Jogszabályok a Biztosításközvetítői hatósági képzéshez és vizsgához
I. Magyar jogszabályok
1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról
2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról
1989. évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétről
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok
panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes
szabályokról
54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet a technikai kamatláb maximális mértékéről
58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó
személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről
36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó
megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági
követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeirő
39/2014. (X. 9.) MNB rendelet a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával,
nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról
28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó
szabályokról
56/2015.(XII.22.) MNB rendelet az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről
82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és
közzétételéről
284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának
módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla
és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól
44/2015. (III.12.) Korm. rendelet a többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés
minimális tartalmi követelményeiről
48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs
rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
II. Európai uniós jogszabályok
Az Európai Parlament és Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó
prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelete (CRR)
A hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési
vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló 2013/36/EU irányelv (CRDIV)
Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete a piaci visszaélésekről (piaci
visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és
a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/57/EU irányelve a piaci visszaélések büntetőjogi
szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv)
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Az Európai Parlament és Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (átdolgozás)
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 2014/91/EU irányelve az átruházható
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló -2009/65/EK irányelvnek a
letétkezelői funkciók, a javadalmazási politikák és a szankciók tekintetében történő
módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök
piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás)
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet)
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