
Biztosítási tevékenység megszüntetésének 
engedélyezése  
 

• Hogyan lehet a kérelmet benyújtani?  
- Jogi személyek és jogi képviselők kizárólag 
elektronikus úton tudnak kérelmet benyújtani 
az MNB erre fenntartott un. ERA szolgáltatásán 
keresztül.  
https://era.mnb.hu/ERA.WEB/  
 

• Milyen űrlapon nyújtható be a kérelem?  
- A biztosítási vagy viszontbiztosítási 
tevékenység megszüntetésének 
engedélyezésére irányuló kérelem 
benyújtásához az E-ügyintézés – Engedélyezés 
szolgáltatáson belül a Tevékenységi 
engedélyezés menüpontban található 
„Biztosítási tevékenység megszüntetésének 
engedélyezése iránti kérelem” elnevezésű 
BIZT_1022_v1 számú elektronikus űrlap 
használata szükséges. 
 

• Mikor engedélyezi az MNB a biztosítási 
tevékenység megszüntetésének 
engedélyezését? 
- A biztosító vagy a viszontbiztosító a biztosítási 
tevékenységét részben vagy egészben – saját 
elhatározásból – az MNB engedélyével 
megszüntetheti, ha a kérelemmel érintett ág, 
ágazat vagy viszontbiztosítási tevékenység 
vonatkozásában a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási tevékenységből eredő 
minden kötelezettségét teljesítette.  
A tevékenység részben történő megszüntetése 
esetén a biztosítónak rendelkeznie kell a 
módosított tevékenység folytatásához 
szükséges, a Bit. 45. §-ában meghatározott 
feltételekkel. 

 

• Kimondhatja-e a biztosító egyesület a 
végelszámolással történő megszűnését a 
tevékenysége megszüntetését engedélyező 
határozat megszerzése előtt? 
Nem, csak a tevékenysége megszüntetését 
engedélyező határozat megszerzése után 
kerülhet erre sor. 

 

• A tevékenységét megszüntetni kívánó bizto-
sító egyesület a törvényben említett eseteken 
kívül még milyen módon igazolhatja a biztosí-
tási tevékenységből eredő kötelezettségei tel-
jesítését? 
A biztosító egyesület tagjaival szemben fenn-
álló, az egyesület biztosítási tevékenységéből 
eredő kötelezettségek teljesítését az egyesület 
igazolhatja például a tagoktól származó nyilat-
kozattal. A tagok nyilatkozata akár a tevékeny-
ség megszüntetésének szándékát kimondó köz-
gyűlés jegyzőkönyvébe is foglalható, amennyi-
ben a közgyűlésen valamennyi tag jelen van és 
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– jogi személy esetén – a tagokat képviselő sze-
mélyek képviseleti joga kiterjed e nyilatkozat 
megtételére. 
 

• Van-e határidő a biztosítási tevékenység meg-
szüntetésének engedélyezése iránti kérelem 
benyújtására miután a biztosító alapszabálya 
szerint a tevékenység megszüntetéséről dön-
teni jogosult szerv kimondta a biztosítási tevé-
kenység megszüntetésének szándékát? 
A biztosítási törvény nem állapít meg kifejezet-
ten erre vonatkozó határidőt, viszont azt ki-
mondja, hogy a tevékenységi engedély (intéz-
kedésként történő) visszavonására kerülhet 
sor, ha a biztosító, vagy viszontbiztosító több 
mint hat hónapon át szünetelteti tevékenysé-
gét. A bizonytalan jogi helyzet és az intézkedés 
elkerülése érdekében ajánlott figyelembe venni 
e hathónapos szüneteltetésre vonatkozó határ-
időt. 

 

FIGYELEM! A biztosítási tevékenység 

megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos 
tudnivalókról további tájékoztatás található az 
engedélyezési útmutatók között. 
 
A kérelem benyújtása előtt javasolt tanulmányozni az 
MNB honlapjának Engedélyezés/Általános 
információk fülön megtalálható általános tartalmú 
Q&A-ket!! 
 
 

 


