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Biztosítási függő ügynök működését érintő kérdések 
 
1. TÉNYÁLLÁS 
 
A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) állásfoglalás kibocsátására irányuló beadványt (Megkeresés) benyújtó ügyvédi 
iroda (Ügyvédi Iroda) csoportos biztosítási szerződéssel összefüggő tevékenységgel kapcsolatban kérte az MNB 
állásfoglalását. 
 
A Megkeresés alapján egy biztosítási függő ügynök (Ügynök) – a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 
törvény (Bit.) 4. § (1) bekezdés 34. a) pontjában1 meghatározott biztosításközvetítő – egy biztosítóval (Biztosító) 
„szerződőként csoportos biztosítási szerződést” (Biztosítási Szerződés), valamint „ehhez kapcsolódóan függő 
ügynökként biztosításközvetítői szerződést” (Megbízási Szerződés) kötött. A Biztosítási Szerződés „kizárja a 
biztosított belépését”. 
 
Az Ügynök a Biztosítási Szerződés alapján megfizette a biztosítási díjat (azzal, hogy annak „ellenértékét a 
biztosítottakra áthárította” és beszedte, illetve eljárt a beszedése érdekében, például „felhívta a biztosítottakat, ha 
az áthárított díjrész tekintetében elmaradásban vannak”), valamint „szükség szerint tájékoztatta a biztosítottakat” a 
Biztosítási Szerződést, annak módosítását érintő lényeges kérdésekről.  
 
A Megbízási Szerződés alapján az Ügynök „jutalék ellenében közreműködött meghatározott ügyfeleinek a csoportos 
biztosítási szerződéshez biztosítottként történő csatlakoztatásában”, míg „állományápolási tevékenység végzésére 
(…) nem kapott közvetítői megbízást” a Biztosítótól. Az Ügynök részére a biztosítottak csatlakoztatásáért fizetendő 
jutalék „nem a biztosítottak csatlakozásakor, hanem a csatlakozást követően a biztosítotti jogviszonyok fennállása 
alatt havonta folyamatosan, a befolyt díj alapján, annak meghatározott százalékában járt, illetve jár (”folytatólagos 
jutalék”)”. 
 
A Biztosítási Szerződés és a „kapcsolódó közvetítői jogviszony” (a Megbízási Szerződés) „felek általi lezárása okán a 
lezárás időpontját követően a csoportos biztosítási szerződéshez való újabb csatlakozásra már nincs lehetőség”. A 
Megkeresés szerint emiatt az Ügynök a Biztosító részére „függő ügynökként biztosításközvetítői tevékenységet a 
továbbiakban (…) nem folytat”, azonban a Biztosítási Szerződés a korábban „már létrejött biztosítotti jogviszonyok 
tekintetében a lezárást követően meghatározott ideig fennmarad, mely időtartamra a függő ügynököt a korábban 
végzett csatlakoztatására tekintettel a folytatólagos jutalék továbbra is megilleti”. Az ilyen időtartam – a Biztosítási 
Szerződés „fennmaradásának” ideje – alatt az Ügynök „szerződőként továbbra is eljár a biztosítottakra áthárított 
díjak beszedése érdekében, illetve szükség szerint tájékoztatja a biztosítottakat a csoportos biztosítási szerződést 
érintő lényeges kérdésekről”. 
 
Az Ügynök a Biztosítási Szerződés „fennmaradásának” időtartamára – a „közvetítésével létrejött biztosítotti 
jogviszonyokra tekintettel járó folytatólagos jutalékra való jogosultsággal érintett időszak alatt” – egy újabb, „a 
korábbival azonos (versengő) biztosítási termékre” vonatkozó csoportos biztosítási szerződést és ahhoz kapcsolódó 
biztosításközvetítői megbízást kíván kötni egy másik biztosítóval, illetve e biztosító részére „jutalék ellenében 
biztosításközvetítőként (függő ügynökként) kíván (…) közreműködni a biztosítottak új csoportos biztosítási 
szerződéshez történő csatlakoztatásában”.  
 
2. JOGKÉRDÉS 
 
2.1. Az Ügyvédi Iroda részletesen ismertette álláspontját, amely szerint nem ütközik a „Bit. függő ügynök 
tevékenységére irányadó szabályaiba az, ha a függő ügynök a korábban fennállt, időközben megszűnt közvetítői 
jogviszonyának hatálya alatt közvetített biztosítási szerződések/biztosítotti jogviszonyok létrejöttére tekintettel a 
közvetítői jogviszony megszűnését követő időszakban folytatólagos jutalékban részesül, és ezzel egyidejűleg a függő 
ügynök egy új közvetítői jogviszony alapján végez ezen másik biztosító megbízásából biztosításközvetítői 
tevékenységet”. 
 

 

1  Bit. 4. § (1) E törvény alkalmazásában: 
34. függő biztosításközvetítő: az a biztosításközvetítő, aki biztosítóval fennálló jogviszony alapján  
a) egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti (a továbbiakban: ügynök) (…)  
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2.1.1. A Megkeresésben előadottak alapján egy adott tevékenység biztosításközvetítésként való minősítéséhez két 
feltétel együttes fennállás szükséges („biztosítási tevékenység elősegítésére vonatkozzon (…) és üzletszerű legyen”), 
illetve – a biztosításközvetítőnek „a biztosítóval kötött megállapodásának függvényében” – a biztosításértékesítési 
tevékenység elemei „két fő csoportba sorolhatóak”. Utóbbiak a szerzés („a biztosítási szerződés létrehozására 
irányuló, és ennek érdekében vagy ehhez kapcsolódóan végzett tevékenység”), valamint a fenntartás, állományápolás 
(a „biztosítási szerződések fenntartása, teljesítése érdekében kifejtett tevékenység”). 
 
Az állományápolás „tartalmát jogszabály nem határozza meg” ugyan, de a Megkeresés szerint a biztosítási 
értékesítés törvényi fogalma2 értelmében „jellemzően olyan feladatokat takar, amely a biztosítási tevékenység 
elősegítését, a biztosítási szerződésállomány életben tartását célozza”. E tevékenységre példa a Megkeresés alapján 
„a biztosítói díjkövetelések nyomon követése, a szerződő tájékoztatása a díjelmaradásról”, amelyet a korábbi 
biztosítási törvény – a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Régi Bit.) – 
nagykommentárja3 is említett.4  
 
2.1.2. A csoportos biztosítási szerződés szerződőjének biztosításközvetítői tevékenysége tekintetében az Ügyvédi 
Iroda előadta, hogy az ilyen tevékenység kifejtése „a (csoportos) biztosítási szerződés létrejöttét követően” történik, 
és az egyes biztosítottak tekintetében – biztosítási szerződések helyett – mindössze az adott, „már létező” csoportos 
biztosítási szerződés „keretein belüli biztosítotti jogviszonyok jönnek létre”. Ez alapján az Ügyvédi Iroda véleménye 
szerint nem tekinthető biztosításközvetítésnek a szerződő tevékenysége, mivel „nem irányul, nem is irányulhat 
biztosítási szerződés létrehozására”. Hivatkozott ugyanakkor arra, hogy a korábbi állásfoglalásaiban írtak alapján – „a 
közvetítők egyenlő kezelésének és a fogyasztók védelmének követelménye érdekében” – az MNB „közjogilag azonos 
megítélés alá kívánja helyezni az egyedi és a csoportos biztosítási szerződések kapcsán kifejtett közvetítői 
tevékenységet”, és „a csoportos biztosítási szerződés sajátosságaiból fakadóan a biztosítási termék közvetítő útján 
történő értékesítése” megvalósulhat „oly módon is, hogy a közvetítő a biztosítottak egy már megkötött szerződéshez 
történő ’csatlakoztatásában’ működik közre”.  
 
A Megkeresés szerint mindezek alapján a csoportos biztosítási szerződéssel összefüggésben végzett 
biztosításközvetítői tevékenység esetében a „szerzési tevékenység alatt a csoportos biztosítási szerződéshez történő 
csatlakoztatásban való közreműködés, míg a fenntartási (állományápolási) tevékenység alatt az ilyen biztosítotti 
jogviszonyok fenntartása, teljesítése érdekében kifejtett közvetítői tevékenység értendő”.  
 
Az Ügyvédi Iroda által kifejtett álláspont alapján ugyanakkor a „csoportos biztosítási szerződés szerinti szerződői 
minőség nem jelenti akadályát az új közvetítői megbízás létesítésének”, mivel egyrészt nincs olyan jogszabályi előírás, 
amely szerint „a szerződő e minőségében egyidejűleg kizárólag egy biztosítóval köthet csoportos biztosítási 
szerződést”, másrészt bár a szerződőnek a „csoportos biztosítás működtetésével kapcsolatos tevékenysége” a 
Megkeresés szerint is mutathat „a biztosításközvetítéshez hasonló jegyeket” („különösen, ha egyes biztosítottakra 
csak a biztosítási szerződés létrejöttét követően, a biztosítottak által megtett nyilatkozat alapján terjed ki a biztosítás 

 

2  Bit. 4. § (1) E törvény alkalmazásában: 
123. biztosítási értékesítés: azon - a biztosítási szerződés létrehozására irányuló - üzletszerű értékesítési tevékenység, amely kiterjed a biztosítási 
szerződések megkötésének előkészítésére, illetve elősegítésére, az azokkal kapcsolatos tanácsadásra, ajánlattételre, az ilyen  szerződések 
lebonyolításában és teljesítésében való közreműködésre (ideértve a kárigény érvényesítése kapcsán történő közreműködést is), valamint azon 
esetekben, amikor az ügyfélnek lehetősége van honlapon vagy más tájékoztatási eszközön keresztül közvetve vagy közvetlenül biztosítási 
szerződés megkötésére ajánlatot tenni és ennek alapján szerződést kötni, a biztosítási termékek, valamint azok árai (ideértve a nyújtott 
árkedvezményt is) különböző kritériumok alapján történő összehasonlítására és az azokról történő tájékoztatásra is, azzal, hogy nem minősül 
biztosítási értékesítésnek: 
a)  a más szakmai tevékenység keretében esetileg nyújtott tájékoztatás, amennyiben a tájékoztatást nyújtó nem tesz további - a biztosítási 

szerződés megkötését vagy teljesítését elősegítő - lépést, 
b)  a biztosítási károk szakmai alapon végzett kárügyintézése, valamint a kárrendezési és szakértői kárbecslési - szakmai alapon végzett - 

tevékenység, 
c)  adat- és információszolgáltatás a lehetséges szerződőkről biztosításközvetítők vagy biztosítók számára, amennyiben az információt nyújtó 

nem tesz további - a biztosítási szerződés megkötését elősegítő - lépést, 
d)  tájékoztatás nyújtása biztosítási termékekről, illetve biztosításközvetítőkről vagy biztosítókról a lehetséges szerződők számára, amennyiben 

a tájékoztatást nyújtó nem tesz további - a biztosítási szerződés megkötését elősegítő - lépést; 

3 Nagykommentár a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényhez (Wolters Kluwer Kft., szerkesztette: Kovács Zsolt) 

4  „Kérdéses ugyanakkor, hogy pontosan mit is kell érteni ez alatt a tevékenység alatt, mely köznapi értelemben a pénzkövetelések megbízás 
alapján – különböző eszközökkel – történő beszedését jelenti, azonban akár a biztosító díjkövetelésének megfizetése érdekében az ügyfél felé 
történő eljárást is magában foglalhatja, melynek a jogi eljárást megelőző szakaszát jellemzően a biztosításközvetítők végzik az úgynevezett 
állományápolási (más kifejezéssel állományvédelmi) – és egyértelműen biztosításközvetítésnek minősülő – tevékenység keretében.” 
(Nagykommentár a Régi Bit. 33. §-ához) 
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hatálya”), ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy „a szerződő tevékenysége mechanikusan biztosításközvetítést 
is megvalósít”.  
 
Az áthárított díj beszedésével összefüggésben a Megkeresés hivatkozott arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében csoportos biztosítási szerződésnél5 „a biztosítási díj megfizetésére a biztosító 
részére a szerződő fél köteles”,6 nem pedig a biztosított. (Utóbbi ugyan dönthet úgy hogy „a szerződő fél helyébe lép”, 
„szerződővé válik”, de a „biztosított belépési joga korlátozható vagy kizárható”.7) Bár a „csoportos biztosításokat 
érintő biztosítási gyakorlatban széles körben elterjedt az a megoldás, hogy a szerződő fél valamilyen módon a 
biztosítottra hárítja át az általa megfizetendő biztosítási díj ellenértékét”, ez nem jogszabályi kötelezettség. A 
biztosítási díj ilyen áthárítása esetén is a szerződőt terheli a díj biztosító felé való megfizetésének kötelezettsége, 
illetve a szerződő viseli „annak kockázatát, hogy a biztosított az áthárított díjat esetleg nem fizeti meg”. Emellett a 
„biztosított teljesítésének jogcíme nem lehet biztosítási díj” (mivel az a biztosító által nyújtott „biztosítási szolgáltatás 
ellenértéke” és az áthárítás során a szerződő „nem a maga által nyújtott szolgáltatásért számít fel ellenértéket”), így 
a „biztosított teljesítésének jogcíme (…) a szerződőnek a biztosítottra eső biztosítási díjjal kapcsolatos költekezésének 
a megtérítése”). E körben az Ügyvédi Iroda utalt a Ptk. rendelkezésére, amely „a biztosított szerződésbe történő 
belépése esetére a szerződő fél által megfizetett biztosítási díj biztosított általi megtérítését írja elő: a szerződésbe 
belépő biztosított köteles a szerződő félnek a szerződésre fordított költségeit – ideértve a biztosítási díjat is – 
megtéríteni”.8 
 
Mindezek alapján a szerződőnek a „biztosítottra áthárított díj beszedése érdekében végzett tevékenysége nem a 
biztosítási szerződés életben tartását célozza, hanem az általa vállalt biztosítási díjfizetési kötelezettség szerződő fél 
számára történő anyagi megtérülését”, „az áthárított díj beszedésének célja nem valamiféle nyereség elérése”, emiatt 
„szükségtelen annak vizsgálata, hogy az áthárított díj beszedésével kapcsolatos tevékenység – e tevékenység 
végzésére tekintettel történő jutalékfizetése hiányában is – annak folytatója számára üzletszerűnek minősülhet-e”. 
Az áthárított díj beszedése így „nem minősül a biztosítási tevékenység elősegítése érdekében vagy a biztosítási 
szerződés lebonyolításában és teljesítésében való közreműködésként kifejtett tevékenységnek, és így szükségszerűen 
biztosításközvetítésnek sem”. (Ezzel kapcsolatban az Ügyvédi Iroda hangsúlyozta, hogy álláspontjának kialakítása 
során azzal a feltevéssel élt, hogy „a szerződő fél kizárólag a biztosítási díj biztosítottakra eső ellenértékét, vagy annak 
egy részét számítja fel a biztosítottak felé, a biztosítással kapcsolatban felmerült esetleges további költségeit, illetve 
nyereségét is fedező ellenértéket nem”.) 
 
A biztosítottak tájékoztatásával kapcsolatban az Ügyvédi Iroda – szintén a Ptk. rendelkezéseire hivatkozva – 
ismertette továbbá álláspontját, hogy mivel csoportos biztosítási szerződésnél a jogalkotó nem a biztosítóra, hanem 
a „szerződő félre telepíti azt a kötelezettséget, hogy a biztosító által hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben 
bekövetkezett változásokról a biztosítottat tájékoztassa”,9 ezért „önmagában azáltal, ha a szerződő fél a biztosítottat 
a csoportos biztosítási szerződéssel, illetve módosításával kapcsolatban tájékoztatással látja el, a szerződő fél ezen 
tevékenysége nem minősül biztosításközvetítésnek. Ezzel ellentétes értelmezés ugyanis azt eredményezné, hogy 

 

5  Ptk. 6:442. § [Csoportos biztosítás] 
(1) Csoportos biztosítás esetén a biztosítottak meghatározása valamely szervezethez való tartozásuk, a biztosítottak és a szerződő fél között 
fennálló jogviszony vagy egyéb kapcsolat alapján történik, és a biztosító kockázatának vizsgálatára és vállalására a csoportra tekintettel kerül 
sor. Ha a szerződésben a biztosított személyeket kizárólag valamely csoporthoz tartozásuk alapján határozták meg, azokat a sz emélyeket kell 
biztosítottnak tekinteni, akik a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a csoporthoz tartoztak. Biztosított lehet a csoport tagjának 
hozzátartozója is. 

6  Ptk. 6:439. § [Biztosítási szerződés] 
(1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító köteles a szerződésben meghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a kockázatviselés kezdetét 
követően bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíteni; a biztosítóval szerződő 
fél díj fizetésére köteles. 

7  Ptk. 6:442. § [Csoportos biztosítás] 
(3) A szerződés korlátozhatja vagy kizárhatja a biztosított belépését a szerződésbe.  

8  Ptk. 6:451. § [Belépés a szerződésbe] 
(1) Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződésbe beléphet; a belépéshez a 
biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szerződő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége a biztosítottra 
száll át. 
(2) Ha a biztosított belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a biztosított a szerződő féllel egyetemlegesen felelős. 
A szerződésbe belépő biztosított köteles a szerződő félnek a szerződésre fordított költségeit - ideértve a biztosítási díjat is - megtéríteni. 

9  Ptk. 6:442. § [Csoportos biztosítás] 
(2) A biztosítónak a szerződő felet kell tájékoztatnia; a szerződő fél a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett 
változásokról köteles a biztosítottat tájékoztatni. 
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szerződő fél önmagában a Ptk. által előírt kötelezettségeinek szerződőként történő teljesítése által szükségszerűen 
minden esetben biztosításközvetítést is végezne.” 
 
2.1.3. Az üzletszerű biztosításközvetítői tevékenységet10 végző függő ügynökhöz kapcsolódó javadalmazási forma,11 
a jutalék12 a Megkeresés szerint a „Bit. értelmező rendelkezései alapján (…) alapvetően két jogcímen járhat a 
biztosításközvetítőnek: (…) a biztosítási szerződés létrejöttéért (szerzési jutalék); (…) az általa közvetített vagy 
fenntartott biztosítási szerződés teljesítéséért, meghatározott ideig való fenntartásáért (fenntartási jutalék)”. A 
csoportos biztosítási szerződésekhez kapcsolódó jutalékfizetés vonatkozásában a Bit. nem tartalmaz speciális 
rendelkezést, így – a csoportos biztosítási szerződéshez kapcsolódó biztosításközvetítési tevékenység közjogi 
megítélésére is tekintettel – a „szerződőnek járó jutalék jogcímei” is ezek lehetnek. 
 
Csoportos biztosítási szerződésnél (annak „sajátosságaiból adódóan”) a szerzési jutalékra való jogosultság a 
biztosítotti jogviszony csatlakoztatás útján történő létrejöttéhez kapcsolódik, míg a „fenntartási jutalékra való 
jogosultság alapja” az Ügyvédi Iroda véleménye szerint „elviekben kétféle lehet (…) a biztosításértékesítés keretében 
ellátott feladatkörök függvényében: a biztosítotti jogviszony létrejöttéhez, azaz a csatlakoztatáshoz kapcsolódó 
fenntartási jutalék, illetve a tevékenység-alapú fenntartási jutalék”. Utóbbi alapja „nem a biztosítotti jogviszony 
létrejötte, hanem a függő ügynök által végzett ún. állományápolási tevékenység”, az ilyen fenntartási jutalék tehát a 
tényleges állományápolási tevékenység ellenértéke. Az első esetben ugyanakkor – azaz a „biztosítotti jogviszony 
létrejöttéhez kapcsolódó fenntartási jutalék” esetében – a Megkeresés szerint az ügynök „jutalékjogosultságát 
kizárólag az a tény alapozza meg, hogy a közreműködésével új biztosítotti jogviszony jött létre a csoportos biztosítási 
szerződéshez történő csatlakozással”. Az Ügyvédi Iroda álláspontja szerint az ügynök és a biztosító megállapodhatnak 
úgy is, hogy a csatlakozáshoz, a „biztosítotti jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó jutalék egy része a csatlakozáskor 
esedékes (szerzési jutalék), más része pedig a biztosítotti jogviszony fennmaradása alatt folyamatosan (fenntartási 
vagy folytatólagos jutalékként) jár”, és az ilyen folytatólagos jutalék esetében az arra való „jogosultságot nem érinti, 
ha a függő ügynök biztosításközvetítői tevékenység folytatására irányuló megbízása időközben megszűnik”. 
 
A fentiek mellett a Megkeresés szerint a „biztosításközvetítői jogviszony alapján végzett közvetítői tevékenység és a 
fenntartási jutalékra való jogosultság elválhat egymástól”, egyrészt figyelemmel a tartós közvetítői szerződések 
alapján a közvetítőt megillető jutalékszabályokra (amelyek értelmében a „közvetítő a tartós közvetítői szerződés 
megszűnése után is jogosulttá válhat a jutalékra” a szerződés tartama alatt végzett közvetítői tevékenységre13), 
másrészt mert a „Bit. jutalékjogosultság fogalma”14 alapján az ügynök „jutalékjogosultsága bizonyos esetekben a 
biztosítási szerződés folyamatos fennállása esetén a közvetítői jogviszony megszűnését követő időszakban is 
fennállhat”. Az Ügyvédi Iroda – itt is utalva „az MNB azon megközelítésére, hogy a csoportos biztosítási szerződéshez 
kapcsolódóan kifejtett közvetítői tevékenység közjogilag azonos megítélés alá kell, hogy essen a biztosítási szerződés 
megkötésének elősegítése érdekében kifejtett közvetítői tevékenységgel” – ismertette álláspontját, amely szerint a 

 

10 Bit. 4. § (1) E törvény alkalmazásában: 
14. biztosításközvetítői tevékenység: a biztosításközvetítő által végzett azon üzletszerű tevékenység, amely a biztosítási értékesítést, annak 
szervezését, valamint a független biztosításközvetítői szaktanácsadást foglalja magában, azzal, hogy nem minősülnek biztosításközvetítői 
tevékenységnek a 123. pont a)-d) alpontjai szerinti tevékenységek; 
15. biztosításközvetítő: az a természetes vagy jogi személy, aki javadalmazás ellenében biztosításközvetítői tevékenységet végez, (…) 

11 Bit. 4. § (1) E törvény alkalmazásában: 
127. javadalmazás: bármely jutalék, közvetítői díj, egyéb díj vagy más kifizetés, ideértve bármilyen jellegű gazdasági előnyt , vagy bármely egyéb 
pénzbeli vagy nem pénzbeli előnyt vagy ösztönzőt, amelyet a biztosítási értékesítési tevékenységre tekintettel kínálnak fel vagy nyújtanak;  

12 Bit. 4. § (1) E törvény alkalmazásában: 
49. jutalék: a biztosítási díj meghatározott részét képező minden olyan javadalmazási forma, amelyben a függő biztosításközvetítő az általa 
közvetített biztosítási szerződés létrejöttéért, illetve az általa közvetített vagy fenntartott biztosítási szerződés teljesí téséért, meghatározott 
ideig való fenntartásáért az elvégzett biztosításközvetítői tevékenység díjazásaként a kockázatot elvállaló biztosítótól közvetlenül részesül;  

13 A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról szóló 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a 
tartós közvetítői szerződés megszűnése után kötött szerződés alapján a közvetítő jutalékra akkor jogosult, ha  
a)  a harmadik személy – az 5. § szerint jutalékkötelesnek minősülő – szerződés megkötésére irányuló ajánlata a tartós közvetítői szerződés 

megszűnése előtt a megbízóhoz vagy a közvetítőhöz megérkezett, vagy 
b)  a szerződéskötés túlnyomórészt a tartós közvetítői szerződés tartama alatt kifejtett közvetítői tevékenységre vezethető vissza és a 

szerződéskötésre a tartós közvetítői szerződés megszűnésétől számított ésszerű időn belül került sor.  

14 Bit. 4. § (1) E törvény alkalmazásában: 
50. jutalékjogosultság: a függő biztosításközvetítő által közvetített vagy fenntartott biztosítási szerződés tekintetében a biztosításközvetítői 
jogviszony alapján a közvetítőt megillető jogosultság a biztosítás tartama alatt a biztosításközvetítői tevékenység által érintett időszakra járó 
jutalék vonatkozásában, meghatározott esetekben és mértékben a biztosítási szerződés folyamatos fennállása esetén a közvetítő i jogviszony 
megszűnését követő időszakot is beleértve; 
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csoportos biztosításoknál „a függő ügynök jutalékjogosultsága bizonyos esetekben a biztosítotti jogviszonyok 
folyamatos fennállása esetén a közvetítői jogviszony megszűnését követő időszakban is fennállhat”. A 
Megkeresésben írtak alapján a fenntartási jutalékra való jogosultság ugyan megszűnik a felek közötti 
biztosításközvetítői megbízás megszűnésével akkor, ha az „alapja a függő ügynök által ellátott tevékenység 
(állományápolás)”, azonban fennmarad, amennyiben a jutalék a „biztosítottak csoportos biztosítási szerződéshez 
történő csatlakoztatásához kapcsolódik”. Utóbbi esetben tehát a „fenntartási jutalékra való jogosultságot (…) nem 
érinti az, hogy a függő ügynök biztosításközvetítői tevékenység folytatására irányuló megbízása időközben 
megszűnik, mivel a jutalékjogosultságot kizárólag a korábban közvetített biztosítási szerződések/biztosítotti 
jogviszonyok létrejötte és fennállása alapozza meg”. 
 
A biztosítóval szembeni jutalékjogosultság az Ügyvédi Iroda álláspontja szerint „önmagában nem képezi akadályát új 
közvetítői megbízás létesítésének”, mivel a „Bit. a függő ügynök számára biztosítóval fennálló jogviszony tekintetében 
kizárólag tevékenységi oldalról állít fel korlátokat: a függő ügynök egymással versengő termékeket kizárólag egy 
biztosító megbízásából közvetíthet”. Azt ugyanakkor nem tiltja a biztosítási törvény, hogy az ügynöknek egyidejűleg 
több biztosítóval szemben is fennálljon jutalékjogosultsága „egymással versengő biztosításokra vonatkozóan”.  
 
Mindezek alapján a Megkeresés szerint „nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a függő ügynöknek egymással 
versengő termékek vonatkozásában az egyik biztosító felé a korábbi megbízásának hatálya alatt közvetített 
biztosítotti jogviszonyok létrejöttéhez kapcsolódóan, míg a másik biztosító felé a jelenleg fennálló biztosításközvetítői 
megbízásának hatálya alatt közvetített biztosítotti jogviszonyok létrejöttéhez kapcsolódóan álljon fenn egyidejűleg 
jutalékjogosultsága”. Mivel a „biztosításközvetítői nyilvántartás szemlélete tevékenységalapú”, a regisztrációs 
kötelezettség15 a biztosításközvetítői tevékenység végzéséhez – nem pedig az esetlegesen fennmaradó, „korlátozott 
tartalmú, kizárólag a megszűnést megelőzően a függő ügynök által kifejtett közvetítéshez kapcsolódó, 
jutalékelszámolást célzó megállapodás” meglétéhez – kapcsolódik, a „jutalékjogosultság fentiek szerinti alakulása 
nem sérti a függő ügynök biztosításközvetítői nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat sem”. Emellett az Ügyvédi 
Iroda által előadottak alapján a „jutalékjogosultság több biztosító irányába való fennállása egymással versengő 
termékek vonatkozásában semmilyen módon nem sértheti az ügyfelek érdekeit sem”, illetve a „jutalékjogosultság 
feltételeinek, időbeli ütemezésének kialakítása” az ügyfeleket nem érinti, mindössze „a függő ügynök és a biztosító 
belső viszonyát érintő kérdés”. 
 
2.2. A fentiek nyomán az Ügyvédi Iroda (a „jogalkalmazás biztonsága érdekében”) arra nézve kérte az MNB 
állásfoglalását, hogy csoportos biztosítási szerződés szerződőjeként az Ügynök létesíthet-e újabb, „függő ügynöki 
biztosításközvetítői tevékenység végzésére”, „a biztosítottak csatlakoztatásában való közreműködésre” irányuló 
jogviszonyt az alatt az időszak alatt, amely során egyrészt (a) korábbi megbízójától – a Biztosítótól – még szintén 
jutalékban részesül a „megszűnt közvetítői jogviszonya hatálya alatt korábban végzett biztosításközvetítői 
tevékenységére tekintettel”, másrészt (b) a Biztosítóval kötött, „még fennálló” Biztosítási Szerződés alapján 
„szerződőként a biztosítottakra áthárított díj beszedése, valamint a csoportos biztosítási szerződéssel kapcsolatos 
tájékoztatás érdekében továbbra is eljár”. 
 
3. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
3.1. Amint az az MNB honlapján megtalálható, „Állásfoglalás kéréssel kapcsolatos eljárások és elvek” című 
tájékoztatóban16 is szerepel, a jogszabályok által meghatározott körön kívül az MNB-nek nincs hatásköre – többek 
között – szerződések, termékek, üzleti megoldások, folyamatok jogi megfelelőségének előzetes, általános 
vizsgálatára. Állásfoglalás kiadására jellemzően jogszabályi rendelkezések értelmezése, illetve keretjellegű normatív 
rendelkezések tartalommal való feltöltése vonatkozásában kerül sor. Az állásfoglalás kiadása nem hatósági ügy, arra 
nem vonatkoznak a hatósági eljárásokban irányadó határidők, és bármely tevékenységnek, üzleti döntésnek, 
jogügyletnek (illetve ezek elhatározásának, megkezdésének, végrehajtásának) az MNB állásfoglalásától való függővé 
tétele kizárólag az állásfoglalást kérő személy felelőssége. A jelen állásfoglalásban foglaltak nem értelmezhetőek a 

 

15 Bit. 369. § (2) Biztosításközvetítői tevékenységet biztosító vagy biztosításközvetítő részére Magyarország területén olyan biztosításközvetítő 
végezhet, aki – a 370-371. §-ban foglalt kivételekkel – aktív státuszban szerepel a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban. 
Bit. 411. § (1) A biztosításközvetítő és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet annak a biztosítónak, többes 
ügynöknek vagy alkusznak a – Magyar Nemzeti Bank elnöke által kiadott rendeletben meghatározott módon történő – bejelentése alapján kerül 
nyilvántartásba vételre, amely részére biztosításközvetítői tevékenységet végez. Az alkusz 398. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenysége 
vonatkozásában nyilvántartásba vételre nincs szükség. 

16 http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/allasfoglalasok/allasfoglalas-keressel-kapcsolatos-eljarasok-es-elvek 

http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/allasfoglalasok/allasfoglalas-keressel-kapcsolatos-eljarasok-es-elvek
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Megkeresésben írtakkal összefüggő üzleti koncepció, megoldások jogszabályi megfelelőségével kapcsolatos 
felügyeleti álláspontként, az MNB célja a jelen – nem kötelező erejű – állásfoglalás kiadásával összefüggésben az, 
hogy az Ügyvédi Iroda annak ismeretében alakíthassa ki saját jogi álláspontját. 
 
3.2. A Megkeresésben vázolt esetben az Ügynök és a Biztosító közötti jogviszonyt a Biztosítási Szerződés és a 
Megbízási Szerződést szabályozza, amelyeket ugyanakkor az Ügyvédi Iroda nem nyújtott be, így nem ismerhető meg 
azok részletes, pontos tartalma. Erre is tekintettel az MNB rendelkezésére bocsátott információ nem elégséges a 
Megkeresésben írtak teljes körű megítéléséhez, ezért – és a fenti 3.1. pontban foglaltakra tekintettel – a jelen 
állásfoglalás keretében elsősorban általános jelleggel ismertethetők az Ügyvédi Iroda által vázolt jogkérdéshez 
kapcsolódó fontosabb szempontok. 
 
3.3. Ahogy arra a Megkeresés is utalt, a csoportos biztosítási szerződés szerződőjének tevékenysége nem jelenti 
„mechanikusan” azt, hogy a szerződő (például a munkavállalói javára csoportos balesetbiztosítást kötő munkáltató) 
biztosításközvetőként járna el, ugyanakkor a csoportos biztosítás esetében is indokolt lehet a Bit. vonatkozó 
előírásainak figyelembe vétele. E körben figyelembe kell venni, hogy a biztosításértékesítési irányelv17 (IDD) 
preambulumának (5) és (7) pontja értelmében biztosítást többféle személy, intézmény (ügynök, alkusz, 
„bankbiztosítási” közvetítő, biztosító, utazási ügynök vagy akár gépjármű-bérbeadó cég) értékesíthet, az 
értékesítőkkel szembeni egyenlő bánásmód és az ügyfelek védelme pedig megköveteli az IDD alkalmazását mindezen 
személyek és szervezetek vonatkozásában, illetve a fogyasztóvédelem szükségessé teszi az irányelv hatályának a 
biztosítási termék értékesítése valamennyi formájára történő kiterjesztését. 
 
Míg magánjogi szempontból a Ptk. rendezi a szerződő jogait és kötelezettségeit, a Bit. közjogi szabályai határozzák 
meg a – biztosítási értékesítést magában foglaló – biztosításközvetítői tevékenység fogalmát és feltételeit, az azzal 
kapcsolatban támasztott szakmai, ügyféltájékoztatási és egyéb követelményeket, és a biztosítotti jogviszonyok 
csoportos biztosítási szerződés keretében történő létrehozásával kapcsolatos tevékenység nem irányulhat az 
utóbbiak (a biztosításközvetítéssel kapcsolatos, közjogi alapokon nyugvó követelményrendszer) megkerülésére. Az 
MNB egy korábbi, csoportos biztosítással összefüggő állásfoglalásában18 részletesen kifejtette, hogy a biztosítottak 
egy már megkötött csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakoztatása a „biztosítási termékeknek a biztosítási 
védelmet kereső ügyfelekhez történő eljuttatásának egy lehetséges módja, így a közvetítők egyenlő kezelésének és a 
fogyasztók védelmének követelménye megkívánja, hogy a biztosítási szerződés megkötésének elősegítésével 
biztosítási közjogilag azonos megítélés alá essen”. Ennek megfelelően a „csoportos biztosítás biztosítási fedezetének 
a biztosítási védelmet igénylő biztosítottakra történő kiterjesztésére, a biztosítotti jogviszonyok létrehozására 
irányuló tevékenység is biztosításközvetítésnek minősülhet, amennyiben azt üzletszerűen végzik”. Kiemeli az MNB, 
hogy az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority, EIOPA) által kérdés-válasz formájában kiadott tájékoztató (EIOPA Q&A)19 szerint szintén indokolt lehet a 
biztosításközvetítés, illetve biztosítási értékesítés szabályainak alkalmazása csoportos biztosítási szerződés 
esetében.20 
 
Mindezek alapján ha az adott ügy összes körülményei alapján megállapítható, hogy a csoportos biztosítási szerződés 
szerződőjének tevékenysége megfelel a biztosításközvetítési tevékenység ismérveinek, akkor – a szerzési és 
fenntartási jellegű, a biztosítási szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggő magatartások esetében 
egyaránt – tekintettel kell lenni a vonatkozó, garanciális jellegű közjogi követelményekre. 
 
3.4. A közvetítői tevékenység fogalmával, annak elemeivel több, a felügyeleti honlapon közzétett – az MNB, 
valamint korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által kiadott – állásfoglalás is foglalkozik. Amint 

 

17 A biztosítási értékesítésről szóló 2016. január 20-i (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelv. 

18 „A biztosításközvetítés, illetve biztosítottak csoportos biztosításhoz történő csatlakoztatása  elhatárolásának szempontjai” 
(http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf) 

19 Q&A on regulation. [https://www.eiopa.europa.eu/browse/qa-regulation_en] 

20 A „választható” csoportos biztosítási szerződések vonatkozásában – ahol a potenciális biztosítottak maguk dönthetnek arról, hogy csatlakoznak-
e a biztosításhoz – az EIOPA egyebek mellett a következőket állapította meg: „(…) optional group insurance contracts are where the insurance 
contract is negotiated and concluded by a single legal person (“master policyholder”) for a group of potential individual members. (…) This 
scheme can be found in some Member States, in particular for travel insurance products, mobile phone insurance products, health insurance 
coverage and even insurance-based investment products. The master policyholder may be, for instance, a credit institution or an association, 
which may be registered or not as an insurance intermediary or an ancillary insurance intermediary depending on whether insurance distribution 
activities are carried out. (…)” (EIOPA Q&A, 1617. kérdés [https://www.eiopa.europa.eu/content/1617_en]) 

http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf
https://www.eiopa.europa.eu/browse/qa-regulation_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/1617_en
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ezek egyikében21 szerepel, a felügyeleti hatóság „– a biztosításközvetítői tevékenységen is túlmutató közvetítői 
körben – olyan szempontrendszert alakított ki, amely alapján” (valamint „az adott konstrukció sajátosságaihoz képest 
szükség szerint további szempontokkal bővíthető módon”) „a körülményeket együttesen mérlegelve lehet 
megállapítani, hogy az adott tevékenység biztosításközvetítésnek, illetve pénzügyi szolgáltatás közvetítésnek 
minősül-e”. Egy tevékenység (biztosítás)közvetítői jellegének megítélésével összefüggésben – a kapcsolódó 
fontosabb állásfoglalásokban22 részletesen ismertetett felügyeleti álláspontot nem megismételve, azonban azt alapul 
véve – elsősorban a következő szempontokat kell vizsgálni: annak a jogviszonynak a tartalma, irányultsága, amelynek 
keretében az adott tevékenységet végzik, ideértve különösen az ellenérték kérdését; az egyes ügyfelek adatainak, 
elérhetőségeinek továbbítása a biztosító felé; a biztosítóval, illetve az adott biztosítással kapcsolatban nyújtott 
tájékoztatás; a tevékenység személyes jellege. Emellett figyelembe kell venni, hogy a biztosításközvetítés – mint a 
biztosítási értékesítést magában foglaló tevékenység – lényegi elemei a biztosítási szerződés létrehozásának célja és 
a rendszeresség, illetve üzletszerűség,23 továbbá hogy valamely üzletszerű, biztosítási szerződés létrehozására 
irányuló tevékenység biztosításközvetítésként minősüléséhez nem szükséges a Bit. 4. § (1) bekezdés 14. és 123. 
pontjában példálózó jelleggel említett valamennyi magatartás – így például a független biztosításközvetítői 
szaktanácsadás, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos ajánlattétel, az ajánlattételt is lehetővé tevő honlapon való 
termékösszehasonlítás – egyidejű kifejtése. 
 
A biztosítási törvény az IDD rendelkezéseivel24 összhangban a biztosítási értékesítés, biztosításközvetítés körébe 
tartozó jellemző magatartások között említi a biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében való 
közreműködést, amely – a Bit. kommentárjában25 írtaknak megfelelően – „hagyományosan része a 
biztosításközvetítői tevékenységnek, legyen szó akár a szerződő figyelmének a befizetni elmulasztott díjakra történő 
felhívásáról vagy a biztosított kárának mielőbbi rendezése érdekében történő eljárásról a biztosító irányába.”26 A 
biztosítási szerződés lebonyolításában és teljesítésében való közreműködésnek nincs törvényi meghatározása, 
ugyanakkor ez – az előbbiek alapján a biztosítási értékesítés, biztosításközvetítés résztevékenységei közé sorolt27 – 
tevékenység jellemzően magában foglalja az ügyfelek megtartását (a szerződésük, illetve ezáltal a díjbefizetéseik 
fenntartását) célzó, a biztosításközvetítők által többnyire fenntartási (speratív) jutalék ellenében, üzletszerűen 
végzett állományápolást. 
 

 

21 „Biztosításközvetítői tevékenységnek minősül-e a független biztosításközvetítő (alkusz) szerződéses partnereként eljáró ingatlan-közvetítő 
gazdasági társaság által végzett tevékenység?” (http://alk.mnb.hu/data/cms2430400/tmpF04E.tmp(10933614).pdf) 

22 „A pénzügyi vállalkozás által igénybe vett gépjármű kereskedelmi partnerei által végzett „tippadás” közvetítői tevékenységnek minősül-e?” 
(http://alk.mnb.hu/data/cms2393778/allasfogl_penzpiac_130415.pdf) 
„Hogyan minősíthető a pénzügyi közvetítői piacon az ún. „tippadói” tevékenység?” 
(http://alk.mnb.hu/data/cms2298198/allasfogl_penzpiac_110321.pdf) 
„Követelésvásárlás és követelésértékesítés céljából létrehozott online „piactér” működtetésének Hpt. szerinti megítélése” 
(http://alk.mnb.hu/data/cms2446841/tmp3607.tmp(13370149).pdf) 
„Biztosításközvetítői tevékenységnek minősül-e a call-centeres munkatársak, a címszerzők és a díjhátralékkal rendelkező ügyfeleket felkereső 
és velük a díjhátralékról egyeztető személyek tevékenysége?” (http://alk.mnb.hu/data/cms2328923/bkkv_allasfogl.pdf) 
„Biztosításközvetítői tevékenységnek minősül-e a címszerzők tevékenysége?” (http://alk.mnb.hu/data/cms2298932/bizt110405.pdf) 
„A független közvetítői tevékenységre és a közvetítő díjazására vonatkozó egyes jogszabályi rendelkezések értelmezése” 
(http://alk.mnb.hu/data/cms2446901/tmp4DA4.tmp(13506662).pdf) 

23 Bit. 4. § (1) E törvény alkalmazásában: 
104. üzletszerű tevékenység: ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett – előre egyedileg meg nem határozott ügyletek 
megkötésére irányuló – rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység; 

24 IDD 2. cikk (1) Ezen irányelv alkalmazásában: 
1. „biztosítási értékesítés”: biztosítási szerződések megkötésével kapcsolatos tanácsadással, ajánlattétellel vagy biztosítási szerződések 
megkötésének előkészítésével kapcsolatos egyéb tevékenységek, az ilyen szerződések megkötésével, illetve az ilyen szerződések  kezelésében 
és teljesítésében való közreműködéssel kapcsolatos tevékenységek, különösen kárigény esetén, ideértve az információk rendelkezésre 
bocsátását egy vagy több biztosítási szerződésről olyan kritériumoknak megfelelően, amelyeket az ügyfél egy weboldalon vagy más tájékoztatási 
eszközön keresztül választ ki, valamint a biztosítási termékek rangsorának összeállítását, ideértve az árak és a termékek összehasonlítását , vagy 
a biztosítási szerződés árára vonatkozó kedvezményt, amennyiben az ügyfélnek lehetősége van a weboldalon vagy más tájékoztatási eszközön 
keresztül közvetve vagy közvetlenül biztosítási szerződést kötni; 

25 Kommentár a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényhez (Wolters Kluwer Kft., szerkesztette: Kovács Zsolt) 

26 Kommentár a Bit. harmadik könyvéhez. 

27 Megjegyzésre érdemes, hogy az állományápolási tevékenység biztosításközvetítésként való minősülésére a biztosítási törvény kommentárja is 
utal, amikor a Bit. 420-421. §-ához fűzött részében rögzíti, hogy a többes ügynöki és alkuszi tevékenység kérelemre történő felfüggesztésének 
„engedélyezése esetén a többes ügynök, illetve az alkusz a felfüggesztés ideje alatt biztosításközvetítői tevékenységet – ideértve az 
állományápolási tevékenységet is – nem végezhet”. 

http://alk.mnb.hu/data/cms2430400/tmpF04E.tmp(10933614).pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2393778/allasfogl_penzpiac_130415.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2298198/allasfogl_penzpiac_110321.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2446841/tmp3607.tmp(13370149).pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2328923/bkkv_allasfogl.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2298932/bizt110405.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2446901/tmp4DA4.tmp(13506662).pdf
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3.5. A biztosításközvetítők javadalmazása vonatkozásában speciális jogszabálynak minülő biztosítási törvény 
Megkeresésben idézett rendelkezéseinek – így a Bit. 4. § (1) bekezdés 49. és 50. pontjában írt meghatározásoknak – 
megfogalmazása alapján a jutalék kapcsolódhat a biztosítási szerződés létrejöttéhez (szerzési vagy kötési jutalék), 
illetve a jutalékjogosultság meghatározott esetekben és mértékben a biztosítási szerződés folyamatos fennállása 
esetén a közvetítői jogviszony megszűnését követő időszakot is érintheti.28 Az Ügynök és a Biztosító közötti 
jogviszonyt ugyanakkor biztosítási közjogi szempontból elsősorban nem a Biztosító által fizetett ellenérték 
elnevezése, hanem az Ügynöknek a biztosítással kapcsolatos tevékenysége, annak tényleges tartalma alapján kell 
megítélni. 
 
A Megkeresésben írt esetben az ott ismertetett magatartásokat az Ügynök aktívan, ismétlődő jelleggel, rendszeresen 
kívánja kifejteni a csoportos biztosítási szerződéshez kapcsolódóan, oly módon, hogy az általa a Biztosító részére 
megfizetett díjat a biztosítottakra áthárítja, majd eljár annak beszedése érdekében.29 Utóbbi vonatkozásában 
ugyanakkor nem áll rendelkezésre elegendő, pontos, a megalapozott értékeléséhez szükséges információ: az Ügyvédi 
Iroda maga is mindössze feltevésnek nevezte, hogy az Ügynök a biztosítási díjak áthárítása során nem alkalmaz 
többletet, nem számít fel a biztosítási díj adott biztosítottakra eső részét meghaladó összeget. Emellett nemcsak az 
esetlegesen felszámított ilyen ellenértékből közvetlenül keletkező nyereség figyelembe vétele indokolt: az 
üzletszerűséggel összefüggő töretlen felügyeleti jogértelmezés és általános gyakorlat szerint – amint az több 
állásfoglalásból30 kitűnik – a haszon nemcsak közvetlen, anyagi jellegű ellenszolgáltatás (például többletdíj) lehet, de 
a nyereségre, illetve vagyonszerzésre irányultság megállapítható akkor is, ha a tevékenységet más, közvetetten 
jelentkező gazdasági előny érdekében (például forgalomnövelő célzattal) végzik. Ide sorolható, amennyiben – bár 
erre nézve a Megkeresés nem tartalmaz kifejezett információt – a csoportos biztosítási szerződés fenntartása nyomán 
az Ügynök a biztosítottakat elérheti más termékek értékesítése érdekében vagy ügyfélmegtartási célból, ezáltal 
fokozva az egyébként folytatott (fő)tevékenysége eredményességét. Kiemeli az MNB, hogy az Ügynök részére 
fizetendő folytatólagos jutalék az Ügyvédi Iroda által előadottak alapján „a biztosítotti jogviszonyok fennállása alatt 
havonta folyamatosan, a befolyt díj alapján (…) jár”, ez pedig azt mutatja, hogy az Ügynök érdekelt a szerződés, illetve 
a biztosítotti jogviszonyok fenntartásában. 

 

28  Megjegyzésre érdemes, hogy A Ptk. 6:298. § (1) bekezdése alapján a közvetítői szerződés megszűnése esetén a közvetítőnek a megbízótól 
kártalanítás jár, ha a kártalanítás a szerződéssel összefüggő valamennyi körülményre tekintettel méltányos, figyelemmel arra, hogy a közvetítő 
a szerződés megszűnése következtében elveszíti az olyan jutalékhoz való jogát, amely őt a szerződés fennmaradása esetén az adott üzletfelekkel 
kötött vagy jövőben kötendő üzletek után megilletné, feltéve, hogy  
a)  a közvetítő a megbízónak üzleti kapcsolatok kialakításával új ügyfeleket szerzett, vagy meglévő üzleti kapcsolatokat - legalább egy új ügyfél 

megnyerésének megfelelő mértékben - bővített, ha az üzleti kapcsolatokból a megbízó a szerződés megszűnése után is jelentős előnyre 
tesz szert; vagy 

b)  a tartós jogviszony létrehozására irányuló megbízást teljesítette, de a közvetítői szerződés megszűnése következtében folytatólagos 
díjazástól esik el. 

A Régi Bit. 33. § (8) bekezdése, illetve a Bit. 386. §-a alapján azonban a Ptk. 6:298. §-ában meghatározott – a közvetítői szerződés megszűnése 
esetén a közvetítőnek a megbízótól járó – kártalanítás a biztosítóval fennálló jogviszony alapján biztosításközvetítői tevékenységet végző 
ügynököt kizárólag az erre irányuló, a biztosítóval írásban megkötött megállapodás esetében illeti meg, a megkötött megállapodás feltételei 
szerint. A kapcsolódó 1008/B/2004. AB határozat értelmében a „biztosításközvetítő tevékenységének ellenértékét nem minden esetben lehet a 
szerződés megkötésekor fennálló szerződéses értékhez és díjához igazítani, mert ez egyes biztosítási terméknél időszakonként változhat, illetőleg 
a szerződés utóbb felmondással, vagy egyéb okból megszűnhet”, illetve „a biztosítási ügynöknek – jogviszonya megszűnése esetén – másként 
alakul a megbízóval történő elszámolása”. 

29 Megjegyzésre érdemes, hogy korábban a PSZÁF több állásfoglalásában foglalkozott a csoportos biztosítási díjak szerződő fél általi áthárításával: 
az egyik állásfoglalás („A csoportos biztosítási szerződéshez csatlakozó biztosítottakat védő egyes szabályokról”, 
http://felugyelet.mnb.hu/data/cms2103085/bterm07.pdf) szerint „elvileg nem kifogásolható, hogy a csoportos biztosítási szerződés 
megkötésével a biztosítási szerződés szerződője az általa megfizetett biztosítási díj egyes biztosítottra eső részét a biztosítottra továbbhárítsa”, 
többek között azzal, hogy „a biztosítási védelem szerződő fél által megállapított árának összehasonlíthatónak és pontosan kalkulálhatónak kell 
lennie, s ezzel összefüggésben az ügyfelet legalább a szerződés megkötése előtt külön kell tájékoztatni arról, hogy mennyit kell fizetnie a szerződő 
félnek a saját többletszolgáltatásáért, és mennyit a csoportos biztosítási fedezetbe kerülésért”. Egy másik, szintén korábbi állásfoglalás 
(„Beszámítható-e a teljes hiteldíj mutatóba (THM) a csoportos hitelfedezeti biztosítási díj biztosítottakra való továbbításából eredő költség?”, 
http://alk.mnb.hu/data/cms2103336/penz16.pdf) alapján lehetséges, hogy a szerződő „a biztosítási fedezetbe kerüléssel (fedezetben tartással) 
kapcsolatos esetleges többletszolgáltatásának a költségeit is a biztosítottra hárítsa tovább, mindkét esetben a költségek ügyfél felé való 
megfelelő kommunikálása mellett”. 

30 „Üzletszerűség fennállásának kérdése több gazdasági társaság pályázati kivitelezéseinek projektfinanszírozásával  kapcsolatban” 
(http://alk.mnb.hu/data/cms2393753/allasfogl_penzpiac_130412.pdf) 
„Az üzletszerűség három feltételének vizsgálata, különös tekintettel a nyereség, illetve vagyonszerzésre” 
(http://alk.mnb.hu/data/cms2302886/allasfogl_penzpiac_110427.pdf) 
„Fennállnak-e az üzletszerűség tényállási elemei – különös tekintettel az előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére 
irányultság kritériuma – a már meglévő bérleti jogviszonyok alapján történő ingatlan bérbeadás esetén a bank és járulékos vállalkozásának 
egyesülését követően?” (http://alk.mnb.hu/data/cms2384288/allasfogl_penzpiac_130204.pdf) 
„A biztosításközvetítés, illetve biztosítottak csoportos biztosításhoz történő csatlakoztatása elhatárolásának szempontjai” 
(http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf) 

http://felugyelet.mnb.hu/data/cms2103085/bterm07.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2103336/penz16.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2393753/allasfogl_penzpiac_130412.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2302886/allasfogl_penzpiac_110427.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2384288/allasfogl_penzpiac_130204.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf
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A Megkeresésben írtakra tekintettel megjegyzi az MNB, hogy bár a Ptk. alapján a biztosítási díj megfizetésére valóban 
a szerződő köteles, annak áthárítása azt eredményezi, hogy ténylegesen – belépésük hiányában is – az egyes 
biztosítottak viselik a biztosítási fedezet ellenértékének rájuk eső részét. Emellett ha az áthárított díj megfizetésének 
elmulasztása a biztosítottra vonatkozó fedezet megszűnését eredményezi, akkor az ügyfél (fogyasztó) szempontjából 
nincs különbség a között, hogy közvetlenül fizet díjat a biztosító részére vagy az áthárított díjat fizeti meg a 
szerződőnek, valamint ilyen esetben az Ügynöknek a „biztosítottra áthárított díj beszedése érdekében végzett 
tevékenysége” – a Megkeresésben foglaltaktól eltérően – az egyes biztosítottak fedezetének, illetve ezáltal a 
szerződésnek az „életben tartását” (is) célozza. Itt is megjegyzi továbbá az MNB, hogy az áthárított díj beszedése, 
illetve azon belül a biztosítottak felhívása („ha az áthárított díjrész tekintetében elmaradásban vannak”) a Bit. 
kommentárjának már idézett megállapítása alapján „hagyományosan része a biztosításközvetítői tevékenységnek”. 
 
Az előbbiekhez hasonlóan az Ügynök tájékoztatási tevékenységének teljes körű megítéléséhez sem maradéktalanul 
elegendő a rendelkezésre álló információ. A Megkeresés helytállóan rögzítette ugyan, hogy a biztosítottak 
tájékoztatása nem szükségszerűen jelenti azt, hogy egy csoportos biztosítási szerződés szerződője 
biztosításközvetőként járna el, azonban a tájékoztatás a Bit. által szabályozott biztosításközvetítésnek is jellemző 
magatartása. Ezt tehát nem lehet önmagában az alapján értékelni, hogy a Ptk. is előírja a szerződő számára a 
biztosítottak tájékoztatásának követelményét, illetve az Ügynök ilyen tevékenységének megítéléséhez ismerni kell a 
biztosítottak számára nyújtott felvilágosítás pontos tartalmát, annak körülményeit. A szerződőt magánjogi alapon 
terhelő tájékoztatási kötelezettség meghaladására – és ezáltal a biztosításközvetítési jelleg fennállására – utalhat, ha 
az Ügynök a Biztosító által hozzá intézett nyilatkozatok és a szerződésben bekövetkezett változások körén túl további 
tájékoztatást nyújt, adott esetben ügyfélmegkeresésére, személyes jelleggel ad információt a fennálló (nem 
vitatottan az általa kifejtett biztosításközvetítői működés eredményeként létrejött) biztosítotti jogviszonyhoz 
kapcsolódó egyes körülményekről. 
 
A fentiek mellett nem ismert, hogy az Ügynök a Biztosító számára szolgáltat-e adatot a biztosítottakkal kapcsolatban, 
illetve ellát-e további (például a biztosítottak nyilvántartásával, kiszolgálásával, a biztosítotti jogviszonyok 
adminisztrációjával összefüggő), a biztosítási szerződések teljesítésében és lebonyolításában való közreműködésként 
is értékelhető feladatokat.31 
 
Mindezek alapján további információ lenne szükséges annak megalapozott megítéléséhez, hogy az Ügynök által a 
csoportos biztosítási szerződéssel kapcsolatban változatlanul kifejteni kívánt magatartások állományápolási, illetve 
biztosításközvetítési körbe tartoznak-e és így kizárják, hogy a Bit. 4. § (1) bekezdés 34. a) pontja szerint működő 
Ügynök egyidejűleg újabb biztosításközvetítői megállapodást kössön másik biztosító versengő terméke 
vonatkozásában. Kiemeli ugyanakkor az MNB, hogy a folytatni kívánt magatartások (ügyféltájékoztatás, díjbeszedés) 
olyan csoportos biztosítási szerződéshez kapcsolódnak, amely vonatkozásában az Ügynök szerzési jellegű 
biztosításközvetítői tevékenységet végzett, és ahol a Megkeresés szerint érdekelt a biztosítotti jogviszonyok 
fennmaradásában, az áthárított díj ügyfelek (biztosítottak) általi befizetésében, mindezek pedig a közvetítői 
irányultság felé mutatnak. 
 
 
 

 

31 Megjegyzésre érdemes, hogy egyes, a biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés körében is értelmezhető 
(például állománynyilvántartási, - kezelési) feladatok végzése esetén a kiszervezéssel kapcsolatos – a biztosítási tevékenység végzésében való 
közreműködést szabályozó – követelményrendszer alkalmazásának szükségessége is felmerülhet, biztosításközvetítői jogviszony hiányában 
pedig szükségszerűen felmerül. 


