
 

A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek esetében a szerződő félnek a 

befektetett díjak eszközalapok közötti átváltása körében való képviseletének jogi 

minősítése 

 

I.  A JOGKÉRDÉSEK 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) állásfoglalás iránti kérelmet 

benyújtó Ügyvédi Iroda levelében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. 

évi LX. törvény (Bit.) rendelkezéseinek értelmezése alapján annak megerősítését kérte, hogy 

a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék esetében 

1) egy független biztosításközvetítő többes ügynök (Többes Ügynök) megbízottai oly 

módon közreműködhetnek a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések 

teljesítésében és lebonyolításában, hogy – ez irányú meghatalmazás esetén – az ügyfél 

képviseletében eljárva elvégzik az eszközalapok közötti átváltásokat 

(átcsoportosításokat); 

2) ha az ügyfél biztosításközvetítőként nem regisztrált olyan személyt bíz meg eszközalapok 

közötti átváltásokkal, aki a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékhez 

kapcsolódó biztosítási igények felkutatásában és a biztosítási védelmet kereső ügyfelek 

igényének szerződéskötés céljából való kiközvetítésében egyébként semmilyen módon 

nem vesz részt, ezen megbízott személy tevékenysége a Bit. alapján még üzletszerűen 

történő végzése esetén sem minősül biztosításközvetítésnek. 

 

II. AZ ÜGYVÉDI IRODA ÁLLÁSPONTJA 

 

Az Ügyvédi Iroda az állásfoglalás iránti kérelmében mindenekelőtt utalt arra, hogy bár a 

befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékekhez kapcsolódó eszközalapok 

mögöttesen jellemzően pénzügyi eszközökből állnak és az eszközalap befektetési egységeinek 

„megvásárlásával” az ügyfél valójában a mögöttes eszközök kockázatát vállalja, a Felügyelet 

értelmezése szerint a konkrét befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek ajánlása 

kizárólag a Bit. 33. § (1) bekezdése szerinti biztosításközvetítésnek minősíthető, így az 

Ügyvédi Iroda a kérdéseit abból kiindulva fogalmazta meg, a befektetési egységekhez kötött 

életbiztosítások elődlegesen biztosítási termékek, amelyek ajánlása a Bit. szabályai szerint 

ítélendő meg. 

 

II.1. Az első kérdés értelmezése 

 

Az Ügyvédi Iroda – idézve a Bit. 47. § (1) bekezdését – állásfoglalás iránti kérelmében arra 

hivatkozott, hogy a Bit. 45. § b) pontja szerinti többes ügynök tevékenysége a biztosítási 

szerződések megkötésének elősegítésén és megkötésén túl kiterjed a biztosítási szerződések 

lebonyolításában és teljesítésében való közreműködésre is. Kifejtette, hogy a Bit. 

megszövegezése alapján a többes ügynök mozgástere valamivel tágabb, mint a függő ügynök 

mozgástere: amíg ugyanis a függő ügynök a Bit. 48. § (1) bekezdés alapján csak „a biztosító 

szerződésből eredő jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek teljesítésében (...) és a 

szerződéskötés lebonyolításában” vehet részt, addig ehhez képest a többes ügynök általában a 

szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában működhet közre. 

 

Az Ügyvédi Iroda értelmezése szerint a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások 

tekintetében a biztosítási szerződés alapján képzett biztosítástechnikai tartalék 

eszközállományokba (eszközalapokba) vagy más, befektetési alapkezelésre jogosult társaság 

által kezelt befektetési alapokba történő elhelyezése, valamint annak későbbi átváltása 



(átcsoportosítása) –  ha abban a Többes Ügynök biztosításközvetítőként részt vesz – 

egyértelműen a biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés 

részét képezi, így arra a többes ügynöki tevékenység végzésére jogosult Többes Ügynök 

megbízottai ez irányú meghatalmazás esetén jogosultak. 
 

II.2. A második kérdés értelmezése 
 

Állásfoglalás iránti kérelmében az Ügyvédi Iroda utalt arra, hogy a Bit. 33. § (1) bekezdése 

alapján a biztosításközvetítés a biztosítási szerződés létrehozására irányuló rendszeres, 

üzletszerű tevékenység, mely főszabály szerint magában foglalja a biztosítási szerződések 

lebonyolításában és teljesítésében való közreműködést is. Kifejtette, hogy a Bit. 33. § (2) 

bekezdése d) pontja alapján viszont kivételt képez az az eset, amikor is a biztosítási 

szerződések lebonyolításában és teljesítésében közreműködő személy a biztosítási igények 

felkutatásában és az ügyfelek biztosítási igényének szerződéskötés céljából való 

kiközvetítésében egyébként nem vesz részt. Ebben az esetben ugyanis a biztosítási 

szerződések lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés nem minősül 

biztosításközvetítői tevékenységnek, a közreműködő személy pedig nem tekinthető 

biztosításközvetítőnek. 

 

Előbbiekre figyelemmel az Ügyvédi Iroda értelmezése szerint a Bit. alapján nincs akadálya 

annak, hogy az ügyfélnek – a unit-linked szerződések értékesítésében és megkötésében 

semmilyen módon nem közreműködő – megbízottja jogszerűen eljárjon az eszközalapok 

közötti átváltásokban, anélkül, hogy e tevékenysége biztosításközvetítésnek minősülne, és így 

a megbízottnak meg kellene felelnie a biztosításközvetítőkre vonatkozó követelményeknek. 

Az Ügyvédi Iroda véleménye szerint a fenti értelmezés szempontjából közömbös az is, hogy a 

megbízott személy az eszközalapok közötti átváltásokat üzletszerűen vagy ingyenes teljesíti. 

Kifejtette, hogy az üzletszerűség a biztosításközvetítés fogalmi kulcseleme, ezért az 

üzletszerűség hiánya fogalmilag kizárja azt, hogy egy adott tevékenység 

biztosításközvetítésnek legyen minősíthető. Ebből következően teljesen ésszerűtlen lett volna 

a hivatkozott kivétel törvényi beiktatása akkor, ha a csak „biztosítási szerződések 

lebonyolításában és teljesítésében való közreműködésre” korlátozódó tevékenység kizárólag 

üzletszerűség hiányában jelenthetne mentességet a biztosításközvetítés alól. 

 

III. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

Elöljáróban a Felügyelet felhívja az Ügyvédi Iroda figyelmét, hogy a Felügyelet kizárólag 

konkrét jogkérdésben foglal állást, erre irányuló, megalapozott és szakszerű kérelemre. A 

Felügyelet a felügyelt intézmények tevékenységét, alkalmazott gyakorlatai jogszabályi 

megfelelőségét folyamatos felügyelés keretében, helyszíni vagy helyszínen kívüli vizsgálatok 

során ellenőrzi. A jogszabályok egyértelműen meghatározzák azon szabályzatok körét, 

amelyek alkalmazását a Felügyelettel engedélyeztetni kell, azaz a Felügyelet törvényi feladata 

ezen szabályzatok jogi megfelelőségének előzetes megállapítása. E körön túlmenően azonban 

a Felügyeletnek nincs hatásköre üzleti megoldások jogi megfelelőségének előzetes, általános 

vizsgálatára. Az erre irányuló kérelmeket, beadványokat a Felügyeletnek nem áll módjában 

érdemben megválaszolni. Előbbiek alapján az alábbiakban kifejtettek nem értelmezhetőek az 

Ügyvédi Iroda által ismertetett gyakorlat jogszabályi megfelelőségére vonatkozó felügyeleti 

álláspontként. 

 

A Felügyelet elöljáróban rögzíti azt is, hogy az ügyfél által befizetett és a rendelkezése szerint 

a biztosító által befektetett biztosítási díjak eszközalapok közötti átváltásra (átcsoportosítása) 



maga az ügyfél is csak megbízást adhat. Az átváltás (átcsoportosítás), mint a befektetési 

egységekhez kötött életbiztosítások biztosítástechnikai tartalékát képező eszközök 

befektetését érintő tranzakció tényleges végrehajtására ugyanis vagy az eszközeinek kezelését 

és befektetését a Bit. 5. § (6) bekezdés a) pontja alapján maga végző biztosító, vagy pedig az 

általa kiszervezés keretében a tartalékok fedezetét képező eszközök befektetésével és 

kezelésével megbízott, a befektetési, illetve eszközkezelési tevékenység rendszeres gazdasági 

tevékenység keretében történő végzésére hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozás 

jogosult. Erre figyelemmel a Felügyelet az állásfoglalás iránti kérelemben feltett kérdéseket 

olyan értelemben vizsgálta részletesen, hogy a Többes Ügynök, illetve megbízottai 

jogosultak-e arra, hogy az ügyfél képviseletében, annak nevében megbízást adjanak a 

biztosító részére az ügyfél által befizetett és a biztosító által befektetett biztosítási díjak 

eszközalapok közötti átváltására (átcsoportosítására). 

 

A kérdések megválaszolása során a Felügyelet abból indult ki, hogy a befektetési 

egységekhez kötött életbiztosítások esetében létrehozott eszközalapok olyan önálló 

befektetési formák, amelyekre a Bit. speciális szabályozása az irányadó, miután a unit linked 

termékek, illetve az ilyen biztosítások mellé kínált eszközalapok befektetési egységei nem 

feleltethetőek meg a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 

általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában 

felsorolt pénzügyi eszközök egyik típusának sem. Ennek megfelelően az ügyfeleknek a 

eszközalapok befektetési egységeivel kapcsolatos tranzakcióiban való közreműködés valóban 

a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés lebonyolításában és teljesítésében 

való közreműködésként ítélhető meg. 

 

II.1. Az első kérdés értelmezése 

 

A Bit. 45. §-a értelmében a független biztosításközvetítő biztosításközvetítői tevékenysége 

során vagy az ügyfél megbízásából jár el (alkusz), vagy – mint a Többes Ügynök – 

egyidejűleg több biztosítóval fennálló jogviszony alapján azok egymással versengő 

termékeit közvetíti (többes ügynök). A Bit. 46. § (1) bekezdése szerint: Az alkusz előkészíti 

a biztosítási szerződés megkötését. Tevékenysége kiterjedhet a megbízó képviseletében a 

szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre. A 

biztosító ez irányú hozzájárulása esetén, az ügyfél megbízásából jogosult a biztosítási díj 

átvételére, valamint a biztosító hozzájárulása vagy az ügyfél felhatalmazása alapján a 

kockázat felmérésében, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében és 

lebonyolításában való közreműködésre. A Bit. 47. § (1) bekezdése pedig kimondja: A többes 

ügynök előkészíti a biztosítási szerződés megkötését. Tevékenysége kiterjedhet a szerződés 

megkötésén túl a biztosító ez irányú meghatalmazása esetén a biztosítási díj átvételére, 

valamint a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában 

való közreműködésre. 
 

A fentiek alapján a Bit. az önállóan, saját felelősségükre piacra lépő biztosításközvetítők két 

fajtáját különbözteti meg, amelyek között az alapvető különbség az, hogy míg az alkusz a 

biztosításközvetítői tevékenysége során a szerződő felet képviseli a biztosítóval szemben, 

addig a többes ügynök az őt megbízó biztosítók képviseletében jár el a biztosítási szerződések 

megkötése és teljesítése során. A Bit. 46. § (2) bekezdése alapján az alkuszi tevékenységet 

végző gazdálkodó szervezet ügynöki és többes ügynöki tevékenységet nem végezhet. Ez 

fordítva is igaz: a Bit. 47. § (2) bekezdése szerint a többes ügynök alkuszi tevékenységet nem 

végezhet. E kifejezett tilalmakra figyelemmel a független biztosításközvetítői tevékenység 

keretében nem alkalmazható a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 221. § 



(3) bekezdésének azon szabálya, amely szerint a jogi személy képviselő – a képviselt 

kifejezett engedélye alapján – akkor is eljárhat, ha a szemben álló fél olyan személy, akit 

ugyancsak ő képvisel. 

 

Mindezek alapján a többes ügynök, valamint mindazon személyek, akiknek eljárásért a többes 

ügynök tartozik felelősséggel, a biztosítási szerződés megkötése vagy annak teljesítésében 

történő közreműködés során nem kerülhetnek az ügyfelet a biztosítóval szemben képviselő 

személy pozíciójába. Az Ügyvédi Iroda érvelésével szemben tehát a Bit. rendelkezései 

kizárják, hogy a Többes Ügynök, illetve megbízottai az ügyfél képviseletében, annak nevében 

megbízást adjanak a biztosító részére az ügyfél által befizetett és befektetett biztosítási díjak 

eszközalapok közötti átváltására (átcsoportosítására), s tevékenységük legfeljebb arra 

terjedhet ki, hogy az ügyféltől az ilyen átváltásra (átcsoportosítására) irányuló megbízást 

átvegyék, s azt az érintett biztosító részére továbbítsák. 

 

II.2. A második kérdés értelmezése 

 

A Bit. 33. § (2) bekezdés d) pontja értelmében nem minősül biztosításközvetítői 

tevékenységnek a biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében való 

közreműködés, ha azt olyan személy végzi, aki a biztosítási igények felkutatásában és az 

ügyfelek biztosítási igényének szerződéskötés céljából való kiközvetítésében egyébként nem 

vesz részt. A Felügyelet álláspontja szerint annak megítéléséhez, hogy az állásfoglalás iránti 

kérelemben felvázolt tevékenység ezen kivétel alá esik-e, különbséget kell tenni azon két eset 

között, amikor is az eszközalapok közötti átváltás (átcsoportosítás) során közreműködő 

személy a Többes Ügynökkel is jogviszonyban áll, illetve amikor a Többes Ügynöktől 

függetlenül végzi-e tevékenységét. 

 

II.2.1. Az eszközalapok közötti átváltás (átcsoportosítás) során közreműködő személy a 

Többes Ügynökkel is jogviszonyban áll 
 

A Bit. már ismertetett 45. §-a alapján a független biztosításközvetítő az alkusz vagy a többes 

ügynök, mely a Bit. 38. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezet, és amelynek 

a biztosítási szakmai szabályok megtartásáért fennálló felelőssége a Bit. 42. § (1) bekezdése 

alapján a nevében eljáró személyek – megbízottaik – tevékenységére is kiterjed. Mindezekből 

következőleg, bár a független biztosításközvetítői tevékenységet is fizikailag értelemszerűen 

mindig a biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet által – közvetve vagy közvetlenül – 

foglalkoztatott, illetve megbízott természetes személyek fejtik ki, ezen természetes személyek 

tevékenysége jogilag az alkusz vagy a többes ügynök által végzett független 

biztosításközvetítői tevékenységnek minősül. 

 

Előbbiek alapján az alkusz vagy a többes ügynök által foglalkoztatott, illetve megbízott egyes 

természetes személyek tevékenységeit nem lehet egymástól függetlenítve vizsgálni, hanem 

azokat – egymásra is tekintettel – mint az alkusz vagy a többes ügynök tevékenységét kell 

megítélni. Így amennyiben egy alkusznál vagy többes ügynöknél a biztosítási szerződések 

megkötésének előkészítését, illetve a megkötött szerződések lebonyolításában és 

teljesítésében való közreműködést eltérő természetes személyek végzik, jogilag nem áll fenn 

az a helyzet, amelyben a biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében való 

közreműködést olyan személy végzi, aki a biztosítási igények felkutatásában és a biztosítási 

védelmet kereső ügyfelek igényének szerződéskötés céljából való kiközvetítésében egyébként 

nem vett részt. 

 



Mindezekre figyelemmel nem esik a Bit. 33. § (2) bekezdés d) pontjának hatálya alá és így 

biztosításközvetítésnek minősül az az eset, amikor is a befektetési egységekhez kötött 

életbiztosítási szerződéshez kínált eszközalapok közötti átváltásban (átcsoportosításban) olyan 

természetes személy működik közre, aki ugyan nem vett részt a biztosítási igénynek a Többes 

Ügynök által foglalkoztatott, illetve megbízott személy által történt felkutatásában és 

kiközvetítésében, azonban a tevékenységét a Többes Ügynökkel fennálló jogviszonya alapján 

végzi. 

 

II.2.2. Az eszközalapok közötti átváltás (átcsoportosítás) során az ügyfelet képviselő személy 

a Többes Ügynöktől független személy 

 

A Bit. már ismertetett 33. § (2) bekezdés d) pontja alapján viszont nem számít 

biztosításközvetítésnek, ha a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez kínált 

eszközalapok közötti átváltásban (átcsoportosításban) olyan természetes személy működik 

közre, aki a biztosítási szerződés megkötésének elősegítésében nem vett részt, és e személy 

nem áll – közvetlenül vagy közvetve – jogviszonyban a biztosítási igényt felkutató és az 

igényt szerződéskötés céljából kiközvetítő biztosításközvetítő gazdálkodó szervezettel. Ez a 

megítélés pedig valóban független a tevékenység üzletszerűségétől, hiszen a 

biztosításközvetítői tevékenység Bit. 33. § (1) bekezdésében foglalt definíciója alapján 

üzletszerűség hiányában egyetlen tevékenység sem minősülhet biztosításközvetítésnek. 

 

E tevékenységre ugyan a Felügyeletnek közvetlen felügyelési hatásköre nincsen, ugyanakkor 

a Felügyelet ehelyütt is fontosnak tartja hangsúlyozni a fogyasztói érdekek figyelembe 

vételének szükségességét, a fogyasztó tájékoztatását a tevékenység jogi hátteréről. Ezen 

tevékenység esetében továbbá fokozott figyelemmel kell lenni az engedély nélkül végzett 

befektetési tanácsadási tevékenység, mint jogosulatlan tevékenység elkerülésére. 
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