18/2008. (VI. 13.) PM rendelet
a függı és független biztosításközvetítıi hatósági képzés
követelményrendszerérıl és a hatósági vizsgáról
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. törvény 235. § b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérıl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
g) pontjában foglalt feladatkörömben a következıket rendelem el:

A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 33. § (4)(5) bekezdéseiben meghatározott függı biztosításközvetítıi tevékenység gyakorlását lehetıvé tevı függı
biztosításközvetítıi hatósági vizsgán és az ahhoz szükséges képzésen részt vevı személyre,
b) a Bit. 33. § (4) bekezdésében meghatározott független biztosításközvetítıi tevékenység gyakorlását
lehetıvé tévı független biztosításközvetítıi hatósági vizsgán és az ahhoz szükséges képzésen részt vevı
személyre,
c) az e rendeletben meghatározott biztosításközvetítıi hatósági képzés és vizsgáztatás végzésére jogosult
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére (a továbbiakban: Hatóság),
d) az e rendeletben meghatározott biztosításközvetítıi hatósági képzést és vizsgáztatást végzı szervre (a
továbbiakban: képzı szerv).

A képzı szerv és a hatósági képzés
2. § (1) A képzés és vizsgáztatás lebonyolítására az a szerv jogosult, amely szerepel a Hatóság által a képzı
szervekrıl vezetett jegyzékben, és
a) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirıl szóló 2/1995. (II. 22.) PM
rendelet 2. számú mellékletében meghatározott Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti
szakképzést végez, vagy
b) a Magyar Köztársaság területén biztosítási tevékenység végzésére jogosult, és biztosításközvetítıi
alapképzést végez.
(2) A Hatóság - kérelemre - azt a képzı szervet veszi fel a jegyzékbe, amely megfelel az e rendeletben a képzı
szervre vonatkozó szabályoknak.
(3) A Hatóság által a képzı szervekrıl vezetett jegyzékbe történı felvétel iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott OKJ szerinti szakképzés végzésére vonatkozó engedély
másolatát, vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a Bit. 64. §-a szerinti tevékenységi engedély
másolatát és a biztosításközvetítıi alapképzés végzésére vonatkozó nyilatkozatot,
b) a 4. § (1) bekezdés szerinti igazolás aláírására jogosult személyek nevét,
c) a 3. § szerinti képzési programot,
d) a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges, megfelelı személyi és tárgyi feltételek meglétének igazolását.
(4) A hatósági képzés az 1. számú mellékletben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén
a függı biztosításközvetítıi vizsgára, a 2. számú mellékletben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának
oktatása révén a független biztosításközvetítıi vizsgára történı felkészítést biztosítja.
(5) A képzı szervekrıl vezetett jegyzék tartalmazza:
a) a képzı szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét, a képzés helyszínének címét,
b) a jegyzékszámot,
c) a jegyzékbe való felvétel idıpontját,
d) a jegyzékbıl való törlés idıpontját és okát.
(6) A képzı szerv köteles a (3) bekezdésben és az (5) bekezdés a) pontjában foglaltak változása esetén a
Hatóságot a változástól számított 15 napon belül tájékoztatni.
(7) A képzı szervek jegyzékének vezetésével kapcsolatos eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8) A képzı szerv jegyzékben foglalt adatait a Hatóság tevékenységének ellenırzése, valamint egyéb hatósági,
bírósági eljárásban történı felhasználás céljából a Hatóság a képzı szerv jegyzékbıl való törlését követı 5 évig
köteles megırizni.
3. § (1) A képzı szervnek rendelkeznie kell képzési programmal.
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(2) A képzési program tartalmazza:
a) a képzés során megszerezhetı ismereteket,
b) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
c) a képzés idıtartamát (vizsgatárgyanként 10 óra),
d) a képzés módszereit,
e) a maximális csoportlétszámot,
f) a résztvevık jelenléti nyilvántartásának rendjét.
(3) A képzı szervnél oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki
a) felsıfokú végzettséggel rendelkezik, valamint biztosítónál, biztosításközvetítıi tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen vagy biztosítók,
biztosításközvetítık, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél legalább 3 éves biztosításszakmai
tapasztalatot szerzett, vagy
b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és biztosítónál vagy biztosításközvetítıi tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezetnél legalább 10 év biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.
4. § (1) A képzı szerv a képzésen részt vevı mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a
nyilvántartás szerint igazolt módon az oktatott vizsgatárgyhoz rendelt óraszám legalább 80%-ában a képzésen
részt vettek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a) a képzı szerv pontos megnevezését,
b) az oktatott vizsgatárgyak az 1., illetve 2. számú melléklet szerinti felsorolását,
c) a vizsgára jelentkezı az 5. számú mellékletben meghatározott adatait,
d) az igazolás kiállításának helyét, dátumát,
e) az igazolás aláírására jogosult személy nevét, aláírását.
(3) A képzı szerv - a képzésen részt vevı személy beleegyezı nyilatkozata birtokában - az (1) bekezdés
szerinti igazolásról és a jelenléti nyilvántartásról az igazolás kiadását követı 2 évig nyilvántartást vezet.
5. § (1) A képzést és a vizsgáztatást a Hatóság ellenırzi.
(2) A Hatóság az ellenırzés során észlelt hiányosságok megszüntetésére megfelelı határidı kitőzésével
szólítja fel a képzı szervet.
(3) A Hatóság törli a jegyzékbıl a képzı szervet, ha
a) a képzı szerv kéri a törlését,
b) a képzı szerv jogutód nélkül megszőnik,
c) az ellenırzés során a Hatóság ismételt hiányosságot vagy jogszabálysértést észlel,
d) a képzı szerv a változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
e) a képzı szerv a képzési programban foglaltakat megszegi.
6. § (1) A képzés idıpontjairól és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a képzı szerv az internetes
honlapján nyújt tájékoztatást.
(2) A képzı szervek jegyzékérıl, elérhetıségérıl, a képzések idıpontjairól a Hatóság az internetes honlapján
nyújt tájékoztatást.

A biztosításközvetítıi hatósági vizsga
7. § (1) Hatósági vizsgát az tehet,
a) aki rendelkezik érettségi vizsgával, vagy
b) aki biztosítónál, biztosításközvetítıi tevékenységet folytató gazdasági társaságnál (munkaviszony,
megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében), illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve
gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítık, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél (a
továbbiakban együtt: munkáltató) legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, vagy
c) akinek a szakmai képesítése megszerzésének határidejére a Bit. 229. § (1) vagy (4) bekezdésének e rendelet
hatálybalépésekor hatályos elıírásai vonatkoznak.
(2) A függı biztosításközvetítıi hatósági vizsga az 1. számú mellékletben meghatározott „pénzügyi és
biztosítási piac szereplıi”, a „biztosításszakmai alapfogalmak” és a „biztosítási szerzıdésjog” vizsgatárgyakból
áll. Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejőleg kell letenni.
(3) A független biztosításközvetítıi hatósági vizsga a 2. számú mellékletben meghatározott „pénzügyi és
biztosítási piac szereplıi”, a „biztosításszakmai alapfogalmak”, a „biztosítási szerzıdésjog” és a „független
biztosításközvetítıi alapismeretek” vizsgatárgyakból áll. Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejőleg kell
letenni.
(4) Függı biztosításközvetítıi hatósági vizsgával, illetve a pénzügyminiszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai követelményeirıl szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet 2. számú mellékletében megjelölt
függı biztosításközvetítı szakképesítéssel rendelkezı biztosításközvetítı a vizsga megszerzését követı 2 éven
belül - a képzés teljesítése nélkül - a 2. számú mellékletben meghatározott „független biztosításközvetítıi
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alapismeretek” vizsgatárgyra vonatkozó
biztosításközvetítıi tanúsítványt szerezhet.

önálló

különbözeti

vizsga

sikeres

letételével

független

A hatósági vizsga általános szabályai
8. § (1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a büntetlen elıélető, cselekvıképes személy lehet,
aki
a) felsıfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá biztosítónál, biztosításközvetítıi tevékenységet folytató
gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy biztosítók,
biztosításközvetítık, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél legalább 5 éves biztosításszakmai
tapasztalatot szerzett, vagy
b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és biztosítónál, biztosításközvetítınél vagy szaktanácsadónál
legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.
(2) A hatósági vizsgáztatást ellenırzı személy kizárólag büntetlen elıélető, cselekvıképes, legalább
középiskolai végzettséggel rendelkezı személy lehet.
(3) A vizsgabiztos, illetve a vizsgáztatást ellenırzı személy nem lehet olyan személy, aki a vizsgázóval a
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti (hozzátartozói) kapcsolatban áll,
illetve aki a vizsgázó hatósági képzésében részt vett.
(4) A függı és független biztosításközvetítıi hatósági vizsga elıre meghatározott helyszínen és idıben,
számítógépes vizsgaprogram igénybevételével vagy írásban, magyar nyelvő feleletválasztós feladatlap
kitöltésével tehetı le.
(5) A képzı és vizsgáztató szervnek rendelkeznie kell a képzés, illetve a vizsga helyszínén az azon részt vevık
létszámának megfelelı számú számítógéppel, illetve a szükséges számítógépes programokkal.
(6) A hatósági vizsga tartama alatt a vizsgahelyiségben kizárólag a vizsgázók, a Hatóság által kijelölt
vizsgabiztosok, a vizsgáztatást ellenırzı személyek tartózkodhatnak.
(7) A hatósági vizsga a 7. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott vizsgatárgyak alapszintő szakmai ismeretét
kéri számon.
9. § (1) A vizsgára történı jelentkezést a Hatósághoz kell benyújtani a tervezett vizsga elızetes idıpontjának
megjelölésével, a vizsgaidıpontnál legalább 15 nappal korábban.
(2) A jelentkezés az 5. számú mellékletben megjelölt jelentkezési lap kitöltésével történik, amelyhez csatolni
kell az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, vagy a 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a
munkáltató által kiállított, biztosításszakmai tapasztalatra vonatkozó eredeti igazolást. A jelentkezési laphoz
csatolni kell továbbá a vizsgadíj befizetésére vonatkozó igazolást, valamint - a 7. § (4) bekezdésében
meghatározott személyek kivételével - a képzı szerv által kiállított, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott
igazolást. A vizsgára jelentkezı a jelentkezési lapon köteles a vizsgaszabályzat elfogadásáról nyilatkozni.
(3) A hiányosan benyújtott jelentkezést a Hatóság nem fogadja el, azt hiánypótlásra visszaküldi.
(4) A Hatóság minden vizsgára jelentkezı részére a jelentkezéstıl számított két hónapon belül köteles
vizsgaidıpontot biztosítani, és arról a jelentkezıt írásban értesíteni.
(5) A vizsgán az a jelentkezı vehet részt, akinek a Hatóság a jelentkezését elfogadta, és eleget tesz az e
rendeletben meghatározott feltételeknek.
(6) A vizsgára jelentkezı helyszíni azonosítása arcképes igazolvány adatai alapján történik.
(7) A Hatóság köteles szükséges számú, de havonta - augusztus és december hónapok kivételével - legalább
két vizsgát szervezni, és azok elızetes idıpontjait legalább 90 nappal elıre, közlemény formájában az internetes
honlapján közzétenni.
10. § (1) Sikertelen vizsgát követı újabb vizsgára történı jelentkezés az 5. számú mellékletben megjelölt
jelentkezési lap megfelelı kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell a vizsgadíj újbóli befizetésére vonatkozó
igazolást.
(2) A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható összpontszám legalább
75%-át elérte.
(3) A függı és független biztosításközvetítıi hatósági vizsga sikeres letételét a Hatóság által kiállított, a 3. és a
4. számú melléklet szerinti tanúsítvány igazolja. A Hatóság az általa a 3. és a 4. számú mellékletnek megfelelıen
kiállított tanúsítványokról és a vizsgázókról - azok beleegyezı nyilatkozatai birtokában - nyilvántartást vezet.
(4) A vizsgabiztos a vizsgáról vizsgajegyzıkönyvet állít ki. A vizsgajegyzıkönyv tartalmazza a vizsgázók
nevét, aláírását, a vizsga helyszínét, kezdı és befejezı idıpontját, a vizsgabiztos, a vizsgáztatást ellenırzı
személyek aláírását, a vizsga eredményét vizsgázók szerint. A sikeresen vizsgázók a tanúsítvány átvételét
aláírásukkal igazolják a vizsgajegyzıkönyvön. A vizsgajegyzıkönyv tartalmazza a felfüggesztett vizsgázó nevét,
a felfüggesztés okát és a körülményekre vonatkozó rövid ismertetést.
(5) A Hatóság érvényteleníti annak a vizsgázónak a vizsgáját, aki a vizsgát a Hatóság félrevezetésével, hamis
adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak
megsértésével tette le. Amennyiben a tanúsítványt a Hatóság már kiadta, úgy intézkedik annak visszavonásáról.
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(6) Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására igény esetén a Hatóság a nyilvántartása alapján
másodlatot állít ki, amit az igénylı díj megfizetése ellenében és az 5. számú melléklet vizsgaidıpontban
érvényes adatainak megküldésével igényelhet.
(7) A vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzatot a Hatóság a
pénzügyminiszter jóváhagyásával készíti el és teszi közzé az internetes honlapján az e rendelet hatálybalépését
követı 30 napon belül, illetve annak bármely változása esetén legalább 30 nappal az alkalmazást megelızıen. A
függı és független biztosításközvetítıi hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról a Hatóság az
internetes honlapján közleményt tesz közzé.
11. § A hatósági képzéssel, illetve vizsgával kapcsolatban felmerült sérelem esetén a tudomásszerzéstıl
számított 15 napon belül a képzı szervnél benyújtandó kifogásnak van helye. A képzı szerv a kifogást - annak
beérkezésétıl számított 15 napon belül - megküldi a Hatóságnak, kivéve, ha a képzı szerv a kifogás tárgyát
képezı intézkedését visszavonja, illetve a kifogásnak megfelelıen jár el. A Hatóság a kifogás beérkezésétıl
számított 30 napon belül a kifogást megvizsgálja, és annak eredményérıl értesíti az érintettet.

Záró rendelkezés
12. § E rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba.

S:\SzaboGyorgy\20100727\BiztKozvHatKepz\letolthetok_DAS.HU\18-2008-PM-rendelethatosagi-vizsgarol.doc
4/4. oldal

