
 

 Q&A  

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenysége 
lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) 
 
Benyújtás előtt 

• Hogyan szűnhet meg az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár – a 
felszámolás esetét kivéve– csak végelszámolást 
követően szűnhet meg (az Önkéntes Kölcsönös 
Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény (Öpt.) 45. § (1) bekezdés).  
 

• Mely jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni a végelszámolási eljárásra? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
végelszámolási eljárására az Öpt-ben 
meghatározott eltérésekkel a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
(Ctv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (Öpt. 45. § 
(2) bekezdés) 
 

• Szükséges-e igazgatási szolgáltatási díjat 
fizetni az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztári tevékenység lezárása iránt indított 
engedélyezési eljárásért? 
 
Nem, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári 

tevékenység lezárása iránt indított 

engedélyezési eljárásért nem kell igazgatási 

szolgáltatási díjat fizetni. (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 11. §) 

• Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár mely 
szerve jogosult dönteni a jogutód nélküli 
megszűnésről? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
jogutód nélküli megszűnéséről és azzal 
összefüggésben a végelszámolási eljárás 
megindításáról a közgyűlés jogosult döntést 
hozni. (Öpt. 23. § (1) bekezdés j) pontja) 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
jogutód nélküli megszűnéséről szóló közgyűlési 
határozathoz a jelenlévők kétharmados 
szavazattöbbsége szükséges. (Öpt. 22. § (5) 
bekezdés) 
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• Milyen döntéseket kell meghoznia a 
végelszámolási eljárás megindításáról döntő 
közgyűlésnek? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
végelszámolási eljárás megindításáról szóló 
közgyűlésnek az alábbiakban kell határozatot 
hoznia: 
a) elhatározza a jogutód nélküli megszűnést, 

illetve elrendeli a végelszámolási eljárás 
megindítását; 

b) meghatározza a végelszámolás kezdő 
időpontját; 

c) megválasztja a végelszámolót és dönt a 
díjazásáról vagy a feladtok ellátásának 
ingyenességéről; 

d) rendelkezik az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár vagyoni részesedésével működő 
jogalanyok sorsáról. (Öpt. 45. § (2) 
bekezdés, Ctv. 98. § (1) bekezdés, Ctv. 99. § 
(2) bekezdés) 

 

• Milyen szabály vonatkozik a végelszámolás 
kezdő időpontjára? 
 
A végelszámolás kezdő időpontja nem lehet 
korábbi, mint az erre vonatkozó közgyűlési 
határozat kelte. (Ctv. 97. § (2) bekezdés, 98. § 
(1) bekezdés) 
 

• A végelszámolás kezdő időpontjában hogyan 
változik a vezető tisztségviselők megbízatása? 
 
A végelszámolás kezdő időpontjában az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
igazgatótanács tagjainak jogviszonya 
megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától 
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár önálló 
képviseleti joggal rendelkező vezető 
tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. 
 
A végelszámolás kezdő időpontjában az 
ellenőrző bizottsági tagok megbízatása nem 
szűnik meg. (Öpt. 45. § (2) bekezdés és 45/A. § 
(1) bekezdés, Ctv. 98. § (2) bekezdés) 
 
A pénztár végelszámolása esetén az ellenőrző 
bizottsági tagok pénztári tagsági jogviszonya és 
ellenőrző bizottsági megbízatása a pénztár 
megszűnésével egyidejűleg ér véget. (Öpt. 
45/A. § (2) bekezdés) 
 

• Végelszámolónak az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár tagjának kell lennie és 
felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie? 
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A végelszámolónak olyan személy is 
megválasztható, aki nem tagja az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárnak, illetve felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkezik. (Ctv. 99. § (1)-
(2) bekezdés 
 

• Milyen kizáró okok hiányát kell a 
végelszámolónak hatósági erkölcsi 
bizonyítvánnyal igazolnia? 
 
A végelszámoló az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár vezető tisztségviselője, ezért az Öpt. 20. 
§ (2) bekezdés a) pont ab)-ae) alpontja szerinti 
kizáró okok hiányát kell hatósági erkölcsi 
bizonyítvánnyal igazolnia. 
 

• A jogutód nélküli megszűnés elhatározásával 
és végelszámolási eljárás megindításával 
összefüggésben kell-e az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár alapszabályát módosítani? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
jogutód nélküli megszűnésének 
elhatározásával és a végelszámolási eljárás 
megindításával összefüggésben nem kell az 
alapszabályt módosítani. (Ctv. 98. § (1) 
bekezdés) 
 

• Milyen bejelentési kötelezettségei vannak az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a 
végelszámolási eljárás megindításával 
összefüggésben? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
megszűnésére irányuló szándékot a 
végelszámolás kezdő időpontjával és a 
végelszámoló személyével együtt az erről szóló 
döntés meghozatalától számított 30 napon 
belül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a 
bíróság részére be kell jelenteni. (Öpt. 45/A. § 
(1) és (3) bekezdés) 
 

• Milyen tájékoztatási kötelezettsége van az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
végelszámolójának? 
 
A végelszámoló a végelszámolás kezdő 
időpontjától számított 30 napon belül kiküldött 
levélben tájékoztatja az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár tagjait az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár jogutód nélküli megszűnéséről 
és 15 napos határidő tűzésével felszólítja a 
tagokat a rájuk jutó vagyonrésszel kapcsolatos 
szándékukra (átlépés másik pénztárba vagy 
egyösszegben felvétel) vonatkozó nyilatkozat 
megtételére. (Öpt. 45/A. (7) bekezdés) 
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• A végelszámolási eljárással összefüggésben 
hol kerül közzétételre az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár hitelezőinek szóló felhívás? 
 
A végelszámoló nyilvántartásba vételéről, 
illetve az igazgatótanácsi tagok 
nyilvántartásból való törléséről szóló bírósági 
végzés meghozatalát követően a bíróság 
gondoskodik a pénztár hitelezőinek szóló Ctv. 
102. § (2) bekezdés szerinti közlemény 
Cégközlönyben történő közzétételéről. (Öpt. 
45/A. § (1) bekezdés) 
 

• Mennyi időn belül jelenthetik be az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár hitelezői a 
követeléseiket a végelszámolónak? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
hitelezői a követeléseiket a hitelezői felhívásnak 
a Cégközlönyben történő megjelenésétől 
számított 40 napon belül jelenthetik be a 
végelszámolónak. (Ctv. 106. § (1) bekezdés) 
 

• A végelszámolási eljárás megindításáról szóló 
közgyűlési döntést követően dönthet-e az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a 
tevékenységének folytatásáról? 
 
A végelszámolási eljárás megindításáról szóló 
közgyűlési döntést követően az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár nem dönthet a 
tevékenységének a folytatásáról, a 
végelszámolási eljárást köteles lefolytatni. 
(Öpt. 45/A. § (5) bekezdés) 
 

• A végelszámolási eljárás megindítását 
követően az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár vehet-e fel új pénztártagot? 
 
A végelszámolás elhatározását követően az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár új tagot 
nem vehet fel. (Öpt. 45/A. § (5) bekezdés) 
 

• Mikor teljesíthetőek a végelszámolás kezdő 
időpontját követően kezdeményezett 
átlépésekkel és kilépésekkel kapcsolatos tagi 
követelések kifizetése? 
 
A végelszámolás kezdő időpontját követően 
kezdeményezett átlépések, kilépések esetén a 
tagi követelések átutalása, kifizetése a (10) 
bekezdésben meghatározottak szerint a 
végelszámolás lefolytatását követően, a 
vagyonfelosztási javaslat elfogadását követő 
15 napos határidőn belül kerül teljesítésre. 
(Öpt. 45/A. § (6) bekezdés) 
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• Milyen döntéseket kell meghoznia az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a 
végelszámolási eljárás során tartott második 
közgyűlésén? 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a 
végelszámolási eljárás során tartott második 
közgyűlésén az alábbiakban kell döntést 
hoznia: 
a) tevékenységet lezáró beszámoló 

elfogadása (Ctv. 98. § (3) bekezdés a) 
pontja, Öpt. 23. § (1) bekezdés d) pontja; a 
végelszámolás számviteli feladatairól szóló 
72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (Korm. 
rendelet) 3. § (2) bekezdés és 4. § (1) 
bekezdés) 

b) végelszámolási nyitó mérleg elfogadása 
(Ctv. 107. § (1) bekezdés) 
 

• Mennyi időn belül kell a tevékenységet lezáró 
beszámolót az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár közgyűlésének elfogadnia? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
közgyűlésének a tevékenységet lezáró 
beszámolót a végelszámolás kezdő időpontjától 
számított 30 napon belül el kell fogadnia. 
(Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés)  
 

• A tevékenységet lezáró beszámoló 
mérlegforduló napja és a végelszámolás kezdő 
időpontja egy naptári napra eshet? 
 
A tevékenységet lezáró beszámoló 
mérlegforduló napja és a végelszámolás kezdő 
napja egy naptári napra nem eshet. A 
tevékenységet lezáró beszámoló mérlegforduló 
napja a végelszámolás kezdő napja előtti 
naptári nap. 
 
A végelszámolási nyitó mérleg kezdő napja a 
végelszámolás kezdő napja. (Korm. 2. § (1) 
bekezdés, 4. § (1) bekezdés) 

• Mennyi időn belül kell lefolytatni a 
végelszámolást? 
 
A végelszámolást az arról való döntéstől 
számított 1 éven belül le kell folytatni. Az MNB a 
pénztár kérésére a határidőt egy alkalommal, 
legfeljebb 1 évvel meghosszabbíthatja (Öpt. 
45/A. § (8) bekezdés). 
 

• Meghosszabbítható a végelszámolási 
határidő? 
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A végelszámolási határidő meghosszabbítását 
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár az 
egyéves határidő lejárta előtt az MNB-nél 
indokolt kérelem benyújtásával kérelmezheti, 
amennyiben előreláthatólag nem tudja az 
egyéves határidőn belül a végelszámolási záró 
mérleget elfogadni és a végelszámolási eljárást 
befejezni. (Öpt. 45/A. § (8)-(9) bekezdés 
 

• Milyen következménye lehet annak, ha az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a 
végelszámolási eljárását az arról szóló döntést 
követő egy éven belül nem fejezi be és a 
végelszámolási eljárás határidejének 
meghosszabbítását sem kezdeményezte? 
 
Az MNB a bíróságnál kezdeményezheti az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
felszámolását. (Öpt. 45/A. § (8)-(9) bekezdés) 
 

• Mit kell tartalmaznia a végelszámolási eljárás 
lefolytatására vonatkozó határidő 
meghosszabbítása iránti kérelemnek? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
végelszámolási eljárás lefolytatására vonatkozó 
határidő meghosszabbítása iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell: 
a) annak okát/okait, hogy miért nem tudta a 

végelszámolást az 1 éves határidőn belül 
lefolytatni; 

b) részletes ütemtervet a tervezett lépések 
határidejéről, megjelölve a végelszámolás 
lezárásának határidejét, vagyis azt az 
időpontot ameddig az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár kéri a határidő 
meghosszabbítását. (Öpt. 45/A. § (8)-(9) 
bekezdés 
 

• Meddig nem fejezhető be a végelszámolás? 
 
Nem lehet befejezni a végelszámolást, ha a 
pénztárral szemben hatósági vagy bírósági 
eljárás van folyamatban. A végelszámolást 
továbbá nem lehet addig befejezni, amíg az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak olyan 
ismert követelése vagy tartozása áll fenn, 
amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem 
rendelkeztek. (Ctv. 95. § (4) bekezdés, 112. § (5) 
bekezdés)  
 

• Milyen döntéseket kell az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárnak a végelszámolási eljárás 
befejezéséről szóló közgyűlésén meghoznia? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a 
végelszámolási eljárás során legalább három 
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közgyűlést kell tartania, azonban az MNB 
felhívása alapján további közgyűlés megtartása 
is szükségessé válhat. 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a 
végelszámolási eljárás befejezéséről szóló 
közgyűlésen ellenőrző bizottsági véleménnyel 
és könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztottan 
az alábbiakat kell jóváhagynia: 

a) adóbevallásokat; 
b) számviteli jogszabályokban előírt, a 

végelszámoláshoz szükséges 
dokumentumokat (pld.: végelszámolási 
záró beszámoló); 

c) vagyonfelosztási javaslatot, amely 
javaslatot tartalmaz a végelszámoló 
díjazására, az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár iratainak elhelyezésére és az azzal 
kapcsolatos költségekre, 

d) felosztott vagyon kiadásának időpontjáról; 
e) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 

vagyoni részesedésével működő 
jogalanyok sorsára vonatkozó javaslatot. 
(Ctv. 111. § (1) és (3) bekezdés, 112. § (3) 
bekezdés) 

A végelszámolás eljárás befejezéséről szóló 
közgyűlésen a végelszámolónak tájékoztatnia 
kell a közgyűlést, hogy a Cégközlönyben 
közzétett hitelezői felhívást követően hitelezői 
igény került-e bejelentésre, valamint az ismert 
hitelezői követelések kiegyenlítésre kerültek-e. 

A közgyűlés az előterjesztett iratok, illetve a 
vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, 
amelyben dönthet a jogok engedményezéséről 
és a kötelezettségek átruházásáról, illetve az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
tartozásának más által történő átvállalásáról. 
(Ctv. 111. § (3) bekezdés) 

• Mit kell tenni annak a pénztátagnak a 
követelésével, aki a végelszámoló felhívására 
nem nyilatkozik az Öpt. 45/A. § (4) 
bekezdésében foglaltakról? 
 
Amennyiben a pénztártag a végelszámoló 
felhívására legkésőbb a végelszámolást lezáró 
közgyűlés időpontjáig nem nyilatkozik arról, 
hogy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
jogutód nélküli megszűnésére figyelemmel 
másik pénztárba átlép vagy egy összegben veszi 
fel a rá jutó vagyonrészt, akkor a követelését az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár székhelye 
szerint illetékes járásbíróságon bírósági letétbe 
kell helyezni. (Öpt. 45/A. § (7) bekezdés, 
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27/2003. (VII. 2.) IM rendelet (IM rendelet) 14. § 
(1) és 83) bekezdés)  
 

• Mit kell tennie a végelszámolónak az elhunyt 
pénztártag ismeretlen helyen tartózkodó 
kedvezményezettjének vagy örökösének a 
követelésével? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a 
végelszámolási eljárását addig nem fejezheti be, 
amíg olyan ismert követelése vagy tartozása áll 
fenn, amelyről a vagyonfelosztási javaslatban 
nem rendelkezett. (Ctv. 112. § (5) bekezdés) 
 
Figyelemmel arra, hogy az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár jogutód nélkül megszűnik, a 
végelszámolónak az elhunyt pénztártag 
ismeretlen helyen tartózkodó 
kedvezményezettjével vagy örökösével is el kell 
számolnia. 
 
Ha a végelszámoló rendelkezésére álló iratok 
(pld.: halotti anyakönyvi kivonat, 
hagyatékátadó végzés) szerint igazolt, hogy a 
pénztártag elhalálozott és kedvezményezettje 
vagy örököse ismeretlen helyen tartózkodik 
(sikertelen lakcímkutatás), úgy a 
végelszámolónak a kedvezményezettre, illetve 
örökösre eső vagyonrészt a kedvezményezett, 
illetve az örökös javára annak „lakóhelye” 
szerint illetékes járásbíróságnál bírói letétbe kell 
helyeznie. (Öpt. 16/A. (11) bekezdés) 
 
A követelés bírósági letétbe helyezésével 
összefüggésben a végelszámolónak letétbe 
helyezési kérelmet kell előterjesztenie az 
illetékes járásbíróságnál, amelyben többek 
között elő kell adnia – és igazolnia is kell –, hogy 
teljesítési letétbe kívánja helyezi a bírósági letéti 
számlára átutalt összeget, valamint azt, hogy a 
jogosult (kedvezményezett, illetve örökös) 
személye bizonytalan, a jogosult 
(kedvezményezett, örökös) ismeretlen helyen 
tartózkodik. (IM rendelet 14. § (1) és (3) 
bekezdés)  
 

• Hogyan igazolható, hogy kedvezményezett 
jelölés és hagyatéki eljárás lefolytatásának 
hiányában, hogy ki az elhunyt pénztártag 
törvényes örököse? 
 
A pénztártag halála esetén az egyéni számla 
nem képezi a hagyaték részét. (Öpt. 16/A. § (1) 
bekezdés) 
 
A kedvezményezett(ek) a pénztártag halálának 
időpontjában az egyéni számla kizárólagos 
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tulajdonosává válik (válnak). (Öpt. 16/A. § (8) 
bekezdés) 
 
Ha az elhunyt pénztártag kedvezményezettet 
nem jelölt, és utána hagyaték sem maradt, úgy 
hagyatéki eljárás lefolytatásának hiányában is 
igazolható az örökösi jogállás. 
 
Az(ok) a személy(ek), akik az örökölés 
törvényben szabályozott rendje szerint az 
elhunyt pénztártag természetes személy 
örökösének minősül(nek), az elhunyt pénztártag 
utolsó lakóhelye szerint illetékes közjegyzőtől 
hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti(k) az 
örökösi jogállás igazolása céljából. 
 

• Mikor köteles az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár tevékenysége lezárásának 
engedélyezése iránti kérelmét az MNB részére 
benyújtani? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a 
legfőbb szervének – a végelszámolási eljárás 
befejezésével összefüggésben – a Ctv. 111. § (1) 
bekezdése szerinti kérdésekben hozott döntését 
követő 30 napon belül köteles a tevékenysége 
lezárása iránti kérelmet az MNB-hez 
benyújtani. (Öpt. 45/A. § (1) bekezdés) 

• A bíróság mikor törli az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárat a bírósági nyilvántartásból? 
 
A bíróság az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztárat az MNB tevékenységet lezáró 
határozatának véglegessé válását követően törli 
a nyilvántartásból. (Öpt. 45/A. § (1) bekezdés) 

A végelszámoló az MNB önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár tevékenységének lezárásáról 
szóló határozatának véglegessé válását 
követően köteles az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár törlését kérnie. (a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról szóló és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény 4. § h) pontja, 25. §-27. §) 

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 elektronikus űrlapon kell az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár megszűntetésére 
irányuló szándékot és a végelszámoló 
személyét bejelenteni? 
 
Az ERA-rendszerben az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár megszűntetésére irányuló 
szándékot és a végelszámoló személyét az 
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„Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
megszűntetésére irányuló szándékra vonatkozó 
bejelentés” elnevezésű ONYB_1017 számú 
elektronikus űrlapon kell az MNB részére 
bejelenteni. 
 

• Milyen elektronikus űrlapon kell az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár tevékenysége 
lezárásának engedélyezése iránti kérelmet az 
MNB részére benyújtani? 
 
Az ERA-rendszerben az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár tevékenysége lezárásának 
engedélyezése iránti kérelmet az „Önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár tevékenysége 
lezárásának engedélyezése iránti kérelem” 
elnevezésű ONYE_1026 számú elektronikus 
űrlapon kell az MNB részére benyújtania.  
 

• A hitelezőknek szóló felhívás megtörténtét 
hogyan igazolja az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár? 
 
A végelszámolási eljárás megindításával 
összefüggésben az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár hitelezőinek felhívására vonatkozó 
Cégközlöny kivonattal. 
 

• Hogyan kell a végelszámolási eljárással 
összefüggésben elfogadott mérleget az MNB 
részére benyújtani? 
 
A végelszámolás során készítendő valamennyi 
mérleget tételes leltárral alátámasztva, 
valamint könyvvizsgálói hitelesítéssel ellátva 
kell az MNB részére benyújtani.  
 

• Mikor kell igazolnia az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárnak az MNB részére, hogy a 
végelszámoló teljesítette az Öpt. 45/A. § (7) 
bekezdése szerinti tájékoztatási 
kötelezettségét? 
 
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
tevékenysége lezárásának engedélyezése iránti 
kérelemhez csatolni kell a végelszámoló 
nyilatkozatát, hogy a tagokat a végelszámolás 
kezdő időpontját követő 30 napon belül 
kiküldött levélben tájékoztatta a jogutód nélküli 
megszűnésről és 15 napos határidő tűzésével 
felszólította az átlépési szándék vagy a tagi 
követelés egyösszegű felvételére vonatkozó 
szándék bejelentésére.  
 

• Hogyan kell igazolnia a tevékenység 
lezárásának engedélyezése során az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárnak, hogy a 
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tagokkal, kedvezményezettekkel és 
örökösökkel elszámolt? 
 
A végelszámoló az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár tevékenysége lezárásának 
engedélyezése iránti kérelméhez csatolja a 
vagyonfelosztási javaslatot és ahhoz 
kapcsolódó tagi leltárt, valamint a követelések 
kifizetését igazoló bizonylatokat és a 
végelszámoló nyilatkozatát, hogy a 
vagyonfelosztási javaslat elfogadását követő 
15 napon belül a tagi követelések kifizetésre 
kerültek. (Öpt. 45/A. § (10) bekezdés. 
 

• Hogyan kell igazolni a tevékenység 
lezárásának engedélyezése iránt indult 
eljárásban, hogy az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárral szemben hatósági vagy 
bírósági eljárás nincs folyamatban? 
 
A végelszámoló büntetőjogi felelősségének 
tudatában nyilatkozatot tesz, hogy az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárral szemben 
hatósági vagy bírósági eljárás nincs 
folyamatban, valamint csatolja az állami 
adóhatóság nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztárnak adótartozása nincs és vele szemben 
hatósági eljárás nincs folyamatban. Ctv. 95. § 
(3)-(4) bekezdés) 
 

• Hogyan kell igazolni a tevékenység 
lezárásának engedélyezése iránt indult 
eljárásban, hogy az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár valamennyi tartozását 
kiegyenlítette? 
 
Csatolni kell a végelszámoló nyilatkozatát, hogy 
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
valamennyi tartozását kiegyenlítette, és az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak nincs 
olyan ismert követelése, amelyről a 
vagyonfelosztási javaslatban nem 
rendelkeztek. 
 
Amennyiben a végelszámolási eljárás 
befejezésével összefüggésben 
engedményezésre, tartozásátvállalásra, vagy 
követelés átruházására került sor, úgy erre 
vonatkozó iratok benyújtás is szükséges. 
 
FIGYELEM! Az önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztári tevékenység lezárásának 

engedélyezésével kapcsolatos tudnivalókról 

további tájékoztatás található az 

engedélyezési útmutatók között. 



 

 12/12 

 

 


