
 

 

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításokkal kapcsolatos tájékoztatási 

kötelezettség 

 

I. TÉNYÁLLÁS 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) állásfoglalás iránti kérelmet 

benyújtó biztosító (Biztosító) ügyfelei részére befektetési egységekhez kötött életbiztosítási 

terméket nyújt, az általa létrehozott eszközalapok vagyonkezelését ellátó befektetési 

alapkezelő (Alapkezelő) a Kérelem szerint többek között jogosult: 

 a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi 

CXCIII. törvény (Batv.) 4. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont alapján a befektetők 

részére információt szolgáltatni, 

 a Batv. 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján a befektetési alapkezelő által az értékesítést 

végző személyek oktatására és részükre írásos, illetve szóbeli információ rendszeres 

szolgáltatására az értékesítéshez szükséges, illetve indokolt módon és mértékben, 

továbbá a forgalmazás anyagi ösztönzésére, 

 Batv. 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján befektetési tanácsadást végezni. 

 

A Kérelemben foglaltak szerint – a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. 

évi LX. törvény (Bit.) 132. § (4) bekezdésében és 166. § (11) bekezdésében foglaltakra, 

illetve a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 

évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire is figyelemmel – a Biztosító kötelezettsége az 

eszközalap-választással kapcsolatos döntéshez szükséges, ellenőrzött és hiteles információ 

átadása az ügyfelei részére. 

 

A Kérelemnek megfelelően a Biztosító és az Alapkezelő áttekintette, hogy milyen 

rendszerben, gyakorisággal és adattartalommal lenne indokolt az információk átadása, 

„felmérve a fogyasztó ügyfelek által támasztott elvárásokat is”. Egyeztetésük eredményét a 

Biztosító a következők szerint foglalta össze: 

a) Az információ nyújtása az „Alapkezelő - Biztosító - Szerződött Partner - Ügyfél” 

láncon keresztül történne; a „Szerződött Partner” fogalmát, illetve szerepének 

meghatározását a Kérelem nem tartalmazza. 

b) A megosztani szándékozott információ heti, havi és negyedéves rendszerességgel 

tartalmazna piaci, gazdasági eseményekkel kapcsolatos összefoglalókat, ismertetőket, 

tájékoztatókat. A Kérelem alapján ide tartozna a megelőző időszak nemzetközi, illetve 

belföldi piaci, gazdasági eseményeinek összefoglalása (ezen belül akár „egy téma 

mélyebb ismertetése”), a különböző mutatókkal kapcsolatos tájékoztatás (pl. „főbb 

mutatók teljesítménye”, „az egyes eszközosztályok kilátásai a gazdasági mutatók 

alapján”), az eszközalapokkal kapcsolatos egyéb információk (pl. „súlyozások a 

portfolióban”, „eszközalapok mögöttes befektetési alapjainak teljesítményének 

mozgatói”, „eszközalapok és referencia indexük százalékos teljesítménye és szórása”, 

„mögöttes befektetési alapok teljesítménye és szórása, eszközalapok és mögöttes 

alapok alapkezelési díjai”). 

 

II. A JOGKÉRDÉSEK 

 

A Biztosító a Felügyelet állásfoglalását kérte arra vonatkozóan, hogy az általa felsorolt 

információk megosztásra kerülhetnek-e, különös tekintettel a befektetési vállalkozásokról és 

az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
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2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

befektetési elemzési tevékenységtől való elhatárolásra. 

 

III. A BIZTOSÍTÓ ÁLLÁSPONTJA 

 

A Biztosító az általa feltett jogkérdésekkel kapcsolatban saját álláspontját részletesen nem 

ismertette, mindössze azt adta elő, hogy véleménye szerint a Biztosító nem tudna eleget tenni 

a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének akkor, ha az 

általa meghatározott tájékoztatások közzététele nem lenne elfogadható. 

 

IV. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 

 

4.1. A kollektív portfóliókezelés – a Batv. 3. § 44. pontja alapján – a kollektív befektetési 

forma számára végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma 

létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

 

A kollektív portfóliókezelési tevékenység végzése a Batv. 4. § (1)-(2) bekezdése szerint 

előzetes hatósági engedélyhez kötött, amely engedély birtokában végezheti a befektetési 

alapkezelő – többek között – a következő tevékenységeket: 

 

(i) információszolgáltatás befektetők részére (a kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó 

adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátásán belül) [Batv. 4. § (2) 

bekezdés b) pont bb) alpont]; 

 

(ii) a befektetési alapkezelő által az értékesítést végző személyek oktatása és részükre 

írásos, illetve szóbeli információ rendszeres szolgáltatása az értékesítéshez szükséges, 

illetve indokolt módon és mértékben, továbbá a forgalmazás anyagi ösztönzése 

(értékesítés támogatása) [Batv. 4. § (2) bekezdés d) pont]. 

 

4.2. A kollektív portfóliókezelési tevékenység mellett a befektetési alapkezelő kizárólag a 

Batv. 4. § (3) bekezdésében felsorolt tevékenységeket végezheti rendszeres gazdasági 

tevékenysége keretében, ezen belül többek között portfóliókezelést és befektetési tanácsadást. 

E tevékenységek végzése esetén – a Batv. 4. § (6) bekezdése alapján – megfelelően 

alkalmazni kell a Bszt. vonatkozó rendelkezéseit. 

 

A Bszt. 3. § (3) bekezdésének megfelelően a befektetési alapkezelő a Batv-ben meghatározott 

körben befektetési szolgáltatási tevékenységet végezhet és befektetési szolgáltatási 

tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújthat azzal, hogy e tevékenysége, illetve 

szolgáltatása tekintetében – a Bszt. egyes előírásai kivételével – a befektetési vállalkozásra 

előírt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

4.3. A rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan 

végzett portfóliókezelés és befektetési tanácsadás befektetési szolgáltatási tevékenységnek 

minősül. [Bszt. 5. § (1) bekezdés d)-e) pontok] 

 

(i) A portfóliókezelés az a tevékenység, amelynek során az ügyfél eszközei előre 

meghatározott feltételek mellett, az ügyfél által adott megbízás alapján, az ügyfél 

javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az ügyfél a 

megszerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a 

nyereséget közvetlenül viseli. [Batv. 3. § 58. pont, Bszt. 4. § (2) bekezdés 53. pont] 
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(ii) A befektetési tanácsadás pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, 

személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, 

adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a 

befektetési vállalkozás által az ügyfél részére adott, a Bszt. szerinti előzetes és 

utólagos tájékoztatást. [Batv. 3. § 16. pont, Bszt. 4. § (2) bekezdés 9. pont] 

 

4.4. A befektetési elemzés a befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 

szolgáltatásnak minősül, és pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó, a 

tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti befektetési ajánlást jelent (ide nem 

értve a befektetési tanácsadást). [Bszt. 4. § (2) bekezdés 8. pont, 5. § (2) bekezdés f) pont] 

 

A Tpt. szerint a befektetési ajánlás pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak 

kibocsátójára vonatkozó olyan elemzés, javaslat vagy más információ, amelynek 

nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, amely 

alapján az nyilvánosságra kerülhet, befolyásolhatja, hogy a befektető saját vagy más pénzét, 

egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé. [Tpt. 5. § (1) 

bekezdés 9. pont] 

 

A befektetési elemzés – a Bszt. 8. § (1) bekezdése alapján, mint kiegészítő szolgáltatás – a 

Felügyelet engedélyével végezhető, illetve nyújtható. A Bszt. 76-77. §-ai a „befektetési 

elemzés objektív és tárgyilagos jellegére tekintettel … szigorú összeférhetetlenségi 

szabályokat fogalmaznak meg a befektetési elemzés készítésében résztvevők vagy azzal 

kapcsolatba kerülők esetében”. [Bszt. részletes indokolás a 76-77. §-hoz] 

 

A befektetési elemzést a Batv. 4. §-a nem sorolja fel a befektetési alapkezelő által végezhető 

tevékenységek között. A befektetési elemzés nem tartozik továbbá a Bit. 4. §-a szerinti 

biztosítási tevékenység, illetve az azzal közvetlenül összefüggő tevékenység körébe sem. [Bit. 

5. § (5)-(6) bekezdés] 

 

4.5. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás (UL életbiztosítás) olyan 

életbiztosítási termék, amelynél a biztosító a biztosítási szerződés alapján képzett 

biztosítástechnikai tartalékot az általa létrehozott, önálló befektetési politikával rendelkező, 

elkülönítetten kezelt – azonos értékű, elméleti elszámolási részekből (befektetési 

egységekből) álló – eszközállományokba (eszközalapokba) vagy más, befektetési 

alapkezelésre jogosult társaság által kezelt befektetési alapokba helyezi befektetés céljából, a 

szerződő választásától függően, a szerződésben előre meghatározott szabályok szerint. [Bit. 3. 

§ (1) bekezdés 4. pont] 

 

Az eszközalap a Bit. 3. § (1) bekezdés 18. pontjának megfelelően az UL életbiztosítások – a 

biztosítási szerződésben meghatározott levonásokkal csökkentett – díjából tőkebefektetés 

céljából létrehozott eszközállomány, amely a Bit. 134. §-ára is figyelemmel tartalmazhat a 

Bszt. 6. §-a szerinti pénzügyi eszközöket. 

 

A pénzügyi eszköz esetei között nem szerepel sem a biztosítási termék (ezen belül az UL 

életbiztosítás), sem az eszközalap, illetve a befektetési egység sem. [Batv. 3. § 57. pont, Bszt. 

6. §] 

 

4.6. Az UL életbiztosítások tartalékának fedezetét képező portfólió befektetése és kezelése 

során – többek között – a biztosítottat folyamatosan tájékoztatni kell az általa választott 
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portfólió részét képező pénzeszközök és pénzügyi eszközök piaci értékéről. [Bit. 132. § (4) 

bekezdés b) pont] 

 

Az UL életbiztosítások esetében továbbá – a Bit. 166. § (11) bekezdése alapján – a biztosító 

köteles lehetővé tenni, hogy a szerződő tájékozódhasson a befektetés elhelyezéséről, azaz a 

befektetéseinek fedezetéül szolgáló befektetési formák egymáshoz viszonyított arányáról, az 

egyes befektetési formák típusáról, valamint a befektetéseinek aktuális értékéről. A biztosítási 

szerződésnek tartalmaznia kell a befektetési egységhez kötött életbiztosítások befektetéseinek 

elhelyezéséről és értékéről való napi tájékozódási lehetőséget. [Bit. 96. § (1) bekezdés j) pont] 

 

A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás 

formájáról és tartalmáról szóló 33/2002. (XI. 16.) PM rendelet (33/2002. PM rendelet) – a 

szerződő részére nyújtandó éves egyszeri írásbeli tájékoztató mellett – rendelkezik a biztosító 

által minden munkanapon (a befektetési egységek vételi árfolyama és az eszközalapok nettó 

eszközértéke vonatkozásában), illetve havonta (az eszközalapok összetételével kapcsolatban) 

nyújtandó rendszeres nyilvános tájékoztatásról is. [33/2002. PM rendelet 5. §] 

 

4.7. A Bit. és a 33/2002. PM rendelet rendelkezésein túlmenően az alábbi ajánlások is 

érintik az ügyfelek, fogyasztók tájékoztatásának kérdését: 

 

a) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 13/2012. (XII.4.) számú, az 

UL életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek 

alkalmazásáról szóló ajánlása [II.3. pont] alapján az UL életbiztosítások 

vonatkozásában a biztosítóknak – az Fttv. rendelkezéseivel összhangban – az olyan 

ügyfél magatartását kell alapul venniük, aki ésszerűen tájékozottan, az adott 

helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el. Az elvárható 

figyelmesség és körültekintés szintjének mérlegelésekor tekintettel kell lenni az UL 

életbiztosítási termékek – az átlagos biztosítási termékekhez mérten vett – 

összetettségére, bonyolultságára. 

 

b) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2011. (IV.29.) számú, 

általános fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásával kapcsolatos ajánlása [IV.3. pont] 

szerint a pénzügyi szervezeteknek törekednie kell arra, hogy a fogyasztó érdekeit 

figyelembe véve, az ügyleti döntés szempontjából fontos információkat közérthető 

formában adják át, felismerve, hogy sokszor egy átlagosan tájékozott fogyasztónak is 

nehéz mérlegelnie, súlyoznia a szolgáltatásokkal kapcsolatos átláthatatlan mennyiségű 

információ alapján. 

 

4.8. A Bit. az ügyfél fogalmát a következők szerint határozza meg: ügyfél a szerződő, a 

biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy; az 

adatvédelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában ügyfél az is, aki a biztosító számára 

szerződéses ajánlatot tesz. [Bit. 3. § (1) bekezdés 61. pont] 

 

A Batv. 3. § 67. pontjának megfelelően ügyfél az, aki a Batv. alapján a befektetési 

alapkezelőtől szolgáltatást vesz igénybe, ide nem értve a befektetőt (tehát – a Batv. 3. § 18. 

pontja alapján – a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír 

tulajdonosát). 
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A Bszt. 4. § (2) bekezdés 66. pontja alapján ügyfél az, aki a Bszt. hatálya alá tartozó 

szolgáltatást vesz igénybe. A Bszt. 48. § (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosító szakmai 

ügyfélnek minősül. 

 

V. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

A Biztosító által feltett kérdésekkel kapcsolatban – a hivatkozott jogszabályokra is tekintettel 

– a Felügyelet álláspontja a következő: 

 

5.1. Amint arra a Kérelem is utal, az Alapkezelő – a Batv. 4. § (2) bekezdés b) pont bb) 

alpontja alapján, a kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben 

vagy egészben történő ellátása körében – jogosult a befektetők (a befektetési jegyek 

tulajdonosai) részére információt szolgáltatni. 

 

A Batv. 104-116. §-aihoz fűzött indokolásnak is megfelelően a „befektetési alapkezelőnek 

rendszeresen tájékoztatni kell a nyilvánosságot az általa kezelt nyilvános befektetési alap 

vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól”. A befektetési alapkezelőnek a 

befektetők tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettsége körébe tartozik többek között – a 

nyilvános nyílt végű befektetési alapok esetében – a naprakész kiemelt befektetői információ 

(Key Investor Information Document, KIID), valamint a Batv. 106. § (3) bekezdése szerinti 

éves és féléves jelentés, illetve havi portfóliójelentés elkészítése. A Batv. rendelkezik a 

fentiek kötelező tartalmával kapcsolatban, így különösen: 

(i) A havi portfóliójelentésnek tartalmaznia kell – egyebek mellett – a hónap utolsó nettó 

eszközértéke alapján a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott 

befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb 

eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési 

politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint 

(részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök). [Batv. 108. § a) pont] 

(ii) Az éves jelentés kötelező tartalma magában foglalja – a Batv. 107. § (1) bekezdésében 

felsorolt más elemek mellett – az összes egyéb olyan lényeges információ is, 

amelynek alapján a befektetők véleményt tudnak alkotni a befektetési alap 

tevékenységeinek fejlesztéséről és eredményeiről. 

(iii) Az éves és féléves jelentés minimális tartalmába tartozik többek között a befektetési 

alap összetételének – a Batv. 6. melléklet IV. szakasza szerinti – ismertetése, valamint 

annak elemzése. 

 

A befektetők tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségének jogszerű keretek közötti 

teljesítése nem jelenti azt, hogy az Alapkezelő olyan tevékenységet (befektetési elemzést) 

végez, amely tekintetében nem rendelkezik jogosultsággal. 

 

5.2. A Biztosító által létrehozott eszközalapokba tartozó, a Bszt. 6. §-a szerinti pénzügyi 

eszközöknek az Alapkezelő általi kezelése nem a Batv. 3. § 44. pontja szerinti kollektív 

portfóliókezelés, hanem – a Batv. 3. § 58. pontja, illetve a Bszt. 4. § (2) bekezdés 53. pontja 

szerinti – portfóliókezelési tevékenység (mint befektetési alapkezelő által is végezhető 

befektetési szolgáltatási tevékenység) keretében történhet. 

 

E jogviszony esetében a befektetők részére nyújtott információra vonatkozó szabályoktól 

eltérő előírásokat kell figyelembe venni. A portfóliókezelési tevékenység vonatkozásában a 

Biztosító az Alapkezelő (szakmai) ügyfelének minősül; az Alapkezelő a Biztosító ügyfeleivel 

közvetlenül nem kerül jogviszonyba. 



 

6 

 

Az Alapkezelő a Biztosító, mint ügyfele felé a Bszt. előírásainak (így különösen a Bszt. 68. §-

ának) megfelelően köteles tájékoztatást nyújtani a portfoliókezelési tevékenységével 

kapcsolatban. Az ügyfél részére adott, Bszt. szerinti előzetes és utólagos tájékoztatás nem 

minősül befektetési tanácsadásnak. A tájékoztatási kötelezettségének jogszerű keretek közötti 

teljesítése továbbá nem jelenti azt, hogy az Alapkezelő olyan tevékenységet (befektetési 

elemzést) végez, amely tekintetében nem rendelkezik jogosultsággal. 

 

5.3. A Kérelem alapján a – befektetési tanácsadás végzésére jogosult – Alapkezelő a 

portfoliókezelési tevékenysége vonatkozásában kötelezően nyújtandó tájékoztatás körét 

meghaladó olyan információt bocsátana (szakmai) ügyfele, a Biztosító rendelkezésére, 

amellyel kapcsolatban felmerült a befektetési elemzéstől történő elhatárolás kérdése. 

 

A Bszt. 76-77. §-ához fűzött indokolás szerint a befektetési elemzés és a befektetési 

tanácsadás „elhatárolódik egymástól, mind tartalmi elemeit, létrehozatalának körülményeit, 

mind a terjesztés módját tekintve”. 

 

A befektetési tanácsadás pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló 

ajánlás nyújtását jelenti; ez utóbbi jellemző egyben az egyes más tevékenységektől (pl. 

általános tájékoztatástól, reklámtevékenységtől, befektetési elemzéstől) történő elhatárolás 

alapja. A tanácsadás akkor minősül személyre szólónak, ha annak keretében a szolgáltatás 

nyújtója (az Alapkezelő) figyelembe veszi ügyfelének (a Biztosítónak) szolgáltatás 

nyújtásakor fennálló körülményeit, azoktól nem független. 

 

A befektetési tanácsadás fogalmának tehát lényeges tartalmi eleme a tevékenység egyedi, 

konkrét személyre szabott jellege. Ezt alátámasztja a Bizottság 2006. augusztus 10-i (a 

2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti 

követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott 

kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló) 2006/73/EK irányelve (MiFID 

Végrehajtási Irányelv) 9. szakasz 52. cikke is, amely szerint a „2004/39/EK irányelv 4. 

cikke (1) bekezdése 4. pontjának a „befektetési tanácsadásra” vonatkozó 

fogalommeghatározása alkalmazásában a személyre szóló ajánlás olyan ajánlás, amelyet 

valakinek befektetői vagy potenciális befektetői minőségében vagy a befektető vagy 

potenciális befektető meghatalmazottjának minőségében adnak. Az ajánlást az adott személy 

számára alkalmas vagy a személy körülményeinek figyelembe vételére alapuló módon kell 

előadni, … . Az ajánlás nem személyre szóló ajánlás, ha kizárólag terjesztési csatornák útján 

teszik közzé vagy a nyilvánosságra irányul.” 

 

A Kérelemben foglaltak szerint az Alapkezelő által nyújtandó tájékoztatás nem a Biztosító 

számára, hanem a Biztosító ügyfelei részére készülne; a tájékoztatás így nem személyre szóló, 

ezért – a Felügyelet rendelkezésére álló információ alapján – az adott esetben nem 

beszélhetünk befektetési tanácsadási tevékenységről. A nyilvánosság számára közölt 

információ esetében elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy az a befektetési elemzés körébe 

tartozik-e. 

 

5.4. A befektetési elemzés (pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó 

befektetési ajánlás) a Bszt. és a Tpt. meghatározásai alapján: 

(i) pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó, 

(ii) olyan elemzés, javaslat vagy más információ, 
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(iii) amelynek nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon történő 

hozzáférhetővé tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet, 

(iv) befolyásolhatja, hogy a befektető saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben 

vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé. 

 

A Felügyelet álláspontja szerint a Kérelemben vázolt, az Alapkezelő általi információ-

átadással kapcsolatos konstrukció több ponton a befektetési elemzés jellemzőit mutatja, 

illetve mutathatja a következők szerint: 

 

a) Az Alapkezelő az általa végzett portfóliókezelési tevékenység keretében az 

eszközalapokba tartozó pénzügyi eszközök kezelésével foglalkozik. (A 

portfóliókezelés a Bszt. definíciója alapján is pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett 

tevékenységet jelent.) Az Alapkezelő ehhez képest elsősorban az ilyen pénzügyi 

eszközökkel, illetve azok kibocsátójával kapcsolatos tájékoztatást nyújtana a Biztosító 

részére; ezt a Kérelem is több ponton megerősíti, mivel az Alapkezelő többek között a 

következő információkat is átadná: „egyes eszközosztályok kilátásai a gazdasági 

mutatók alapján”, „eszközalapok mögöttes befektetési alapjainak teljesítményének 

mozgatói”, „mögöttes befektetési alapok teljesítménye és szórása”. 

 

b) Az Alapkezelő által a Biztosító részére nyújtandó információval kapcsolatban a 

Kérelem több esetben különböző gazdasági vagy más eseményekből történő, pénzügyi 

eszközöket érintő következtetések levonására, elemzési tevékenységre is utal. 

(Például: „általában egy téma mélyebb ismertetése, pl. olasz választások hatása az 

Euro-zónára”, „eszközosztályok kilátásai a gazdasági mutatók alapján”, „eszközalapok 

mögöttes befektetési alapjainak teljesítményének mozgatói”). 

 

c) A Kérelem nem tartalmaz teljesen egyértelmű, részletes adatokat az információ 

terjesztése módjával kapcsolatban (így különösen nem határozza meg a vélhetően 

terjesztési csatornaként működő „Szerződött Partner” fogalmát, illetve hogy ezen 

keresztül pontosan milyen módon jutna el az információ az „Ügyfél” részére). Az 

azonban megállapítható, hogy – bár az Alapkezelő közvetlenül csak a Biztosító részére 

adna tájékoztatást – az információ végső soron nagyobb számú személy, a Biztosító 

ügyfelei részére válna hozzáférhetővé, és lehetséges, hogy e körön kívül is 

nyilvánosságra kerül. 

 

d) Az Alapkezelő által nyújtott információ nyilvánosságra kerülése esetén – a fenti b) 

pontban írtakra is figyelemmel – fennáll a befektetői döntés befolyásolásának elvi 

lehetősége: az információ alkalmas lehet arra, hogy befolyásoljon valamely személyt, 

befektetőt abban, hogy a saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy 

egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé, az esetleges döntését az információ 

tartalmára tekintettel hozza meg. 

 

Amennyiben a konjunktív jogszabályi feltételek valamelyike hiányzik, akkor befektetési 

elemzésről nem beszélhetünk. A fentiekre tekintettel, az adott információ tartalmától is 

függően azonban a Kérelemben vázolt konstrukció arra is vezethet, hogy az Alapkezelő olyan 

szolgáltatást nyújt a Biztosító részére, amely tevékenységet – a Batv. 4. § (3) bekezdésére 

figyelemmel – az Alapkezelő rendszeres gazdasági tevékenysége keretében nem végezhet. 

 

5.5. Az UL életbiztosítás nem tekinthető pénzügyi eszköznek: a biztosítási termék, illetve 

az eszközalap, a befektetési egység nem feleltethető meg a Bszt. 6. §-ában szereplő pénzügyi 
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eszközök egyik típusának sem, függetlenül attól, hogy az eszközalap tartalmazhat pénzügyi 

eszközöket. 

 

5.6. Az eszközalap olyan, tőkebefektetés céljából létrehozott eszközállomány, amelyre a 

Bit. speciális szabályozása az irányadó. Az UL biztosítási termékekkel, eszközalapokkal 

kapcsolatban a Biztosító által ügyfelei részére nyújtott tájékoztatás megfelelőségét a Bit., 

illetve az annak felhatalmazása alapján kiadott 33/2002. PM rendelet rendelkezései alapján 

kell értékelni. A tájékoztatási kötelezettség jogszerű keretek közötti teljesítése ebben az 

esetben sem jelentheti azt, hogy a Biztosító olyan tevékenységet végez, amely tekintetében 

nem rendelkezik jogosultsággal. 

 

A Bit. 132. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Biztosító a biztosítottat az általa választott 

portfólió részét képező pénzeszközök és pénzügyi eszközök piaci értékéről köteles 

folyamatosan tájékoztatni. E kötelezettség, illetve a Bit. 166. § (11) bekezdése szerinti és a 

33/2002. PM rendelet által előírt kötelező tájékoztatás nem jelenti az eszközalapokba tartozó 

pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, a befektetési elemzés körébe tartozó tájékoztatás 

nyújtását. 

 

5.7. Sem a Bit., sem a 33/2002. PM rendelet nem tiltja, hogy a Biztosító a kötelező 

tájékoztatás körét meghaladóan további információt bocsásson az ügyfelei rendelkezésére. Az 

ilyen tájékoztatás jogszerűségének megítélése – az adott információ részletes tartalmának 

pontos ismeretében – a Biztosító felelősségi körébe tartozik, amelynek során a Biztosító 

figyelemmel lehet a következőkre is: 

 

a) A Bit. 5. § (5) bekezdése alapján a Biztosító a Bit. 4. §-a szerinti biztosítási 

tevékenységen és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységen kívül más üzletszerű 

tevékenységet nem folytathat. A biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő 

tevékenység fogalmát a Bit. nem határozza meg, csupán példálózó jelleggel felsorol 

néhány ilyennek minősülő tevékenységet. Léteznek azonban olyan tevékenységek is, 

amelyek a biztosítási üzem működése szempontjából nem választhatók el a biztosítási 

tevékenységtől, így például a Biztosító a saját termékei tekintetében 

reklámtevékenységet vagy biztosításközvetítést külön – a Bit. 57. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott, a biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő 

tevékenységre vonatkozó – engedély hiányában is folyathat. 

 

b) A befektetési tanácsadás és a befektetési elemzés egyaránt pénzügyi eszközzel 

kapcsolatban végzett tevékenységet jelent, így e tevékenységek körébe nem tartozik 

bele a Biztosító által a – pénzügyi eszköznek nem minősülő – UL életbiztosítási 

termékre, illetve az eszközalapra (például annak teljesítményére) vonatkozó 

információ szolgáltatása. 

 

5.8. A Kérelem utal arra, hogy a Biztosító ügyfele részére „Szerződött Partner” útján 

juttatná el a tájékoztatást. E fogalom meghatározását, illetve a „Szerződött Partner” 

közreműködésének pontos leírását a Kérelem nem tartalmazza, így mindezek értékelésére a 

jelen állásfoglalás nem terjedhet ki. A Felügyelet azonban fel kívánja hívni a figyelmet arra, 

hogy a Biztosító az ügyfelei felé fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése során is 

köteles betartani a Bit. vonatkozó előírásait, köztük különösen az ügyfélforgalommal 

kapcsolatos Hetedik részben szereplő, biztosítási titokra vonatkozó szabályokat. 

 

Budapest, 2013. augusztus 8. 


