosítási szerz dései után a 100. § (1) bekezdésében foglaltak helyett aző  
életbiztosítási ág matematikai tartalékai befektetési eredményének legalább 50%-át köteles a biztosítottaknak 
visszajuttatni, amennyiben a biztosító nem vállalt egyéb kötelezettséget. A visszajuttatás azonban a biztosított 
számára nem lehet kedvez tlenebb a szerz désben foglaltaknál. A visszajuttatott rész magában foglalja aő ő  
technikai kamatlábnak megfelel  bevételt is. A törvény 100. § (1) bekezdésében foglaltak szerintiő  
többlethozam visszajuttatást és az e bekezdés szerinti visszajuttatást a biztosító elkülönítetten köteles kezelni 
és kimutatni.

231. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor élet- és nem életbiztosítási ág együttes m velésére vonatkozóű  
engedéllyel rendelkez  biztosító részvénytársaság jogosult a két ág együttes m velését folytatni, feltéve, hogyő ű  
a biztosító részvénytársaság szavatoló t kéje megfelel a 121-122. §-okban meghatározott szavatolóő  
t kekövetelményeknek.ő

(2) Az e törvény hatálybalépésekor élet- és nem életbiztosítási ág együttes m velésére vonatkozóű  
engedéllyel rendelkez  biztosító részvénytársaság az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en az élet-, illetveő ő  



nem életbiztosítási tevékenységét kizárólag a bels  irányítás és gazdálkodás szempontjából elkülönültő  
szervezeti egységekben végezheti. Az elkülönítésnek érvényesülnie kell az eszközök, valamint a felel sségiő  
és hatáskörök szétválasztásában, a biztosítási áganként kialakított és vezetett számviteli nyilvántartásban, 
illetve eredménykimutatásban.

(3) A biztosítási ágak (2) bekezdésben el írt elkülönítésének módját a pénzügyminiszter rendeletbenő  
állapítja meg.

(4) Az e törvény hatálybalépésekor vezet  jogtanácsosként alkalmazott személy a 87. § (1) bekezdésénekő  
c) pontjában meghatározott feltételnek 2006. május 1-jét l köteles megfelelni.ő

(5) Az e törvény hatálybalépésekor els  számú vezet ként foglalkoztatott személy a 83. § (3) bekezdésénekő ő
 c) pontjában meghatározott feltételnek 2006. május 1-jét l köteles megfelelni.ő

(6) Azok a személyek, akik e törvény hatálybalépésekor vezet  állású személynek min sülnek - az (5)ő ő  
bekezdésben foglalt kivétellel - a 83. § (3) bekezdés c) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek 
legkés bb 2006. december 31-t l kötelesek megfelelni, a 83. § (3) bekezdéső ő  a), b) és e) pontjaiban 
meghatározott feltételeket 2004. szeptember 30-ig kötelesek igazolni a Felügyelet részére.

(7) A 151. § (5)-(8) bekezdése szerinti külön kiegészít  jelentést els  ízben 2005. évre vonatkozóan kellő ő  
készíteni és azt a 2006. évi - a 2005. évr l szóló éves beszámolót elfogadó - közgy lést követ  15 napon belülő ű ő  
kell a Felügyeletre megküldeni.

(8) A független biztosításközvetít  a 39. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének legkés bb 2005.ő ő  
január 1-jén köteles eleget tenni. Az e törvény hatálybalépése és a 2004. december 31. közötti id szakraő  
nézve a 2003. április 30-án hatályos jogszabályok az irányadóak.

(9) A független biztosításközvetít  2004. évre fizetend  felügyeleti díja - a 207. § (3) bekezdéső ő  a) pontjától 
eltér en -ő

a) 2004. június 30-ig az évi 60 ezer forint id arányos része,ő
b) 2004. július 1-jét l a befolyt jutalékbevétel 2 ezrelékének id arányos része.ő ő
(10) Az e törvény hatálybalépésekor a bels  ellen rzés vezet jeként (bels  ellen rként) foglalkoztatottő ő ő ő ő  

személy a 89. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott feltételeknek 2006. május 1-jét l köteleső  
megfelelni.

(11) Az e törvény 10. számú melléklete B) részének 2. és 3. pontjaiban foglaltakat befektetési egységekhez 
kötött életbiztosítások esetében 2005. július 1-jét követ en kell alkalmazni.ő

(12) Az e törvény hatálybalépésekor vezérügynöki tevékenységet végz  legkés bb 2004. szeptember 30-igő ő  
köteles a felügyeleti engedély iránti kérelmét a Felügyeletre benyújtani és az 50. § (3) bekezdésében foglalt 
feltételek meglétét 2004. december 31-ig igazolni. Az 50. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesítése alól a Felügyelet indokolt kérelemre 2006. december 31-ig felmentést adhat.

Módosuló jogszabályok

232. § Ahol a hatálybalépés el tt kihirdetett jogszabály a biztosítóintézetekr l és a biztosításiő ő  
tevékenységr l szóló 1995. évi XCVI. törvényre vagy a Bit.-re utal, azon e törvényt kell érteni.ő

Hatályukat veszt  jogszabályokő

233. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti:ű
a) a biztosítóintézetekr l és a biztosítási tevékenységr l szóló 1995. évi XCVI. törvény;ő ő
b) a biztosítóintézetekr l és a biztosítási tevékenységr l szóló 1995. évi XCVI. törvény módosításárólő ő  

szóló 2000. évi XCVIII. törvény;
c) a biztosítóintézetekr l és a biztosítási tevékenységr l szóló 1995. évi XCVI. törvény módosításáról szólóő ő  

1997. évi CXLVIII. törvény;
d) a t kepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 442. §-a, valamint 450. §-a (2) bekezdésének ő p) pontja;
e) a devizakorlátozások megszüntetésér l, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001.ő  

évi XCIII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének k) pontja, valamint 9. §-a;
f) a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 3-17. §-ai, 

156. §-ának (3)-(4) bekezdései, valamint a 3. számú melléklete;
g) a pénzügyi szervek állami felügyeletér l szóló 1999. évi CXXIV. törvény 13. §-ának (3)-(5) bekezdései,ő  

valamint a 14. §-ának c) pontja;
h) a szervezett b nözés, valamint az azzal összefügg  egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és azű ő  

ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 54. §-a;
i) a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér l szóló 1998. évi XC. törvény 98. §-ának (2)-(3)ő  

bekezdései;
j) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 128. §-a;



k) a védjegyek és földrajzi árujelz k oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 119. §-ának ő c) pontjából „a 
biztosítóintézetekr l és a biztosítási tevékenységr l szóló 1995. évi XCVI. törvény 170. §-a” szövegrész;ő ő

l) a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szólóő  
2000. évi CXXIV. törvény 159. §-a, valamint 160. §-a (3) bekezdésének b) pontja;

m) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-
ának c) pontja;

n) a cs deljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 2. §-ánakő  
(2)-(3) bekezdései.

(2) E törvény kihirdetésének napjával hatályát veszti a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok 
módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése, továbbá 156. §-ának (1) és (2) 
bekezdése.

Felhatalmazó rendelkezések

234. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a biztosítók éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait,
b) a 105. § (1) bekezdésében, illetve más törvényben el írt biztosítási szerz déskötési kötelezettségekkelő ő  

kapcsolatos részletes szabályokat,
c) a Lloyd’s szervezeti formájára, alapítására és m ködésére vonatkozó külön szabályokat,ű
d) a független biztosításközvetít i és biztosítási szaktanácsadói felel sségbiztosítási szerz dés minimáliső ő ő  

tartalmi követelményeit,
e) a jelzálog-hitelezési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket,
f) a gépjárm verseny szervez jének felel sségbiztosítási szerz désére vonatkozó minimális tartalmiű ő ő ő  

követelményeket
rendeletben állapítsa meg.

235. § Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy
a) a független biztosításközvetít i jelentés szabályait,ő
b)
c) a jelzálog-hitelezési tevékenységgel kapcsolatos kockázatok megállapításának, elemzésének, 

értékelésének, behatárolásának, kezelésének, csökkentésének és a kockázatvállalás ellen rzésének részleteső  
szabályait,

d) a technikai kamatláb legnagyobb mértékét,
e) a biztosítók által a Felügyeletnek teljesítend  bels  adatszolgáltatás rendjét és tartalmát,ő ő
f) a biztosítástechnikai tartalékok tartalmát, képzésének és felhasználásának rendjét,
g) a befektetési egységhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek szóló adatszolgáltatás formáját és 

tartalmát,
h) a felügyeleti díjak körét és mértékét,
i) a biztosító kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítási terméke eredményelszámolásának éső ű ő  

adatszolgáltatásának szabályait,
j) a nagykockázatok és a nagykárok határértékeit,
k) az aktuáriusi jelentés tartalmi követelményeit,
l) a Felügyelet adatszolgáltatási kötelezettsége körét,
m) a biztosítási ágak elkülönítésének módját,
n) a Felügyeletnek az összevont alapú felügyeleti feladatok ellátásához szükséges rendszeresen 

szolgáltatandó adatok körét,
o) a minimális biztonsági t ke szükséglet értékkövetési indexét,ő
p) a biztosításközvetít i és biztosítási szaktanácsadói nyilvántartás m ködtetésének szabályait,ő ű

q)
r) a pénzügyi konglomerátumra vonatkozó kiegészít  felügyeleti szint  számítások módját, tartalmát,ő ű  

szerkezetét és gyakoriságát
rendeletben állapítsa meg.

Jogharmonizációs záradék

236. § E törvény - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 
létesítésér l szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésér l szólóő ő  
1994. évi I. törvény alapján - az Európai Közösségek szabályainak való megfelelés érdekében a 12. számú 
mellékletben felsorolt irányelvekkel összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz.ő



1. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

A) rész

A nem életbiztosítási ág ágazatok szerinti besorolása

1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést)
a) egyszeri szolgáltatások,
b) többszöri vagy folyamatos szolgáltatások,
c) kombinált szolgáltatások,
d) szállított személyeknek nyújtott szolgáltatások.

2. Betegség
a) egyszeri szolgáltatások,
b) többszöri vagy folyamatos szolgáltatások,
c) kombinált szolgáltatások.

3. Szárazföldi járm -casco (sínpályához kötött járm vek nélkül)ű ű
a) közúti járm vekben,ű
b) egyéb szárazföldi gépi meghajtású járm vekben, munkagépekben,ű
c) gépi meghajtással nem rendelkez  szárazföldi járm vekben bekövetkezett károk.ő ű

4. Sínpályához kötött járm vek cascojaű
Sínpályához kötött járm vekben bekövetkezett károk.ű

5. Légijárm -cascoű
Légi járm vekben bekövetkezett károk.ű

6. Tengeri-, tavi és folyami járm -cascoű
a) folyami,
b) tengeri járm vekben bekövetkezett károk.ű

7. Szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és valamennyi más vagyontárgyat)
A szállított árukban vagy poggyászokban keletkezett károk, függetlenül a használt szállítási eszköz 

típusától.

8. T z- és elemi károkű
Minden olyan vagyoni kár - ha nem tartozik a 3., 4., 5., 6. vagy a 7. ághoz -, melynek az okozója
a) t z,ű
b) robbanás,
c) vihar,
d) a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár,
e) atomenergia,
f) talajsüllyedés és földrengés.

9. Egyéb vagyoni károk
A 3., 4., 5., 6. és 7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyakban bekövetkezett olyan kár, amelyet jégverés 

vagy fagy, valamint bármilyen más, a 8. ágazatba nem tartozó esemény okozott, így például lopás.

10. Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg  felel sség Önjáró szárazföldi járm vek használatából eredű ő ő ű ő 
felel sség, beleértve a fuvarozó felel sségét is, ideértve a kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítást.ő ő ő ű ő

11. Légi járm vekkel összefügg  felel sségű ő ő
Légi járm vek használatából ered  felel sség, beleértve a fuvarozó felel sségét is.ű ő ő ő

12. Tengeri, tavi és folyami járm vekkel összefügg  felel sségű ő ő
Tengeri, tavi és folyami járm vek használatából ered  felel sség, beleértve a fuvarozó felel sségét is.ű ő ő ő

13. Általános felel sségő
Minden olyan egyéb felel sség, amelyik nem tartozik a 10., 11. és 12. ágazatokba, így például aő  

környezetszennyezéssel kapcsolatos felel sség.ő

14. Hitel
a) általános fizetésképtelenség,



b) exporthitelezés,
c) részletfizetési ügylet,
d) jelzálog-hitelezés,
e) mez gazdasági hitelezés.ő

15. Kezesség, garancia
a) közvetlen kezesség, garancia,
b) közvetett kezesség, garancia.

16. Különböz  pénzügyi veszteségekő
a) foglalkoztatással összefügg  kockázatok,ő
b) elégtelen jövedelem,
c) rossz id járás,ő
d) nyereségkiesés,
e) folyó mellék- és többletköltségek bármely fajtája,
f) el re nem látható üzleti mellék- és többletköltségek,ő
g) értékvesztés,
h) bérleti díj- vagy jövedelemkiesés,
i) az eddig említettekt l eltér  közvetett kereskedelmi veszteségek,ő ő
j) nem kereskedelmi pénzbeli veszteségek,
k) egyéb pénzügyi veszteségek.

17. Jogvédelem
A jogvédelmi biztosítás a jogi eljárási költségek viselésére és a biztosítási fedezetb l fakadó máső  

szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség díj ellenében történ  elvállalása, így különösenő
- a biztosított által elszenvedett kár peren kívüli egyezséggel vagy polgári, illetve büntet eljárás soránő  

történ  megtérülésének biztosítása,ő
- a biztosított polgári, büntet -, közigazgatási hatósági vagy egyéb eljárásban, illetve a biztosítottalő  

szemben támasztott kártérítési igény esetében való védelme vagy képviselete.

18. Segítségnyújtás

19. Temetési biztosítás

B) rész

A több ágazatra is kiterjed  engedélyek megnevezéseő

Ha az engedély egyszerre érvényes
a) az 1. és 2. ágazatokra, akkor a „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás”,
b) az 1. d), 3., 7. és 10. ágazatokra, akkor a „Gépjárm -biztosítás”,ű
c) az 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatokra, akkor a „Tengeri-szállítmányozási biztosítás”,
d) az 1. a), 5., 7. és 11. ágazatokra, akkor a „Légi biztosítás”,
e) a 8. és 9. ágazatokra, akkor a „T z- és egyéb vagyoni károk”,ű
f) a 10., 11., 12. és 13. ágazatokra, akkor a „Felel sség”,ő
g) a 14. és 15. ágazatokra, akkor a „Hitel és kezesség” elnevezést kell használni.
A különböz  biztosítási ágazatokba besorolt kockázatok minden egyéb kombinációjánál a Felügyelet általő  

jóváhagyott elnevezést kell használni.

C) rész

Kiegészít  kockázatokő

1. Egy ágazatba vagy ágazati csoportba tartozó alapkockázatra engedélyt kapott biztosító emellett egy 
másik ágazatba tartozó kockázatokat is biztosíthat az ezekre vonatkozó engedély megkövetelése nélkül, ha

a) ezek a kockázatok összefüggnek az alapkockázattal,
b) az alapkockázat ellen biztosított vagyontárgyra vonatkoznak, és
c) az alapkockázatot fedez  biztosítási szerz dés által biztosítottak.ő ő

2. Az A) rész 14., 15. és 17. ágazatába tartozó kockázatokat - a 3. pontban foglaltak kivételével - nem lehet 
más ágazatok kiegészít  kockázatainak tekinteni.ő



3. A 17. ágazatba (jogvédelmi biztosítás) tartozó kockázatot a 18. ágazat kiegészít  kockázatának lehető  
tekinteni, ha az 1. pontban jelzett feltételek teljesülnek és az alapkockázat kizárólag az utazás vagy az állandó 
lakóhelyét l, illetve a szokásos tartózkodási helyét l való távollét során bajba jutott személynek nyújtottő ő  
segítségre vonatkozik. A jogvédelmi biztosítást ugyancsak kiegészít  kockázatnak lehet tekinteni az 1.ő  
pontban jelzett feltételek teljesülése esetén, ha a jogvédelmi biztosítás a tengeri hajók használatából eredő 
vagy e használattal kapcsolatban lév  peres ügyekre vagy kockázatokra vonatkozik.ő

D) rész

Nagykockázatok

Nagykockázatnak min sülnekő

1. az A) rész 4., 5., 6., 7., 11. és 12. pontja alá besorolt kockázatok;

2. az A) rész 14. és 15. pontja alá besorolt kockázatok, ha a biztosított hivatásszer en ipari, kereskedelmiű  
vagy szabadfoglalkozású tevékenységet folytat, és a kockázat e tevékenységére vonatkozik;

3. az A) rész 8., 9., 13. és 16. pontja alá besorolt kockázatok, ha a biztosított
a) mérleg f összege,ő
b) árbevétele,
c) átlagos alkalmazotti létszáma közül legalább 2 meghaladja a törvény 235. § j) pontja alapján kiadott 

pénzügyminiszteri rendeletben meghatározott határértéket.

2. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

Az életbiztosítási ág ágazatok szerinti kockázati besorolása

I. Hagyományos életbiztosítások, úgymint
- határozott tartamú és teljes életre szóló haláleseti biztosítás,
- elérési és díjvisszatérítéses elérési biztosítás,
- halálesetre és elérésre szóló vegyes biztosítás,
- meghatározott tartamra szóló (term fix) biztosítás,
- halasztott, még meg nem indult járadékbiztosítás,
- azonnal induló, illetve már megindult járadékbiztosítás,
- baleseti és betegségi kiegészít  biztosítások.ő

II. Házassági biztosítás, születési biztosítás, ahol a házasság vagy a születés biztosítási esemény.

III. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás.

IV. Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás
- nyugdíjalapok kezelése,
- egyéni nyugdíjszámlák kezelése.

V. Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít  járadékbiztosítás.ő

3. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

A közvetett tulajdon megállapítása, illetve kiszámítása

1. A közvetett tulajdon arányának megállapításához a köztes vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadot 
meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak az eredeti vállalkozásban fennálló tulajdoni vagy szavazati 
hányadával.

2. A köztes vállalkozáson keresztül fennálló közvetett tulajdont a számítás szempontjából nem kell 
figyelembe venni akkor, ha a köztes vállalkozásban a közvetlen és a köztes tulajdon együttes aránya nem éri 
el a befolyásoló részesedés mértékét.

3. Természetes személyek esetében a közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont] által birtokolt, illetve 
gyakorolt tulajdoni vagy szavazati hányadokat egybe kell számítani.



4. A szavazati jogokat a tulajdoni hányadokkal azonos módon kell számításba venni.

4. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

A biztosítási termékterv

A biztosítási termékekhez olyan terméktervet kell készíteni, amely a következ ket tartalmazza:ő

1. A biztosítási szerz dési feltételekető

2. A díjkalkulációt
A díjkalkulációnak a következ k egyértelm  és részletes leírását kell tartalmaznia:ő ű
2.1. Az életbiztosítási ághoz tartozó kockázatot tartalmazó termék esetén
2.1.1. az alkalmazott halandósági táblázatokat,
2.1.2. a díj számításának módját, a díjtáblázatokat,
2.1.3. az életbiztosítási díjtartalék számítási módszerét,
2.1.4. a díjmentes leszállítás számításának módját,
2.1.5. a visszavásárlási összeg meghatározásának módját,
2.1.6. a befektetési hozam számítását, a többlethozam számítását és visszajuttatásának mértékét és módját.
2.2. A nem életbiztosítási ághoz tartozó kockázatot tartalmazó termék esetén
2.2.1. kár- és kockázateloszlásokat vagy egyéb statisztikákat,
2.2.2. a díjkalkulációs elv leírását,
2.2.3. a díjszámítás elemeinek és tervezett paramétereinek megadását, beleértve a díjtáblázatokat is.
2.3. Az esetleges értékkövetés módszerét.
A 2.2. alponthoz tartozó díjkalkulációnak tartalmaznia kell a kalkuláció utólagos ellen rzését szolgálóő  

adatgy jtésbe vont adatok körét is.ű

3. Kiegészít  adatokatő
A kiegészít  adatoknak 3 évre el re becsülve - évenkénti bontásban - a következ ket kell tartalmazniuk:ő ő ő
3.1. a tervezett állomány darabszámot és állománydíjat,
3.2. a termék várható költségfelhasználását: a szerzési, a kárrendezési, az igazgatási költségeket,
3.3. a várható díjbevételt,
3.4. a várható kárkifizetést.

5. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

A biztosításközvetít i és biztosítási szaktanácsadói nyilvántartás részletes szabályaiő

1. A felügyeleti nyilvántartás a következ ket tartalmazza:ő
A) A biztosításközvetítést végz  természetes személyek nyilvántartásaő
a) neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetít i tevékenységet folytatja,ő
d) ha a biztosításközvetít  természetes személy tevékenységét egy függ  biztosításközvetít  gazdálkodóő ő ő  

szervezet keretében végzi, akkor
da) ennek a gazdálkodó szervezetnek a neve (a változások nyomon követésével),
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése (a 

változások nyomon követésével),
e) a biztosításközvetít i tevékenység jellege (független, függ ),ő ő
f) a biztosító vagy biztosítók, illetve a független biztosításközvetít  neve, amellyel (amelyekkel)ő  

közvetítésre irányuló jogviszonyban áll (a változások nyomon követésével),
g) a biztosító megbízásából eljáró közvetít  esetén a közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletekő  

szerinti ágazati besorolása biztosítónként,
h) a végzettség típusa (fels fokú végzettség vagy külön jogszabályban meghatározott szakképesítés),ő  

megfelel  végzettség hiányában az ennek megszerzéséhez el írt határid .ő ő ő
B) A biztosításközvetít  gazdálkodó szervezetek nyilvántartásaő
a) a biztosításközvetít i tevékenységet végz  gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye,ő ő  

telephelye és fióktelepe címe, adószáma, képviseletére jogosultak neve és beosztása,



b) nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetít i tevékenységet folytatja,ő
d) a biztosításközvetít i tevékenység jellege (független, függ ),ő ő
e) a biztosító, illetve a független biztosításközvetít  neve (kivéve az alkuszé), amellyel közvetítésreő  

irányuló jogviszonyban áll (a változások nyomon követésével),
f) a függ  biztosításközvetít  esetén a közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletek szerinti ágazatiő ő  

besorolása biztosítónként.

C) A biztosítási szaktanácsadást végz , illetve a szaktanácsadó gazdálkodó szervezeten belül aő  
szaktanácsadói tevékenységet irányító természetes személyek nyilvántartása

a) a biztosítási szaktanácsadói tevékenységet végz , illetve a szaktanácsadó szervezeten belül aő  
szaktanácsadói tevékenységet irányító természetes személy neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, 
lakcíme,

b) a biztosítási szaktanácsadó, illetve a szaktanácsadó szervezeten belül a szaktanácsadói tevékenységet 
irányító nyilvántartási száma és annak kelte,

c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosítási szaktanácsadó tevékenységet folytatja,
d) amennyiben biztosítási szaktanácsadó gazdálkodó szervezeten belül, a szaktanácsadói tevékenységet 

irányítja, akkor
da) annak a biztosítási szaktanácsadó gazdálkodó szervezetnek a neve, amelynek a szaktanácsadói 

tevékenységét irányítja,
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése.

D) Biztosítási szaktanácsadó gazdálkodó szervezetek nyilvántartása
a) a biztosítási szaktanácsadást végz  gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, telephelye éső  

fióktelep címe, adószáma, a képviseletére jogosultak neve és beosztása,
b) a biztosítási szaktanácsadást végz  gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma és annak kelte,ő
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosítási szaktanácsadó tevékenységet folytat.

2. A biztosítók, illetve a független biztosításközvetít k által, az általuk foglalkoztatottő  
biztosításközvetít kr l vezetett nyilvántartás a következ ket tartalmazza (a biztosításközvetít  adataiban, aő ő ő ő  
közvetít i jogviszony tartalma alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával):ő

A) A biztosításközvetítést végz  természetes személyek nyilvántartásaő
a) a biztosításközvetít i tevékenységet végz  természetes személy neve, születési helye, születési ideje,ő ő  

anyja neve, lakcíme,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetít i tevékenységet folytatja,ő
d) ha a biztosításközvetít  természetes személy tevékenységét egy függ  biztosításközvetít  gazdálkodóő ő ő  

szervezet keretében végzi, akkor
da) ennek a gazdálkodó szervezetnek a neve,
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése,
e) a biztosításközvetít i tevékenység jellege (független, függ ),ő ő
f) a biztosítóval vagy a független biztosításközvetít velő
fa) fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése,
fb) a biztosítónak vagy a független biztosításközvetít nek végzett tevékenység részletes meghatározása,ő
fc) a biztosítóval vagy a független biztosításközvetít vel fennállott jogviszony esetleges korlátozása, aő  

jogviszony megszüntetésének oka, körülményei,
g) a biztosító megbízásából eljáró közvetít  esetén a közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletekő  

szerinti ágazati besorolása,
h) a végzettség típusa (fels fokú végzettség vagy külön jogszabályban meghatározott szakképesítés), az eztő  

igazoló dokumentum másolata, megfelel  végzettség hiányában az ennek megszerzéséhez el írt határid ,ő ő ő
i) a biztosítótól, illetve független biztosításközvetít t l kilépett biztosításközvetít  természetes személyt lő ő ő ő  

bevont közvetít i igazolvány,ő
j) erkölcsi bizonyítvány.

B) A függ  biztosításközvetít  gazdálkodó szervezetek nyilvántartásaő ő
a) a biztosításközvetít i tevékenységet végz  gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye,ő ő  

telephelye és fióktelepe címe, adószáma, képviseletére jogosultak neve és beosztása,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetít i tevékenységet folytatja,ő
d) a biztosításközvetít i tevékenység jellege (független, függ ),ő ő



e) a függ  biztosításközvetít  esetén a közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletek szerinti ágazatiő ő  
besorolása.

6. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

A biztosítói ügymenet kiszervezés

I. A biztosító által ki nem szervezhet  feladatok:ő
1. a biztosító szervezeti kialakításával kapcsolatos feladatok;
2. a kockázat elvállalása;
3. az ügyfélszolgálati tevékenység;
4. a bels  ellen rzési tevékenység;ő ő
5. a mérlegelemzés és a szavatoló t ke számítás;ő
6. a személyzeti ügyekben való döntés;
7. a viszontbiztosítási szerz dés megkötése.ő

II. A Felügyeletnek bejelentend  kiszervezések:ő
1. az aktuáriusi feladatok;
2. az elektronikus adatfeldolgozás;
3. a kárrendezés;
4. a vagyonkezelési tevékenység.

7. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

Egyéb, törvényben nem szabályozott szerz déskötési kötelezettségekő

1. Gépjárm  üzemben tartásaű
2. L tér üzemeltetéseő
3. Nem állami szociális intézmény fenntartása
4. Nem állami gyermekellátást végz  intézmény fenntartásaő
5. Felvonók és mozgólépcs k ellen rzéseő ő
6. Pénzfeldolgozási tevékenység
7. M szaki termékek megfelel ségét vizsgáló, ellen rz  és tanúsító tevékenységű ő ő ő
8. Gázszolgáltatási és gázértékesítési tevékenység
9. Értékpapír el állításaő
10. Gépjárm verseny rendezéseű
11. Fogyasztási csoport szervezése
12. Légi közlekedés
13. Sportrendezvény szervezése
14. Emberi felhasználásra kerül  gyógyszerek gyártásaő
15. Nukleáris létesítmény üzemeltetése
16. Közúti szolgáltatás végzése, közúti járm  üzemben tartásaű
17. Gyógyszer nagykereskedelem
18. Önkéntes tartalékos tényleges szolgálata
19. Részvétel veszélytelenít  munkábanő
20. Munkáltatói kölcsön nyújtása
21. Hivatásos és önkéntes t zoltó tevékenységű
22. A Honvédelmi Minisztérium által a kiküldöttek részére biztosított ellátás
23. Ideiglenes külföldi (honvédelmi) szolgálat

8. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

A minimális szavatoló t ke szükséglet számításaő

A) A nem életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete (éves számítás)ő



1. A nem életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete az el z  évhez képest nem csökkenhető ő ő  
nagyobb arányban, mint amilyen arányban a nettó függ kártartalék csökkent az el z  év végiő ő ő  
záróállományhoz viszonyítva. Ezért a nem életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükségleteő

ahol:
2. f1 a tárgyévi záró nettó (a viszontbiztosításba adott rész levonásával számított) függ kártartalék a nemő  

életbiztosítási ágban;
3. f0 a tárgyévi nyitó nettó (a viszontbiztosításba adott rész levonásával számított) függ kártartalék a nemő  

életbiztosítási ágban;
4. S* az el z  évi minimális szavatoló t ke szükséglet a nem életbiztosítási ágban;ő ő ő
5. S0 = max (E1, E2), azaz a bevételi indexként adódó els  eredmény és a kárindexként adódó másodikő  

eredmény közül a nagyobbik.

Az els  eredmény (bevételi index) számításaő

6. Az els  eredmény számítása a következ képpen történik:ő ő

E1 = (a1 · 0,18 + a2 · 0,16) · c,

ahol a jelölések értelme a következ :ő
7. a1 a 9. pont szerinti a-val jelölt összeg 12 500 millió forintot (illetve a 128. § szerinti értékkövetési 

indexszel módosított összeget) meg nem haladó része;
8. a2 a 9. pont szerinti a-val jelölt összeg 12 500 millió forintot (illetve a 128. § szerinti értékkövetési 

indexszel módosított összeget) meghaladó része;
9. a az aggregált helyesbített tárgyévi bruttó díjel írás és az aggregált helyesbített tárgyévi bruttóő  

megszolgált díj közül a nagyobbik, azaz

a = max (aw, ae),

ahol:
10.

és
11.

ahol az egyes tagok jelentése a következ :ő
12. aw1 azon egészség-, illetve betegségbiztosítási szerz dések tárgyévi bruttó díjel írása, beleértve az aktívő ő  

viszontbiztosításból származó díjel írást is, levonva viszont a törölt díjakat, amelyek megfelelnek az alábbiő  
feltételeknek:

a) a díjak meghatározása morbiditási táblázatok alapján, aktuáriusi elven történik;
b) a kor növekedésének megfelel  matematikai tartalék képzésére kerül sor;ő
c) a díj megfelel  biztonsági pótlékot tartalmaz;ő
d) a biztosító legkés bb a 3. biztosítási év végéig felmondhatja a szerz dést;ő ő
e) a szerz dés biztosítja a biztosítási díj emelésének vagy a szolgáltatás csökkentésének lehet ségét aző ő  

érvényben lév  szerz dések vonatkozásában is;ő ő
13. aw2 a 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévi bruttó díjel írása, beleértve az aktív viszontbiztosításbólő  

származó díjel írást is, levonva viszont a törölt díjakat;ő



14. aw3 a 12. és 13. pontokban foglaltakon kívüli tárgyévi bruttó díjel írás a nem élet ágban, beleértve aző  
aktív viszontbiztosításból származó díjel írást is, levonva viszont a törölt díjakat;ő

15. ae1 azon egészség-, illetve betegségbiztosítási szerz dések tárgyévre es  bruttó megszolgált díja,ő ő  
beleértve az aktív viszontbiztosításból származó megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt díjakat, 
amelyek megfelelnek a 12. pont a)-e) alpontjaiban foglalt feltételeknek;

16. ae2 a 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévre es  bruttó megszolgált díja, beleértve az aktívő  
viszontbiztosításból származó megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt díjakat;

17. ae3 a 15. és 16. pontokban foglaltakon kívüli tárgyévre es  bruttó megszolgált díj, beleértve az aktívő  
viszontbiztosításból származó megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt díjakat;

és ahol
18. c az utolsó három üzleti év káralakulása alapján számított saját megtartási arányszám, melynek értéke 

azonban nem lehet 0,5-nél kevesebb, azaz

ahol
19. dn az utolsó három üzleti év kárfelhasználásának saját megtartásban maradó része, azaz

dn = bn + Fn3 - Fn0,

és
20. db az utolsó három üzleti év bruttó kárfelhasználása a viszontbiztosító részének levonása nélkül, azaz

db = bb + Fb3 - Fb0,

ahol
21. bn az utolsó három üzleti év kárkifizetésének és szolgáltatásának saját megtartásban maradó része;
22. Fn3 a nettó függ kártartalék a hároméves id szak végén;ő ő
23. Fn0 a nettó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén;ő ő
24. bb az utolsó három üzleti év bruttó kárkifizetése és szolgáltatása;
25. Fb3 a bruttó függ kártartalék a hároméves id szak végén;ő ő
26. Fb0 a bruttó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén.ő ő

A második eredmény (kárindex) számítása

27. A második eredmény számítása a következ képpen történik:ő

E2 = (b1 · 0,26 + b2 · 0,23) · c,

ahol a jelölések értelme a következ :ő
28. b1 a 30. pont szerinti b-vel jelölt összeg 8750 millió forintot (illetve a 128. § szerinti értékkövetési 

indexszel módosított összeget) meg nem haladó része;
29. b2 a 30. pont szerinti b-vel jelölt összeg 8750 millió forintot (illetve a 128. § szerinti értékkövetési 

indexszel módosított összeget) meghaladó része;
30. b az átlagolási id szak átlagos bruttó kárfelhasználása, azaző

ahol
31. k az átlagolási id szak hossza években: 3 év; kivéve, ha a biztosító utolsó évi díjbevételének legalábbő  

hatvan százaléka együttesen a hitel, vihar, fagy, jégkár kockázatokra kötött szerz désekb l származik; ekkorő ő  
az átlagolási id szak 7 év. Amennyiben a biztosító kevesebb ideje m ködik, akkor ő ű k a lezárt üzleti évek 
száma. Az átlagolási id szak az utolsó lezárt üzleti évvel zárul.ő

32. bj az átlagolási id szak ő j-edik évének helyesbített bruttó kárkifizetése, azaz

ahol



33. bj1 a 12. pont a)-e) alpontjainak megfelel  direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási szerz désekb l,ő ő ő  
illetve az ilyen szerz dések utáni aktív viszontbiztosításból ered  bruttó kárkifizetés kármegtérülésekkelő ő  
csökkentett értéke az átlagolási id szak ő j-edik évében;

34. bj2 a 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó kárkifizetés kármegtérülésekkel csökkentett értéke aző  
átlagolási id szak ő j-edik évében, ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  kárkifizetésekő  
kármegtérülésekkel csökkentett értékét;

35. bj3 a 33. és 34. pontokban foglaltakon kívüli bruttó kárkifizetés kármegtérülésekkel csökkentett értéke 
az átlagolási id szak ő j-edik évében, ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  kárkifizetésekő  
kármegtérülésekkel csökkentett értékét. A 18. ágazat esetében kárkifizetés helyett a teljesített segítségnyújtási 
szolgáltatások költségeit kell figyelembe venni;
és ahol

36. Fk a bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak végén, azaző ő

37. F0 a bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak kezdetén, azaző ő

ahol az egyes tagok jelentése a következ :ő
38. Fk1 a 12. pont a)-e) alpontjainak megfelel  direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási szerz désekb l,ő ő ő  

illetve az ilyen szerz dések utáni aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolásiő ő ő  
id szak végén;ő

39. Fk2 a 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak végén,ő ő ő  
ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalékot;ő ő

40. Fk3 a 38. és 39. pontokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak végén,ő ő  
ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalékot;ő ő

41. F01 a 12. pont a)-e) alpontjainak megfelel  direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási szerz désekb l,ő ő ő  
illetve az ilyen szerz dések utáni aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolásiő ő ő  
id szak kezdetén;ő

42. F02 a 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak kezdetén,ő ő ő  
ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalékot;ő ő

43. F03 a 41. és 42. pontokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szakő ő  
kezdetén, ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalékot;ő ő
továbbá ahol

44. a 27. pontban szerepl  ő c tényez  azonos a 18. pontban meghatározott ő c tényez vel.ő

B) Az életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete (éves számítás)ő

1. Az életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete az életbiztosítási kockázatokhoz tartozóő  
minimális szavatoló t ke szükséglet, a kiegészít  nem életbiztosítási kockázatok minimális szavatoló t keő ő ő  
szükséglete és a befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és a kezelt nyugdíjalapokhoz kapcsolódó minimális 
szavatoló t ke szükséglet összege, azaző

L = L1 + L2 + L3,

ahol az egyes tagok számítása a következ képpen történik:ő

Az életbiztosítási kockázatok minimális szavatoló t ke szükségleteő

2. Az életbiztosítási kockázatok minimális szavatoló t ke szükségleteő

L1 = R1 + R2,

azaz az els  eredmény és a második eredmény összege, melyeket az életbiztosítási ágnak a 2. számúő  
melléklet szerinti I. (Hagyományos életbiztosítások), II. (Házassági biztosítás, születési biztosítás) és V. 
(Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít  járadékbiztosítás) ágazataihoz tartozó biztosításokra kellő  
meghatározni, kivéve az életbiztosítási szerz désekhez kapcsolódó kiegészít  nem életbiztosításiő ő  
kockázatokat.

3. Az els  eredmény számítása a következ képpen történik:ő ő

R1 = V · 0,04 · d,

ahol



4. V a saját kötés  és a viszontbiztosításba vett szerz dések nem negatív matematikai tartalékainak összege,ű ő  
a viszontbiztosításba adott részre es  tartalék levonása nélkül;ő

5. d a matematikai tartalékok alapján számítható saját megtartási arányszám, melynek értéke azonban nem 
lehet 0,85-nél kisebb:

ahol
6. Vn a saját kötés  és a viszontbiztosításba vett szerz dések matematikai tartalékainak összege, aű ő  

viszontbiztosításba adott részre es  tartalék levonása után.ő
7. A második eredmény számítása a következ képpen történik:ő

R2 = (s1 · 0,003 + s2 · 0,0015 + s3 · 0,001) · e, ahol

ahol
8. s1 az életbiztosítási szerz dések nem negatív bruttó (a viszontbiztosítás figyelmen kívül hagyásávalő  

számított) kockázatnak kitett összegeinek összege, kivéve a 9. és a 10. pont szerinti szerz déseket;ő
9. s2 a 3 évet meghaladó, de 5 évnél nem hosszabb tartamú haláleseti életbiztosítási szerz dések nemő  

negatív bruttó (a viszontbiztosítás figyelmen kívül hagyásával számított) kockázatnak kitett összegeinek 
összege;

10. s3 a 3 évnél nem hosszabb tartamú haláleseti életbiztosítási szerz dések nem negatív bruttó (aő  
viszontbiztosítás figyelmen kívül hagyásával számított) kockázatnak kitett összegeinek összege;

11. e a kockázatnak kitett összeg alapján számítható saját megtartási arányszám, amelynek értéke azonban 
nem lehet 0,5-nél kisebb:

ahol
12. sn az életbiztosítási szerz dések nem negatív nettó (a viszontbiztosítás figyelembevételével korrigált)ő  

kockázatnak kitett összegeinek összege; és
13. s = s1 + s2 + s3, ahol az egyes tagok jelentése a 8-10. pontoknak megfelel .ő

Az életbiztosítási szerz désekhez kapcsolódó kiegészít  nem életbiztosítási kockázatokő ő  
minimális szavatoló t ke szükségleteő

14. L2, azaz az életbiztosítási szerz désekhez kapcsolódó kiegészít  nem életbiztosítási kockázatokő ő  
minimális szavatoló t ke szükséglete az ő A) részben leírtakkal azonos módon számítandó, az életbiztosítási 
szerz désekhez kapcsolódó kiegészít  nem életbiztosítási kockázatokra vonatkozó elkülönített adatokő ő  
alapján.

A befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és a kezelt nyugdíjalapokhoz kapcsolódó 
minimális szavatoló t ke szükséglető

15. A befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és a kezelt nyugdíjalapokhoz kapcsolódó minimális 
szavatoló t ke szükséglet számítása a következ :ő ő

L3 = R’1 + R’2,

azaz az els  eredmény és a második eredmény összege, amelyeket a 2. számú melléklet szerinti III.ő  
(Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás), illetve IV. (Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások: 
nyugdíjalapok kezelése, illetve egyéni nyugdíjszámlák kezelése) életbiztosítási ágazatok állományadatai 
alapján kell meghatározni, kivéve az életbiztosítási szerz désekhez kapcsolódó kiegészít  nem életbiztosításiő ő  
kockázatokat.

16. Az els  eredmény számítása a következ képpen történik:ő ő

ahol



17. V1 azon saját kötés  és viszontbiztosításba vett szerz dések biztosítástechnikai tartalékainak összege, aű ő  
viszontbiztosításba adott részre es  tartalék levonása nélkül, amely tartalékok befektetésére vonatkozóan aő  
biztosító befektetési kockázatot vállal;

18. V2 azon saját kötés  és viszontbiztosításba vett szerz dések biztosítástechnikai tartalékainak összege, aű ő  
viszontbiztosításba adott részre es  tartalék levonása nélkül, amely tartalékok befektetésére vonatkozóan aő  
biztosító nem vállal befektetési kockázatot, de amely szerz désekre az igazgatási költségek fedezetét szolgálóő  
terhelést több mint 5 évre rögzítették;

19. C3 azon saját kötés  és viszontbiztosításba vett szerz dések tárgyévi nettó igazgatási költsége,ű ő  
melyekre vonatkozóan a biztosító nem vállal befektetési kockázatot, és amely szerz désekre az igazgatásiő  
költségek fedezetét szolgáló terhelést nem rögzítették több mint 5 évre;

20.

és
21.

ahol
22. V1n a 17. pont szerinti V1 tartalék, levonva azonban a viszontbiztosításba adott részre es  tartalékot;ő
23. V2n a 18. pont szerinti V2 tartalék, levonva azonban a viszontbiztosításba adott részre es  tartalékot.ő
24. A második eredmény számítása a következ képpen történik:ő

R’2 = s’ · 0,003 · e’,

ahol
25. s’ azon saját kötés  és viszontbiztosításba vett szerz dések nem negatív bruttó (a viszontbiztosításű ő  

figyelmen kívül hagyásával számított) kockázatnak kitett összegeinek összege, amely szerz désekre aő  
biztosító haláleseti kockázatot vállal;

26. e’ a kockázatnak kitett összeg alapján számítható saját megtartási arányszám, amelynek értéke azonban 
nem lehet 0,5-nél kisebb:

ahol
27. s’n az s’ számítása során figyelembe vett szerz dések nem negatív nettó (a viszontbiztosításő  

figyelembevételével korrigált) kockázatnak kitett összegeinek összege.

C) A nem életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete (negyedéves számítás)ő

1. A nem életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete a négy negyedévvel korábbi értékhező  
képest nem csökkenhet nagyobb arányban, mint amilyen arányban a nettó függ kártartalék csökkent a négyő  
negyedévvel korábbi záróállományhoz viszonyítva. Ezért a nem életbiztosítási ág minimális szavatoló t keő  
szükséglete

ahol:



2. f1 az adott negyedévi záró nettó (a viszontbiztosításba adott rész levonásával számított) függ kártartalékő  
a nem életbiztosítási ágban;

3. f0 a négy negyedévvel korábbi záró nettó (a viszontbiztosításba adott rész levonásával számított) 
függ kártartalék a nem életbiztosítási ágban;ő

4. S* a négy negyedévvel korábbi negyedéves minimális szavatoló t ke szükséglet a nem életbiztosításiő  
ágban;

5. S0 = max (E1, E2), azaz a bevételi indexként adódó els  eredmény és a kárindexként adódó másodikő  
eredmény közül a nagyobbik.

Az els  eredmény (bevételi index) számításaő

6. Az els  eredmény számítása a következ képpen történik:ő ő

E1 = (a1 · 0,18 + a2 · 0,16) · c,

ahol a jelölések értelme a következ :ő
7. a1 a 9. pont szerinti a-val jelölt összeg 12 500 millió forintot (illetve a 128. § szerinti értékkövetési 

indexszel módosított összeget) meg nem haladó része;
8. a2 a 9. pont szerinti a-val jelölt összeg 12 500 millió forintot (illetve a 128. § szerinti értékkövetési 

indexszel módosított összeget) meghaladó része;
9. a az utolsó négy negyedév aggregált helyesbített bruttó díjel írása és az utolsó négy negyedév aggregáltő  

helyesbített bruttó megszolgált díja közül a nagyobbik, azaz

a = max (aw, ae),

ahol:
10.

és
11.

ahol az egyes tagok jelentése a következ :ő
12. aw1 az utolsó négy negyedév bruttó díjel írása (beleértve az aktív viszontbiztosításból származóő  

díjel írást is, levonva viszont a törölt díjakat) azon egészség-, illetve betegségbiztosítási szerz déseknél,ő ő  
amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) a díjak meghatározása morbiditási táblázatok alapján, aktuáriusi elven történik;
b) a kor növekedésének megfelel  matematikai tartalék képzésére kerül sor;ő
c) a díj megfelel  biztonsági pótlékot tartalmaz;ő
d) a biztosító legkés bb a 3. biztosítási év végéig felmondhatja a szerz dést;ő ő
e) a szerz dés biztosítja a biztosítási díj emelésének vagy a szolgáltatás csökkentésének lehet ségét aző ő  

érvényben lév  szerz dések vonatkozásában is;ő ő
13. aw2 a 11., 12. és 13. ágazatok bruttó díjel írása az utolsó négy negyedévben, beleértve az aktívő  

viszontbiztosításból származó díjel írást is, levonva viszont a törölt díjakat;ő
14. aw3 a 12. és 13. pontokban foglaltakon kívüli bruttó díjel írás a nem élet ágban az utolsó négyő  

negyedévben, beleértve az aktív viszontbiztosításból származó díjel írást is, levonva viszont a törölt díjakat;ő
15. ae1 az utolsó négy negyedév bruttó megszolgált díja (beleértve az aktív viszontbiztosításból származó 

megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt díjakat) azon egészség-, illetve betegségbiztosítási 
szerz déseknél, amelyek megfelelnek a 12. pont ő a)-e) alpontjaiban foglalt feltételeknek;

16. ae2 a 11., 12. és 13. ágazatok bruttó megszolgált díja az utolsó négy negyedévben, beleértve az aktív 
viszontbiztosításból származó megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt díjakat;

17. ae3 a 15. és 16. pontokban foglaltakon kívüli bruttó megszolgált díj a nem élet ágban az utolsó négy 
negyedévben, beleértve az aktív viszontbiztosításból származó megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt 
díjakat;



és ahol
18. c a hároméves káralakulás alapján számított saját megtartási arányszám, amelyet az A) rész 18-26. 

pontjaiban leírt módon kell számítani, az utolsó három lezárt üzleti év adatai alapján. Amennyiben a biztosító 
még nem zárt le üzleti évet, az arányszám értéke 1.

A második eredmény (kárindex) számítása

19. A második eredmény számítása a következ képpen történik:ő

E2 (b1 · 0,26 + b2 · 0,23) · c,

ahol a jelölések értelme a következ :ő
20. b1 a 22. pont szerinti b-vel jelölt összeg 8750 millió forintot (illetve a 128. § szerinti értékkövetési 

indexszel módosított összeget) meg nem haladó része;
21. b2 a 22. pont szerinti b-vel jelölt összeg 8750 millió forintot (illetve a 128. § szerinti értékkövetési 

indexszel módosított összeget) meghaladó része;
22. b az átlagolási id szak átlagos bruttó kárfelhasználása, azaző

ahol
23. m az átlagolási id szak hossza negyedévekben: 12 negyedév; kivéve, ha a biztosító utolsó négyő  

negyedévi díjbevételének legalább hatvan százaléka együttesen a hitel, vihar, fagy, jégkár kockázatokra kötött 
szerz désekb l származik; ekkor az átlagolási id szak 28 negyedév. Amennyiben a biztosító kevesebb idejeő ő ő  
m ködik, akkor ű m a biztosító m ködésének kezdete óta eltelt negyedévek száma. Az átlagolási id szak azű ő  
utolsó lezárt negyedévvel zárul.

24. bj az átlagolási id szak ő j-edik negyedévének helyesbített bruttó kárkifizetése, azaz

ahol
25. bj1 a 12. pont a)-e) alpontjainak megfelel  direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási szerz désekb l,ő ő ő  

illetve az ilyen szerz dések utáni aktív viszontbiztosításból ered  bruttó kárkifizetés kármegtérülésekkelő ő  
csökkentett értéke az átlagolási id szak ő j-edik negyedévében;

26. bj2 a 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó kárkifizetés kármegtérülésekkel csökkentett értéke aző  
átlagolási id szak ő j-edik negyedévében, ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  kárkifizetésekő  
kármegtérülésekkel csökkentett értékét;

27. bj3 a 25. és 26. pontokban foglaltakon kívüli bruttó kárkifizetés kármegtérülésekkel csökkentett értéke 
az átlagolási id szak ő j-edik negyedévében, ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  kárkifizetésekő  
kármegtérülésekkel csökkentett értékét. A 18. ágazat esetében kárkifizetés helyett a teljesített segítségnyújtási 
szolgáltatások költségeit kell figyelembe venni;
és ahol

28. Fm a bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak végén, azaző ő

29. F0 a bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak kezdetén, azaző ő

ahol az egyes tagok jelentése a következ :ő
30. Fm1 a 12. pont a)-e) alpontjainak megfelel  direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási szerz désekb l,ő ő ő  

illetve az ilyen szerz dések utáni aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolásiő ő ő  
id szak végén;ő



31. Fm2 a 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak végén,ő ő ő  
ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalékot;ő ő

32. Fm3 a 30. és 31. pontokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak végén,ő ő  
ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalékot;ő ő

33. F01 a 12. pont a)-e) alpontjainak megfelel  direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási szerz désekb l,ő ő ő  
illetve az ilyen szerz dések utáni aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolásiő ő ő  
id szak kezdetén;ő

34. F02 a 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak kezdetén,ő ő ő  
ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalékot;ő ő

35. F03 a 33. és 34. pontokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szakő ő  
kezdetén, ideértve az aktív viszontbiztosításból ered  bruttó függ kártartalékot;ő ő
továbbá ahol

36. a 19. pontban szerepl  ő c tényez  azonos a 18. pontban meghatározott ő c tényez vel.ő

A visszamen leges adatok becsléseő

37. Azok a negyedéves adatok, amelyek a törvény hatálybalépését megel z  id szakra visszamen en nemő ő ő ő  
állnak rendelkezésre, a számítás során ésszer  módon becsült adatokkal helyettesíthet k.ű ő

D) Az életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete (negyedéves számítás)ő

1. Az életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete az életbiztosítási kockázatokhoz tartozóő  
minimális szavatoló t ke szükséglet, a kiegészít  nem életbiztosítási kockázatok minimális szavatoló t keő ő ő  
szükséglete és a befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és a kezelt nyugdíjalapokhoz kapcsolódó minimális 
szavatoló t ke szükséglet összege, azaző

L = L1 + L2 + L3,

ahol az egyes tagok számítása a következ képpen történik:ő
2. L1 az életbiztosítási kockázatok minimális szavatoló t ke szükséglete, amelyet a 2. számú melléklető  

szerinti I. (Hagyományos életbiztosítások), II. (Házassági biztosítás, születési biztosítás) és V. 
(Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít  járadékbiztosítás) ágazataihoz tartozó biztosításokra kellő  
meghatározni, kivéve azonban az életbiztosítási szerz désekhez kapcsolódó kiegészít  nem életbiztosításiő ő  
kockázatokat. A számítás a B) rész 1-13. pontjaiban leírtakkal azonos módon történik, a tárgynegyedév végi 
adatok alapján.

3. L2 az életbiztosítási szerz désekhez kapcsolódó kiegészít  nem életbiztosítási kockázatok minimáliső ő  
szavatoló t ke szükséglete, amely a ő C) részben leírtakkal azonos módon számítandó, az életbiztosítási 
szerz désekhez kapcsolódó kiegészít  nem életbiztosítási kockázatokra vonatkozó elkülönített adatokő ő  
alapján;

4. L3 a befektetéshez kötött életbiztosítások és a kezelt nyugdíjalapok minimális szavatoló t ke szükséglete,ő  
amelyet a 2. számú melléklet szerinti III. (Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás), illetve IV. (Egyéni 
és csoportos nyugdíjbiztosítások: nyugdíjalapok kezelése, illetve egyéni nyugdíjszámlák kezelése) 
életbiztosítási ágazatok állományadatai alapján kell meghatározni, kivéve az életbiztosítási szerz désekhező  
kapcsolódó kiegészít  nem életbiztosítási kockázatokat. A számítás a ő B) rész 15-27. pontjaiban leírtakkal 
azonos módon történik a tárgynegyedév végi adatok alapján, illetve a B) rész 19. pontja szerinti C3 összeg 
számítása esetén az utolsó négy negyedév adatai alapján.

9. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

Megfeleltetési szabályok

Azt a pénznemet, amelyben a biztosító kötelezettségeit teljesíteni köteles, a mindenkori 
devizajogszabályoknak megfelel en a következ  rendelkezések alapján kell meghatározni:ő ő

1. Ha szerz désben meghatározott fedezetet egy meghatározott pénznemben fejezték ki, akkor a devizaő  
megfeleltetési szabályok szempontjából a biztosító kötelezettségeit ebben a pénznemben fennállónak kell 
tekinteni.

2. A biztosító biztosítástechnikai tartalékai fedezetéül szolgáló eszközöket az 1. pontban meghatározott 
pénznemben fennálló követelésekbe kell fektetni.



3. Nem életbiztosítások esetében, ha egy szerz dés által nyújtott fedezet semmilyen devizában sincső  
kifejezve, úgy a biztosító kötelezettségei annak az országnak a hivatalos fizet eszközében értend k,ő ő  
amelyben a kockázat felmerül.

4. Nem életbiztosítások esetén a 2. pontban foglalt szabálytól eltér en, abban az esetben, ha adott szerz déső ő  
esetében valószín síthet , hogy a kötelezettségek teljesítésének pénzneme meg fog egyezni a díjfizetésű ő  
pénznemével, a biztosító választhatja azt a lehet séget, hogy ezeket a kötelezettségeket a devizamegfeleltetésiő  
szabályok szempontjából a díjfizetés pénznemében tartja nyilván. A 2. pontban foglalt f szabálytól valóő  
eltérésr l és annak indokairól a biztosítónak a Felügyeletet tájékoztatnia kell.ő

5. Nem életbiztosítások esetében, ha a biztosítónak egy olyan kárt jelentenek be, amelyet a fenti szabályok 
alkalmazásától eltér , más pénznemben kell rendezni, úgy a biztosító kötelezettségei ebben a pénznembenő  
kifejezettnek tekintend k, mindenekel tt abban a pénznemben, amely a biztosító által fizetend  kártérítéső ő ő  
bírósági ítéleten vagy a biztosító és a biztosított közötti megállapodáson alapszik.

6. Nem életbiztosítások esetében, ha a biztosító egy szerz déshez kapcsolódó jöv beli kárkifizetésénekő ő  
pénznemét a biztosító meg tudja becsülni, de ez eltér attól a pénznemt l, amit a fenti eljárások szerintő  
alkalmaznia kellene, a biztosító alkalmazhatja az általa becsült, kárkifizetésre vonatkozó pénznemet a deviza 
megfeleltetési szabályok szempontjából. A Felügyeletet az eltérésr l és annak indoklásáról tájékoztatnia kell.ő

7. A biztosító mentesülhet a 2. pontban el írt kötelezettség alól, ha annak végrehajtása azt eredményezi,ő  
hogy az adott pénznemben köteles lenne a más pénznemekben lév  eszközeinek 7 százalékát meg nem haladóő  
eszközt tartani.

8. A biztosítónak lehet sége van arra, hogy egy bizonyos pénznemben fennálló kötelezettségei 20ő  
százalékát meg nem haladó összeget a 2. pontban foglalt eszközökt l eltér  eszközökben tartson. Aő ő  
különböz  pénznemekben tartott eszközök összege azonban nem lehet kisebb a különböz  pénznemekbenő ő  
lév  összes kötelezettség összegénél.ő

10. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

Az ügyfelek tájékoztatásáról

A) A biztosítási szerz désre vonatkozó írásos tájékoztatásnak legalább a következ ket kell tartalmaznia:ő ő
1. a biztosítási id szakot és tartamot;ő
2. a kockázatviselés kezdetét;
3. a biztosítási eseményt;
4. a díjfizetés, díjmódosítás módját, idejét, lehet ségét az alapbiztosításra és a kiegészít  kockázatokra;ő ő
5. a biztosító szolgáltatásait, azok teljesítésének módját, idejét és a választható lehet ségeket;ő
6. a szerz dés megsz nésének eseteit;ő ű
7. a szerz désfelmondás feltételeit;ő
8. a biztosító mentesülésének feltételeit, az alkalmazott kizárásokat;
9. az értékkövetés módját, mértékét;
10. a többlethozam visszajuttatásának mértékét és módját;
11. a biztosító panaszokkal foglalkozó szervezeti egységének nevét, címét, a panasz Felügyelethez, a 

Fogyasztóvédelmi F felügyel séghez vagy a békéltet  testületekhez való el terjesztésének lehet ségét,ő ő ő ő ő  
illetve tájékoztatást a bírói út igénybevételének lehet ségér l;ő ő

12. harmadik országbeli biztosító fióktelepével kötött szerz dés esetén e mellékletben foglaltakonő  
túlmen en azt, hogy jogvita esetén mely ország bírósága jár el, milyen anyagi és eljárási jogszabályokő  
alkalmazásával, továbbá az eljárás nyelvének meghatározását;

13. azon szervezetek felsorolását, amelyeknek a biztosító az ügyfelek adatait - a Bit. 153-161. §-aiban és 
165. §-ában foglaltak alapján - továbbíthatja;

14. a szerz dés jogának, illetve az alkalmazandó jognak a megjelölését;ő
15. biztosító egyesületeknél a szükségessé váló pótlólagos befizetési kötelezettség el írását, illetve aő  

szolgáltatás csökkentése tekintetében a szabályzatra való hivatkozást;
16. a kötelez  gépjárm -felel sségbiztosítást m vel  biztosító egyesület esetében a szükségessé válóő ű ő ű ő  

pótlólagos befizetési kötelezettség tekintetében a szabályzatra való hivatkozást,
17. életbiztosítás esetén a szerz désre vonatkozó adózással kapcsolatos szabályokat,ő
18. életbiztosítási szerz dés esetén mekkora és milyen jogcímen merül fel az a költség, amit a biztosító aő  

szerz d  által befizetett els  vagy egyszeri díjból a szerz dés 30 napon belüli felmondása esetén visszatart,ő ő ő ő
19. életbiztosítási szerz dés esetén a biztosító vállal-e t ke-, illetve hozamgaranciát.ő ő

B) Az életbiztosítási termékismertet  minimális tartalma:ő
1. Annak rövid indokolása, hogy az igényfelmérés, illetve igénypontosítás alapján miért az adott
a) szolgáltatású,



b) tartamú, és
c) biztosítási összegű

biztosítás megkötésére tesznek javaslatot.
2. Annak bemutatása a 3. pontban meghatározott módon, hogy a megkötni javasolt életbiztosítás tartama 

alatt - I. és II. életbiztosítási ágazatba tartozó biztosítás esetében a tartam végéig, illetve határozatlan tartamú 
biztosítás esetén legalább 20 évig, III. életbiztosítási ágazatba tartozó biztosítás esetén a tartam végéig, de 
legfeljebb 5 évig - feltéve, hogy a biztosítási szerz dés a visszavásárlást, illetve a díjmentes leszállítástő  
lehet vé teszi - minden évre nézve a biztosítási év els  napján mekkora az adott biztosítási szerz désre:ő ő ő

a) a visszavásárlási érték,
b) a díjmentes leszállítás értéke.
3. A visszavásárlási, illetve a díjmentes leszállítási érték meghatározásánál az alábbiak szerint kell eljárni:
3.1. A szerz d  figyelmét fel kell hívni, hogy az alábbi pontokban foglaltak szerint bemutatott adatok -ő ő  

figyelemmel arra, hogy részben feltételezéseken alapulnak - tájékoztató jelleg ek.ű
3.2. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy a 

befektetett egységek értéke csökkenhet, illetve növekedhet. Ezzel összefüggésben tájékoztatni kell az ügyfelet 
arról is, hogy a biztosítási szerz désben rögzített t kegarancia vagy t ke- és hozamgaranciára vonatkozóő ő ő  
rendelkezéseknek megfelel en az egységek értékének változásából ered  kockázatot ki viseli.ő ő

3.3. Rendszeres díjas biztosítás esetén a biztosítási év elején a díjfizetés id pontja el tti állapotot kellő ő  
figyelembe venni.

3.4. Azzal a feltételezéssel kell élni, hogy a biztosítás f bb jellemz i (biztosítási díj, biztosítási összeg,ő ő  
különböz  elvonások stb.) a tartam során nem változnak, kivéve a szerz désben el re meghatározottő ő ő  
változást.

3.5. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén a 3.4. pontban foglaltak figyelembevételén túl 
azzal a feltételezéssel is élni kell, hogy a befektetett egységek értéke nem változik. Amennyiben a biztosító 
t kegaranciát vagy t ke- és hozamgaranciát vállal, a visszavásárlási értéket ennek figyelembevételével kellő ő  
megállapítani.

3.6. Technikai kamatlábbal nem rendelkez , az I. és II. életbiztosítási ágazatba tartozó biztosítások esetén -ő  
értelemszer  módosításokkal - a 3.5. pontban foglaltaknak megfelel en kell eljárni.ű ő

11. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

A korrigált szavatoló t ke számítására alkalmazandó módszerekő

1. Levonás és összeadás módszer
Ha a biztosító anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkezik, akkor korrigált t ke megfelelését aző  

a) és b) pontban foglaltak különbségeként kell számítani:
a) a biztosító szavatoló t kéjének és a leányvállalati biztosító vagy olyan biztosító, amelyben egyő  

vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló t kéjéb l az anyavállalati vagy részesedésiő ő  
viszonnyal rendelkez  biztosító tulajdoni hányadával arányos részének összege,ő

b) a leányvállalati biztosító vagy olyan biztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal 
rendelkezik, az anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkez  biztosítóban lév  befektetéseinek könyvő ő  
szerinti értékének, az anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkez  biztosító szavatoló t keő ő  
szükségletének, és a leányvállalati vagy olyan biztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal 
rendelkezik, szavatoló t ke szükséglete arányos részének összege.ő

Egy biztosító, amely leányvállalat vagy abban egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, 
szavatoló t kéjének és szavatoló t ke szükségletének meghatározása során ugyanazon részesedési arányokkalő ő  
kell számolni. A szavatoló t ke számításánál és a szavatoló t ke szükséglet meghatározásánál a közvetettő ő  
részesedéseket is figyelembe kell venni.

2. Követelmény levonás módszer
Ha a biztosító anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkezik, akkor korrigált szavatoló t keő  

megfelelését az a) és b) pontban foglaltak különbségeként kell számítani:
a) az anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkez  biztosító szavatoló t kéjeő ő
b) az anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkez  biztosító szavatoló t ke szükséglete és aő ő  

leányvállalati vagy olyan biztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló 
t ke szükséglete arányos részének az összege.ő

A szavatoló t ke számításakor a befektetések bevonás során az Szmt.-ben meghatározott társultő  
vállalkozások konszolidálására vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

3. Számviteli konszolidáción alapuló módszer



Ha a biztosító anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkezik, akkor korrigált szavatoló t keő  
megfelelését az Szmt. összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó el írásai szerint összeállítottő  
összevont (konszolidált) beszámolók alapján számítja.

Az anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkez  biztosító korrigált szavatoló t ke megfelelését aző ő  
a) és b) pontban foglaltak különbségeként kell számítani:

a) az összevont (konszolidált) alapon számított szavatoló t keő
b) az anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkez  biztosító szavatoló t ke szükséglete és aő ő  

leányvállalati vagy olyan biztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatoló 
t ke szükséglete - amely az összevont (konszolidált) beszámolók összeállítása során használt százalékoső  
arányok figyelembevételével lett meghatározva - arányos részének összege vagy az összevont (konszolidált) 
alapon számított szavatoló t ke szükséglet.ő

12. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

Az Európai Unió jogának való megfelelés

Ez a törvény a következ  uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:ő
1. A Tanács 1964. február 25-i 64/225/EGK irányelve a viszontbiztosítás és a visszaengedményezés 

területén a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetésér l.ő
2. A Tanács 1972. április 24-i 72/166/EGK irányelve a tagállamok gépjárm -felel sségbiztosításra és aű ő  

biztosítási kötelezettség ellen rzésére vonatkozó jogszabályainak közelítésér l.ő ő
3. A Tanács 1972. december 19-i 72/430/EGK irányelve a tagállamok gépjárm -felel sségbiztosításra ésű ő  

ezen biztosítási kötelezettség ellen rzésére vonatkozó jogszabályainak közelítésér l szóló 1972. április 24-iő ő  
72/166/EGK tanácsi irányelv módosításáról.

4. A Tanács 1973. július 24-i 73/239/EGK els  irányelve az életbiztosítás körén kívül es  közvetlenő ő  
biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról.

5. A Tanács 1973. július 24-i 73/240/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül es  közvetlen biztosításiő  
üzletág tekintetében a letelepedés szabadságát akadályozó korlátok eltörlésér l.ő

6. A Tanács 1976. június 29-i 76/580/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül es  közvetlen biztosításiő  
tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 73/239/EGK irányelv módosításáról.

7. A Tanács 1976. december 13-i 77/92/EGK irányelve a biztosítási ügynökök és alkuszok (korábbi ISIC 
630 csoport) tevékenységével összefüggésben a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges 
gyakorlását el segít  intézkedésekr l, és különösen az említett tevékenységekre vonatkozó átmenetiő ő ő  
intézkedésekr l.ő

8. A Tanács 1978. május 30-i 78/473/EGK irányelve a közösségi együttes biztosítással kapcsolatos 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.

9. A Tanács 1979. március 5-i 79/267/EGK els  irányelve a közvetlen életbiztosítási tevékenységekő  
megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról.

10. A Tanács 1983. december 30-i 84/5/EGK második irányelve a gépjárm -felel sségbiztosításraű ő  
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésér l.ő

11. A Tanács 1984. december 10-i 84/641/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül es  közvetlenő  
biztosítási tevékenységek megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló 73/239/EGK els  irányelvnek els sorban az utazási segítségnyújtáső ő  
vonatkozásában történ  módosításáról.ő

12. A Tanács 1987. június 22-i 87/343/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül es  közvetlenő  
biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló 73/239/EGK els  irányelvnek a hitelbiztosítás és a kezesi biztosításő  
vonatkozásában történ  módosításáról.ő

13. A Tanács 1987. június 22-i 87/344/EGK irányelve a jogvédelmi biztosítással kapcsolatos törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.

14. A Tanács 1988. június 22-i 88/357/EGK második irányelve az életbiztosítás körén kívül es  közvetlenő  
biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását el segít  rendelkezések megállapításáról,ő ő  
valamint a 73/239/EGK irányelv módosításáról.

15. A Tanács 1990. május 14-i 90/232/EGK harmadik irányelve a gépjárm -felel sségbiztosításraű ő  
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésér l.ő



16. A Tanács 1990. november 8-i 90/618/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül es  közvetlenő  
biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról 
szóló 73/239/EGK és 88/357/EGK irányelvnek els sorban a gépjárm -felel sségbiztosítás tekintetébenő ű ő  
történ  módosításáról.ő

17. A Tanács 1990. november 8-i 90/619/EGK irányelve a közvetlen életbiztosítási tevékenységekre 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának tényleges gyakorlását el segít  rendelkezések megállapításáról, valamint a 79/267/EGKő ő  
irányelv módosításáról.

18. A Bizottság 1991. május 30-i 91/323/EGK határozata a tagállamok gépjárm -felel sségbiztosításra és aű ő  
biztosítási kötelezettség ellen rzésére vonatkozó jogszabályainak közelítésér l szóló 72/166/EGK tanácsiő ő  
irányelv alkalmazásáról.

19. A Bizottság 1991. december 18-i 92/48/EGK ajánlása a biztosítási közvetít kr l.ő ő
20. A Tanács 1992. június 18-i 92/49/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül es  közvetlen biztosításiő  

tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, valamint a 
73/239/EGK és 88/357/EGK irányelv módosításáról (harmadik nem életbiztosítási irányelv).

21. A Tanács 1992. november 8-i 92/96/EGK irányelve a közvetlen életbiztosítási tevékenységekre 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, valamint a 79/267/EGK és a 
90/619/EGK irányelv módosításáról (harmadik életbiztosítási irányelv).

22. Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 27-i 98/78/EK irányelve a biztosítási csoportok 
biztosítóintézeteinek kiegészít  felügyeletér l.ő ő

23. A Tanács 2000. május 16-i 2000/26/EK irányelve a gépjárm -felel sségbiztosításra vonatkozóű ő  
tagállami jogi szabályok közelítésér l, valamint a 73/239/EGK és a 88/357/EGK tanácsi irányelvő  
módosításáról (negyedik gépjárm -felel sségbiztosítási irányelv).ű ő

24. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 19-i 2001/17/EK irányelve a biztosítási vállalkozások 
reorganizációjáról és felszámolásáról.

25. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 5-i 2002/12/EK irányelve az életbiztosítási 
vállalkozások szavatoló t kéjére vonatkozó követelmények tekintetében a 79/267/EGK tanácsi irányelvő  
módosításáról.

26. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 5-i 2002/13/EK irányelve a nem életbiztosítási 
vállalkozások szavatoló t kéjére vonatkozó követelmények tekintetében a 73/239/EGK tanácsi irányelvő  
módosításáról.

27. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 5-i 2002/83/EK életbiztosítási irányelve 
(konszolidált).

28. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi 
konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítók és befektetési vállalkozások kiegészít  felügyeletér l,ő ő  
valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi, továbbá a 
98/78/EK és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

13. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

1. A 33. § (4) bekezdésében meghatározott függ  biztosításközvetít i (ügynöki, vezérügynöki)ő ő  
tevékenységet azon természetes személy végezhet, aki rendelkezik

a) „biztosításközvetít ” szakképesítéssel; vagyő
b) „függ  biztosításközvetít i” szakképesítéssel; vagyő ő
c) „független biztosításközvetít i” szakképesítéssel; vagyő
d) „biztosítási tanácsadó” szakképesítéssel.
2. Amennyiben a függ  biztosításközvetít  kizárólag az 1. számú melléklet ő ő A) részének 17. pontjában 

foglalt „Jogvédelem” biztosítási ágazat termékeinek közvetítését végzi, akkor rendelkeznie kell
a) „biztosításközvetít ” szakképesítéssel; vagyő
b) „jogvédelmi biztosításközvetít ” szakképesítésével; vagyő
c) „függ  biztosításközvetít i” szakképesítéssel; vagyő ő
d) „független biztosításközvetít i” szakképesítéssel; vagyő
e) „biztosítási tanácsadó” szakképesítéssel.
3. A 45. §-ban meghatározott független biztosításközvetít i (alkuszi, többes ügynöki) tevékenységet azonő  

természetes személy végezhet, aki rendelkezik
a) „biztosításközvetít ” szakképesítéssel; vagyő
b) „független biztosításközvetít i” szakképesítéssel; vagyő
c) „biztosítási tanácsadó” szakképesítéssel.
4. Az 51. § (1) bekezdésében meghatározott biztosítási szaktanácsadói tevékenységet azon természetes 

személy végezhet, aki rendelkezik



a) „biztosítási tanácsadó” szakképesítéssel; vagy
b) „biztosítási szakjogász” szakképesítéssel; vagy
c) „aktuárius” szakképesítéssel.


