
 

Biztosítási fogalomtár 

 

1.  Azonosító adatok: 

 

1.1. természetes személy személyazonosító és lakcímadatai: a természetes személyazonosító 

adatok, állampolgárság, lakcím, postacím, 

 

1.2. szervezetet azonosító adatok: név, rövidített név, székhely, telephely és fióktelep címe, 

adószám, a képviseletre jogosultak neve és beosztása; 

 

2.  Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás (unit-linked): olyan életbiztosítási termék, 

amelynél a biztosító a biztosítási szerződés alapján képzett biztosítástechnikai tartalékot az általa 

létrehozott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt - azonos értékű, 

elméleti elszámolási részekből (befektetési egységekből) álló - eszközállományokba 

(eszközalapokba) vagy más, befektetési alapkezelésre jogosult társaság által kezelt befektetési 

alapokba helyezi befektetés céljából, a szerződő választásától függően, a szerződésben előre 

meghatározott szabályok szerint; 

 

3.  Biztosítási ág: a biztosítások kockázati ismérvek alapján elhatárolt két fő csoportja, amelyek 

lehetnek nem-életbiztosítási (1. melléklet) vagy az életbiztosítási (2. melléklet) ágak; 

 

4. Biztosítási ágazat: a biztosítások biztosítási ágon belüli azonos vagy hasonló kockázatok alapján 

elhatárolt csoportja; 

 

5. Biztosítási alágázat: meghatározott biztosítások biztosítási ágazaton belüli csoportja; 

 

6.  Biztosítási termék: meghatározott biztosítási kockázatokra vagy kockázatcsoportokra 

kidolgozott feltétel- és teljesítési rendszer; 

 

7.  Biztosítási tevékenység: 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; 

 

8.  Biztosítási titok: minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a 

viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a 

viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi 

körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a 

viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik; 

 

9. Biztosítási üzletág: a biztosítástechnikai tartalékok képzésének, illetve a tőkeszükséglet 

számításának céljából, a kockázatok természete alapján történő minimálisan elvárt elkülönített 

kezelése szerinti, a biztosítási és viszontbiztosítási kockázatoknak a homogén csoportja, az 

Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 

tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló 2009. november 25-i 

2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Szolvencia 2 irányelv) 86. 

cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott tárgykörben kiadott rendeletének I. melléklete 

szerint; 

 

10.  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; 

 

11. Biztosításközvetítő: az a természetes vagy jogi személy, aki javadalmazás ellenében 

biztosításközvetítői tevékenységet végez, ide nem értve 

 

11.1. *  a saját kockázatvállalásával összefüggő, saját jogú értékesítési tevékenységet végző 

biztosítót és a vele munkaviszonyban álló, részére közvetlenül értékesítési tevékenységet 

végző, biztosításközvetítőnek nem minősülő természetes személyeket (a továbbiakban: 

biztosító közreműködői), 

 

11.2. *  a saját kockázatvállalásával összefüggő, saját jogú viszontbiztosítási értékesítési 

tevékenységet végző viszontbiztosítót és a vele munkaviszonyban álló, részére közvetlenül 

értékesítési tevékenységet végző, viszontbiztosítás-közvetítőnek nem minősülő természetes 

személyeket (a továbbiakban: viszontbiztosító közreműködői), 

 

11.3. a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyt (beleértve a 368. § (1) 

bekezdése szerinti személyt is); 



 

12. Biztosítástechnikai kockázat: a veszteség vagy a biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező 

kedvezőtlen változás kockázata, amely a nem megfelelő árazási, illetve tartalékolási feltevésekből 

ered; 

 

13.  Biztosítástechnikai tartalék: a biztosító - ide nem értve a hatodik rész hatálya alá tartozó 

biztosítót - és a viszontbiztosító esetében a biztosítástechnikai tartalékok értéke annak az aktuális 

összegnek felel meg, amelyet a biztosító vagy a viszontbiztosító fizetne, ha a biztosítási és 

viszontbiztosítási kötelezettségeit azonnal egy másik biztosítóra vagy viszontbiztosítóra ruházná 

át; 

 

14.  Biztosító: az a szervezet, amely a hatályos magyar jogi szabályozás vagy valamely hatályos 

tagállami szabályozás szerint biztosítási tevékenység végzésére jogosult; 

 

15.  Biztosítói holdingtársaság: olyan - vegyes pénzügyi holdingtársaságnak nem minősülő - 

anyavállalat, amelynek fő üzleti tevékenysége részesedés megszerzése és birtoklása olyan 

leányvállalatokban, amelyek főleg biztosítók, viszontbiztosítók, harmadik országbeli biztosítók 

vagy harmadik országbeli viszontbiztosítók, és közülük legalább egy leányvállalat biztosító vagy 

viszontbiztosító; 

 

16. Bruttó biztosítástechnikai tartalék: a számviteli biztosítástechnikai tartalékok összege a 

viszontbiztosítás figyelembevétele nélkül, azaz a biztosító által megképzett számviteli 

biztosítástechnikai tartalékok és a viszontbiztosításba adott kockázatokra jutó számviteli 

biztosítástechnikai tartalékok összege; 

 

17. Büntetlen előélet: 

 

17.1. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott 

bűncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §), a hatóság félrevezetése (1978. 

évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra 

felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentő körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 

243. §), a bűnpártolás (1978. évi IV. törvény 244. §), az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. 

címében és VIII. címében meghatározott bűncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi 

IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. 

§), a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas 

jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy 

robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (1978. 

évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg 

kettős felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), a bűnszervezetben részvétel  



 
(1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. 

törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. 

törvény 264/C. §), az önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), az 1978. évi IV. törvény 

XVI. fejezet III. címében, továbbá XVII. és XVIII. fejezetében meghatározott 

bűncselekmények, 

 

17.2. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 

atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), a minősített adattal visszaélés (Btk. 265. 

§), a hamis vád [Btk. 268. § (1)-(4) bekezdés], a hatóság félrevezetése [Btk. 271. § (1) 

bekezdés], a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §), a mentő 

körülmény elhallgatása [Btk. 281. § (1)-(2) bekezdés], a bűnpártolás (Btk. 282. §), a Btk. 

XXVII. Fejezetében meghatározott bűncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 314-316/A. 

§), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása 

(Btk. 318-318/A. §), a jármű hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bűnszervezetben részvétel 

(Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lőfegyverrel 

vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), a nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel 

visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a 

nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a 

haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettős felhasználású 

termékkel visszaélés (Btk. 330. §), vagy háborús uszítás (Btk. 331. §), illetve a Btk. XXXIII. és 

XXXV-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmények kapcsán megvalósuló büntetlen 

előélet; 

 

18.  Csoport: a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben 

meghatározott fogalom; 

 

19. EGT-állam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam; 

 

20. Egyszeri díjas életbiztosítás: minden olyan életbiztosítás, amelynél a biztosítási díj a biztosítás 

tartamának elején egy összegben esedékes; 

 

21. Együttbiztosítás: biztosítási díj ellenében szerződésben előre meghatározott biztosítási 

kockázatokkal összefüggő biztosítási esemény bekövetkezése vagy megadott feltétel elérése 

esetére több biztosító által közösen, írásban előre rögzített arányok mellett teljesítendő 

szolgáltatások nyújtása és a kötelezettségvállalás mértékének megfelelő tartalékok 

biztosítónként elkülönített képzése és kezelése; 

 

22. Ellenőrző befolyás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott fogalom; 



 

23. Értékkövetés: a biztosítási díjnak és a biztosítási összegnek - a kárgyakoriságtól függetlenül - az 

árszínvonal változásához évente egy alkalommal történő hozzáigazítása; 

 

24. Értékpapír-kölcsönzés: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) 

meghatározott fogalom; 

 

25. Eszközalap: a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások - a biztosítási szerződésben 

meghatározott levonásokkal csökkentett - díjából tőkebefektetés céljából létrehozott 

eszközállomány; 

 

26. Felügyeleti hatóság: a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő pénzügyi felügyeletét 

jogszabályi felhatalmazás alapján ellátó szervezet; 

 

27. Felügyeleti jelentés: a biztosítók - ide nem értve a hatodik rész hatálya alá tartozó biztosítókat -, 

a viszontbiztosító és a különleges célú gazdasági egység által a Felügyelet részére évente, és 

negyedévente teljesítendő rendszeres számszaki és szöveges információnyújtási kötelezettség; 

 

28.  Finanszírozási viszontbiztosítás: olyan viszontbiztosítás, amely esetében a meghatározható 

legnagyobb lehetséges veszteség - amely a maximális áthárított gazdasági kockázatban kifejezve 

a jelentős biztosítási kockázatból és az időzített kockázatáthárításból ered - korlátozott, de 

jelentős összeggel meghaladja a szerződés időtartamára számított díjat, a következő két jellemző 

közül legalább az egyikkel rendelkezik: 

 

28.1. a pénz időértékének megfelelő explicit és anyagi ellenszolgáltatás, 

 

28.2. szerződéses rendelkezések azzal a céllal, hogy a felek gazdasági eredményei a 

szerződés teljes időtartama alatt egyensúlyban legyenek, és ezáltal megvalósuljon a célzott 

kockázatáthárítás; 

 

29. Fogyasztó: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

törvényben meghatározott fogalom; 

 

30. Függő biztosításközvetítő: az a biztosításközvetítő, aki biztosítóval fennálló jogviszony alapján 

 



 
30.1. egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő 

biztosítási termékeit közvetíti (a továbbiakban: ügynök), 

 

30.2. egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetíti (a 

továbbiakban: többes ügynök); 

 

31. Független biztosításközvetítő: az ügyfél megbízásából eljáró biztosításközvetítő; 

 

32. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben 

meghatározott fogalom; 

 

33. Harmadik ország: az az ország, amely nem tagja az Európai Uniónak; 

 

34. Harmadik országbeli biztosító: az a harmadik országbeli szervezet, amely a székhely szerinti 

ország jogszabályai alapján biztosítási tevékenységre jogosult, és ezen tevékenysége e törvény 

szerint engedélyköteles lenne, ha a székhelye Magyarország területén lenne; 

 

35. Harmadik országbeli viszontbiztosító: az a harmadik országbeli biztosítónak nem minősülő 

harmadik országbeli szervezet, amely a székhely szerinti ország jogszabályai alapján 

viszontbiztosítási tevékenységre jogosult és ezen tevékenysége e törvény szerint engedélyköteles 

lenne, ha a székhelye Magyarország területén lenne; 

 

36. Határon átnyúló szolgáltatás: az a szolgáltatás, amely esetében a biztosító vagy a 

viszontbiztosító tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségvállalás tagállama nem azonos azzal a 

tagállammal, ahol a biztosító vagy a viszontbiztosító székhelye, központi irodája található, 

biztosításközvetítő, viszontbiztosítás-közvetítő és kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet 

végző személy esetén pedig az a szolgáltatás, amelyet a biztosításközvetítő, a viszontbiztosítás-

közvetítő és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy fogadó tagállamban 

nyújt; 

 

37. Illikvid eszköz: eszközalap olyan eszköze, amelynek értéke nem állapítható meg, ideértve 

különösen, ha az értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információk az eszköz forgalmazásának, 

kereskedésének vagy nyilvános árjegyzésének felfüggesztése miatt nem állnak maradéktalanul 

rendelkezésre; 

 

 



 
38. Illeszkedési kiigazítás: a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó kiigazítás, amely 

azon alapszik, hogy a lejáratig tartott kötvényekkel vagy más, hasonló pénzáramlási jellemzőkkel 

bíró eszközökkel rendelkező biztosítók vagy viszontbiztosítók nincsenek kitéve az ezen eszközök 

kamatrésének megváltozásából eredő kockázatnak; 

 

39. Indulótőke: a kölcsönös biztosító egyesület alapításkori jegyzett tőkéje; 

 

40.  Információs Központ: a Gfbt.-ben meghatározott fogalom; 

 

41. Járadékszolgáltatás: a jogosult részére szerződés alapján meghatározott pénzösszeg 

időszakonként visszatérő szolgáltatása; 

 

42.  Jegyzett tőke és saját tőke: a számvitelről szóló törvényben (a továbbiakban: Szmt.) 

meghatározottak szerinti jegyzett tőke és saját tőke; 

 

43. Jellemző kockázat: több biztosítási ágazatba vagy ugyanazon biztosítási ágazat több alágazatába 

tartozó kockázatot is fedező biztosítási termék ágazati, illetve alágazati besorolását meghatározó 

kockázat. A több biztosítási ágazatba vagy ugyanazon biztosítási ágazat több alágazatába tartozó 

kockázatot is fedező biztosítási termék abba az egy biztosítási ágazatba, illetve biztosítási 

alágazatba tartozik, amely megfelel az adott termék díjkalkulációja szerint a legnagyobb arányú 

díjrésszel fedezett kockázat ágazati, illetve alágazati besorolásának; 

 

44. Jogvédelmi biztosítás: a jogi eljárási költségek viselésére és a biztosítási fedezetből fakadó más 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség díj ellenében történő elvállalása, így különösen 

 

44.1. a biztosított által elszenvedett kár és a részére járó sérelemdíj peren kívüli 

egyezséggel vagy polgári, illetve büntetőeljárás során történő megtérülésének biztosítása, 

 

44.2. a biztosított polgári, büntető-, közigazgatási hatósági vagy egyéb eljárásban, illetve a 

biztosítottal szemben támasztott kártérítési és sérelemdíj iránti igény esetében való 

védelme vagy képviselete; 

 

45. 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 teljesítéséért, meghatározott  

 



 
ideig való fenntartásáért az elvégzett biztosításközvetítői tevékenység díjazásaként a kockázatot 

elvállaló biztosítótól közvetlenül részesül; 

 

46. 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 közvetítői jogviszony megszűnését követő időszakot is beleértve; 

 

47.  Jutalék-visszatérítés: a függő biztosításközvetítőt a biztosításközvetítői jogviszonya alapján 

terhelő jutalék-visszatérítési kötelezettség, amely szerint a részére fizetett jutalékot 

meghatározott feltételek szerint - a jutalékfizetés alapjául szolgáló tényezők változásával 

arányosan - részben vagy egészben köteles visszafizetni, amennyiben a közvetített biztosítási 

szerződés idő előtt (biztosítási eseményhez nem köthetően) megszűnik vagy a biztosítási díj olyan 

mértékű változása következik be, amely nem fedezi a kifizetett jutalék összegét; 

 

48. Kapcsolt vállalkozás: a leányvállalat vagy az a vállalkozás, amelyben egy másik vállalkozás 

részesedési viszonnyal rendelkezik, illetve az a vállalkozás, amelyet az alábbi kapcsolatok 

valamelyike fűz egy másik vállalkozáshoz, de nem jön létre ellenőrző befolyás közöttük 

 

48.1. az adott vállalkozás és egy vagy több egyéb vállalkozás szerződés vagy alapító 

(létesítő) okirat alapján egységes alapú vezetés alá tartozik vagy 

 

48.2. az adott vállalkozásnak és egy vagy több egyéb vállalkozásnak az ügyviteli, ügyvezető 

vagy felügyelő testülete többségében azonos személyekből áll; 

 

49. Kárképviselő: a Gfbt.-ben meghatározott fogalom; 

 

50. Kárrendezési megbízott: a Gfbt.-ben meghatározott fogalom; 

 

51.  Kártalanítási Alap: a Gfbt.-ben meghatározott fogalom; 

 

52.  Kártalanítási Számla: a Gfbt.-ben meghatározott fogalom; 

 

 



 
53. Kártalanítási Szervezet: a Gfbt.-ben meghatározott biztosítók által kártalanítási szervezetként 

működtetett szervezet; 

 

54. Kézbesítési megbízott: Magyarország területén bejegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda vagy a 

kérelmező Magyarország területén bejegyzett biztosítója, viszontbiztosítója vagy 

biztosításközvetítője, és ezek munkavállalója; 

 

55. Kockázatcsökkentési technikák: a biztosító azon tevékenysége, amelyek révén a biztosító vagy 

viszontbiztosító kockázatait részben vagy egészben egy másik félre képes átruházni; 

 

56. Kockázati mérték: matematikai függvény, amely egy adott valószínűségeloszlási előrejelzéshez 

pénzügyi értéket rendel, és amely a valószínűségeloszlási előrejelzés alapjául szolgáló kockázati 

kitettség szintjével monoton nő; 

 

57. Koncentrációs kockázat: minden kockázati kitettség, amelynek veszteségpotenciálja elég nagy 

ahhoz, hogy veszélyeztesse a biztosító vagy viszontbiztosító fizetőképességét és pénzügyi 

helyzetét; 

 

58. Kötelezettségvállalás tagállama: az a tagállam, ahol 

 

58.1. az életbiztosítási ághoz tartozó biztosítási ágazatok esetén: 

 

aa) a természetes személy szerződő állandó lakóhelye van, vagy 

 

ab) a gazdálkodó szervezet szerződő esetén a szerződésben meghatározott székhelye 

található; 

 

b) a nem-életbiztosítási ághoz tartozó biztosítási ágazatok esetén: 

 

ba) ingatlan és az ott található ingóságok biztosítása esetén, ha ezeket ugyanaz a 

biztosítási kötvény fedezi, az a tagállam, ahol az ingatlan található, 

 

bb) bármely fajta jármű biztosítása esetén azon tagállam, amely a Gfbt.-ben 

meghatározott kötelezettségvállalás országának minősül, 



 

bc) legfeljebb 4 hónapos tartamú, utazási és szabadság alatti kockázatok biztosítására 

szóló szerződés esetén - tekintet nélkül az érintett biztosítási ágazatra - az a tagállam, 

amelyben a szerződő fél a szerződést megkötötte, 

 

bd) minden egyéb olyan esetben, amely nem tartozik kifejezetten a ba)-bc) alpontok 

által megjelölt körbe, az a tagállam, amelyben a szerződő állandó tartózkodási helye 

van, vagy ha a szerződő jogi személy, az a tagállam, amelyben ezen jogi személynek 

az a telephelye található, amelyre a szerződés vonatkozik; 

 

59. Kötvénykölcsön: az életbiztosítási szerződés alapján a biztosító által legfeljebb a visszavásárlási 

összeg erejéig a szerződőnek nyújtható - pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő - kölcsön, 

amelyet a biztosító és a szerződő legkésőbb a biztosítási esemény bekövetkeztekor vagy a 

szerződés megszűntekor számol el; 

 

60. Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: 

Ptk.) meghatározott fogalom és az élettárs; 

 

61. Közérdeklődésre számot tartó biztosító és viszontbiztosító: az e törvény szerinti biztosító és 

viszontbiztosító, kivéve a hatodik rész hatálya alá tartozó kisbiztosító és a kölcsönös biztosító 

egyesület; 

 

62. Közvetett tulajdon: egy vállalkozás (a továbbiakban: eredeti vállalkozás) tulajdoni hányadainak, 

illetve szavazatainak a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetve szavazati joggal rendelkező 

más vállalkozás (a továbbiakban: köztes vállalkozás) tulajdoni hányadain, illetve szavazati jogán 

keresztül történő - az 5. melléklet szerint figyelembe vett - birtoklása vagy gyakorlása; 

 

63. Különleges célú gazdasági egység: olyan, tagállamban engedélyezett - biztosítónak vagy 

viszontbiztosítónak nem minősülő - vállalkozás, amely jogosult átvállalni a kockázatot a 

biztosítóktól és viszontbiztosítóktól, és amely teljes mértékben viseli a kockázat költségterheit 

egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-kibocsátásból származó bevételből vagy valamilyen 

más finanszírozási mechanizmus által; 

 

64. Különleges célú gazdasági eszköz: a különleges célú gazdasági egység által kibocsátott eszköz, 

amely esetében a kibocsátó - hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból vagy más finanszírozási 

mechanizmusból eredő - kötelezettségei alárendeltek az ilyen eszközzel kapcsolatos biztosítási 

vagy viszontbiztosítási kötelezettségeknek; 

 



 
 

65. Leányvállalat: minden olyan vállalkozás, amelynek működésére egy másik vállalkozás ellenőrző 

befolyást gyakorol. A leányvállalat valamennyi leányvállalatát az anyavállalat leányvállalatának 

kell tekinteni; 

 

66. Levelező: a Gfbt.-ben meghatározott fogalom; 

 

67. Likviditási kockázat: annak a kockázata, hogy a biztosító vagy viszontbiztosító a pénzügyi 

kötelezettségek rendezése érdekében, azok esedékességekor, nem képes befektetéseit és más 

eszközeit értékesíteni; 

 

68.  Maradékjog: az életbiztosítási szerződés feltételeiben meghatározott azon jogok, amelyek a 

díjfizetés elmaradása, illetve a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése 

esetében fennmaradnak; 

 

69. Megfelelőségi politika: a megfelelőségi feladatkör felelősségi köreinek, hatásköreinek és 

beszámolási kötelezettségeinek meghatározása; 

 

70. Megfelelőségi terv: a megfelelőségi feladatkör azon tervezett tevékenységeinek meghatározása, 

amelyek figyelembe veszik a biztosító tevékenységének valamennyi lényeges területét és azok 

megfelelőségi kockázatnak való kitettségét; 

 

71. Megtakarítási jellegű életbiztosítás: a tisztán kockázati (haláleseti) életbiztosítások körén kívül 

eső olyan életbiztosítások, amelyek lejárati szolgáltatással vagy visszavásárlási lehetőséggel 

(visszavásárlási értékkel) - egyes esetekben ezek mindegyikével - rendelkeznek; 

 

72.  Minimális biztonsági tőkerész: a tevékenység megkezdésekor felvállalt kockázatokból adódó 

kötelezettségek teljesítésére szolgáló tőkerész; 

 

73. Minősített befolyás: egy vállalkozással létrejött olyan közvetett és közvetlen kapcsolat, amely 

alapján a befolyással rendelkező 

 

73.1. vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadának (részesedésének) mértéke vagy az 

általa gyakorolható szavazati jog aránya legalább tíz százalék, 

 



 
 

73.2. a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei testületi tagjainak 

legalább húsz százalékát kinevezheti vagy felmentheti, vagy 

 

73.3. a létesítő okirat, a megállapodás alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás 

működésére. A minősített befolyás nagyságának megállapításakor a közvetlen és a közvetett 

tulajdont együttesen, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 

szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 

CXXXVIII. törvény 37/A. § (2)-(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően figyelembe 

venni; 

 

74. Működési kockázat: várható veszteség, amely nem megfelelő vagy meghiúsult belső 

folyamatokból, az alkalmazott emberi erőforrásból vagy rendszerekből, vagy külső eseményekből 

ered; 

 

75.  Nagykockázat: 

 

75.1. az 1. melléklet A) rész 4-7., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott ágazatba 

besorolt kockázatok, amennyiben a biztosítási összeg meghaladja az 500 millió forintot; 

 

75.2. az 1. melléklet A) rész 14. és 15. pontjában meghatározott ágazatba besorolt 

kockázatok, ha a szerződő szakmája szerint ipari vagy kereskedelmi tevékenységet végez 

vagy szellemi szabadfoglalkozású és a kockázatok ehhez a tevékenységhez kapcsolódnak, 

valamint amennyiben a biztosítási összeg meghaladja az 200 millió forintot; 

 

75.3. az 1. melléklet A) rész 3., 8-10., 13. és 16. pontjában meghatározott ágazatba 

besorolt kockázatok, ha a szerződő a következő feltételek határértékei közül legalább kettőt 

túllép: 

 

ca) a 6,2 millió euró összegű mérlegfőösszeg, 

 

cb) a 12,8 millió euró összegű nettó árbevétel, 

 

cc) a pénzügyi év során az átlagos alkalmazotti létszáma eléri vagy meghaladja a 250 

főt; 



 

76. Nemzeti Iroda: a Gfbt.-ben meghatározott fogalom; 

 

77. Passzív viszontbiztosítás: viszontbiztosítási szerződés alapján a biztosító egyes kockázatainak egy 

viszontbiztosítónak vagy biztosítónak történő átadása; 

 

78. Pénzügyi szervezet: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés 

a), c), f), h), valamint k)-m) pontjában meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezet; 

 

79. Rendszeres vagy folyamatos díjas életbiztosítás: minden olyan életbiztosítás, amelynek 

biztosítási díja a biztosítás tartama során meghatározott időszakonként válik esedékessé; 

 

80. Reorganizációs eljárás: a felügyeleti hatóságok bármilyen beavatkozását magában foglaló 

eljárása, amelynek célja, hogy a biztosító pénzügyi helyzetét megőrizze vagy helyreállítsa, és 

amelyek a biztosítón kívüli felek korábban meglévő jogait érintik, ideértve különösen azokat az 

intézkedéseket, amelyek a kifizetések, illetve a végrehajtási intézkedések felfüggesztésének vagy 

a kárigények csökkentésének lehetőségét is magukban foglalják; 

 

81. Részesedési viszony: egy személy (szervezet) és egy vállalkozás között létrejött olyan kapcsolat, 

amely alapján a személy - közvetlenül vagy közvetett módon - a szavazati jogok vagy a tulajdoni 

hányad legalább húsz százalékát, de legfeljebb ötven százalékát birtokolja a vállalkozásban. A 

szavazati jogok figyelembevételénél az Szmt. vonatkozó előírásai szerint kell eljárni, függetlenül 

attól, hogy a személy (szervezet) az Szmt. hatálya alá tartozik-e vagy sem; 

 

82. Részesedő vállalkozás: az anyavállalat vagy az a vállalkozás, amely egy másik vállalkozásban 

(kapcsolt vállalkozásban) részesedési viszonnyal rendelkezik; 

 

83. Segítségnyújtási tevékenység: az a biztosítási tevékenység, amelynek keretében - biztosítási díj 

előzetes megfizetése ellenében - a tevékenységet végző a szerződésben meghatározott 

esetekben és feltételekkel azonnal hozzáférhető - pénzbeli vagy természetbeni teljesítésből 

(ideértve a szolgáltató saját személyzetének vagy felszerelésének igénybevételét is) álló - 

segítséget nyújt a szerződésben meghatározott olyan személy javára, aki utazás közben 

véletlenszerű eseményt követően bajba kerül, illetve segítségre szorul, ide nem értve a szerviz- 

vagy karbantartó szolgáltatást, a vevőszolgálati tevékenységet, vagy kizárólag közvetítőként 

történő segítség nyújtást, illetve segítség jelzést; 

 

84.  Szabályozott piac: a Tpt.-ben meghatározott fogalom; 



 

85. Szabályozott vállalkozás: a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 

törvényben meghatározott fogalom; 

 

86. Szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság: a vezetőnek és a tulajdonosnak az e törvény 

hatálya alá tartozó egyes vállalkozás irányítására vagy tulajdonlására való alkalmasságát igazoló 

feltételek összessége; 

 

87. Származtatott (derivatív) ügylet: a Tpt.-ben meghatározott fogalom; 

 

88. Szavatolótőke: a biztosító vagy viszontbiztosító rendelkezésére álló tőkeösszeg, amely a 

biztosítóval vagy viszontbiztosítóval szemben fennálló követelések kielégítésébe tőkeként 

azonnal, harmadik fél hozzájárulása nélkül bevonható, és amely arra szolgál, hogy a biztosító vagy 

viszontbiztosító akkor is teljesíteni tudja kötelezettségeit, ha erre a beszedett díjak, és a 

biztosítástechnikai tartalékok nem nyújtanak fedezetet; 

 

89. Számviteli biztosítástechnikai tartalék: a biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésekkel 

kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére, a károk ingadozására és a várható veszteségekre az 

alkalmazott számviteli szabályoknak megfelelő módon és bontásban képzett tartalék; 

 

90.  Szoros kapcsolat: a Hpt.-ben meghatározott fogalom; 

 

91.  Tagállam: olyan ország, amely tagja az Európai Uniónak; 

 

92. Technikai kamatláb: az a kamatláb, amellyel a biztosító az élet- és betegségbiztosítási díj és 

díjtartalék, és a balesetbiztosítási és felelősségbiztosítási járadéktartalék megállapításakor 

kalkulál, amelynek maximális mértékét jogszabály állapítja meg; 

 

93. Teljes költségmutató (TKM): a megtakarítási életbiztosítási termékekre számolt olyan mutató, 

amely egy értékben összegzi a szerződéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget; 

 

94. Termékterv: meghatározott veszélyközösségre kialakított, a biztosító által terjeszteni kívánt 

biztosítási termék alkalmazhatóságáról kidolgozott terv, amelynek tartalmi követelményeit a 3. 

melléklet tartalmazza; 

 



 

 

95. Továbbengedményezés: a viszontbiztosítási kockázat egy részének vagy egészének 

viszontbiztosításba adása; 

 

96. Többlethozam: a számviteli biztosítástechnikai tartalékok körébe tartozó matematikai tartalék 

befektetési hozamának és a technikai kamatláb felhasználásával számított hozamnak a 

különbsége; 

 

97. 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; 

 

98.  Ügyféli érdek védelme: a biztosítási szolgáltatások anyagi biztonságának védelme, valamint a 

biztosítottak jogi biztonságának megóvása; 

 

99. Ügymenet kiszervezése: a biztosító a biztosítási vagy azzal közvetlenül összefüggő tevékenysége 

valamely részének végzésére mást bíz meg; 

 

100. Üzletszerű tevékenység: ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett - előre 

egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló - rendszeresen folytatott 

gazdasági tevékenység; 

 

101.  Vagyoni biztosíték: hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli 

letét, és az állam vagy hitelintézet által kibocsátott vagy garantált, a letétbe helyezéstől számított 

száznyolcvan napnál hosszabb hátralévő futamidejű, azonnal beváltható vagy értékesíthető, 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír) vagy hitelintézet által vállalt garancia; 

 

102.  Vagyoni eszközök elhelyezése: ingó vagy ingatlan vagyoni eszközök megléte a tagállamon 

belül anélkül, hogy az ingóság letétként, vagy az ingatlan - így különösen zálogjog bejegyzése 

útján - korlátozás alá esik. Egy adóssal szemben fennálló követelésben megjelenő vagyon azon 

tagállam területén lévőnek tekintendő, ahol a követelés érvényesíthető; 

 

103.  Vállalkozás: az üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet; 

 



 
 

104. Valószínűségeloszlási előrejelzés: matematikai függvény, amely egymást kölcsönösen kizáró 

jövőbeli események teljes eseményrendszeréhez valószínűségi értékeket rendel; 

 

105.  Vegyes pénzügyi holdingtársaság: a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről 

szóló törvényben meghatározott fogalom; 

 

106.  Vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság: olyan anyavállalat, amely nem biztosító, 

harmadik országbeli biztosító, viszontbiztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító, biztosítói 

holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, és amelynek a leányvállalatai között 

legalább egy tagállami biztosító vagy viszontbiztosító van; 

 

107.  Versengő termékek: azok a biztosítási termékek - ide nem értve azon biztosítók termékeit, 

amelyeknek a tulajdonosa azonos vagy az egyik biztosító a másik biztosító tulajdonosa, vagy 

azonos tulajdonosi csoportba tartoznak -, amelyek a felhasználási célra, a fedezett kockázatok 

körére és az ehhez kapcsolódó biztosítási szolgáltatásokra tekintettel alkalmasak az ügyfél 

számára helyettesíteni egymást és az 1. és 2. mellékletek szerint azonos ágazatba vagy azonos 

ágazat azonos alágazatába tartoznak. Azonos ágazatba vagy azonos alágazatba tartozó biztosítási 

terméknek minősülnek: 

 

107.1. azok a biztosítási termékek, amelyek ugyanazon biztosítási ágazatba vagy ugyanazon 

biztosítási ágazat azonos alágazatába tartozó kockázatokat fedeznek; 

 

107.2. azok a biztosítási termékek, amelyek egy szerződés keretén belül több biztosítási 

ágazatba vagy ugyanazon biztosítási ágazat több alágazatába tartozó kockázatot is fedeznek, 

ha a jellemző kockázat szerinti ágazati vagy alágazati besorolásuk azonos; vagy 

 

107.3. az ugyanazon biztosítási ágazatba vagy ugyanazon biztosítási ágazat valamely 

alágazatába tartozó biztosítási termék és az egy szerződés keretén belül több biztosítási 

ágazatba vagy ugyanazon biztosítási ágazat több alágazatába tartozó kockázatot is fedező 

biztosítási termék, ha ez utóbbi termék jellemző kockázat szerinti ágazati vagy alágazati 

besorolása megegyezik az előbbi termék ágazati vagy alágazati besorolásával; 

 

108. Viszontbiztosítási tevékenység: 

 

 

 



 

108.1. biztosító vagy viszontbiztosító, továbbá harmadik országbeli biztosító vagy 

viszontbiztosító által vállalt kockázat egy részének vagy egészének szerződésben 

meghatározott feltételek alapján, díjfizetés ellenében történő átvállalása, 

 

108.2. a Lloyds néven ismert biztosító szervezet biztosítási kockázatátvállalói egyesülés 

esetében a Lloyds valamely tagja által átengedett kockázatnak a Lloyds néven ismert 

biztosító szervezettől eltérő biztosító vagy viszontbiztosító részéről történő átvállalása, vagy 

 

108.3. fedezet viszontbiztosító általi nyújtása foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 

részére; 

 

109. Viszontbiztosítás-közvetítői tevékenység: a viszontbiztosító által végzett azon üzletszerű 

tevékenység, amely a viszontbiztosítási értékesítést és annak szervezését foglalja magában, azzal, 

hogy nem minősülnek viszontbiztosítás-közvetítői tevékenységnek a 124. pont a)-d) alpontjai 

szerinti tevékenységek; 

 

110. Viszontbiztosítás-közvetítő: az a természetes vagy jogi személy, aki javadalmazás ellenében 

viszontbiztosítás-közvetítői tevékenységet végez, ide nem értve a saját kockázatvállalásával 

összefüggő, saját jogú viszontbiztosítási értékesítési tevékenységet végző viszontbiztosítót és 

közreműködőit; 

 

111.  Viszontbiztosító: az a vállalkozás, amely a székhelye szerinti tagállamban kizárólag 

viszontbiztosítási és azzal közvetlenül összefüggő tevékenység végzésére kapott engedélyt; 

 

112. Viszontbiztosítói holdingtársaság: olyan - vegyes pénzügyi holdingtársaságnak nem minősülő 

- anyavállalat, amelynek alapvető tevékenysége részesedés megszerzése és birtoklása olyan 

leányvállalatban, amely viszontbiztosító vagy harmadik országbeli biztosító, és közülük legalább 

egy leányvállalat tagállami viszontbiztosító; 

 

113.  Volatilitási kiigazítás: a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó kiigazítás, 

amely a hozamfelárak változékonyságának szavatoló tőkére gyakorolt hatását tompítja; 

 

114.  Zárt biztosító: olyan biztosító, amelynek célja biztosítási fedezet biztosítása kizárólag azon 

vállalkozás vagy vállalkozások kockázatai tekintetében, amelyeknek a zárt biztosító tulajdonát 

képezi, vagy azon csoport vállalkozása vagy vállalkozásainak kockázatai tekintetében, amelynek a 

zárt biztosító a tagja; 



 

115.  Zárt viszontbiztosító: olyan viszontbiztosító, amelynek célja viszontbiztosítási fedezet 

biztosítása kizárólag azon vállalkozás vagy vállalkozások kockázatai tekintetében, amelyeknek a 

zárt viszontbiztosító tulajdonát képezi, vagy azon csoport vállalkozása vagy vállalkozásainak 

kockázatai tekintetében, amelynek a zárt viszontbiztosító a tagja; 

 

116.  Külső hitelminősítő intézet: a Hpt.-ben meghatározott fogalom; 

 

117. Tartós adathordozó: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási 

szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 

fogalom, azzal, hogy a tárolt adatoknak változatlan formában többszörözhetőknek is kell lenniük; 

 

118.  Alapvető kamatkülönbözet: az eszközök nem teljesítési valószínűségének megfelelő 

hitelkockázati kamatkülönbözet és az eszközök leminősítéséből eredő várható veszteségeknek 

megfelelő hitelkockázati kamatkülönbözet összege; 

 

119.  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: 

 

119.1. a más szakmai tevékenység keretében esetileg nyújtott tájékoztatás, amennyiben a 

tájékoztatást nyújtó nem tesz további - a biztosítási szerződés megkötését vagy teljesítését 

elősegítő - lépést, 

 

119.2. a biztosítási károk szakmai alapon végzett kárügyintézése, valamint a kárrendezési és 

szakértői kárbecslési - szakmai alapon végzett - tevékenység, 

 

119.3. adat- és információszolgáltatás a lehetséges szerződőkről biztosításközvetítők vagy 

biztosítók számára, amennyiben az információt nyújtó nem tesz további - a biztosítási 

szerződés megkötését elősegítő - lépést, 

 



 

 

119.4. 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; 

 

120. Viszontbiztosítási értékesítés: azon - a viszontbiztosítási szerződés létrehozására irányuló - 

üzletszerű értékesítési tevékenység, amely kiterjed a viszontbiztosítási 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), azzal, hogy nem minősül 

viszontbiztosítási értékesítésnek: 

 

120.1. a más szakmai tevékenység keretében esetileg nyújtott tájékoztatás, amennyiben a 

tevékenység célja nem az, hogy az ügyfélnek segítséget nyújtson viszontbiztosítási szerződés 

megkötésében vagy teljesítésében, 

 

120.2. a viszontbiztosítási károk szakmai alapon végzett kárügyintézése, valamint a 

kárrendezési és szakértői kárbecslési tevékenység, 

 

120.3. adat- és információszolgáltatás a lehetséges szerződőkről viszontbiztosítás-közvetítők 

vagy viszontbiztosítók számára, amennyiben az információt nyújtó nem tesz további - a 

viszontbiztosítási szerződés megkötését elősegítő - lépést, 

 

120.4. tájékoztatás nyújtása viszontbiztosítási termékekről, illetve viszontbiztosítás-

közvetítőkről vagy viszontbiztosítókról a lehetséges szerződők számára, amennyiben a 

tájékoztatást nyújtó nem tesz további - a viszontbiztosítási szerződés megkötését elősegítő - 

lépést; 

 

121. Kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy: azon - az 575/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott 

hitelintézettől vagy befektetési vállalkozástól eltérő - természetes vagy jogi személy, aki - az őt 

megbízó biztosító, többes ügynök vagy alkusz felelősségvállalása mellett - javadalmazás 

ellenében a főtevékenységéhez kapcsolódóan kiegészítő jelleggel végez kiegészítő 

biztosításközvetítői tevékenységet, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül: 

 

121.1. a személy fő szakmai tevékenysége nem a biztosítási értékesítés, 

 



 

 

121.2. *  a közvetített biztosítási termék kiegészítője valamely szolgáltató által kínált 

terméknek vagy nyújtott szolgáltatásnak, 

 

121.3. *  a közvetített biztosítási termék nem tartalmaz életbiztosítási vagy felelősségi 

kockázatot, kivéve, ha az ilyen életbiztosítási vagy felelősségi kockázat fedezete kiegészíti a 

személy által fő szakmai tevékenységeként kínált terméket vagy nyújtott szolgáltatást, 

 

121.4. a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget előzetesen nem vesz át; 

 

126.  Biztosításértékesítő: bármely biztosításközvetítő, kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet 

végző személy vagy biztosító; 

 

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; 

 

128.   A biztosítás-, viszontbiztosítás-közvetítő és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet 

végző személy székhely szerinti tagállama: természetes személy esetén a lakóhelye szerinti tagállam, 

jogi személy esetén a székhelye szerinti tagállam, vagy amennyiben a nemzeti joga szerint nincs 

székhelye, akkor a központi irodája szerinti tagállam; 

 

129.      A biztosításközvetítő, a viszontbiztosítás-közvetítő és a kiegészítő biztosításközvetítői 

tevékenységet végző személy fogadó tagállama: - a székhely szerinti tagállamtól eltérő - azon 

tagállam, ahol a biztosításközvetítő, a viszontbiztosítás-közvetítő vagy a kiegészítő 

biztosításközvetítői tevékenységet végző személy fióktelep formájában vagy határon átnyúló 

szolgáltatásként tevékenységet végez; 

 

130.    Tagállami fióktelep: a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a viszontbiztosítás-

közvetítő és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy - a székhelye szerinti 

tagállamon kívüli - tagállamban található képviselete vagy fióktelepe; 

 

131.     Központi iroda: az a hely, ahonnan a biztosító, viszontbiztosító, biztosításközvetítő, 

viszontbiztosítás-közvetítő és kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy fő 

tevékenységének irányítása történik; 

 



     

132. Tanácsadás: a biztosításértékesítő - saját kezdeményezésére vagy az ügyfél kérésére 

megvalósuló - személyes ajánlása egy vagy több biztosítási termékre vonatkozóan; 

 

133.     Biztosítási alapú befektetési termék: olyan biztosítási termék, amely lejárati értékkel vagy 

visszavásárlási értékkel rendelkezik, és amelynek lejárati vagy visszavásárlási értéke részben vagy 

egészben, közvetlenül vagy közvetve ki van téve a piaci ingadozásoknak, azzal, hogy nem minősülnek 

biztosítási alapú befektetési terméknek 

 

a) az 1. melléklet szerinti nem-életbiztosítási ágazatokhoz kapcsolódó biztosítási termékek, 

 

b) azon életbiztosítási szerződések, amelyek tisztán kockázatiak (halálesetiek), illetve amelyek 

esetén biztosítási szolgáltatás kizárólag sérülésből, betegségből vagy fogyatékosságból eredő 

rokkantsággal összefüggésben nyújtható, 

 

c) olyan nyugdíj-előtakarékossági (nem biztosítási alapú) befektetési termékek, amelyek 

elsődleges céljukat tekintve a befektető számára nyugdíjjövedelmet biztosító és a befektetőt 

bizonyos szolgáltatásokra feljogosító termékként elismert termékek, 

 

d) a foglalkoztatói nyugdíjpénztári nyugdíjkonstrukciók, 

 

e) olyan egyéni nyugdíj-előtakarékossági termékek, amelyeknél a munkáltató pénzügyi 

hozzájárulásra kötelezett, és amelyek esetében a munkáltatónak vagy a munkavállalónak 

nincs választási lehetősége a nyugdíj-előtakarékossági termék vagy szolgáltatója 

tekintetében. 

 

(2) Az Európai Unió és az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget (a 

továbbiakban: EGT) és az EGT-államot is érteni kell, azzal, hogy a nem-életbiztosítási ág 

tekintetében a Svájci Államszövetségre az EGT-államra vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

 

(3) *  Akinek e törvényben külön nevesített tevékenység végzéséhez, engedély 

megszerzéséhez, illetve vezető állás betöltéséhez feltétel a büntetlen előélet, annak az (1) 

bekezdés 21. pontja szerinti bűncselekmények vonatkozásában kell büntetlen előéletűnek 

lennie, amely tényt 

 



 

a) magyar állampolgár esetén a Felügyelet által beszerzett - a bűnügyi nyilvántartási 

rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 

szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 

biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. § (1) 

bekezdése alapján kibocsátott hatósági bizonyítvány szerinti tartalmú - adatok 

igazolják, 

 

b) nem magyar állampolgár esetén az általa beszerzett és a Felügyelet számára a 

kérelemmel együtt megküldött, a nem magyar állampolgár személyes joga szerinti, az 

a) pontban foglalt hatósági bizonyítványnak megfelelő okirat igazolja. 


