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Kedves Kollegák!  

 

Az üzleti biztosítások közjogi szabályozása kapcsán két témát választottam ki, 

amelyek aktuálisak, talán érdeklıdésre tartanak számot a biztosítással nem nap, 

mint nap foglalkozó kollegák között is. A két téma, amirıl beszélni szeretnék a 

biztosítás-közvetítık helyzete és szabályozása, és a biztosító egyesületek problémái. 

 

 

Biztosításközvetít ık 

 

A biztosítást közvetítık kapcsán néhány szót mondanék elıször a jelentıségükrıl. 

Talán nem mindenki tudja, hogy hazánkban kb. 40-50 ezer ember foglalkozik 

biztosítás-közvetítéssel. Azért nem tudni a pontos számot, mert ezeknek bizonyos 

része regisztráció köteles, mások pedig nem. 40 ezer körüli regisztráció-köteles ilyen 

honfitársunk van. Az igazi fontosságuk abban mutatkozik, hogy ık azok, akik elıször 

találkoznak a fogyasztóval, a biztosítottakkal, tehát amit ık mondanak vagy ahogy ık 

orientálják a szerzıdés létrejöttét, az igen erısen befolyásolja a késıbbieket. Még 

talán annyit, hogy ma már a biztosítási értékesítések mintegy felét, (élet- és nem-

életbiztosításban is) független közvetítık végzik a biztosítótársaságok számára.  

Elég jelentıs a biztosításközvetítıkre vonatkozó jogi szabályozás is, mennyiségében 

legalábbis, mert négy oldalon és tizennyolc szakaszon keresztül tárgyalja a 

közvetítıket a Bit. legújabb változata. Azonban tartalmilag meg kell, hogy állapítsuk, 
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egy kicsit öszvér jellegő szabályozás jött létre. Aktuális Bit-ünk ugyanis kombinálja 

magában az Európai Uniós szabályozási modelleket, amelyek megkülönböztetnek 

független, illetve függı biztosítás közvetítıket, meg a korábbi magyar modellt (a 

korábbi Bit. modelljét), amelyik alkusz és ügynök szerint határolta el a közvetítı-

típusokat. Független közvetítıknek számítanak most az alkuszok és a többes 

ügynökök, illetve függı közvetítıknek az ügynökök, akik ugyan szorosan 

kapcsolódnak a biztosítóhoz, de ık is dolgozhatnak több cégnek. Még talán meg kell 

említenem, hogy a kereskedelmi ügynökök szabályozásával köszönı viszonyba 

sincs a biztosítás-közvetítık szabályozása. Gyakorlatilag egy mentesítésszerő 

paragrafus szerepel e tárgyban a Bit-ben.  

Hol van a különbség és mi az, ami a szabályozásban öszvérszerő megoldásnak 

tőnik?  

Alapvetıen a különbségek a közvetítı típusok között a tevékenység mikénti 

végzésében vannak. Az alkusz a szabályozás szerint a megbízó, tehát az ügyfél 

képviseletében eljárva készíti elı a biztosítási szerzıdés megkötését. Ezzel szemben 

az ügynök – és a többes ügynök is ide tartozik - a biztosító képviseletében eljárva 

készíti elı a szerzıdés megkötését.  

A közvetítık felelısségében azután egy másik jellegő szabályozást látunk. Ott a 

független közvetítık - alkuszok és többes ügynökök egyaránt - maguk felelnek az 

ügyfelükkel szemben, annak ellenére, hogy az alkusz megbízója a biztosított, a 

többes ügynöké viszont a biztosító(k)! A függı közvetítık tevékenységéért viszont 

azon biztosító felel, akinek a megbízásából eljárt. 

Jelentıs különbségek vannak egy harmadik körben, a fogyasztói garanciákat illetıen 

is. A garanciák elsı csoportjába tartozik, hogy engedélyezéskor a hatóság mit 

követel meg, hogyan akar tudomást szerezni ezekrıl a közvetítıkrıl. Míg a független 

közvetítık esetében a felügyelet engedélyezéshez köti az ilyen tevékenységet (és 

természetesen nyilván is tartja), ehhez képest a függı közvetítıknél csak  

regisztráció van elıírva.  

Különbségek vannak a társasági formában is. Független közvetítıi tevékenységet 

részvénytársaság, kft., szövetkezet, esetleg fióktelep végezhet, de ez utóbbi három 

közül csak olyan, amelynek az alaptıkéje legalább 5 millió forint vagy azt meghaladó 

összeg. Ilyen elıírás a függı közvetítıknél nincs. Itt a szabályozás alapvetıen 

inkább a természetes személyekre irányul.  
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Azután van egy harmadik garanciális csoport, ahol jelentıs a különbség. A független 

közvetítık kötelesek igen jelentıs összegő felelısség-biztosítást kötni 

tevékenységükre. Ennek pillanatnyi összege az EU szabályokból levezetve 

lényegében 1 millió euró eseményenként (250 millió forint), és 375 millió forint 

évente. Ilyen biztosítási kötelezettsége a függı közvetítıknek nincsen.  

A negyedik nagy csoport, ahol jelentıs különbségek vannak, az a humán tényezık 

kategóriája. A független közvetítıknél elıírásra került a törvényben, hogy milyen 

szakmai vezetıi gyakorlatra van szükség (legalább egy személynek) az ilyen 

társaságnál. Ilyen követelmény a függı közvetítıknél nincs. Azon kívül viszont  a 

függı és független csoportnál is léteznek képzési és vizsgaelıírások. Ezek a 

regisztrációs, illetve a garanciális elıírások össze is függenek egymással.  

A felügyelet csak azokat regisztrálja közvetítıként, akik megfelelnek a garanciákban 

elıírtaknak. 

A képzés és vizsgakötelezettségekre áttérve, láthatunk aktuális anomáliákat. Az 

Európai Unió országaiban mindenhol vannak különbözı képzési és vizsgaelıírások. 

Nálunk meglehetısen szigorú szabály van még pillanatnyilag érvényben, illetve  

változás alatt. Biztosítás-közvetítı tehát csak az lehet, akinek vagy felsıfokú iskolai 

végzettsége van – itt fölmerülhet a kérdés persze, hogy mondjuk akinek torna tanári, 

vagy fuvolamővészi diplomája van, az miért ért többet a pénzügyekhez, mint 

mondjuk egy pénzügyi középiskolát végzett, de hát ez a szabály – illetve a másik 

megoldás az, hogy egy úgynevezett OKJ-s, tehát szakmai vizsgát kell tenni. Elıtte 

meglehetısen tartalmas képzésen kell részt venni. A képzés pillanatnyilag 160 illetve 

130 órában van a független, illetve a függı közvetítıkre elıírva, tartama egy év, és 

elég drága is.  

A regisztrációs feltételek alól természetesen vannak kivételek és így a képzés és 

vizsga elıírások alól is. Vannak olyan kivételek Magyarországon is, amelyek az 

Európai Unióban általánosak, így például nincs ilyen kötelezettségük az utazási 

irodák dolgozóinak, akik egyébként foglalkoznak biztosítások egyes fajtáinak 

eladásával, és a gépkocsi kereskedések alkalmazottjainak sem. Azután persze a 

különbözı érdekcsoportok nyomására nálunk még bekerült egy-két kivétel, ahogy az 

szokott lenni. Például a banki dolgozók, a postai dolgozók - akik foglalkoznak bizony 

jelentıs mértékben biztosítási eladásokkal - nem kötelesek regisztrálni. Továbbá 

sajátos magyar kivétel vonatkozik a munkaviszonyban biztosításközvetítéssel 
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foglalkozókra is. Nekik a szabályozás értelmében sem tanulni, sem vizsgázni nem 

kell(ene).  

Az derült ki a múlt év második felében, hogy a jog és valóság meglehetıs 

diszkrepanciában áll egymással.  

Európai Uniós határidı van arra, hogy meddig lehet regisztrálni a 

biztosításközvetítıket. Ez 2008. július 1-je, illetve december 31-e a már mőködı 

közvetítıknek. Magyarul, aki nincs regisztrálva, az ezt követıen nem foglalkozhat 

biztosításközvetítéssel. Hirtelen észrevételezésre került, hogy a 40 ezer ember 

mintegy 50 %-a nem fogja tudni elvégezni a tanfolyamot és letenni az OKJ vizsgát a 

határidıig. Tehát kiderült, hogy megoldhatatlan a jogszabály szerinti mőködés, 

ellehetetlenül a biztosításközvetítés ez év júliusában, illetve legkésıbb januártól. Erre 

a problémára természetesen szükségesnek bizonyult egy gyors megoldást alkotni. 

Jogtechnikailag meglehetısen érdekes és pragmatikus a megoldás (a 

viszontbiztosításról szóló jogszabályba került bele). Lényege, hogy az OKJ-s vizsga 

és az egyetemi diploma mellett az is foglalkozhat majd biztosításközvetítéssel, aki 

egy bizonyos hatósági vizsgát tesz. Kötelezı képzés nem, vagy minimális lesz, a 

lényeg a hatósági vizsga. (Az elıadás és a szerkesztés idıpontja között kiadott 

szabályozás mégiscsak elıír egy 40 órás képzést a független, és egy 30 órásat a 

függı közvetítık számára.) A hatósági vizsgát én az eddigi elıkészítı anyagok 

alapján úgy képzelem el, mint a  KRESZ-vizsgát. Aki mostanában volt, az tudja, hogy 

egy számítógép elıtt kell kiválasztani a helyes válaszokat. Tehát egy praktikus, gyors 

megoldás. Mindenesetre azt gondolom, hogy most átestünk a ló másik oldalára. 

Nyilvánvalóan a 160 órás, egy éves, 200 ezer forintos tanfolyamot is talán túlzás volt 

a biztosítási közvetítıknek elıírni, de most meg talán ez egy kicsit kevés. Egy elınye 

van a dolognak, mégpedig az, hogy olyan személy mostantól nem fog  

biztosításközvetítéssel foglalkozni, akinek legalább ezen a vizsgán nem sikerült 

valahogy átmennie.  

Van még egy aktuális kérdés, ami érdekes a biztosítás-közvetítıket illetıen, ezek az 

úgynevezett transzparencia elıírások, amelyek a fogyasztói mozgalmak 

támogatásával kerültek a szabályozási körbe, külföldön is, meg lassan nálunk is. 

Ezeknek az a lényege hogy a fogyasztót kötelezı tájékoztatni a biztosítási termék 

összes költségérıl, beleértve ebbe a biztosításközvetítınek fizetett költségeket is. 

Korábban különbözı megoldások születtek különbözı országokban. Volt, ahol nem 

volt teljes a siker, pl. Angliában gyakorlatilag megszőnt a biztosítási üzletkötı 
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szakma, mert ott azt írták elı, hogy az üzletkötı köteles megmondani ügyfelének, 

hogy mennyit fog ı keresni a konkrét szerzıdésen. Így az üzletkötıi szakma 

viszonylag ellehetetlenült és igazából eltolódott a biztosításközvetítés a brókerek felé, 

aminek persze az Egyesült Királyságban hagyománya volt korábban is.  

A hazai helyzetet szemügyre véve azt állapíthatjuk meg, hogy bár jogalkotás e 

körben nincsen, egy „szubjogalkotási” megoldás született, vagyis a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyelete kiadott a témában egy „vezetıi körlevelet”, 

amelyekben foglalt ajánlásokat általában a biztosítók többé-kevésbé megfontolják.  

Számos vita után tehát a következı megoldás született és került bele az említett 

körlevélbe: Az elıírás az, hogy a közvetítı érdekeltségét és a díjazását 

nyilvánosságra kell hozni. Ehhez a hatóság két megoldást javasol. Van egy 

úgynevezett alapeset, vagy alapkövetelmény, ahol meglehetısen engedékenyen az 

a javaslat, hogy valamely módszerrel általánosságban tájékoztatni kell az ügyfelet. 

Ez lehet egy általa aláírt levél, leírás, stb.  Ha például rákérdez az ügyfél, hogy 

konkrétan ı rajta mennyit fog keresni az egyes közvetítı, akkor azt elıre kidolgozott 

példákon lehet bemutatni. Megemlít a hivatkozott körlevél egy úgynevezett 

emeltszintő követelményt is. Ebben az áll, hogy bizony kérdezés nélkül tájékoztatni 

kell az ügyfelet, mégpedig konkrétan minden részletrıl, arról is, hogy a tisztelt 

üzletkötı mennyit fog rajta keresni. Hát képzelhetik, hogy ez mennyire népszerő! Azt 

hiszem „emelt szinten” még semelyik biztosításközvetítı sem mőködik hazánkban 

ebben a kérdésben.  

Az említett körlevél a transzparenciát illetıen két további, fontos elıírást tett. Az egyik 

az, hogy be kell mutatni pontosan az ügyfélnek az életbiztosítások 

költségkalkulációját. Itt csak azt említeném meg, hogy ennek a három oldalas 

körlevélnek van egy 10 oldalas melléklete, háromemeletes törtekkel. Amennyiben e 

szerint kell bemutatni a költségeket, akkor kevés ügyfél fogja a tájékoztatást 

megérteni. Továbbá be kell mutatni a visszavásárlási értékeket az életbiztosítások 

körében. Ez utóbbi egyszerőbben megoldható  (és megérthetı) feladat. 

 

Ezzel áttérnék a másik témámra, ami szintén nagyon aktuálisnak tőnik. 

 

Biztosító egyesületek 
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 Úgy látszik, hogy ami a biztosítási szakmát elkerülte közel 20 éven át, (vagyis, hogy 

nem volt csıd, mint ahogy volt másik pénzügyi szakmákban), ez most nálunk is 

bekövetkezett, és éppen egy egyesületnél. Érdemes körüljárni, hogy milyen okok 

vezethettek erre.  

A biztosítási egyesületeknek az alapötlete és a történelmi háttere a következı. Olyan 

100-150 éve dél- és nyugat-európai országokban magánszemélyek személyi és 

vagyoni egyesülésükkel az ıket közösen veszélyeztetı kockázatok - tőz, jég, 

hasonlók - ellen alkottak ilyen egyesületeket. Ezek az egyesületek Európa több 

országában népszerővé váltak, megerısödtek, de meg kell, hogy mondjam, hogy a 

mai napra kevés kivétellel átalakultak részvénytársaságokká.  

Nálunk a Bit. ezt az alapötletet követte még az elsı változatában. Lényegében arra 

gondolt a jogalkotó, hogy csak a tagoknak egymás között szolgáltató, kicsi, olcsó 

mőködéső egyesületek alakulnak majd, és erısen viszontbiztosítva mőködnek, tehát 

a kockázatokból viszonylag nem sokat tartanak meg. Na most lássuk, hogy fejlıdtek 

a biztosító-egyesületek. Mai nap 30 egynéhány biztosítási egyesület mőködik. Ezt 

úgy kell elképzelni, hogy van közöttük négy nagyobb, néhány közepes és sok kicsi. 

Pénzügyi jelentıségüket mutatja, hogy míg 2007-ben általánosságban a piaci 

részesedésük csupán 3% volt (azért ez azt jelenti, hogy 23 milliárd forintot győjtöttek 

be) addig kötelezı gépjármő felelısségbiztosításból például 14,5 milliárd körüli forint 

díjbevétellel 11%-os volt az egyesületek részesedése. Tehát az látszik, hogy van, 

ahol már jelentısebb a szerepük. Kezdetben egyrészt nagyvállalatok alapítottak 

biztosító egyesületeket, maguk vagy a dolgozóik, vagy e két csoport közös 

kockázatainak fedezésére. Ilyenek voltak a MOL, a MATÁV, a MÁV  (de nem ez a 

mostani), a VOLÁN egyesületek és így tovább. A másik vonal az volt, hogy helyi 

gazdák álltak össze és mezıgazdasági (különösen jégverés) kockázatokra alkottak 

kisebb egyesületeket.  

Az elmúlt években azonban egészen más irányt vett a biztosító egyesületek 

fejlıdése. Speciális kockázatok fedezésére alakultak egyesületek, mint például a TIR 

Biztosító Egyesület (a nemzetközi fuvarozóknak kiváltani szükséges TIR 

vámgarancia fedezésére), vagy az ügyvédi felelısség biztosítására az Ügyvédi 

Kamara (és tagjai) által létrehozott egyesület. 

A másik fı – és komoly kockázatokat hordozó - tendencia az volt, hogy három 

egyesület lényegében kötelezı gépjármő felelısséggel kezdett el komolyabban 
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foglalkozni és ebben az üzletágban ért el figyelemre méltó piaci részt, mint korábban 

említettem. 

A biztosító egyesületek alap és speciális jogi szabályozása az alábbi.  

A biztosítási egyesületekre is az egyesülési jogról szóló 82’ évi II-es törvény 

vonatkozik, amely, mint tudjuk, alapvetıen egy alkotmányos alapjogról szól és nem 

kifejezetten gazdálkodási tevékenységhez ad keretszabályokat.  Ez a törvény nem is 

nyújt megfelelı hátteret a gazdasági tevékenység során nélkülözhetetlen szervezeti 

vagy mőködési minimumkövetelményekhez. Nincsen például szabályozás 

felszámolásra, csıdre az egyesületi törvényben. (Ugyanezt az alapszabályozást a 

részvénytársaságként mőködı biztosítókra a gazdasági törvény adja, ott azért jóval 

több mőködési garancia került beépítésre.)  

A Bit. megpróbálta ezeket a foghíjakat betömni, de nem járt mindig sikerrel. 

Alapvetıen abból indult ki, - mint korábban említettem, - hogy az egyesület 

alapvetıen a tagoknak, befelé szolgáltat. Gondoljunk csak itt bele, hogy a felelısség 

biztosítás a helytállási („praestare”) szolgáltatást a tagoknak nyújtja persze, de a 

kifizetéseket (a tényleges pénzbeli szolgáltatást) azt idegen, az egyesületen kívüli 

személyek kapják. Kérdés, hogy erre gondolt-e alapvetıen a jogalkotó? Arra viszont 

gondoltak, hogy közös lesz a nyereség, azt majd megosztják a tagok egymással, 

meg a veszteséget is, ha van, majd valahogy kezelik közösen. 

A Bit. módosítás pedig még az addig meglévı kevés garanciális feltételben is további 

enyhítéseket hozott. Lássuk most ezeket a garanciákat röviden. 

Vannak pénzügyi, szolvencia jellegő elıírások. Itt van például a minimális biztonsági 

tıke követelmény, ami részvénytársaságoknál a nem-életbiztosítási üzletágban olyan 

550 millió forint. (Euróban van megadva, tehát azért mondom, hogy körülbelül.) Az 

egyesületeknél ez 3.125.000- Ft-tól indul és megáll az Rt-nél említett összeg 75%-

ánál, tehát mondjuk 412.000 millió Ft körül. A mőködési alapokra, amibıl egy 

biztosítónak létre kell hozni az infrastruktúrát (az ügyfél forgalmi helységeket, a 

számítástechnikát, stb.), felvenni és kiképezni embereit, a részvénytársaságoknak 

100 millió forintot kell elkülöníteni az alapításnál. Az egyesületeknél 1 millió forint az 

elıírt összeg.  

Azután van még egy szabály, ami a pénzügyi garanciákhoz tartozik, 

veszteségrendezésrıl, pótbefizetésrıl beszél a törvény. Magyarul rendelkezni kell az 

alapszabályban arról, hogyan fogják az esetleges veszteségeiket fedezni. A  Bit. 

módosítása egyrészt maximalizálta a pótbefizetést az éves összes egyéb tagi 
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befizetés összegében, tehát legfeljebb duplázni lehetne, azon kívül pedig lehetıvé 

tette azt a döntést is, hogy az egyesület az alapszabályból kizárja a pótbefizetés 

lehetıségét. Természetesen minden nagyobb egyesület kizárta ezt az elsı 

lehetséges pillanatban, mert versenyhátrányba kerültek volna. Tehát az látható, hogy 

tulajdonképpen vannak szervezetek, amelyek viszonylag nagy méretben, 

„részvénytársaságszerően” mőködnek, mindenféle erre vonatkozó garancia nélkül, 

vagy jóval kevesebb garanciával. Nagy, autó felelısségbiztosítást kínáló egyesületek 

jöttek létre, amelyek tagjai nem akarnak semmiféleképpen tulajdonosok lenni, ık 

csak egy olcsó biztosítást akartak venni. A tagok ily módon nem érdekeltek a 

felelısségbiztosítás miatt a károsultaknak nyújtott kártérítési szolgáltatásnak sem a 

mennyiségében, sem a minıségében. Azon kívül pedig nem vált hatósági 

gyakorlattá az sem, hogy kötelezı viszontbiztosítást írnak elı, amelyre egyébként a 

törvény lehetıséget ad, akár 90%-os mértékben is. Tehát az a helyzet most, hogy 

részvénytársaságszerően mőködnek   nagy egyesületek csekély garanciákkal, és 

attól függ, hogy egy egyesület jól és tisztességesen mőködik-e, hogy az azt 

mőködtetı személyeknek az etikai és szakmai színvonala milyen, és nem pedig attól, 

hogy a szabályozás mit tud garantálni. Ez pedig így szerintem nem helyénvaló! 

Köszönöm a figyelmüket! 


