
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-II-50024/2011. számú határozata a 

Porsche Biztosításközvetítő Kft. számára független biztosításközvetítői (többes ügynöki) 

tevékenység végzésének engedélyezése tárgyában 

 

A Porsche Biztosításközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, 

Fáy u. 27.) (Társaság) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhely: 1013 

Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) benyújtott kérelemre indult eljárásban Dr. Szász 

Károly, a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az alábbi  

 

h a t á r o z a t o t  

hozom. 

1. Engedélyezem a Társaság számára a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 

2003. évi LX. törvény (Bit.) 33. § (1) bekezdésében meghatározott biztosításközvetítői 

tevékenység többes ügynökként történő végzését. 

2. Engedélyezem a következő személy tevékenységirányítóként történő foglalkoztatását: 

 

Név Lakóhely Anyja neve 

D. Valéria (Budapest, …) (…) 

3. Jóváhagyom a Társaság pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

szabályzatát (Szabályzat). A Társaság a Szabályzatot a jelen határozat 

kézhezvételétől kezdve jogosult és köteles alkalmazni. 

A Felügyelet nyilvántartásba veszi a Társaság nevét, székhelyét és tevékenység irányítójának 

nevét. 

A Társaságnak a többes ügynöki tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel a tevékenység folytatása során folyamatosan rendelkeznie kell.  

A Bit. 207. § (1)-(4) bekezdése alapján a többes ügynök köteles felügyeleti díj címén évi 

minden ötven – általa, továbbá a részéről megbízott gazdálkodó szervezet által alkalmazott, 

vagy megbízott – biztosításközvetítő természetes személy után ötvenezer forintot, de legalább 

ötvenezer forintot egy összegben, a Felügyelet 10032000-00283834-00000000 számú 

számlájára megfizetni. A Társaság a felügyeleti díj fizetésére engedélyének birtokában 

folyamatosan köteles. Fizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amikor az engedélyét 

a Felügyelet a Bit. 40. § (1) bekezdésére tekintettel vagy a Társaság kérelmére visszavonja. 

*** 

A határozatot a Bit. már hivatkozott jogszabályhelyei, a Bit. 38. § (1) és (5)-(6) bekezdései, 

39. §-a, 57. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 5. § a) pontja, 

illetve 33. § (2) bekezdése alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. 

évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam 

meg. 

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat indokolását és a 

jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ának (4) bekezdésének a) pontja alapján 

mellőztem. 

 

Budapest, 2011.október 7.                      

 

 Dr. Csere Bálint s.k., 

                a PSZÁF ügyvezető igazgatója 
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