BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KÖZVETLENÜL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE
I.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és b) pontjában foglaltak, az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) és 19. § (1) bekezdésében, valamint a
Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló
36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet (Rendelet) 3. § (1) bekezdésében előírtak alapján a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 58. § (2) bekezdése alapján az elektronikus
kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezet és a kérelmező (ügyfél) jogi képviselője – a kérelmét,
bejelentését vagy egyéb beadványát az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs
rendszerében (ERA rendszer) elérhető, az adott beadvány céljára eljárásra rendszeresített elektronikus
űrlapon, az abban meghatározott módon és tartalommal, a jogszabályban előírt melléklet, illetve az MNB
által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével nyújtja be.
Az engedélyezési eljárásokban a kérelmeket, bejelentéseket az MNB honlapján, az ERA felületen az Eügyintézés Engedélyezés szolgáltatáson belül található elektronikus űrlapokon kell benyújtani, a
mellékletek eredeti vagy hiteles elektronikus másolatának csatolásával. Az MNB döntései, hiánypótlási
felhívásai, tájékoztatásai és egyéb közlései a kézbesítési tárhelyen való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre
a pénzügyi szervezetek, illetve jogi képviselőik részére.
A biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésének engedélyezésére
irányuló kérelem benyújtásához az E-ügyintézés – Engedélyezés szolgáltatáson belül a Tevékenységi
engedélyek menüpontban található „Biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység
megkezdésének engedélyezése iránti kérelem” elnevezésű BIZT_1012_v1 számú elektronikus űrlap
használata szükséges.
Az elektronikus ügyintézéssel, valamint az engedélyezési eljárásban csatolandó mellékletek (elektronikus
dokumentumok) előterjesztésével kapcsolatban az MNB honlapján tájékoztató anyagok is rendelkezésre
állnak:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/eugyintezes/2018-januartol-hatalyos-szabalyok
Az engedélyezési eljárások egyes vonatkozásaihoz kapcsolódó további tájékoztatók az alábbi
menüpontban
érhetők
el:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok

II.

A Bit. 40. § (3) bekezdése alapján biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységnek
minősül:
a) a biztosító eszközeinek a biztosító által történő kezelése és befektetése ideértve a - biztosítástechnikai
tartalékok esetében fedezeti céllal, a hatékony portfólió kialakításának, valamint az arbitrázs céljával
kötött - származtatott ügyleteket,
b) a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése,
c) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott pénzügyi eszközre
vonatkozóan végzett megbízás felvétele és továbbítása,
d) az értékpapír-kölcsönzés,
e) a biztosító által a biztosító anyavállalata, leányvállalata vagy részesedési viszonya alatt álló vállalkozása
részére a biztosítási üzem működése és fenntartása körébe eső szolgáltatások nyújtása,
f)
g) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvényben meghatározott tagszervezési
tevékenység.
A Bit. 40. § (4) bekezdése alapján viszontbiztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő
tevékenységnek minősül:
a) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben szabályozott holdingtársasági
feladatok és tevékenységek ellátása, azzal az eltéréssel, hogy a biztosítóra vonatkozó előírásokat a
viszontbiztosítóra kell alkalmazni;

b) a biztosítással, viszontbiztosítással kapcsolatos statisztikai, biztosításmatematikai tanácsadói,
kockázatelemzői, kutatási tevékenység.
A Bit. 40. § (3) és a (4) bekezdésben meghatározott tevékenység végzéséhez nem kell az MNB engedélye,
azonban ezen tevékenységen túl egyéb biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységgel közvetlenül
összefüggő tevékenység folytatását is engedélyezheti az MNB (Bit. 40. § (5) bekezdés), amelyhez
különösen az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
a) a végezni kívánt tevékenység megnevezését tartalmazó kérelem (űrlapon!);
b) a tevékenység ismertetése (folyamatok, üzleti partnerek, szolgáltatás igénybe vevői, erőforrások stb.),
c) részletes indoklás arra vonatkozóan, hogy a tevékenység közvetlenül összefügg a biztosító biztosítási
tevékenységével;
d) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt
és adatot közölt az MNB-vel (űrlapon megteendő nyilatkozat!). (Mnbtv. 59. § (2) bekezdés)
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