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1. A minősített tagság megszerzésének feltételei
A Magyar Aktuárius Társaság (MAT) tagja minősített taggá válhat, ha eleget tesz a MAT erre
vonatkozó feltételeinek. A minősített tagság megszerzésének feltételei a MAT honlapján
(actuary.hu) elérhetőek, a Társaság/Szabályok menüpont alatt.
A tagok minősítésével kapcsolatos ügyeit a MAT Akkreditációs Bizottsága (AB) látja el. A tag
minősített taggá válását az Akkreditációs Bizottságtól kérheti a feltételeknek való
megfelelést igazoló dokumentumok, valamint azon nyilatkozata benyújtásával, melyben
vállalja a minősített tagokra érvényes tagdíj megfizetését.
A minősített tag továbbá köteles a MAT szakmai továbbképzési rendszerében részt venni, a
Szakmai Továbbképzési Rendszer Szabályzatában megfogalmazott követelményeknek
eleget tenni.
2. Beküldendő dokumentumok
A fentieknek megfelelően a tagok a következő dokumentumok benyújtásával kérhetik a
minősítésüket:


Igazolás legalább 3 év szakmai gyakorlatról.



Igazolások (diploma, nyelvizsgák, leckekönyv megfelelő oldalai), amelyekkel
megfelel az AB szakmai követelmény-rendszerének (általános és aktuáriusi
ismeretek, szakmaiság, kommunikáció, informatika, nyelvismeret, specializáció).
A témakörök részletes tamatikája a MAT honlapján a Társaság/Szabályok menüpont
alatt elérhető („AB szakmai követelmény-rendszere”).



Nyilatkozat a minősített tagokra érvényes tagdíj megfizetéséről.

A dokumentumokat Horváth Gyula, AB Elnök (horvath.gyula@aegon.hu) és Novok-Rostás
Benjámin, AB Titkár (benjamin.novok@gmail.com) részére szükséges elküldeni.
3. A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálása során az AB összeveti a beküldött igazolat a követelményrendszer
témaköreivel. Amennyiben egyes témakörök nem vagy csak részben vannak lefedve, az AB
segít a hiányzó vizsgák megszervezésében.

Az AB vállalja, hogy az összevetések eredményét általánosított formában közzétesszi, ha
egy adott képzés részben vagy egészben lefedi a szakmai követelményeket, azonban a
pályázatok egyediségére és az elvégzett vizsgák különbözőségére való tekintettel, ez nem
jelenti a pályázatok automatikus elfogadását.
Az eddigi tapasztalatok alapján az AB a következőket állapítja meg:


A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának aktuárius szakiránya
(nappali tagozatos és posztgraduális) valamint az ELTE aktuáriusi félsáv és
szakirány tantárgyai általában lefedik az általános alapozó és aktuáriusi ismeretekre
vonatkozú témaköröket, kivéve néhány régi tematikájú tantárgyat.



A Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterképzési szak (a Budapesti Corvinus
Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös képzéseként) lefedi az
általános alapozó és aktuáriusi ismeretekre vonatkozó követelményeket.

