
 

Tájékoztató a biztosítók minimális tőkeszükséglet számításához alkalmazandó minimális 
tőkeszükséglet abszolút alsó korlátjának 2022.10.19 – 2022.12.31 időszakra érvényes 
forintértékéről 
 
Az Európai Unió Hivatalos lapjában 2021.10.19-én közzétett, Értesítés a biztosítási és 
viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009/138/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben (Szolvencia II) meghatározott összegek inflációval összhangban 
történő kiigazításáról (2021/C 423/12) alapján a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 
törvény (Bit.) 102. §-a, 2022.10.19 hatállyal az alábbiak szerint módosult.  
A Bit. 102. § (1) és (2) bekezdése értelmében a minimális tőkeszükséglet nem lehet kevesebb, mint 
a biztosító vagy a viszontbiztosító szavatolótőke-szükségletének huszonöt százaléka, és nem 
haladhatja meg annak negyvenöt százalékát. Ha az így meghatározott összeg alacsonyabb, mint az 
a)-c) pontban meghatározott összegek, akkor minimális tőkeszükséglet abszolút alsó korlátja: 
a) nem-életbiztosítási ágat művelő biztosító esetén: 2 700 000 euró, azonban a Bit. 1. melléklet A) 
rész 10-15. pontban meghatározott ágazatok bármelyikének művelésére vonatkozó engedéllyel 
rendelkező biztosító esetén 4 000 000 euró, 
b) életbiztosítási ágat művelő biztosító esetén 4 000 000 euró, 
c) viszontbiztosítást művelő biztosító esetén 3 900 000 euró, kivéve a zárt viszontbiztosítót, 
amelynek minimális tőkeszükséglete nem lehet kisebb, mint 1 300 000 euró. 
 
A Bit. 102. § (3) bekezdésének megfelelően a biztosítási áganként meghatározott minimális 
tőkeszükségletek – ideértve a minimális tőkeszükséglet abszolút alsó korlátjára vonatkozó 
összegeket is – összeadódnak, ha a biztosító az élet- és nem-életbiztosítási ág együttes művelésére 
vonatkozó engedéllyel rendelkezik. 
 
A fenti, euróban előírt összegek forintban meghatározott értéke 2022.10.19 – 2022.12.31 
időszakra módosult. Az MNB a Bit. 5. § (2) bekezdése alapján a 2022.10.19-étől 2022.12.31-ig tartó 
alkalmazási időszakra vonatkozó forintban meghatározott összegeket az alkalmazási időszakot 
megelőző naptári év első tíz hónapjára és az euró forintra való átszámítására vonatkozó – MNB 
által közzétett – hivatalos napi árfolyamok átlagának alkalmazásával, a következő milliós 
forintértékekre felkerekítve teszi közzé e helyen.  
 
A fentiek alapján az MNB honlapján hivatalosan közzétett napi árfolyamok átlaga a 2021.01.04 - 
2021.10.31-ig terjedő időszakra: 356,981095238096 Ft/EUR. 
 
Ennek megfelelően a fenti jogszabályban, euróban meghatározott minimális tőkeszükséglet 
abszolút alsó korlátjára vonatkozó összegek forintban meghatározott értéke a 2022.10.19 -
2022.12.31 időszakra vonatkozóan az alábbi: 
 

2022.10.19-től 2022.12.31-ig 
2,7 millió euró 964 millió forint 
4 millió euró 1 428 millió forint 

3,9 millió euró 1 393 millió forint 
1,3 millió euró 465 millió forint 

 


