
Biztosítási tevékenység megkezdésének engedélyezése 

 Q&A  

Benyújtás előtt • Biztosító alapítását követően mennyi időn 
belül szükséges benyújtani a tevékenységi 
engedély iránti kérelmet? 
 
A biztosító az MNB alapítást engedélyező 
határozatának kézhezvételétől számított 90 
napon belül köteles a biztosítási tevékenység 
megkezdésére vonatkozó engedély iránti 
kérelmet az MNB-hez benyújtani. A 
tevékenységi engedély iránti kérelem 
határidőben történő benyújtásának 
elmulasztása esetén az MNB az alapítási 
engedélyt visszavonja.  

 

• Milyen tevékenységeket végezhet a biztosító? 
 
Az engedélyezési elvekkel összhangban a 
biztosító az engedélyezett biztosítási ágon és 
ágazaton belül végezheti teljeskörűen a 
tevékenységét. A biztosítási tevékenység 
zártságának elve értelmében biztosítási 
tevékenységet kizárólag biztosító végezhet, 
ugyanakkor biztosító a biztosítási és 
viszontbiztosítási tevékenységen és azzal 
közvetlenül összefüggő tevékenységen kívül 
más üzletszerű tevékenységet nem folytathat 
(Bit. 40. § (1) bekezdés). 

 

• Biztosítónak szükséges-e külön, 
viszontbiztosítási tevékenység végzésére 
vonatkozó engedélykérelmet benyújtani? 

 
 A Bit. külön, erre vonatkozó engedély nélkül 
lehetővé teszi a biztosító részvénytársaság 
részére az aktív viszontbiztosítási – tehát 
viszontbiztosításba vételi – tevékenység 
folytatását, amelyre azonban kizárólag a 
számára engedélyezett biztosítási ágazatokban 
van lehetősége (Bit. 7. § (1) bekezdés). 

 

• Viszontbiztosító milyen tevékenységet 
végezhet? 

 
Viszontbiztosítók kizárólag viszontbiztosítási, 
illetve azzal közvetlenül összefüggő tevékenység 
végzésére jogosultak, ugyanakkor a 
viszontbiztosítók nem jogosultak direkt 
biztosítási tevékenység folytatására. 

 

• Szükséges-e igazgatási szolgáltatási díjat 
fizetni az eljárásért?  
 
Igen, a tevékenység megkezdésének 
engedélyezésére irányuló eljárásért – a Magyar 
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Nemzeti Bank által a pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyelete keretében, 
valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások 
tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési 
és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) 
MNB rendelet 14. § (1a) és (2) bekezdésének, 
15. § (2) bekezdésének és 20. § (1) 
bekezdésének megfelelően, az engedélyezési 
eljárás megindításával egyidejűleg – biztosító, 
illetve viszontbiztosító részvénytársaság, 
szövetkezet és harmadik országbeli biztosító, 
illetve viszontbiztosító magyarországi 
fióktelepe esetében 1 300 000 forint, kölcsönös 
biztosító egyesület esetében 700 000 forint 
igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni az 
MNB 19017004-01673000-30900007 számú 
számlájára, továbbá az ezt alátámasztó 
dokumentumot az eljárás megindítására 
vonatkozó kérelem mellékleteként be kell 
nyújtani. 

 

Kérelem és mellékletei FIGYELEM! A kérelem benyújtása előtt javasolt 
tanulmányozni az MNB honlapjának 
Engedélyezés/Általános információk fülön 
megtalálható általános tartalmú Q&A-ket!! 

Kérelem • Milyen űrlapon nyújtható be a kérelem?  
 
A biztosítási tevékenység megkezdésének 
engedélyezésére vonatkozó kérelem 
benyújtásához az E-ügyintézés – Engedélyezés 
szolgáltatáson belül a Tevékenységi engedélyek 
menüpontja alatt elérhető „Biztosítási 
tevékenység megkezdésének engedélyezése 
iránti kérelem” elnevezésű BIZT_1033 számú 
elektronikus űrlap használata szükséges.   

 

SZMSZ 
 

• Szükséges-e benyújtani a biztosítási 
tevékenység megkezdésének 
engedélyezésére irányuló kérelem 
mellékleteként a szervezeti és működési 
szabályzatot (SZMSZ)? 
 
Az SZMSZ az irányítási rendszerre vonatkozó, a 
Bit. IV. Fejezetében meghatározott 
követelmények teljesítésének alátámasztására 
szolgál elsősorban, amelyet a biztosítási 
(viszontbiztosítási) tevékenység 
megkezdésének engedélyezésére irányuló 
engedélykérelem mellékleteként be kell 
nyújtani. 

 

• Mit kell tartalmaznia az SZMSZ-nek, illetve 
szükséges-e mellékletet csatolni (szervezeti 
ábra, stb.)? 
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Az SZMSZ-nek a szervezeti felépítés könnyebb 
áttekinthetősége érdekében célszerű 
organigramot is tartalmaznia. Az SZMSZ 
kialakítása során célszerű figyelembe venni 
továbbá az MNB Belső védelmi vonal 
ajánlásában (és különösen annak a felelős belső 
irányítással kapcsolatos III. Fejezetében) 
foglaltakat is. 
 
A biztosító egyesületek SZMSZ-ével kapcsolatos 
részletes elvárásokkal és minimum-
követelmények kapcsolatosan kérjük, vegye 
figyelembe a Szabályzatokra vonatkozó 
segédleteket és Q&A-ket. 
 

Személyi feltételek 
 
 

• Milyen feladatköröket foglal magában a 
biztosító irányítási rendszere?  
 
A Bit. 81. §-ának megfelelően az irányítási 
rendszernek legalább az aktuáriusi, belső 
ellenőrzési, kockázatkezelési és megfelelőségi 
feladatköröket - mint kiemelten fontos 
feladatköröket - magában kell foglalnia. Egyéb 
feladatkörök is kiemelten fontossá 
minősíthetőek, azzal, hogy a biztosító 
felelőssége, hogy belső szabályzatában saját 
maga meghatározza, hogy a működési 
sajátosságai alapján mik azok a jellemzők, 
tényezők, körülmények, amelyek miatt 
valamely feladatköre, illetve tevékenysége 
kiemelten fontosnak minősül.  
 
A kérelem kötelező mellékletei között a Bit. a 
kockázatkezelési rendszer, valamint a belső 
audit, illetve belső ellenőrzési rendszer 
működésére vonatkozó dokumentumokat 
nevesíti. 
 

• Kiszervezés esetén milyen dokumentumok 
benyújtása szükséges? 
 
Az ügymenet esetleges kiszervezése esetén be 
kell nyújtani az erre vonatkozó 
dokumentumokat is, köztük - a Szolvencia II 
irányelv 41. cikk (3) cikkében az általános 
irányítási követelmények között említett - 
kiszervezéssel kapcsolatos szabályzatot. E 
szabályzatnak - a 4/2016. (VI. 06.) számú, a 
biztosítók és viszontbiztosítók irányítási 
rendszeréről szóló MNB ajánlás 63. pontja 
alapján - ki kell terjednie „az intézmény 
kiszervezési megoldásaira és folyamataira a 
szerződés kezdetétől a végéig”. 

 

• Milyen személyi feltételeket szükséges 
teljesíteni a tevékenységi engedélyezés 
során? 
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A tevékenységi engedélyezés során - a Bit. 252. 
§-ánál ismertetett követelményeket igazoló 
dokumentumok benyújtásával - igazolni kell a 
Bit. által előírt valamennyi személyi feltétel 
meglétét, itt kerül tehát sor az új intézmény 
valamennyi, engedélyköteles pozíciót betöltő 
tisztségviselőjének (vezető állású személyének 
és egyéb vezetőjének) engedélyezésére. 
 
Kérjük, hogy a személyi feltételekkel 
kapcsolatban szíveskedjenek figyelembe venni 
a vezető állású személyek és egyéb vezetők 
engedélyezésével kapcsolatos útmutatókat és 
Q&A-t.  
 

• Szükséges-e a befektetések irányításáért 
felelős személy foglalkoztatását 
engedélyezni? 
 

Arra az esetre, ha a biztosító vagy a 
viszontbiztosító részben vagy egészben maga 
kezeli az eszközeit, a Bit. 104/A. §-a az ilyen 
tevékenységet irányító személy alkalmazását is 
megköveteli, azonban vele - a befektetések 
irányításáért felelős személlyel - kapcsolatban 
nem ír elő engedélyeztetési kötelezettséget. A 
biztosító belső szabályozásában is rögzíteni kell 
ugyanakkor a befektetések irányításáért felelős 
személy szerepkörével, feladataival kapcsolatos 
előírásokat, valamint az intézménynek - a Bit. 
104/A. § (1) bekezdés c) pontjára is figyelemmel 
- az ilyen személy vonatkozásában is vizsgálnia 
kell a szakmai alkalmasság és üzleti 
megbízhatóság fennállását. 

 

Szabályzatok A szabályzatokkal kapcsolatos részletes elvárásokkal és 
minimum-követelmények kapcsolatosan kérjük, vegye 
figyelembe a Szabályzatokra vonatkozó segédleteket 
és Q&A-ket.   

 

 


