
 

 

 

 

A biztosítási tevékenység törvényi fogalmának értelmezése 
 
1. Tényállás 
 
A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) állásfoglalás kibocsátásával kapcsolatban benyújtott beadvány (Megkeresés) 
alapján egy társaság (Társaság) magyarországi beszállítóival (Termelők) olyan megállapodás megkötését tervezi, 
melynek célja, hogy „a biztosítással nem fedezhető károk esetére közösen minimalizálják a veszteséget”. A tervezett 
együttműködés keretében a Termelők a termelési év elején területarányos befizetést teljesítenének a Társaságnak, 
amit a Társaság a befizetésekkel megegyező összeggel egészítene ki saját forrásból. Az így megképzett alapból a 
befizetést teljesítők a termények betakarítását követően egyedi igényeik alapján részesülhetnek kifizetésben „olyan 
események miatti károk ellensúlyozására, amelyekre egy mezőgazdasági biztosítás egyébként nem nyújt fedezetet 
(például: aszály, nem felróható fertőzések, illetve a toxikus anyagok kimutathatósága a termékben)”, továbbá 
„maga a Társaság is részesülhet az alapból amennyiben a kár az átvett termény nem megfelelősége miatt nála 
keletkezik”. Azok a Termelők, akik nem teljesítettek befizetést, nem nyújthatnak be igényt. A kifizetésekről a 
Társaság és a befizető Termelők közösen, egy testület útján döntenek, fontos továbbá, hogy a teljesített kifizetések 
összege nem haladhatja meg az alapba befizetett összeget. Azok a Termelők, akiknek adott évben nem keletkezett 
kárigénye, a befizetésüket nem kapják vissza, és a következő évben ismét befizetést kell teljesíteniük. A Megkeresés 
szerint továbbá „amennyiben az alapban megfelelő fedezet állna rendelkezésre, elvileg lehet olyan termelési év, 
amikor alacsonyabb összegű befizetést kell teljesíteni, vagy akár teljesen el lehet hagyni az adott évre a befizetést”. 
 
2. Jogkérdés 
 
2.1. A Megkeresés idézte a biztosítási tevékenységnek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 
törvényben (Bit.) szereplő fogalmát,1 valamint a Bit. 2. § (1) bekezdés b) pontját, amely szerint a Bit. hatálya nem 
terjed ki azon ellátási, támogatási és segélyezési célokat szolgáló szervezet tevékenységére, amely a rendelkezésre 
álló eszközök mértékétől függően nyújt szolgáltatást, és amelynél a tagok által fizetendő tagsági hozzájárulást 
átalányként határozzák meg.  
 
A Megkeresés szerint a bemutatott szerződéses konstrukció „számos pontban alapvetően tér el” a Bit.-ben 
meghatározott biztosítási tevékenység fogalmától. A Megkeresésben ismertetett álláspont szerint a felek nem 
biztosítási szerződést kötnek, hanem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a 6:233. §-ában2 
szabályozott mezőgazdasági árura vonatkozó adásvételi szerződést, ennek „csak kiegészítő, mellékes eleme a 
kockázatok minimalizálását célzó együttműködés”, továbbá „a kocázatok ellensúlyozására vonatkozó 
tevékenységet nem a Társaság egymaga végzi, hanem abban együttműködik a termelőkkel” és „nem statisztikai 
eszközökkel történik a kockázatok felmérése, hanem egyszerűen a termelők által szerződött terület arányában kell 
befizetést teljesíteni, függetlenül atttól, hogy alacsonyabb vagy magasabb a kockázata az együttműködés alá 
tartozó káreseményeknek”. A Megkeresés továbbá rögzítette, hogy a Társaság az alap kezelését ingyenesen látná 
el, amelyből a fentiek szerint adott esetben maga is részesülhetne, ebből következően pedig a „konstrukciónak nem 
része az üzletszerűség” és „klasszikus érdekellentét a biztosított és biztosító között nem áll fenn”. A fentieken túl a 
Társaság „saját forrásból megkétszerezi az alapba történt befizetések összegét”. 
 
2.2. A fentiek nyomán arra nézve kérte az MNB állásfoglalását, hogy (a) a tervezett együttműködés a Bit. hatálya 
alá tartozó, Bit. 4. §-a szerinti biztosítási tevékenységnek minősül-e, illetve (b) amennyiben igen, a tervezett 
konstrukció a Bit. hatálya alól kivett, a Bit. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység körébe tartozhat-e.  

 

1 A Bit. 4. § (1) bekezdés 11. pontja szerint biztosítási tevékenység a biztosítási szerződésen alapuló kötelezettségvállalás, amely 
során a tevékenységet végző megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét (veszélyközösség), 
matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja és beszedi a kötelezettségvállalás 
ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat képez, a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a 
szolgáltatásokat, ideértve az üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet is, függetlenül attól, 
hogy a kötelezettségvállalás ellenértéke meghatározott pénz fizetése (díj) vagy egyéb ellenszolgáltatás formájában valósul meg. 
2 A Ptk. 6:233. §-a szerint ha az eladó az adásvételi szerződésben maga termelte mezőgazdasági termény, termék, saját nevelésű 
vagy hizlalású állat későbbi időpontban történő szolgáltatására vállal kötelezettséget, és a felek megállapodnak abban, hogy a 
vevő a teljesítést elősegítő szolgáltatást nyújt, továbbá ehhez kapcsolódó tájékoztatást ad az eladónak, akkor az eladó köteles 
ezt a szolgáltatást a tájékoztatásnak megfelelően igénybe venni. Az eladó a vevő teljesítést elősegítő szolgáltatásainak szerződés 
szerinti ellenértékét akkor is köteles megfizetni, és a vevő által folyósított termelési előlegnek a vételárral nem fedezett részét 
akkor is köteles visszafizetni, ha erre a termelés eredménye nem biztosít fedezetet. 
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3. Az MNB álláspontja 
 
3.1. Amint az az MNB honlapján megtalálható, „Állásfoglalás kéréssel kapcsolatos eljárások és elvek” című 
tájékoztatóban3 (Tájékoztató) is szerepel, a jogszabályok által meghatározott körön kívül az MNB-nek nincs 
hatásköre – többek között – szerződések, 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 
Megkeresésben írtakkal összefüggő üzleti koncepció, megoldás jogszabályi megfelelőségével kapcsolatos 
felügyeleti álláspontként, az MNB célja a jelen – nem kötelező erejű – állásfoglalás kiadásával összefüggésben az, 
hogy a Társaság annak ismeretében alakíthassa ki saját jogi álláspontját.  
 
3.2. Tekintettel arra, hogy a megállapodás tervezete nem került benyújtásra, illetve a Megkeresés nem tartalmaz 
minden, a tervezett együttműködéshez kapcsolódó információt, a rendelkezésre álló tények nem elégségesek a 
tevékenység jellegének teljes körű és megalapozott megítéléséhez, így jelen állásfoglalás keretében mindössze 
általános jelleggel ismertethetők a Megkeresésében vázolt üzleti koncepció megítéléséhez kapcsolódó fontosabb 
szempontok. 
 
Az MNB több korábbi állásfoglalásában foglalkozott az egyes szolgáltatások vizsgálatával, azok biztosítási 
tevékenységként való minősülésével4, illetve a Bit. hatálya alól kivett tevékenységek körével is5 (Állásfoglalások).  A 
biztosítási törvény kommentárja6, valamint az Állásfoglalásokban is írtak szerint a biztosítási tevékenység elemei 
között a Bit. a veszélyközösség megszervezését, a kockázatok felmérését, a biztosítási díjak megállapítását, 
beszedését, valamint a tartalékképzést, a kockázatátvállalást és a szolgáltatások teljesítését említi. Szükséges 
figyelembe venni továbbá, hogy önmagában a Bit-ben felsorolt egyes definíciós elemek hiánya nem jelenti 
automatikusan, hogy az adott tevékenység ne minősül(het)ne biztosítási tevékenységnek. A Bit. 40. §-ához fűzött 
kommentár szerint „kérdésként merül fel ugyanakkor, hogy hogyan kell minősíteni a tevékenységet, ha valaki azt 
biztosítási céllal végzi, de a biztosítási tevékenység fogalma valamely elemének nem tesz eleget, így akarván kibújni 
a Bit. hatálya, szigorú előírásai, s a Felügyelet ellenőrzése alól. Ebben az esetben nyilvánvalóan meg kell vizsgálni a 
teljes tevékenység jellegét ‒ s az azt végző szándékát ‒ mert bizonyosan nem mondható például, hogy szabadon, a 
törvényi kötelezettségek betartása nélkül végezhető az a tevékenység, amely például csupán annyiban nem felel 
meg a Bit. definíciójának, hogy a végzője a tevékenységében felvállalt kockázatokra beszedett díjból nem képez 
tartalékot. Ebben az esetben szinte bizonyosan „hibásan”, jogszabályellenesen végzett tevékenységről beszélhetünk, 
s nem egyszerűen a Bit. hatálya alá nem sorolható tevékenységről”. 
 
A biztosítási tevékenység Bit.-ben szereplő meghatározásán túl szükséges figyelembe venni a Ptk. 6:439. § (1) 
bekezdését,7 amely a biztosítási szerződés fogalmát határozza meg. A Ptk. kommentár8 a biztosítási szerződés 
alanyaival kapcsolatban rögzíti, hogy „a szerződés egyik pólusán találjuk a biztosítót, a másik póluson az ügyfeleket. 
A biztosító az a személy, amely a biztosítás keretében megszervezi a hasonló kockázatoknak kitett személyek 
közösségét, és az ő kockázatukat díjfizetés ellenében átvállalja. Az ügyfelek9 pedig értelemszerűen azok a személyek, 
akik a biztosítóval a biztosítási jogviszony részeként szerződéses jogviszonyba kerülnek”. A Ptk. kommentár a 

 

3 http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/allasfoglalasok/allasfoglalas-keressel-kapcsolatos-eljarasok-es-elvek 
4https://alk.mnb.hu/data/cms2429434/Allasfoglalas_anonim_biztositasi_tevekenyseg.pdf, 

https://alk.mnb.hu/data/cms2488144/tmpD04B.tmp(26685239).pdf  
5 https://alk.mnb.hu/data/cms2465328/tmpCF65.tmp(18655624).pdf  
6 Kommentár a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényhez (Wolters Kluwer Kft., szerkesztette: Kovács Zsolt) 
7 A Ptk. 6:439. § (1) bekezdése értelmében a 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. 
8 Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez (Wolters Kluwer Kft., szerkesztette: Vékás Lajos / 
Gárdos Péter) 
9 A Bit. 4. § (1) bekezdés 101. pontja szerint az ügyfél a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára 
szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá a független biztosításközvetítő esetében 
az a személy is, aki a független biztosításközvetítővel alkuszi megbízási szerződést kötött. 

http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/allasfoglalasok/allasfoglalas-keressel-kapcsolatos-eljarasok-es-elvek
https://alk.mnb.hu/data/cms2429434/Allasfoglalas_anonim_biztositasi_tevekenyseg.pdf
https://alk.mnb.hu/data/cms2488144/tmpD04B.tmp(26685239).pdf
https://alk.mnb.hu/data/cms2465328/tmpCF65.tmp(18655624).pdf
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kockázatközösség megszervezésének módja alapján különbséget tesz üzleti és kölcsönös biztosítások között. Ez 
utóbbi esetben a biztosító „jellemzően egyesületi formában működik, az egyesület tagjai pedig az ügyfelek. Ennek 
megfelelően az ügyfelek mint tagok részt vehetnek a biztosító legfőbb szervének működésében, a működési 
feltételeket (szintén mint tagok) a vagyoni hozzájárulásukkal maguk teremtik elő. A hazai szabályozás szerint 
kölcsönös biztosító egyesület csak a tagjaival köthet biztosítási szerződést (…) a tevékenységét elsődlegesen nem 
profitszerzési célból végzi, inkább érvényesül a tagok közötti szolidaritási elv”. 
 
3.3. A Megkeresésben ismertetettek alapján a szolgáltatás teljesítése véletlenszerű, előre nem látható külső ok 
miatti károk bekövetkezése esetén igényelhető, a kifizetés fedezetét a Termelők és a Társaság által előre befizetett 
pénzösszeg képezi, amelyből – az összes befizetés erejéig – a Termelőkön kívül maga a Társaság is részesülhet, olyan 
károk esetében, amelyek mezőgazdasági biztosítással nincsenek fedezve. A Társaság lebonyolítja a befizetések 
beszedését, illetve kezeli a megképzett alapot, ugyanakkor a kifizetésekről a befizetést teljesítő Termelőkkel 
közösen, egy testület útján dönt. A Megkeresés szerint a Társaság tevékenysége nem valósít meg biztosítási 
tevékenységet, és a felek között nem biztosítási szerződés jön létre. 
 
Az MNB a Megkeresésben ismertetett állásponttal és a szolgáltatás megítélésével kapcsolatban az alábbiakra kíván 
rámutatni:   
 
i. Az, hogy a szolgáltatás ellenértékének (díjának) meghatározása a termőföld mérete alapján, a „terület 

arányában”  történik,  arra utalhat, hogy a Társaság és a Termelők nem veszik figyelembe, hogy adott 
biztosítási események a földrajzi, éghajlati, helyi adottságoktól függően nagyobb valószínűséggel fordulhatnak 
elő bizonyos területeken. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jelen esetben a díjmegállapítás (semmilyen) 
kockázattól függő, kockázatfelmérésre és kockázatkiegyenlítő hatás figyelembevételére utaló elemet nem 
tartalmaz, hiszen nagyobb területen nagyobb a valószínűsége a mezőgazdasági károk bekövetkezésének is, 
illetve nagyobb területen a bekövetkezett kár mértéke is nagyobb lehet. Mindezekkel összefüggésben még 
kiemelendő, hogy arra vonatkozó információt a Megkeresés nem tartalmazott, hogy az egységnyi területre 
eső befizetés összegét milyen módon vagy módszerrel állapítanák meg. A felvázolt konstrukciónak viszont 
lényeges sajátossága, hogy a pénzalap megképzése során abba a Társaság a Termelők befizetéseivel 
megegyező összeget juttatna. 

 
ii. A Megkeresés hivatkozik arra, hogy a biztosítási tevékenység jelleg azért sem állapítható meg, mert a Társaság 

és a Termelők érdekei közösek, a tevékenységet nem a Társaság egymaga végzi, hanem abban együttműködik 
a Termelőkkel, továbbá a Társaság elsősorban nem profitszerzési célból végzi e tevékenységet. Ez ugyanakkor 
– különösen a kölcsönös biztosító egyesületek működési sajátosságaira, illetve hogy a biztosítási 
tevékenységnek nem fogalmi eleme az üzletszerűség10  – önmagában szintén nem eredményezi, hogy a 
tevékenység ne minősülhetne biztosítási tevékenységnek. 

 
iii. A Megkeresés továbbá hivatkozik arra, hogy a felvázolt együttműködés csupán „mellékes eleme” a Társaság 

és Termelők között létrejövő mezőgazdasági árura vonatkozó adásvételi szerződésnek. Ezzel kapcsolatban az 
MNB álláspontja az, hogy amennyiben a Megkeresésben megjelölt szolgáltatásnyújtás a tartalma szerint 
egyébként biztosítási tevékenységnek minősülne, akkor arra a Bit. szabályai alkalmazandók, attól függetlenül, 
hogy a Társaság és a Termelők között milyen egyéb szerződéses jogviszony áll fenn. 

 

 

10 Ettől függetlenül az MNB utal arra, hogy kifejezetten az üzletszerűség jogi megítélésével kapcsolatban szintén több 
állásfoglalást adott ki (például http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf, http://alk.mnb.hu/data/ 
cms2443270/12458_allasfoglalas.pdf, http://alk.mnb.hu/data/cms2440881/tmp3545.tmp(12472489).pdf), amelyekben az 
üzletszerűség egyes fogalmi elemeit – a tevékenység ellenérték fejében nyereség vagy vagyonszerzés céljából való folytatását, 
az előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányultságot, valamint a rendszerességet – részletesen elemezte. 
Ezen állásfoglalásokban rögzítettek szerint tevékenység ellenérték fejében nyereség vagy vagyonszerzés céljából való 
folytatásával kapcsolatban azt szükséges vizsgálni, hogy a szolgáltatást a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban felmerült szokásos 
költségeken túli bármilyen plusz költség vagy díj felszámolása mellett, illetve más közvetett gazdasági előny érdekében nyújtják-
e, ilyen esetben a nyereség, illetve a vagyonszerzésre irányultság megállapítható. E szempontból az egyik döntő tényező az, hogy 
a tevékenység annak folytatója számára bevételt eredményez-e, illetve, hogy a tevékenységet nyereség elérése céljából végzik-
e. E körülményt mind a közvetlen ellenszolgáltatás, mind a látszólag ingyenes, azonban közvetetten valamely, az adott 
szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó más szolgáltatásból, a felek között fennálló egyéb szerződéses jogviszonyból eredő bevétel 
realizálása mentén vizsgálni kell. 

http://alk.mnb.hu/data/%20cms2443270/
http://alk.mnb.hu/data/%20cms2443270/
http://alk.mnb.hu/data/cms2440881/tmp3545.tmp(12472489).pdf
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iv. A Megkeresés ugyan nem tér ki rá, de a szerződés alanyainak pozíciójával kapcsolatban említésre érdemes, 
hogy a Társaság maga is „biztosítottnak” minősül(het) tekintve, hogy az együttműködés a Társaság a 
kockázatát is fedezné. A Társaság helyzete továbbá – ahogyan azt a Megkeresés is kiemeli – abból a 
szempontból is speciális, hogy a technikai feladatokon túl (például: pénzalap kezelése) a szolgáltatásnyújtásról 
(kifizetésről) nem önállóan, hanem a befizetést teljesítőkkel közösen, egy testület útján dönt. A szolgáltatást 
így valójában nem a Társaság önállóan, hanem a Társaság és – a döntéshozó testületben delegált tagok útján 
– maguk a Termelők teljesítik. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy a Bit. által előírt szervezeti forma, 
illetve irányítási rendszer hiánya sem jelenti azt, hogy az adott tevékenység ne minősül(het)ne biztosítási 
tevékenységnek, az ezek nélkül folytatott biztosítási tevékenység esetében is jogszabályellenesen végzett 
tevékenységről beszélhetünk. 

 
v. A Megkeresés szerinti szolgáltatásnyújtás esetében tartalékképzés is történik, hiszen a kifizetés előre 

beszedett pénzösszegekből képzett, a Társaság által elkülönítetten kezelt alapból történne, azzal a lényeges 
sajátossággal, hogy szolgáltatásnyújtásra akkor és olyan mértékben kerülhetne sor, amennyiben azt a 
megképzett alapban lévő összeg lehetővé teszi. Önmagában ugyanakkor ez a körülmény sem tekinthető 
döntőnek a tevékenység megítélése során, ugyanis a Bit. – a biztosító egyesületek esetében – maga is 
rendelkezik a szolgáltatáscsökkentésről arra az esetre, ha a biztosító forrásai nem elégségesek a tárgyévi 
kötelezettségeinek teljesítésére (lásd a Bit. 21. § (1) bekezdés f) pontját.) Arra vonatkozó információt a 
Megkeresés azonban ugyancsak nem tartalmazott, hogy a felek által létrehozandó szerződéses konstrukcióban 
történik-e tényleges kötelezettségvállalás a szolgáltatás nyújtására, nevezetesen arra, hogy a károsító 
esemény bekövetkezése esetén az érintett termelőnek vagy a Társaságnak kötelmi (vagy tagsági11) 
jogosultsága keletkezik a biztosítással nem fedezett kárának a pénzalapból, annak erejéig történő 
megtérítésére.  

 
3.4. A Bit. 2. § (1) bekezdése olyan tevékenységek felsorolását tartalmazza, amelyeket a jogalkotó nem kívánt a 
biztosítási tevékenység fogalmi körébe vonni, de kifejezett rendelkezés hiányában egyébként e fogalom körébe 
tartozhatnának. A Megkeresésben ismertetett álláspont szerint a bemutatott tevékenységre a Bit. 2. § (1) bekezdés 
b) pontja (lehet) irányadó, amely szerint a Bit. hatálya nem terjed ki azon ellátási, támogatási és segélyezési célokat 
szolgáló szervezetek tevékenységére, amelyek a rendelkezésre álló eszközök mértékétől függően nyújtanak 
szolgáltatást, és amelynél a tagsági hozzájárulást átalányként határozzák meg. A Bit. kommentárja ezzel 
összefüggésben úgy fogalmaz, hogy „a törvény hatálya nem terjed ki a biztosítás legkezdetibb időszakában 
kifejlődött, azzal rokon, de attól a professzionális biztosítási tevékenység létrejöttével, szabályai megszilárdulásával 
különváló tevékenységre. Az e körbe tartozó szervezetek tevékenysége leginkább egy biztosító egyesület 
működéséhez hasonlatos, azzal a legalapvetőbb eltéréssel, hogy a szolgáltatás kifizetésére nincs garancia – és a 
jogszabály nem is kíván ilyet adni vagy megkövetelni –, a kifizetésre csak akkor kerülhet sor, ha a szervezet 
rendelkezésére álló eszközök ezt a kifizetés pillanatában lehetővé teszik”.  
 
A fenti meghatározásnak megfelelő ellátási, támogatási és segélyezési tevékenység a Bit. alól kivett tevékenységnek 
minősül, és annak ellenére nem alkalmazandóak rá a Bit. rendelkezései, hogy a biztosítási tevékenységhez hasonló 
jellegzetességeket mutat. Ezzel összefüggésben az Állásfoglalások kifejtik, hogy „[m]íg a Bit. 4. § (1) bekezdés 11. 
pontja a biztosítási tevékenység fogalmát adja meg (tehát hogy milyen feltételek, körülmények fennállása esetén 
minősül valamely tevékenység – közjogi szempontból – biztosítási tevékenységnek), addig a Bit. 2. és 3. §-ai azokat 
a tevékenységeket határozzák meg, amelyeket a jogalkotó nem minősít biztosítási tevékenységnek, ám ilyen 
rendelkezés hiányában e fogalom körébe tartozhatnának. A Bit. kapcsolódó indokolása szerint annak „hatálya nem 
terjed ki több, a biztosításhoz hasonló elvek alapján működő, azzal szorosan összefüggő, illetve a biztosítási 
rendszerhez kapcsolódó tevékenységre”. Bár a Bit. hatálya alól kivont tevékenységek felsorolásában meghatározott 
egyes tevékenységek – azok tartalmi elemeit vizsgálva – megfelelnének a Bit. 4. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti 
biztosítási tevékenység fogalmának, ugyanakkor a tevékenységet végzők szervezeti jellegére, illetve a tevékenység 
speciális jellegére tekintettel nem volt indokolt a Bit. által szabályozott tevékenységek körébe vonni. (…)” 
 

 

11 A Ptk 6:457. §-a értelmében a Ptk.-nak a biztosítási szerződéseket szabályozó XXII. címének rendelkezéseit az egyesületi tagsági 

viszonyon alapuló biztosítási jogviszonyra is alkalmazni kell. 



 

5 
 

A Bit. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kivétel tekintetében lényeges, hogy annak európai uniós jogi háttere 
van, és már az első nem-biztosítási irányelv12 különbséget tett a biztosítási tevékenység(ek) és az olyan „önsegélyező 
típusú intézmények műveletei között, amelyek ellátásai a rendelkezésre álló forrásoktól függően változnak, és 
amelyekben a tagok hozzájárulását átalánydíjas alapon határozzák meg.” (A kivételszabályt az uniós jogban jelenleg 
a Szolvencia II irányelv 5. cikk (2) bekezdése tartalmazza). A biztosítási fedezettel ellentétben a szóban forgó 
intézmények nem vállalnak kötelezettséget a szolgáltatásaikban részesülők felé, mivel a "műveleteknek" számító 
szolgáltatások csak akkor nyújthatók, ha a források rendelkezésre állnak. Ráadásul a szolgáltatásban részesülők 
hozzájárulása a finanszírozáshoz átalányalapon történik, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül - illetve közvetlenül - 
függ biztosításmatematikai kritériumoktól (a kockázat mértékétől). 
 
Az említett irányelvek preambulumbekezdései azonban nem fűznek magyarázatot ehhez a kivételhez. A jogi 
aktusban szereplő meghatározási elemek és a szóban forgó intézmények alapján úgy tűnik, hogy ez a szociális 
tevékenység alapján nyújtott szolgáltatásokra utal. A meghatározási kritériumok azonban nem korlátozzák a 
"műveleteket" a szociális cselekvés területére. A "műveleteket" valójában nem a jellegük vagy céljuk, hanem a 
finanszírozásuk módja alapján határozzák meg.13 Ennek alapján a kivételszabály elviekben a szociális ellátásoktól 
eltérő célú támogatást – részben maguk a szolgáltatásban részesülők által teljesített befizetésekből – nyújtó 
intézmények esetében is alkalmazható. 
 
3.5. A biztosítási tevékenység Bit.-beli fogalmának lényegi eleme a biztosítási szerződésen (vagy tagsági 
jogviszonyon) alapuló kötelezettségvállalás. A jelen esetben ezért valószínűsíthetően nem minősül biztosítási 
tevékenységnek a Megkeresésben felvázolt tevékenység, amennyiben a felek által létrehozandó szerződéses, illetve 
szervezeti konstrukcióban nem történik – csak a létrehozandó pénzalap feltöltöttségétől függő – tényleges 
kötelezettségvállalás a szolgáltatás teljesítésére, hanem az alapból történő kifizetésekről határozó testület 
diszkrecionális joggal bír annak eldöntésében, hogy az adott kárt megtérítik-e. Ebben az esetben feltételezhetően a 
Bit. 2. § (1) bekezdés b) pontjában írt kivételszabály fennállása is megállapítható, mivel a fentiek szerint a 
jogszabályhelyben említett intézmények a biztosítási fedezettel ellentétben nem vállalnak kötelezettséget a 
szolgáltatásaikban részesülők felé. 
 
Az előbbiekkel összefügésben azonban az MNB kiemeli, hogy egy tevékenység jogi minőségének megítélése 
körében annak egyes tényállási elemeit együttesen és egymásra tekintettel kell értelmezni, és a Megkeresésben 
ismertetett tevékenység – biztosítási vagy a kivételszabályt kimerítő – jellegének teljes körű megítélése 
tekintetében valamennyi releváns információ birtokában megalapozottabb következtetésre lehet jutni, így a jelen 
állásfoglalásban írtak mérlegelése a Társaság felelőssége. 
 
2022. július 20. 
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12 Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 73/239/EGK irányelv 
13 Private Health Insurance and the European Union (Palgrave Macmillan, szerkesztette: Cyril Benoît, Marion Del Sol, Philippe 

Martin) 92-93. o. 


