
Biztosítási alkuszi állományátruházás bejelentése 

 Q&A  

Benyújtás előtt • Ki nyújthatja be az alkuszi állományátruházás 
bejelentésére vonatkozó űrlapot?  
A Bit 406/A. § (9) bekezdésének megfelelően az 
átruházó alkusznak kell bejelenteni az 
átruházási szándékát. Nincs akadálya, hogy 
szükség esetén az átruházó alkusz 
meghatalmazza az átvevő alkuszt, hogy 
nevében járjon el a bejelentés és mellékleteinek 
benyújtása során. 

 

• Az állományátruházás időpontjához képest 
mikor kell benyújtani a bejelentést?  
Az alkuszi állományátruházásra irányuló 
bejelentést az átadás-átvétel napját legalább 
60 nappal megelőzően kell benyújtani.   

 

• Mennyi az ügyintézési határidő?  
Az MNB folyamatos felügyelet keretében 
vizsgálja a Bejelentést, az állományátruházás 
megtiltására 45 nap áll rendelkezésére, mely 
időpontot a bejelentés hatályos – elektronikus 
úton, az ERA-n keresztül, igazolt képviselő által 
történt megküldést követő – beérkezésétől kell 
számítani.  

Bejelentés és mellékletei  

Bejelentés • Hogyan, milyen formában lehet a bejelentést 
benyújtani?  
A bejelentést az MNB elektronikus ügyintézését 
biztosító információs rendszerében (ERA 
rendszer), az erre rendszeresített – az E-
ügyintézés – Engedélyezés szolgáltatáson belül 
a Biztosítási piac, Bejelentések” menüpontja 
alatt elérhető „Biztosításközvetítői állomány 
átruházására irányuló szándék bejelentése” 
elnevezésű FBB_1004 számú elektronikus – 
űrlapon, az abban meghatározott módon és 
tartalommal, a jogszabályban előírt melléklet, 
illetve az MNB által előírt egyéb dokumentum 
egyidejű feltöltésével nyújtja be.  
 

• Nagyméretű dokumentumok esetében mi a 
teendő?  
Ha a benyújtani kívánt dokumentumok mérete 
meghaladja a 12 MB-ot, ajánlott az ún. 
Nagyméretű Állományok Küldése (NAK) 
szolgáltatást igénybe venni. 
 

 

 • Elég az állomány átruházási megállapodás 
tervezetét csatolni? 
Igen, a Bit. 406/A. § (10) bekezdésének a) 
pontja szerint a szerződés tervezetet kell a 
bejelentés mellékleteként csatolni. Ez azért is 
célszerű, mert az esetleges módosítások 
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átvezetése esetén nem kell szerződést 
módosítani. 
 

• Az állományátruházási szerződés 
megkötésétől átadható a biztosítási titok az 
Átvevő Alkusznak?  
Nem, a biztosítási titok megtartásának 
kötelezettsége az Átadót az 
állományátruházási szerződésben 
meghatározott átadás-átvétel napjáig köti. A 
biztosítási titok az átadás-átvétel napján 
adható át az Átvevőnek. 
 

• Mikor tilthatja meg az MNB az alkuszi 
állományátruházást?  
Az alábbi esetekben tilthatja meg az MNB az 
alkuszi állományátruházást: 

o nem csatolja a jogszabályban 
meghatározott dokumentumokat a 
bejelentő és azokat nem is pótolja; 

o olyan információ jut az MNB 
tudomására, hogy nem képes az 
Átvevő az átveendő állomány 
jogszabályoknak megfelelő 
kezelésére, így különösen: 
- nem rendelkezik megfelelő tárgyi- 

és személyi feltételekkel; 
- a bejelentés benyújtását 

megelőző 3 év során ismételt vagy 
súlyos jogsértés miatt intézkedést 
kellett alkalmazni az Átvevővel 
szemben; 

- a bejelentés benyújtását 
megelőző 3 év során a szakmai 
szabályok megsértésével a 
felelősségbiztosítás terhére 
történő kifizetéssel járó súlyos 
vagy ismételt káreseményt idézett 
elő, vagy megbízójának kárt 
okozott és ennek tényét bíróság 
jogerős határozattal állapította 
meg; 

- valószínűsíthető, hogy az 
állományátruházással érintett 
megbízók érdeke sérülne. 

 

• Hogyan lehet igazolni, hogy a szakmai 
felelősségbiztosítás terhére nem történt 
kifizetés a bejelentést megelőző 3 évben?  
Erről az Átvevő szakmai 
felelősségbiztosítójának nyilatkozatát 
szükséges csatolni. Tekintettel arra, hogy az 
MNB az éves adatszolgáltatás, illetve 
negyedéves jelentések alapján tudomással bír 
az alkuszi felelősségbiztosítások terhére történt 
kárbejelentések tényéről, az igazolást a 
jelentéssel nem érintett időszakra vonatkozóan, 
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így többnyire a bejelentés évére és a bejelentést 
megelőző évre vonatkozóan szükséges 
benyújtani. 

 

• Az alkuszi állományátruházás után az 
Átruházónak megbízási állomány és kezelt 
szerződések hiányában automatikusan 
megszűnik az alkuszi tevékenysége?  
Nem, az alkuszi tevékenység megszüntetéséhez 
az MNB engedélyét kell kérni a Bit. 413. § e) 
pontja alapján. 

 
 

 


