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1. A minősített tagság megszerzésének feltételei 1. Conditions for Fully Qualified Membership 

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. 

Member of the Hungarian Actuarial Society (HAS) can become a Fully 

Qualified Member if he/she meets the related conditions of HAS. 

Conditions for obtaining a fully qualified membership are available on 

the website (actuary.hu) of the HAS at the menu point: 

Társaság/Szabályok. 

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. 

Matters relating to member qualification are handled by the 

Accreditation Committee (AC) of HAS. A member of HAS can apply to 

become a Fully Qualified Member by submitting to the Accreditation 

Committee a document certifying his/her learning outcome and the 

declaration of commitment to pay the fees of the Fully Qualified 

Members. 

A minősített tag továbbá köteles a MAT szakmai továbbképzési 

rendszerében részt venni, a Szakmai Továbbképzési Rendszer 

Szabályzatában megfogalmazott követelményeknek eleget tenni. 

In addition, the Fully Qualified Member is required to attend 

continuing education system of the HAS and to meet the 

requirements of the Professional Education System Regulations. 

2. Beküldendő dokumentumok 2. Documents to be submitted 

A fentieknek megfelelően a tagok a következő dokumentumok 

benyújtásával kérhetik a minősítésüket: 

As stated above, members may apply for qualification by submitting 

the following documents: 

• Igazolás legalább 3 év szakmai gyakorlatról. • Evidence of professional experience of at least 3 years. 

• Igazolások (diploma, nyelvvizsgák, leckekönyv megfelelő 
oldalai), amelyekkel megfelel az AB szakmai követelmény-
rendszerének (általános és aktuáriusi ismeretek, 
szakmaiság, kommunikáció, informatika, nyelvismeret, 
specializáció).  

• Certificates (University degree, foreign language exams, 
relevant pages of university certificate) , which meet the 
technical requirements of AC-system ( general and actuarial 
skills and knowledge, professionalism, communication, 
information, language knowledge, specialisation ). 

• A témakörök részletes tematikája a MAT honlapján a 
Társaság/Szabályok menüpont alatt elérhető („AB szakmai 
követelmény-rendszere”).  

• Detailed topics of requirement are available on the HAS 
website of the HAS at menu point under Társaság/Szabályok 
("AB System of Professional Requirements"). 

• Nyilatkozat a minősített tagokra érvényes tagdíj 
megfizetéséről.  

• Declaration of commitment to pay the membership fees for 
Fully Qualified Members. 

A dokumentumokat az Akkreditációs Bizottságnak az 

abtitkar@actuary.hu címre szükséges elküldeni. 

Documents should be sent to the email address abtitkar@actuary.hu 
to the Accreditation Committee. 

3. A pályázatok elbírálása 3. Evaluation of applications 

A pályázatok elbírálása során az AB összeveti a beküldött igazolást a 

követelményrendszer témaköreivel. Amennyiben egyes témakörök 

nem vagy csak részben vannak lefedve, az AB segít a hiányzó vizsgák 

megszervezésében.  

During the evaluation of applications, AB compares the submitted 

certificate with the topics of the requirements system. If some topics 

are not covered or only partially covered, AB will help to organize the 

missing exams . 

Az AB vállalja, hogy az összevetések eredményét általánosított 

formában közzéteszi, 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. 

AB undertakes to publish the results of the comparisons in a 

generalized form, where the learning outcome of a particular course 

covers all or part of the Professional Requirements, but this does not 

mean that applications are automatically accepted due to the unique 

nature of the applications and the differences of the exams. 
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Az eddigi tapasztalatok alapján az AB a következőket állapítja meg: Based on past experience, AB concludes that: 

• A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi 
Karának aktuárius szakiránya (nappali tagozaton) és 
aktuárius szakközgazdász vagy aktuárius szakértő 
(posztgraduális képzésben), valamint az ELTE aktuáriusi 
félsáv és szakirány tantárgyai általában lefedik az általános 
alapozó és aktuáriusi ismeretekre vonatkozó témaköröket, 
kivéve néhány régi tematikájú tantárgyat. 

• The learning outcome of the actuarial specialisation (full-
time) and actuarial specialist or actuarial specialist 
(postgraduate course) of the Faculty of Economics of 
Corvinus University of Budapest, and the actuarial half-field 
and specialisation of the Eötvös Loránd University generally 
cover almost all topics related to general basic and actuarial 
knowledge, except some subjects with outdated contents. 

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

• The learning outcome of the Master of Science (MSc) in 
Actuarial and Financial Mathematics (as a joint master 
program of Corvinus University of Budapest and Eötvös 
Loránd University) covers the requirements for general basic 
and actuarial knowledge. 

• Szakmaiság és kommunikáció témakörben az AB szervez 
vizsgát, amely az Etikai Szabályzat ismeretéből és egy 
aktuáriusi kommunikációs gyakorlatból áll. 

• In the field of professionalism and communication, the AB 
organizes an exam consisting of knowledge of the Code of 
Ethics and an actuarial communication practice. 

 


