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Állásfoglalás hátramaradottak segélyezésének kiszervezésével kapcsolatosan (a díj szolgáltató részére történő 
átutalása a jogosult halálának bekövetkezése előtt megtörténik) 
 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
A Pénztár a beadványában (Beadvány) foglaltak szerint a „Hátramaradottak halál esetére szóló segélyezése” ellátást 
(Hátramaradottak Segélyezése) közösségi szolgáltatásként kívánja bevezetni úgy, hogy azt egy piaci szolgáltatón 
(Szolgáltató) keresztül kívánja tagjainak nyújtani. A Beadvány a Szolgáltatóval kapcsolatosan azt tartalmazza, hogy az 
nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) hatálya alá, tekintettel arra, hogy 
kizárólag halálesethez kapcsolódóan szervez szolgáltatásokat. A Szolgáltató a kiszervezett tevékenységért cserébe fix, 
tagonként megállapított összegű díjat kap a Pénztár fedezeti tartalékán belül nyilvántartott közösségi tartalékából. A 
Szolgáltató a közösségi alaphoz csatlakozott tag elhalálozása esetén teljeskörűen megtéríti a pénztártag temetésének 
költségeit.  
 
II.  A JOGKÉRDÉS 
 
1. A Pénztár bevezetheti-e a Hátramaradottak Segélyezését, akár egészségpénztári, akár önsegélyező pénztári szol-

gáltatásként? 
 

2. A Pénztár kiszervezheti-e a Hátramaradottak Segélyezésének nyújtását egyéb, nem a Bit. hatálya alá tartozó Szol-
gáltatóhoz?  
 

3. A Szolgáltatónak fizetendő díjat fizetheti-e a Pénztár a közösségi alapból (önsegélyező szolgáltatás szervezése 
keretén belül)?  

 
III.  A PÉNZTÁR ÁLLÁSPONTJA 
 
A Pénztár álláspontja kifejtése során hivatkozott arra, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. 
évi XCVI. törvény (Öpt.) alapján a Hátramaradottak Segélyezése szolgáltatást önsegélyező pénztárak és egészség-
pénztárak – utóbbiak az egészségügyi célú önsegélyező feladatok keretében − egyaránt nyújthatják. A Pénztár e 
körben utalt az Öpt. vonatkozó szabályaira: 
 

a) Az Öpt. az önsegélyező pénztárakra vonatkozó szolgáltatások körében kifejezetten utal a közösségi szolgál-
tatások nyújtására, annak feltételeire (Öpt. 50. §). Ez alapján a pénztárak egy vagy több szolgáltatási tarta-
lékot hozhatnak létre, melyeket a pénztártagok egyéni számlái terhére kell képezni. Az egyes közösségi 
szolgáltatásokat a pénztárak a fedezeti tartalékon belül létrehozott szolgáltatási tartalék terhére teljesítik. 
Az önsegélyező pénztárakban az egységes tagdíjak összegét, a szolgáltatások értékét és a szükséges alapok 
nagyságát évente kalkulálni kell. A szolgáltatások lehetséges értékének összegét és az alapok nagyságát a 
Pénztár által vállalt szolgáltatások összetétele és a megfizetett tagdíjak szolgáltatásra fordítandó részének 
összege határozza meg. 
 

b) Az Öpt. az egészségpénztárakra vonatkozó szabályok között is utal a több pénztártag egyéni egészségszám-
lájának egyidejű megterhelésével nyújtott szolgáltatásokra (Öpt. 51. §). Ez alapján az egyes szolgáltatások 
kiadásainak kiegyenlítését - az alapszabályban foglaltak szerint - a szolgáltatásra jogosult tag egyéni       
egészségszámlájának megterhelésével, vagy több pénztártag egyéni egészségszámlájának egyidejű megter-
helésével kell biztosítani. Amennyiben a pénztár nyújt olyan szolgáltatást, amelynek fedezetét több pénz-
tártag egyéni egészségszámlájának egyidejű megterhelésével biztosítja, akkor az alapszabálynak rendelkez-
nie kell a fedezeti alapon belül elkülönítetten az egyes szolgáltatások fedezetének létrehozásáról, annak 
mértékéről, felhasználásának módjáról, illetve az egyéni számláknak a közös szolgáltatás fedezetéül szolgáló 
együttes és arányos megterheléséről is. 

 
A Pénztár álláspontja kifejtése során áttekintette a vonatkozó állásfoglalásokat is, ezzel kapcsolatosan hivatkozott a 
felügyeleti hatóság egy korábbi állásfoglalásában kifejtettekre. Az említett állásfoglalás azt tartalmazza, hogy az Öpt. 
az önsegélyező pénztárak esetében − az egészségpénztárra vonatkozó szabályoktól eltérően − nem teszi lehetővé, 
hogy a pénztár tagjai részére szolgáltatást vásároljon, ebből következően valamennyi szolgáltatást maga kell, hogy 
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biztosítson. Ennek alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályellenesnek minősítette azt az esetet, 
amikor az önsegélyező pénztár valamely szolgáltatását nem maga nyújtja, hanem mástól vásárolja meg, a fedezeti 
alap terhére kötelezettséget vállalva. A hivatkozott állásfoglalásban (Állásfoglalás) az érintett intézmény – a Pénztár-
tól eltérően – egy biztosítóhoz kívánta a szolgáltatás nyújtását kiszervezni.  
 
A Pénztár számára nem egyértelmű, hogy a közösségi tartaléka terhére finanszírozandó Hátramaradottak Segélyezé-
se szolgáltatást kiszervezheti-e egy, nem a Bit. hatálya alá tartozó szolgáltatóhoz. 
 
III. Az MNB álláspontja 
 
Az MNB a vonatkozó jogszabályszakaszok alapján az alábbi álláspontot alakította ki a jelen állásfoglalás II. pontjában 
foglalt jogkérdésekkel kapcsolatosan.  
 
IV.2.1 Az önsegélyező és egészségpénztári szolgáltatásokról általában 
 
Az önsegélyező pénztárak pénzbeli ellátást (Öpt. 50/B. § (1) bekezdés), míg az egészségpénztárak a pénzbeli ellátások 
mellett − szolgáltatásszervező útján − természetbeni ellátásokat is nyújthatnak (Öpt. 51. § (3) bekezdés, 51/B. § (1) 
bekezdés). Az említett típusú pénztárak a szolgáltatásokat valamilyen szociális kockázat bekövetkezte (például mun-
kanélküliség – Öpt. 50/B. § (1) bekezdés szerinti munkanélküliségi ellátások), jövedelemkiesés (Öpt. 50/B. § (1) be-
kezdés d) pontja – pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási ellátás), az egészségi állapotban bekövetkezett negatív 
változás (egészségügyi szolgáltatás igénybevétele - Öpt. 51/B. § (1) bekezdés a) pont) vagy annak elkerülését célzó 
prevenciós szolgáltatás (Öpt. 51/E. §) igénybevétele esetén finanszírozhatják. 
 
A fenti esetekben – és más egészségpénztári-, illetve önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtása során is − a tagok 
a pénztári kifizetést megalapozó, az Öpt.-ben meghatározott esemény bekövetkezte után vagy állapot fennállása 
alatt, illetve kiadás igazolásának ellenében igényelhetik a pénztári szolgáltatást.  
 
Az Öpt. egy kivételt nevesít az 51/B. § (1) bekezdés m) pontjában: a szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások 
(betegség biztosítások) díjának fizetését. Ezen szolgáltatás esetében a Pénztár szolgáltatása a biztosítási díj fizetése a 
tagi megtakarítás terhére – aminek nem feltétele valamilyen esemény bekövetkezte vagy állapot fennállása, illetve 
kiadás igazolása −, azzal hogy a biztosítási esemény bekövetkeztét követően a biztosító nyújt a tag részére biztosítási 
szolgáltatást.  
 
Minthogy az Öpt. 36. § (4) bekezdés a) pont alapján a szolgáltatási kiadások a fedezeti alapból teljesíthetők, a szolgál-
tatáskifizetés a tagi egyéni (egészség)számla, illetve a fedezeti tartalékon belül létrehozott közösségi tartalék terhére 
történik. A fentiek alapján tehát a fedezeti tartalék – ideértve az azon belül nyilvántartott közösségi tartalékot, illetve 
egyéni számlát − terhére kifizetés mindig valamely pénztári jogszabályban nevesített jogcímen teljesíthető. 
 
IV.2.2 A Pénztár kérdéseinek megválaszolása  
 

1. A Pénztár bevezetheti-e a Hátramaradottak Segélyezését, akár egészségpénztári, akár önsegélyező pénztári 
szolgáltatásként?  
 

Amint arra a Pénztár is hivatkozott, a Hátramaradottak Segélyezése szolgáltatást az Öpt. az egészségpénztári és az 
önsegélyező pénztári szolgáltatások között egyaránt tartalmazza. A Hátramaradottak Segélyezése azonban eltérő 
feltételek mellett nyújtható (i) önsegélyező pénztári szolgáltatásként, illetve (ii) egészségpénztári szolgáltatásként. (i) 
Önsegélyező pénztári ellátásként ugyanis a szolgáltatás a tag és közeli hozzátartozója halála esetén is igénybe vehe-
tő, míg (ii) egészségpénztári szolgáltatásként csak a pénztártag halála esetén finanszírozható. (Az egyéni számla ter-
hére – tehát nem közösségi szolgáltatásként − történő finanszírozás esetében további különbség, hogy önsegélyező 
pénztári szolgáltatásként történő finanszírozás esetén alkalmazandó az Öpt. 50. § (2) bekezdésében meghatározott 
úgynevezett 180 napos szabály). 
 
A fentiek alapján a Pénztárnak a megbízható és körültekintő működésnek megfelelő belső szabályozás megteremté-
se érdekében (Öpt. 64. § (5) bekezdés d) pontja) meg kell határoznia, hogy az egészségpénztári vagy az önsegélyező 
pénztári szabályozásnak megfelelően kívánja-e a Hátramaradottak Segélyezése szolgáltatást nyújtani. Célszerűbbnek 
mutatkozik az önsegélyező pénztári szolgáltatásként történő finanszírozás, mert az szélesebb körű felhasználási lehe-
tőséget biztosít. 
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Az említettek alapján a Pénztár bevezetheti szolgáltatásai közé a Hátramaradottak Segélyezését egészségpénztári 
vagy önsegélyező pénztári szolgáltatásként. 

 
2. A Pénztár kiszervezheti-e a Hátramaradottak Segélyezésének nyújtását egyéb, nem a Bit. hatálya alá tartozó 

Szolgáltatóhoz? 
3. A Szolgáltatónak fizetendő díjat fizetheti-e a Pénztár a közösségi alapból (önsegélyező szolgáltatás szervezése 

keretén belül)? 
 

A Beadvány nem tartalmazza, hogy mely törvény szabályozza a Szolgáltató működését, csupán annyit rögzít, hogy a 
Szolgáltató nem a Bit. hatálya alá tartozik. Ez okból az MNB a Pénztár fenti kérdését kizárólag a pénztári szabályozás-
nak történő megfelelés szempontjából vizsgálta. 
 
A Beadványban foglaltak alapján a Szolgáltató kiszervezett tevékenységéért – vagyis a közösségi alaphoz csatlakozott 
tag elhalálozása esetén a pénztártag temetési költségének teljes körű fedezéséért − cserébe fix, tagonként megálla-
pított összegű díjat kap a Pénztár közösségi tartalékából. A fentiekből következően a Pénztár folyamatosan teljesíte-
ne díjfizetést a fedezeti tartalék részét képező közösségi tartalék terhére a Szolgáltatónak, ugyanakkor a Szolgáltató 
csak a tag halálának bekövetkeztét követően – tehát akár évtizedekkel később – teljesítene.  
 
Amint arra az MNB a jelen állásfoglalás IV.2.1 pontjában hivatkozott, az Öpt. 36. § (4) bekezdés a) pont alapján a 
szolgáltatási kiadások a fedezeti alapból egy kivételtől eltekintve a törvényben meghatározott esemény – a Hátrama-
radottak Segélyezése esetében a halál – bekövetkeztét, illetve kiadás igazolását követően teljesíthetők. (A kivétel a 
már említett szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése.) A Hátramara-
dottak Segélyezése szolgáltatás teljesítésének eseményhez kötöttségére utal a szolgáltatás megnevezése is az Öpt.-
ben: A Hátramaradottak Segélyezése szolgáltatás teljes neve önsegélyező pénztári szolgáltatásként „hátramaradot-
tak segélyezése halál esetén” (Öpt. 50/B. § (1) bekezdés e) pont); míg egészségpénztári szolgáltatásként „hátramara-
dottak segélyezése: a pénztártag halála esetén” (Öpt. 51/B. § (1) bekezdés k) pontja). A fentiek alapján a Szolgáltató 
részére – a pénztártag halála előtt − fizetendő fix díj nem minősül szolgáltatásnak, így a fedezeti tartalék terhére ilyen 
jogcímen nem teljesíthető kifizetés. A Pénztár által feltett jogkérdés megválaszolása szempontjából – törvényes kifi-
zetési jogcím hiányában − annak nincs jelentősége, hogy a Szolgáltató – az Állásfoglalásban foglaltaktól eltérően − 
nem a Bit. hatálya alá tartozó intézmény. 
 
Az említett okokból a Pénztár a Hátramaradottak Segélyezésének nyújtását nem szervezheti ki. (A 2. kérdésre 
adott válaszra tekintettel a 3. kérdés megválaszolása okafogyottá vált.) 
 

*** 
 
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az MNB a véleményét kizárólag a Pénztár által rendelkezésre bocsátott informá-
ciók alapján alakította ki. Az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak a Pénztár által előadott tényállásra vonatkozik. 
Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a 
bíróságra nézve nincs kötelező tartalma.  
  
 
Budapest, 2018. augusztus 23. 
 
 


