
Biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésének engedélyezése 

 Q&A  

Benyújtás előtt • Engedélyköteles-e a biztosítási 
tevékenységgel közvetlenül összefüggő 
tevékenység megkezdése? 
 
A Bit. 40. § (3) és (4) bekezdésében példálózó 
jelleggel felsorolt, biztosítási, illetve 
viszontbiztosítási tevékenységgel közvetlenül 
összefüggő tevékenységek végzéséhez nem kell 
az MNB engedélye, azonban e tevékenységeken 
túl egyéb biztosítási vagy viszontbiztosítási 
tevékenységgel közvetlenül összefüggő 
tevékenység folytatását engedélyezheti az 
MNB (erre irányuló indokolt kérelem 
benyújtása esetén). 

 

• Szükséges-e igazgatási szolgáltatási díjat 
fizetni az eljárásért?  
 
Nem, a Magyar 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 a biztosítási tevékenységgel 
közvetlenül összefüggő tevékenység 
megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos 
kérelemmel összefüggésben nem ír elő 
igazgatási szolgáltatási díjat.  

 

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 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. 
 

Mellékletek 
 

• A biztosítási tevékenységgel közvetlenül 
összefüggő tevékenység megkezdésének 
engedélyezésére irányuló kérelemhez milyen 
mellékleteket szükséges benyújtani? 
 
Az engedélyezési eljárás során – a végezni 
kívánt tevékenység megnevezését tartalmazó 
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kérelem mellékleteként – be kell nyújtani a 
részletes indoklást arra vonatkozóan, hogy a 
tevékenység közvetlenül összefügg a biztosító 
biztosítási tevékenységével, továbbá a 
kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az engedély 
kiadása érdekében szükséges minden lényeges 
tényt és adatot közölt az MNB-vel (a nyilatkozat 
megtehető az űrlapon). Szükség esetén az MNB 
további dokumentumok benyújtását is 
előírhatja. 
 
Milyen tevékenységek minősülhetnek 
biztosítási tevékenységgel közvetlenül 
összefüggő tevékenységnek? 
 
Azt, hogy mi minősül közvetlenül összefüggő 
tevékenységnek nem definiálja a Bit. és nem is 
ad taxatív, hanem (a 40. § (3) és (4) 
bekezdésében) csupán példálózó felsorolást az 
ilyennek minősülő tevékenységekről. A Bit-ben 
nem taxatív jellegű felsorolás is jelzi, hogy a 
közvetlenül összefüggőnek minősülő 
tevékenységek köre bővíthető, az MNB egyedi 
mérlegelés során – a közvetlen összefüggés 
okán – megállapíthatja, hogy a kérelmezett 
tevékenység biztosítási tevékenységgel 
közvetlenül összefüggő tevékenységnek 
minősül. Ilyennek minősülhet például az 
oktatási tevékenység, az ingatlan-bérbeadás, 
vagy számítástechnikai szolgáltatások 
nyújtása, amennyiben a kérelmező bizonyítani 
tudja, hogy a végzett tevékenység valamely 
módon szorosan összekapcsolódik biztosítási 
alaptevékenységével. 
 

 


