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A CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK KÖZJOGI VONATKOZÁSAI 

 

 

Bevezetés 

 

Jelen tanulmány a csoportos biztosítások egyes közjogi aspektusait kívánja bemutatni. 

Ehhez elengedhetetlen annak a meghatározása, hogy mi minősül csoportos 

biztosításnak, melyre tekintettel a tanulmány a csoportos biztosítások leglényegesebb 

jellemzőinek és ezzel együtt a csoportos biztosítások szerződői tevékenységének a 

bemutatásával kezdődik, és ezt követően tér át az egyes közjogi aspektusok 

vizsgálatára. A tanulmány röviden arra is kitér, miért bír jelentőséggel a csoportos 

biztosítások szerződői tevékenységének közjogi szempontú vizsgálata. 

 

Mi minősül csoportos biztosításnak? 

 

A csoportos biztosítások esetén is – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:439. § (1) bekezdésében meghatározott biztosítási 

szerződés definíciójának megfelelően – a biztosítási szerződés a biztosító és a szerződő 

fél között jön létre, melyet a szerződő fél egyszerre több biztosítottra szólóan köt meg. E 

biztosítási szerződések esetén a szerződő és a biztosított személye szükségszerűen 

elválik egymástól, ami következik a csoportos biztosítások legfőbb sajátosságából, mely 

szerint e szerződések esetén sem a szerződés megkötésekor, sem pedig később nincsen 

egy előre, zártan és pontosan (adott esetben név szerint) meghatározott biztosítotti kör. 

A biztosítotti minőséget ugyanis – a Ptk. 6:442. § (1) bekezdése alapján – valamely 

csoporthoz (szervezethez) való tartozás, illetve a biztosítottak és a szerződő fél között 

fennálló valamilyen jogviszony, vagy egyéb kapcsolat teremti meg. A csoportos 

biztosítások tipikus példái a munkáltató által a munkavállalói javára kötött csoportos 

életbiztosítások, vagy a hitelintézet által a nála kölcsönszerződéssel rendelkező adósok 

javára kötött csoportos hitelfedezeti életbiztosítás.  
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A csoportos biztosítások szerződőinek tevékenysége 

 

A csoportos biztosítások szerződője az, aki megköti a biztosítóval a csoportos 

biztosítási szerződést, mellyel összefüggésben neki is van biztosítási érdeke. A 

biztosítási érdek szerződő oldalán is fennálló szükségességét a Magyar Nemzeti Bank (a 

továbbiak: MNB) egy 2015-ös állásfoglalásában fejtette ki részletesen.
1
  

A szerződő egyik legfőbb tevékenysége a csoportos biztosítási szerződés körében 

kifejtett csatlakoztatási tevékenysége, melyet a biztosítási védelmet kereső ügyfelekre (a 

későbbi biztosítottak) vonatkozóan valósít meg. A csatlakoztatási tevékenysége 

keretében – mintegy azt elősegítendő – a szerződő fél tájékoztatja az ügyfeleket (a 

leendő biztosítottakat) a csatlakozás lehetőségéről. Ennek során elengedhetetlen, hogy a 

leendő biztosítottaknak a biztosítási szerződés leglényegesebb elemeiről is tájékoztatást 

nyújtsanak, mivel ezek ismeretében tudnak a leendő biztosítottak megalapozott döntést 

hozni arról, hogy kívánnak-e az adott csoportos biztosítás biztosítottjai lenni vagy sem.
2
  

A csatlakozási igény esetén a szerződő fél szerzi be a biztosítottak (hozzájáruló) 

csatlakozási nyilatkozatait, melyek a csoportos biztosítás elengedhetetlen kellékei, 

mivel ebből derül ki, hogy a biztosító kockázatviselése milyen időponttól kezdve terjed 

ki az adott biztosítottra nézve, más szóval, hogy az adott biztosított mikor válik a 

csoportos biztosítással érintett csoport tagjává.  

A begyűjtött csatlakozási nyilatkozatokat a szerződő fél – jellemzően – továbbítja a 

biztosítónak, és ezen túl (illetve a csatlakozási nyilatkozat továbbításának hiányában) a 

biztosító számára rendszeres adatszolgáltatást is küld a biztosítottakról, melyre a 

biztosítottak meghatározott adatairól vezetett nyilvántartása alapján kerülhet sor. A 

biztosító irányába megvalósuló adatszolgáltatásnak az elsődleges célja annak a 

meghatározása, hogy az adott időszakban (jellemzően az adott hónapban) a csoportos 

biztosítási szerződés esetén a biztosító a kockázatviselése ellenértékeként milyen 

biztosítási díjra jogosult.  

A biztosítási díj biztosító számára való megfizetése a csoportos biztosítások esetén is 

a szerződő fél kötelezettsége, ami következik a biztosítási szerződés Ptk. szerinti 

definíciójából is. A Pénzügyi Szervetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) 

több állásfoglalásában is foglalkozott a biztosítási díj biztosítottakra való 

átháríthatóságának kérdésével, melyek során a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. 

törvény és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a 

továbbiakban: régi Bit.) etekintetben releváns rendelkezéseit vizsgálta meg. A PSZÁF 

                                                 
1
 Ld.: A biztosításközvetítés, illetve biztosítottak csoportos biztosításhoz történő csatlakoztatása 

elhatárolásának szempontjai: http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf 

(2018.06.25.). Az állásfoglalás bővebb ismertetését a jelen tanulmány korlátozott terjedelme nem teszi 

lehetővé. 
2
 A szerződő fél oldalán fennálló tájékoztatási kötelezettség levezethető a Ptk. 6:442. § (2) 

bekezdésében foglaltakból (amely egyébként a Ptk. 6:450. §-ának megfelelő rendelkezés), és a 

tájékoztatási kötelezettség tartalmát a közjogi rendelkezések határozzák meg részletesen. 

http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf
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arra a következtetésre jutott, hogy nem kifogásolható a biztosítási díj áthárítása. Az 

áthárítás során a szerződő fél a biztosítási díj adott biztosítottra eső részét maga fogja 

beszedni az adott biztosítottól. Ez a csoportos biztosítások esetén azért kifejezetten 

fontos, mivel a fentebb rögzítettek alapján a csoportos biztosítási szerződésben 

mindenféleképpen a szerződőt kell, hogy a díjfizetési kötelezettség terhelje, mivel ilyen 

kötelezettség hiányában nem beszélhetünk (csoportos) biztosítási szerződésről. A Ptk. 

és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Bit.) rendelkezései alapján – tehát a megváltozott jogszabályi környezetben – sem kizárt 

az, hogy a szerződő az általa fizetendő biztosítási díjat áthárítsa a biztosítottakra.  

A szerződő fél kötelezettségei között nem szabad elfeledkezni arról, hogy közlési, 

illetve változásbejelentési kötelezettség is terheli,
3
 továbbá köteles a biztosítási esemény 

bekövetkezését bejelenteni és az ehhez szükséges felvilágosításokat megadni a 

biztosítónak,
4
 és a szerződő felet csoportos kárbiztosítás esetén terheli kármegelőzési és 

kárenyhítési kötelezettség is.
5
 

A szerződő felet illeti meg a szerződés megszüntetésének joga, melyet a Ptk. alapján 

– többek között – rendes felmondás útján tehet meg.
6
  

Végül érdemes azt is megemlíteni, hogy egyes csoportos biztosítási szerződések 

esetén a biztosító és a csoportos biztosítások szerződője között olyan megállapodás is 

fennállhat, melynek eredményeként a szerződő fél a csoportos biztosításokkal 

kapcsolatos tevékenységére (pl. a csatlakoztatási tevékenységére, a biztosítottak 

nyilvántartására vonatkozó tevékenységére) tekintettel díjazásban részesül a biztosítótól. 

A díjazás alapulhat a csatlakoztatott biztosítottak számán, vagy egyéb más körülmény 

figyelembe vételén. Ennek a díjazásnak a speciális esete lehet az ún. profit sharing 

megállapodás, mely során a felek (a biztosító és a szerződő fél) abban állapodnak meg, 

hogy a csoportos biztosítással összefüggésben elért biztosítói nyereség egy részére a 

szerződő fél válik jogosulttá. 

 

A csoportos biztosítások közjogi vonatkozásai 

 

A csoportos biztosítások közjogi vonatkozásai körében kiemelt jelentőséggel bír a 

csoportos biztosítások szerződője által kifejtett tevékenységnek az elhatárolása a 

biztosításközvetítői tevékenységtől. Ahhoz, hogy ezt az elhatárolást meg lehessen tenni 

elengedhetetlen, hogy röviden bemutassuk a biztosításközvetítői tevékenységet. 

 

 

                                                 
3
 A részlet szabályokat a Ptk. 6:542. §-a tartalmazza. 

4
 Ptk. 6:453. §. 

5
 Ptk. 6:463. §. 

6
 Ptk. 6:466. § és 6:483. § 
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1. A biztosításközvetítői tevékenység 

 

A biztosításközvetítői tevékenység fogalmát a régi Bit. 33. § (1) bekezdése – a 

biztosítási közvetítésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 9-i 

2002/92/EK irányelvének (a továbbiakban: IMD) átültetése révén – rögzítette az 

következők szerint: biztosításközvetítői tevékenység a biztosítási szerződés 

létrehozására irányuló rendszeres, üzletszerű tevékenység, mely kiterjed a biztosítási 

szerződések megkötésének elősegítésére, biztosítási termékek ismertetésére, ajánlására, 

az ezzel kapcsolatos felvilágosításra, illetve a biztosítási szerződések megkötésére, a 

biztosítási szerződések értékesítésének szervezésére, továbbá a biztosítási szerződések 

lebonyolításában és teljesítésében való közreműködésre. A Bit. 4. § (1) bekezdés 14. 

pontja – 2018. február 23. napjáig – lényegében a régi Bit. idézett rendelkezésével 

azonosan
7
 határozta meg a biztosításközvetítői tevékenység fogalmát. 2018. február 23. 

napján – a biztosítási értékesítésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. január 

20-i (EU) 2019/97 irányelve (a továbbiakban: IDD) rendelkezéseinek a Bit.-be való 

átültetésével – a biztosításközvetítői tevékenység szabályai némileg átalakultak. A Bit. 

jelenleg hatályos 4. § (1) bekezdés 14. pontja szerint biztosításközvetítői tevékenység – 

többek között – a biztosításközvetítő által végzett azon üzletszerű tevékenység, amely a 

biztosítási értékesítést, annak szervezését foglalja magában. Az ismertetett rendelkezés 

alapján annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, hogy a biztosításközvetítő 

pontosan milyen tevékenységet is végez, szükséges a biztosítási értékesítés fogalmát 

megvizsgálni, melyet a Bit. 4. § (1) bekezdés 123. pontja tartalmazza. E jogszabályhely 

szerint azt a – a biztosítási szerződés létrehozására irányuló – üzletszerű értékesítési 

tevékenységet kell biztosítási értékesítésnek tekinteni, 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). 

Továbbá azokban az 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.  

Valamennyi idézett jogszabályhely első fordulata a biztosításközvetítői tevékenység 

(biztosítási értékesítés) általános definícióját tartalmazta/tartalmazza, a második fordulat 

pedig példálózó jelleggel olyan tevékenységeket sorol(t) fel, amelyek – amennyiben 

biztosítási szerződés létrehozására irányulnak – kimerítették/kimerítik a 

biztosításközvetítés (biztosításértékesítés) fogalmát. Mindebből következően ahhoz, 

                                                 
7
 A két jogszabályban rögzített definíció között mindösszesen annyi a különbség, hogy a régi Bit.-beli 

fogalom még külön tartalmazta a „rendszerességet”, mint fogalmi elemet, melyet a Bit. már azért nem 

rögzít, mivel a 4. § (1) bekezdés 104. pontjában meghatározott üzletszerűség fogalma azt magában 

foglalja, mely miatt szükségtelen volt azt a biztosításközvetítési tevékenység definíciójában 

megismételni. 
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hogy valamely tevékenység biztosításközvetítésnek minősüljön, nem (volt) szükséges a 

második fordulatban említett valamennyi tevékenység egyidejű kifejtése, illetve a 

második fordulatban rögzített felsorolás nem taxatív jellegű, azaz az ott felsoroltakon túl 

további tevékenységek is minősülhettek biztosításközvetítésnek. A régi Bit. 33. § (1) 

bekezdés első fordulata alapján annak érdekében, hogy egy tevékenység 

biztosításközvetítésnek minősüljön, három feltétel
8
 együttes fennállása volt szükséges, 

ezek a rendszeresség, az üzletszerűség és a biztosítási szerződés létrehozására irányuló 

célzat. Fontos kiemelni, hogy e feltételek lényegében a jelenleg hatályos Bit. 

biztosításközvetítői tevékenységre vonatkozó rendelkezéseiben is megjelennek. Az 

MNB (és korábban még a PSZÁF) számos állásfoglalásában
9
 értelmezte a 

biztosításközvetítői tevékenység fentebb felsorolt elemeit, melyek mellett még további 

– de nem kizárólagos – szempontokat is meghatároztak, melyek egy adott 

tevékenységek biztosításközvetítésnek minősítése tekintetében szerepet játszhattak. A 

további szempontok a következők: az ügyfél adatainak eljuttatása a megbízóhoz, a 

megbízás tartalma a konkrét termék, illetve a megbízó tevékenysége általános 

ismertetésére vonatkozóan, valamint a megbízott tevékenységének személyes jellege. 

Az MNB (illetve a PSZÁF) állásfoglalásai szerint valamennyi szempontot együttesen 

kell mérlegelni, és összességükben vizsgálni ahhoz, hogy megállapíthatóvá váljon egy 

adott tevékenység biztosításközvetítői jellege.  

 

2. Az elhatárolás szükségessége 

 

A fentiek alapján meg kell említeni, hogy ha a biztosításközvetítői tevékenység 

jogszabályi fogalmát szigorúan, szó szerint értelmezve vizsgáljuk, akkor „logikailag 

kizárt lenne, hogy egy csoportos biztosítási szerződés szerződőjének a biztosítottak 

„csatlakoztatása” érdekében kifejtett tevékenysége biztosításközvetítésnek minősüljön, 

miután a szerződő e tevékenységét minden esetben a (csoportos) biztosítási szerződés 

létrejöttét követően fejti ki, az egyes biztosítottak tekintetében pedig nem biztosítási 

szerződések, csupán egy már létező biztosítási szerződés keretein belüli biztosítotti 

jogviszonyok jönnek létre, így a tevékenysége nem irányul biztosítási szerződés 

létrehozására.”
10

 Ugyanakkor a csoportos biztosítás szerződőjének a biztosítotti 

                                                 
8
 A Bit. 2018. február 23. napjáig hatályos 4. § (1) bekezdés 14. pontja értelmében már csak két 

feltétel: az üzletszerűség és a biztosítási szerződés létrehozására irányuló célzat szükséges. 
9
 Pl.: 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 (2018.06.25.). Az 5/2015. (V. 5.) 

számú MNB ajánlással és a biztosításközvetítői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdések: 

http://alk.mnb.hu/data/cms2442138/tmp8947.tmp(12461846).pdf (2018.06.25.).  

A biztosításközvetítési tevékenység végzése megállapításának feltételei 

http://alk.mnb.hu/data/cms2453894/tmpB4D.tmp(14634831).pdf (2018.06.25.).  

A biztosításközvetítői tevékenység szervezése, támogatása és felügyelése tárgyában hozott állásfoglalás 

http://alk.mnb.hu/data/cms2452877/tmpE43A.tmp(14344423).pdf (2018.06.25.).  
10

 Ld.: A biztosításközvetítés, illetve biztosítottak csoportos biztosításhoz történő csatlakoztatása 

http://alk.mnb.hu/data/cms2328923/bkkv_allasfogl.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2442138/tmp8947.tmp(12461846).pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2453894/tmpB4D.tmp(14634831).pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2452877/tmpE43A.tmp(14344423).pdf
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jogviszonyok létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos tevékenysége – különösen, ha 

nagyszámú, folyamatosan változó biztosítottakat érint e tevékenysége – és a 

biztosításközvetítői tevékenység számos azonosságot mutat. Az azonosságok miatt – 

ahogyan az MNB az egyik állásfoglalásában rámutatott
11

 – nem lehet eltekinteni az 

Európai Unió biztosításközvetítői tevékenységet érintő szabályainak vizsgálatától, 

melyeken alapultak/alapulnak természetesen a magyar jogszabályi rendelkezések is. A 

régi Bit. illetve a Bit. 2018. február 23. napjáig hatályos rendelkezései a IMD-n 

alapultak. Az IMD preambulumának (9) pontja szerint a közvetítők egyenlő kezelése és 

a fogyasztók védelme azt követeli meg, hogy mindazok a személyekre és szervezetekre 

alkalmazzák az IMD rendelkezéseit, akik/amelyek ügynökként, alkuszként és 

„bankbiztosítási” közvetítőként biztosítási terméket értékesítenek.  

A 2018. február 23. napjától a magyar jogba átültetett IDD preambulumának (5) 

bekezdése
12

 továbbra is fenntartja azt az IMD preambulum (9) bekezdésében rögzített 

követelményt, mely szerint az értékesítőkkel szembeni egyenlő bánásmód és az 

ügyfelek védelme megköveteli, hogy az IDD-t minden olyan személyre vagy 

szervezetre alkalmazzák, akik biztosítási terméket értékesítenek. Sőt az IDD 

preambulumának (7) bekezdése ezt még hangsúlyozza is akkor, amikor úgy 

rendelkezik, hogy a fogyasztóvédelem megköveteli az IDD hatályának a biztosítási 

termékértékesítés valamennyi formájára történő kiterjesztését.  

Mindezek alapján, mivel a csoportos biztosítás szerződője tevékenységének 

eredményeként a biztosítási védelmet kereső ügyfelekhez eljut a biztosítási termék 

(tehát kvázi közvetítői tevékenységet is végez), így az IMD/IDD preambuluma által 

megkívánt szempontok (a közvetítők/értékesítők egyenlő kezelése és a fogyasztók 

védelmének követelménye) csak akkor tudnak teljeskörűen érvényesülni, hogy ha a 

csoportos biztosítás szerződőjének tevékenységét biztosítási közjogilag 

biztosításközvetítői tevékenységnek (biztosításértékesítési tevékenységnek) lehet 

minősíteni, ha az a biztosításközvetítés jogszabályban rögzített fogalmi elemeinek 

megfelel. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
elhatárolásának szempontjai, http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf 

(2018.06.25.) 
11

 Az érintett állásfoglalás: A biztosításközvetítés, illetve biztosítottak csoportos biztosításhoz történő 

csatlakoztatása elhatárolásának szempontjai: 

http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf (2018.06.25.) 
12

 (5) Biztosítási termékeket többfajta személy és intézmény értékesíthet, úgy mint ügynök, alkusz, 

„bankbiztosítási” közvetítő, biztosító, utazási ügynök vagy akár gépjármű-bérbeadó cég. Az 

értékesítőkkel szembeni egyenlő bánásmód és az ügyfelek védelme megköveteli ezen irányelv 

alkalmazását mindezen személyek és szervezetek vonatkozásában. 

http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf


Varga Bernadett: A csoportos biztosítások közjogi vonatkozásai 

361 

 

3. A két tevékenység elhatárolása 

 

A PSZÁF egyik korai állásfoglalásában
13

 rámutatott arra, hogy bár a 

biztosításközvetítői tevékenység és a csoportos biztosítás szerződője által kifejtett 

tevékenység számos hasonlóságot mutat (pl. biztosítottak tájékoztatása, nyilvántartása, 

díjak beszedése), de a két tevékenység tartalma és célja különböző. A két tevékenység 

között ugyanis megállapítható egy jelentős eltérés: a csoportos biztosítás szerződőjének 

oldalán valós biztosítási érdek is fennállhat, mivel a biztosítási szerződéssel/biztosítotti 

jogviszonnyal fedezett kockázat mérsékléséhez, illetve fedezetéhez közvetlenül vagy 

közvetetten érdeke fűződhet. Tehát a PSZÁF elhatárolási szempontként határozta meg a 

csoportos biztosítás szerződőjének oldalán fennálló valós biztosítási érdeket. Ezt egy 

másik állásfoglalásában
14

 is megerősítette akkor, amikor azt rögzítette, hogy ha a 

csoportos biztosítás szerződőjének a jutalékon kívül egyéb (gazdasági) érdeke nem 

fűződik a biztosítási szerződés fenntartásához, akkor a tevékenységét 

biztosításközvetítésnek kell minősíteni. Az MNB egy 2015-ös állásfoglalásában
15

 – a 

megváltozott jogszabályi környezetre is tekintettel – ezt az elhatárolási szempontot más 

megvilágításba helyezte. Az MNB ugyanis a csoportos biztosítások esetén 

elengedhetetlennek tartja, hogy ne csak a biztosítottak oldalán, hanem a szerződő 

oldalán is fennálljon valamilyen biztosítási érdek. Ebből kifolyólag álláspontunk szerint 

a szerződő fél oldalán fennálló vagy hiányzó biztosítási érdek már nem tekinthető a 

szerződő tevékenységét a biztosításközvetítői tevékenységtől elhatároló egyik 

szempontnak, mivel a szerződő biztosítási érdekének hiányában nem is lehet csoportos 

biztosításról szó. Álláspontunk szerint ezt azt jelenti, hogy a PSZÁF által kialakított 

elhatárolási szempont már nem érvényes, tehát a szerződő csoportos biztosításokkal 

összefüggésben kifejtett tevékenységét a biztosítási érdekének fennállása ellenére is 

lehet biztosításközvetítői tevékenységnek minősíteni. 

A PSZÁF és az MNB állásfoglalásai alapján a biztosításközvetítői tevékenység fő 

fogalmi elemeinek vizsgálatával történhet meg a csoportos biztosítás szerződője 

tevékenységének és a biztosításközvetítői tevékenységnek az elhatárolása.
16

  

A biztosításközvetítői tevékenység jogszabályban rögzített fogalmi elemei közül a 

rendszeresség és a biztosítási szerződés (jelen esetben a biztosítotti jogviszony) 

létrehozására irányuló célzat a csoportos biztosítás szerződőjénél egyértelműen 

megállapítható. E körben elég csak azt megemlíteni, hogy a csoportos biztosítás 

                                                 
13

 Ld.: Csoportos biztosítási szerződés(ek) szerződő félként történő megkötésének elhatárolása a 

biztosításközvetítéstől: http://alk.mnb.hu/data/cms2103139/biztk19.pdf (2018.06.25.) 
14

 Ld.: A csoportos biztosítási szerződésekhez biztosítottként történő csatlakoztatásra irányuló, jutalék 

fejében végzett tevékenység megítélése: http://alk.mnb.hu/data/cms2139427/bizt_0415.pdf (2018.06.25.) 
15

 Ld.: A biztosításközvetítés, illetve biztosítottak csoportos biztosításhoz történő csatlakoztatás 

elhatárolásának szempontjai: http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf 

(2018.06.25.) 
16

 Ld.: Csoportos biztosítási szerződés(ek) szerződő félként történő megkötésének elhatárolása a 

biztosításközvetítéstől: http://alk.mnb.hu/data/cms2103139/biztk19.pdf (2018.06.25.) 

http://alk.mnb.hu/data/cms2103139/biztk19.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2139427/bizt_0415.pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf
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szerződőjének egyik legfontosabb tevékenysége (a csatlakoztatási tevékenysége) révén 

a biztosítási védelmet kereső ügyfelekhez eljutnak az érintett biztosítási termékek, tehát 

a tevékenységének egyértelmű és elsődleges célja a biztosítotti jogviszony létrehozása 

és fenntartása. Mindemellett a rendszeresség fennállása is kimutatható, mivel a szerződő 

a csoportos biztosítással összefüggésben kifejtett tevékenységét jellemzően nagyobb 

biztosítotti létszám tekintetében, ismétlődő jelleggel, folyamatosan fejti ki. 

Mielőtt áttérünk az üzletszerűség mint elhatárolási szempont vizsgálatára, röviden 

meg kell vizsgálni, hogy a PSZÁF, illetve az MNB által azonosított további, a 

biztosításközvetítői tevékenységgé minősítést erősítő szempontok hogyan jelennek meg 

a csoportos biztosítás szerződőjének tevékenységében. A szerződő a csatlakoztatási 

tevékenysége során egyértelműen személyesen kerül kapcsolatba az ügyféllel (leendő 

biztosított), számára konkrét biztosítási termékről (az általa kötött csoportos 

biztosításról) nyújt tájékoztatást és a biztosítottak meghatározott adatait el is juttatja a 

biztosítóhoz. Mindezek alapján az állapítható meg, hogy a PSZÁF, illetve az MNB által 

azonosított további szempontok is a csoportos biztosítás szerződője által kifejtett 

tevékenység biztosításközvetítésnek minősítése irányába mutatnak, tehát ezek sem 

tekinthetők elhatárolási szempontnak. 

Mindezek alapján a valódi elhatárolási szempont az üzletszerűség lehet. A PSZÁF 

elvi éllel mondta ki az egyik állásfoglalásában azt, hogy ha a csoportos biztosítás 

szerződője a tevékenysége ellentételezéseként jutalékban részesül – tehát a biztosítottak 

számának arányában kap díjazást – akkor a tevékenysége egyértelműen 

biztosításközvetítésnek minősül.
17

 Az MNB
18

 is foglalkozott e szempontból az 

üzletszerűség kérdésével és a PSZÁF-nél szigorúbb álláspontra helyezkedett. Az MNB 

arra megállapításra jutott ugyanis, hogy ha a csoportos biztosítás szerződője a csoportos 

biztosítással összefüggő tevékenységét olyan motivációval végzi, hogy ezzel fokozza az 

üzletszerűen végzett (fő)tevékenységét – tehát az ebből származó bevételét növelje –, de 

a csoportos biztosításokkal összefüggésben kifejtett tevékenységért közvetlenül nem 

kapna jutalékot a biztosítótól, akkor is megállapítható lenne a tevékenységének 

üzletszerűsége (tehát annak nyereség, illetve vagyonszerzésre irányultsága), és ezzel a 

tevékenysége ilyen esetben is biztosításközvetítésnek minősülhet. 

 

A csoportos biztosítás szerződője tevékenysége közjogi aspektusainak jelentősége 

 

Az, hogy a csoportos biztosítás szerződőjének tevékenysége egyben biztosításközvetítői 

tevékenységnek is minősül-e azért bír jelentőséggel, hogy ha annak minősül, akkor meg 

kell felelnie a biztosításközvetítői tevékenységre vonatkozó közjogi szabályoknak is. 

                                                 
17

 Ld.: A csoportos biztosítási szerződésekhez biztosítottként történő csatlakoztatásra irányuló, jutalék 

fejében végzett tevékenység megítélése: http://alk.mnb.hu/data/cms2139427/bizt_0415.pdf (2018.06.25.) 
18

 Ld.: A biztosításközvetítés, illetve biztosítottak csoportos biztosításhoz történő csatlakoztatás 

elhatárolásának szempontjai: http://alk.mnb.hu/data/cms2434071/tmp82F.tmp(11584505).pdf 

(2018.06.25.) 
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Ekörben – a tanulmány terjedelmi korlátaira tekintettel – csak annyit emelünk ki, hogy a 

Bit. rendelkezései alapján
19

 a biztosításközvetítői tevékenységet függő vagy független 

biztosításközvetítő végezhet.
20

 A független biztosításközvetítő (alkusz) – a Bit. 4. § (1) 

bekezdés 35. pontja alapján – az ügyfél megbízásából jár el. Ebből következően az 

állapítható meg, hogy ha a csoportos biztosítás szerződőjének a tevékenysége – 

tekintettel a helyzetére, jogaira és kötelezettségeire is – egyben biztosításközvetítés is, 

akkor azt nem lehet független biztosításközvetítői tevékenységnek minősíteni, mivel e 

tevékenységét nem az ügyfél (jelen esetben a leendő biztosított) megbízásából végzi. 

Mindebből kifolyólag a szerződő a tevékenységét csak függő biztosításközvetítőként 

végezheti. A függő biztosításközvetítőnek két típusát különböztetjük meg: az ügynököt 

és a többes ügynököt. A többes ügynök egyidejűleg több biztosító egymással versengő 

biztosítási termékeit közvetíti,
21

 melynek példája lehet az, hogy ha egy munkáltató a 

munkavállalóira tekintettel több biztosítóval is köt csoportos életbiztosítást, mely 

esetben a kötött biztosítások alkalmasak egymás helyettesítésére. Ez előnyös lehet a 

leendő biztosítottaknak/munkavállalóknak és a munkáltatónak/szerződőnek is, de ebben 

az esetben a szerződőnek – tekintettel arra, hogy a tevékenysége többes ügynökinek 

minősül – meg kell felelnie a Bit. többes ügynökkel szemben támasztott személyi és 

tárgyi feltételeinek,
22

 melyek közül kiemelendő az, hogy e tevékenység kizárólag az 

MNB engedélyével végezhető.
23

 A függő biztosításközvetítő másik típusa, az ügynök, – 

a Bit. 4. § (1) bekezdés 34. pont a) alpontja alapján – tekintetében lényegesen 

enyhébbek a Bit. által támasztott közjogi követelmények,
24

 de a tevékenysége csak egy 

biztosító biztosítási termékeinek vagy több biztosító nem versengő biztosítási 

termékeinek a közvetítésére terjedhet ki. Erre példa az, hogy ha a hitelintézet/szerződő 

tevékenységét ügynökként végzi, akkor csak egyetlen biztosítóval köthet a nála 

kölcsönszerződéssel rendelkező adósok számára csoportos kölcsönfedezeti 

életbiztosítási szerződést, de annak nincsen akadálya, hogy egy másik biztosítóval a 

nála bankszámlaszerződéssel rendelkező ügyfelek számára kössön csoportos 

balesetbiztosítási szerződést, ugyanis ebben az esetben a két termék nem alkalmas 

egymás helyettesítésére (tehát nem versengő termékek). A csoportos biztosítás 

szerződőjének szempontjából tehát nem tekinthető lényegtelen szempontnak, hogy a 

tevékenysége a függő biztosításközvetítők melyik típusába tartozik. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Ez a régi Bit. hatálya alatt is azonosan volt, bár némi változásra a biztosításközvetítők közjogi 

szabályai tekintetében sor került a Bit. hatályba lépésével. 
20

 Bit. 369. § (1) bekezdés. 
21

 Bit. 4. § (1) bekezdés 34. pont b) alpont. 
22

 Ezek a Bit. 387-394. §§-okban vannak – többek között – rögzítve. 
23

 Bit. 413. § a) pont és 414-415. § 
24

 Bit. 383-386/A. §-ok. 
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Konklúzió 

 

A csoportos biztosítások közjogi vonatkozásainak vizsgálata alapján összefoglalóan az 

állapítható meg, hogy továbbra sem lehet eltekinteni attól, hogy bizonyos esetekben a 

csoportos biztosítás szerződője által kifejtett tevékenység egyben biztosításközvetítői 

tevékenységnek is minősüljön. Ennek az eldöntéséhez minden esetben a szerződő által 

kifejtett tevékenységek egyedi vizsgálata szükséges, külön kitérve a csoportos 

biztosításokkal összefüggő vagyoni érdekeltségére is. 
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PUBLIC LAW ASPECTS OF GROUP INSURANCES 

 

This study analyses first the peculiarities of group insurances and focuses on the 

activities, rights and duties of the contracting party, then it discusses the public law 

aspects of this type of insurance in light of the opinions issued by the Hungarian 

Financial Supervisory Authorities (PSZÁF/MNB). According to the opinions of 

PSZÁF/MNB, is it obvious that the activity of the contracting party connected to the 

group insurance and the insurance mediation activity show up several similarities. For 

this reason, it is necessary to make a distinction between these activities. The article will 

demonstrate that the single substantive difference between them is that in the case of the 

insurance mediation remuneration is always present.  

 

 


