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Tisztelt Küldöttgyűlés!

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Igazgatótanácsa 2019. évi tevékenységéről
szóló

beszámolóját

az alábbiak szerint terjeszti a t. Küldöttgyűlés elé:

Az Egyesület Igazgatótanácsa törvényi kötelezettségének és az Alapszabály előírásának tesz eleget,
amikor elkészíti éves Beszámolóját. A beszámoló tartalmazza az Egyesület létszám-, és gazdálkodási
adatait, bemutatja az éves működést.

Ez a Beszámoló az Egyesület honlapján közzétételre kerül.
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I.
Stratégiai cselekvési terv időarányos végrehajtása

Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) 2017 végén meghirdette a
2018-2020-as időszakra vonatkozó stratégiai tervét. Jelen anyag a második év elteltével értékeli a terv
eddigi teljesülését és javaslatot tesz a következő évre vonatkozó lépésekre.
A tervben szereplő fejlesztések fő célja, hogy a MÜBSE a változó körülmények között is a magyar
ügyvédi kar megelégedésére folytassa tevékenységét, miközben korszerűsíti termékkínálatát és
működését.
A kitűzött cél az, hogy mindezen tevékenységével az Egyesület megtartsa piaci részesedését, továbbá
30%-al növelje az általa kezelt magasabb értékű biztosítási szerződések arányát, oly módon, hogy a
működés fedezete évi 100 millió Ft mértékkel emelkedjen 2020 végére.
Az Egyesület piaci részesedése 2019. év végén 89 %, a korábbi évekhez képest enyhe csökkenést mutat,
de érdemben nem változott.
A biztosítási szerződések száma 2017. év végéhez képest 23 db-al, 2018-hoz képest 102 db-al nőtt.
A magasabb értékű – a törvényben előírt minimum fedezetet tartalmazó alapbiztosításon felüli szerződések aránya a 2017. évi végi 10,5%-ról 13,7%-ra emelkedett, tehát az emelkedés mértéke:
30,4%.
A működési fedezet - a 2017. évihez képest - 102 millió Ft-tal növekedett.
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A 2017. évben felállított 11 stratégiai projekt közül 6 projekt sikeresen lezárult 2018. év végével, 5
projektben voltak további teendők. 2019-ben, melyekhez feladataink átvizsgálása alapján két újabb
stratégiai projekt megindítását láttuk szükségesnek.
Mindezek alapján 2019-ben az alábbi 7 stratégiai projekt végrehajtásán dolgozunk:

A 2019. év elején még nyitott és új projektek listája
Téma

Felelős Kezdés

Befejezés

1

Nyitott projektek:
Bővülő termékkínálat

BZ

2018. június

2019. december

2

Külső és belső kommunikáció és marketing
tevékenység erősítése
CSO

2018. január

2019. december

3

Online oktatási rendszer beindítása

KI

2018. február

2019. december

4

IT fejlesztés - Rendszerfejlesztések (tagnyilvántartó,
káreset nyilvántartó)
TR

2017. október

2019. november

5

IT fejlesztés - Új Portál (website) kialakítása

2017. december 2019. június

TR

Új projektek:
6

Az Egyesület befektetésének strukturális átalakítása
és annak menedzselése
BÁ

2019. február

2019. december

7

Megfelelőség 2019. /Az MNB 27/2018 (XII. 30.) és
17/2019 sz. ajánlásai alapján/
PZS

2019. február

2019. december

1. Bővülő termékkínálat
A projekt célja az, hogy segítséget nyújtsunk saját ügyfélkörünknek (tagságunknak) az ügyvédi
felelősségbiztosításon túlmenően egyes további biztosítási igényeik kielégítését szolgáló, más
biztosításokhoz való előnyös és egyszerű hozzáféréshez.
A projekt előkészületeként a kommunikációs és marketing projekt kapcsán említett piackutatás során
felmértük tagságunk e körben mutatkozó releváns igényeit.
Arra a megállapításra jutottunk, hogy az elsősorban igényelt biztosítási termékeket (baleset és
egészségbiztosítások, ügyvédi iroda biztosítása, lakásbiztosítás) nem saját kockázatvállalással, hanem
más piaci szereplő bekapcsolásával célszerű kínálatba venni.
A versenyeztetéssel kiválasztott alkusz cég 2019. év során igényeinket a piaci biztosítókhoz közvetítette,
a legjobb ajánlatok elfogadásával kialakultak a három biztosítási termékcsoport feltételei és a
szolgáltatást nyújtó biztosítók köre.

5

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 8.
+36 1 239 8989
+36 1 239 3121
www.mubse.hu
mubse@mubse.hu

Meghatároztuk a termékcsoportok bevezetésének ütemezését is:
2020. január 1-től minden MÜBSE tag alanyi jogon magas fedezetű ügyvédi
balesetbiztosításban részesül,
2020. márciusától tesszük lehetővé a tagi biztosítás szolgáltatásainak emelését és a családtagoknak
a biztosítottak körébe való bevonását célzó opcionális balesetbiztosítások megkötését,
2020. májustól vesszük kínálatba az ügyvédi egészségbiztosítási csomagokat, (a családtagok
bevonása e körben is lehetséges lesz)
2020. IV. negyedévre tervezzük az ügyvédi irodák/lakások biztosításának kínálatba vételét.
Mindezek alapján indokolt a projekt befejezésének határidejét 2020. december 31-re módosítani.
A COVID 19 megjelenése miatt a korábban tervezett, fent jelzett ütemezést a termékek és
folyamatok kidolgozása körében tartani fogjuk, de a szolgáltatások bevezetését a járványhelyzet
lezártáig felfüggesztjük.
2. Külső és belső kommunikáció és marketing tevékenység erősítése
A projekt több, egymással összefüggő célt tűzött ki:
2.1 A stratégiában megfogalmaztuk, hogy az Egyesület meglévő tagjai számára a megfelelő tartalmú
hagyományos és elektronikus kommunikáció erősítése kiemelkedő cél.
2.2 A hatékony munkavégzés elősegítésére ki kell alakítani a saját munkatársak részére az Egyesület
működésére és eredményeire vonatkozó rendszeres belső tájékoztatás formáit.
A 2.1. sz. céllal kapcsolatosan több lépés is megvalósult:
- megújult az Egyesület honlapjának és hírleveleinek formája. Aktuális tartalmakat
kommunikáltunk ezeken csatornákon, továbbá követhetővé és mérhetővé tettük a hírlevelek
olvasottságát,
- jelentősen fejlesztettük a területi Kamarákkal kapcsolatos személyes kommunikációt, az
ügyvezető és az Igazgatótanács további négy tagja személyesen vett részt a területi ügyvédi
kamarák közgyűlésein és tartottak rövid előadást a MÜBSE eredményeiről, céljairól,
- kialakítottuk a MÜBSE tartalmak rendszeres közlésének módját az ügyvédeknek szóló nyomtatott
és elektronikus szakmai sajtóban (Ügyvédek Lapja, Pesti Ügyvéd, Ügyvédfórum). Az év során 6
alkalommal jelentek meg a MÜBSE-vel kapcsolatos tartalmak a jelzett média termékekben.
A külső kommunikáció jelzett bővítése folyamatosan fejlődik. 2019-ben a Jogkódexben megkezdtük
a megállapodás szerinti kommunikációt, egy alkalommal, novemberben szerepeltek üzeneteink a nyitó
oldalon. A megjelenést követő mérésünk szerint számottevően növekedett honlapunk látogatottsága az
adott és az azt követő héten. 2020-ban ezért folytatjuk a Jogkódexen keresztüli kommunikációt. A
tervezettek szerinti 4 alkalommal tesszük közzé aktuális üzeneteink figyelemfelkeltő címszavait.
Az Ügyvédek Lapjának 2019. decemberi számában, a B (borító) 2 oldalon megjelent az első – a
Perfekt Ügyvédi Balesetbiztosítással kapcsolatos - egyoldalas hirdetésünk. Ugyanebben a számban egy
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hosszabb interjúban beszámolhattunk aktuális eredményeinkről, tagjainknak szóló ajánlatainkról. A
2020-as 6 megjelenést a B2 oldalon lefoglaltuk. A tagjaink számára a baleset- és egészségbiztosítási
szolgáltatásokat nyújtó UNION biztosítóval a marketing támogatásra vonatkozóan megállapodtunk.
A 2.2. sz. cél kapcsán azt állapítottuk meg, hogy az Egyesület munkaszervezetének méretére tekintettel
a belső kommunikáció leghatékonyabb formája a rendszeres megbeszéléseken történő
információ átadás. Ezért bevezettük a kétheti ütemezésben tartandó vezetői megbeszélések
rendszerét és az évi két alkalommal (indokolt esetben sűrűbben) tartandó „összdolgozói”
értekezleteket. Ezeken a megbeszéléseken elhangzanak a legfontosabb tájékoztatások és többoldalú
információ csere is zajlik. Kialakítottuk ezen információk strukturált, visszakereshető
megjelenítésének rendszerét is.
Miután a projektben tervezett hagyományos és online marketing lehetőségeket feltártuk, azok
megvalósítására a megállapodásokat megkötöttük, a belső kommunikáció rendszerét kialakítottuk,
a projekt 2020. I. negyedév végével lezárható. Ezt követően a kialakított megoldások folyamatos
használatára és monitorozására fogunk összpontosítani.
3. Online – akkreditált távoktatási - oktatási rendszer beindítása
A projekt célkitűzései:
- A szakmai oktató anyagok aktualizálása az új jogszabályok és joggyakorlat beépítésével,
bővítése új anyagokkal.
- Az anyagok új, felhasználóbarát felületre történő áthelyezése.
- A közreadott anyagok elsajátításának teszt alapján történő kontrollálása on-line módon, a kötelező
ügyvédi továbbképzés rendszerébe kapcsolódva akkreditáció megszerzése, ezzel kredit
pontok megszerzésének lehetővé tétele tagjaink számára.

-

A célok jelentős részben teljesültek.
- Kialakításra került az új egységes formavilágú, modern vizualizációjú verziója a frissített
szakmai anyagoknak.
- Az ütemterv szerint frissítésre és szakmai lektorálásra kerültek a tananyagok (2019. végéig 8
témakör)
- Az Egyesületet oktatóhelyként akkreditáltattuk Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata alapján.
A tananyagokat tovább kell fejlesztenünk a MÜK Oktatási Bizottságának 2020-ban, az e-learning
képzésekre vonatkozóan kiadott ajánlása szerint. Ennek végeztével, 2020 I. és II. negyedéve során
akkreditáltatjuk a már elkészült tananyagokat, ezt követően pedig a jelenleg frissítés alatt álló
további szakmai anyagokat is.
A projekt lezárásának határidejét mindezek alapján 2020. 12. 31-re célszerű módosítani.
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4. IT fejlesztés - Rendszerfejlesztések (tagnyilvántartó, káreset nyilvántartó)
A fejlesztés céljai:
- az Egyesület Tagnyilvántartó és Káresemény nyilvántartó szoftvereinek teljes terjedelmű
újraírása,
- új szoftverkomponensek létrehozása.
- az új komponensek integrálása a MÜBSE-Doc rendszerbe,
- a meglévő adatok migrálása az új szoftver adatbázisába.
A Tagnyilvántartó rendszer bevezetése 2019 január 1-én megtörtént, az év során a riportokkal
kapcsolatos és néhány egyéb funkció finomhangolása volt folyamatban.
A Káreset nyilvántartó komponens fejlesztése a prioritások és a fejlesztői kapacitás korlátok miatt
fejlesztése csak a Tagnyilvántartó elkészülése után, 2020-ban kezdődhetett meg.
A projekt teljes egészében várhatóan 2020. november 30-ra tud befejeződni.
5. IT fejlesztés - Új Ügyvédportál kialakítása
A projekt célja olyan korszerű új weblap – portál – létrehozása volt, melyen lehetséges valamennyi
adminisztrációs, kárrendezési, segélyezéssel kapcsolatos és egyéb tranzakció kényelmes, gyors,
online elvégzése (beleértve az igazolások kiadását, új szerződések kötését, díjfizetést stb.).
A portál alapjai a MÜBSE-Doc rendszerhez integráltan elkészültek. Az Ügyvédportál működése teljes
funkciókörben 2019. decemberében beindult. Fogadtatása a tagok részéről pozitív, 2020. február
végéig tagjaink 10%-a már használta a portált
A projekt sikeresen lezárult.
6. Az Egyesület befektetéseinek strukturális átalakítása és annak menedzselése
A projekt céljai az alábbiak voltak:
A) - a befektetési politika egyértelmű meghatározása,
B) - a befektetési struktúra optimalizálása,
C) - a befektetésekhez kapcsolódó díjak csökkentése,
D) - a saját kezelésű befektetések menedzselésének korszerűsítése
A) Az új befektetési politikában az Egyesület befektetései biztonságának és minél professzionálisabb
kezelése céljából meghatároztuk az alábbi, kötelezően betartandó arányokat:
- A mindenkori értékpapír állomány minimum 75%-át professzionális portfoliókezelő cégeknél
tartjuk, a likviditási és egyéb szempontok miatt saját kezelésben maradó állomány maximum 25%ot tehet ki.
- A portfóliókezelésbe adott értékpapírállomány minimum 70%-át konzervatív vagyonkezelési
eszközökben kell tartani, a jobban a nyereségre fókuszáló állomány aránya maximum 30% lehet.
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B) A fenti elvek figyelembevétele mellett a befektetett eszközök összetételét folyamatosan úgy kell
alakítani, hogy azok az optimális hozamot biztosítsák, lehetőleg minimalizálva az árfolyam nyereség
veszteség hatások intenzivitását.
E körben a portfóliókezelésbe adott és a saját kezelésű állományban is értékpapírcseréket hajtottunk
végre, mellyel a 2020. évre kalkulált potenciális árfolyamveszteséget 177 millió Ft-al csökkentettük.
Megteremtettük továbbá a szabályzati lehetőségét annak, hogy az értékpapírok árfolyamhatásait
időarányosan, a lejáratig történően számolhassuk el.
C) A portfólió kezelésre tendert írtunk ki, mely alapján új vagyonkezelővel kötöttünk szerződést. Ez éves
szinten a vagyonkezelési díjak 3 millió Ft-os csökkenését eredményezi.
Szintén újra tárgyaltuk az értékpapírokkal kapcsolatos letétkezelési és számlavezetési szerződéseinket.
Ennek alapján csökkentettük a partnerek számát és a díjakat is. Az ebből származó költségmegtakarítást
éves szinten 1,4 millió Ft-ra becsüljük.
D) A saját kezelésű értékpapír állományt szintén letétkezelésbe adtuk. Ennek egyrészt a számviteli
rendszerünket professzionális módon kiszolgáló adatközlés az eredménye, másrészt némi
költségcsökkenés is.
Saját erőforrásokkal kifejlesztettünk egy Értékpapír Nyilvántartó programot, amely alkalmas a
befektetések naprakész követésére. Erre a munkára humán erőforrást is allokáltunk, megbízott kontroller
munkatárs beállításával.
A fentiekkel a projekt sikeresen lezárult.
7. Megfelelőség 2019 projekt
Az MNB 27/2018. és 17/2019 sz. a pénzintézetek, illetve a biztosítók irányítási rendjére vonatkozó
ajánlásai alapján áttekintettük az Egyesület valamennyi belső szabályozását és megalkottuk azokat,
melyeket az új elvárások tettek kötelezővé.
A projektben 9 kolléga, összesen mintegy 400 munkaóra ráfordítással
- átnézett 17 meglévő belső szabályozást, melyek közül
- módosítani volt szükséges 15-öt, köztük pl. az SzMSz-t, az IT és az FB Ügyrendjét, a Belső
ellenőrzés szabályozását, a Kiszervezési politikát, a Vészhelyzeti, szolgáltatásfolytonossági tervet,
az Összeférhetetlenségi politikát.
- új szabályozásként az alábbi 5 politika került megszerkesztésre:
•
•
•
•
•

Vezető tisztségviselők kiválasztása és teljesítményének értékelése
Etikai kódex
Javadalmazási politika
Nyilvánosságra hozatali politika
Termékfejlesztési és termékirányítási politika.
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Az Igazgatótanács az év során elfogadta valamennyi új és módosított belső szabályozást.
A projekt során megállapításra került, hogy néhány MNB elvárás szükségessé teszi Alapszabályunk
módosítását is. Ennek kapcsán áttekintettük az Alapszabályt és módosításokat, korszerűsítéseket
javasoltunk számos helyen, nem csupán a projekttel összefüggésben. A módosított Alapszabályt az
Egyesület éves Küldöttgyűlése fogadja el.
A projekt munkálatai véget értek, az lezárható.
Az Alapszabályban szükséges módosításokat az újonnan megalakuló Küldöttgyűlésnek kell majd
elfogadnia. A COVID 19 okán a küldöttválasztó területi gyűlések megtartását, így az új Küldöttgyűlés
összehívását is a járványügyi helyzet elmúlta után tudjuk majd megszervezni.
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Összegzés
Az alábbi táblázatban láthatóan tehát a 3 éves stratégia keretében megtervezett összesen 13 stratégiai
projekt közül a Közgyűlés napjáig összesen 10 projektet sikeresen lezártunk, 3 projekten kell még
dolgoznunk 2020-ban.
Téma

Felelős Kezdés

Befejezés

Viszontbiztosítási szerződés átstruktúrálása

CSO

2018. február

2018. november

Emberi
erőforrások
menedzselése

CSO

2018. március

2019. január

BZ

2017. december 2018. november

Controlling funkció fejlesztése

BÁ

2017. december 2018. június

Segélyezési rendszer megújítása

TF

2017. október

2017. december

Ügyfélszolgálat fejlesztése
Újonnan lezárt projektek:

GÉ

2018. június

2018. november

Külső és belső kommunikáció és marketing
tevékenység erősítése
CSO

2018. január

2020. március 31.

IT fejlesztés - Új Portál (website) kialakítása

2017. december 2019. december

Korábban már lezárt, befejezett projektek

Alaptermékek
kidolgozása

(HR)

korszerűsítése

hangsúlyosabb
és

új

termékek

TR

Az Egyesület befektetésének strukturális átalakítása
és annak menedzselése
BÁ

2019. február

2019. december

Megfelelőség 2019. /Az MNB 27/2018 (XII. 30.) és
17/2019 sz. ajánlásai alapján/
PZS

2019. február

2020. április

Nyitott projektek
Bővülő termékkínálat

BZ

2018. június

2020. december 31

Online oktatási rendszer beindítása

KI

2018. február

2020. december 31

TR

2017. október

2020. november 30.

IT fejlesztés
nyilvántartó)

-

Rendszerfejlesztések

(káreset
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II.
Az Egyesület gazdálkodása
Az Egyesület tárgyévi bevétele az éves biztosítási díjbevételből, a tagdíjakból, az egyszeri vagyoni
hozzájárulásból, valamint a vagyon hozadékából, kamatbevételekből áll. 2019. évben az 1. sz. biztosítás
díja nem emelkedett, a 2. sz. és 3. sz. biztosítás díja változatlan maradt, és két új /4.sz. és 5.sz./ biztosítás
került bevezetésre. A bruttó biztosítási díjbevétel enyhén csökkent, míg a nettó díjbevétel jelentősen
emelkedett az előző időszakhoz képest.
A tagdíjbevétel összege emelkedett.
A befolyt díjbevételt a károk és a kártartalékok fedezetére fordítottuk, a fennmaradó összeget pedig díjkedvezmények és szolgáltatások formájában visszaforgattuk a tagság részére.
Az egyszeri vagyoni hozzájárulás összege enyhén csökkent. A kamatbevétel és az árfolyamnyereség
összege meghaladta a 2019. évre tervezett bevétel összegét. A működési költség emelkedett.
A kiadások (anyag jellegű ráfordítások) emelkedését az eszközbeszerzések, különösen a folyamatos
informatikai fejlesztések, és az igénybe vett szolgáltatások árának emelkedése indokolták.
Az Egyesületi vagyon része a pénzkihelyezésből keletkező hozadék (kamatok és árfolyamnyereség). Az
Egyesület a K&H Alapkezelő Zrt-vel kötött portfoliókezelési szerződését megszüntette, a Generali
Alapkezelő Zrt-vel kötött portfólió kezelési szerződés módosításáról állapodott meg.
2017-2019. években az alábbiak szerint alakult az Egyesület vagyoni helyzete:
Év
Biztosítási díjbevétel:
Tagdíjbevétel:
Egyszeri vagyoni hozzájárulás:
Befektetett pü.-i eszközökkel kapcsolatos adatok:
Jóváírt kamatbevétel
Realizált árfolyamnyereség
Realizált árfolyamveszteség
December 31-én az OTP folyószámla egyenlege:
A viszontbiztosítónak fizetett éves díj:
Viszontbiztosítótól kapott jutalék
Egyesületnél maradó díjbevétel:
Működési költség
Eszközállomány:
12

2019
1.240.534 e Ft.
132. 224 e Ft.
5.004 e Ft.

2018
1.276.590 e Ft.
132.778 e Ft.
5.040 e Ft.

2017
1.212.603 e Ft.
133.156 e Ft.
5.232 e Ft.

308.545 e Ft.
155.701 e Ft.
300.197 e Ft.

300.206 e Ft.
23.949 e Ft.
73.197 e Ft.

273.215 e Ft.
50.848 e Ft.
30.387 e Ft.

89.305 e Ft.

46.862 e Ft.

554.370 e Ft.
188. 486 e Ft.
686.164 e Ft.
394.842 e Ft.
7.895.551e Ft.

750.283 e Ft.
82.531. e Ft.
526.307 e Ft.
343.010 e Ft.
7.400.261.e Ft.

79.217 e Ft.
713.499 e Ft.
60 647 e Ft.
499.104 e Ft.
300.144 e Ft.
7.075.214 e Ft.
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Kármentességi díjengedményre fordított összeg:
Az Egyesület
melyből:

biztosítástechnikai

284.517 e Ft.

264.866 e Ft.

3.143.234 e Ft.

2.999.540 e Ft.

301.363 e Ft.

355.049 e Ft.

2.485.079 e Ft.

2.333.410 e Ft.

2.539.382 e Ft.

356.719 e Ft.
73 e Ft.
4.344.483 e Ft.
500 e Ft.
110.916 e Ft.
3.989.684 e Ft.
243.384 e Ft.

310.098 e Ft.
983 e Ft.
4.096.096 e Ft.
500 e Ft.
105.912 e Ft.
3.585.964.e Ft.
403.720 e Ft.

279.013 e Ft.
1.070 e Ft.
3.687.336 e Ft.
500 e Ft.
100.872 e Ft.
3.179.317 e Ft.
406.647 e Ft.

tartaléka,

Tételes függőkár tartalék:
IBNR tartalék (be nem jelentett késői károk
tartaléka):
Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék:
Törlési tartalék:
Az Egyesület saját tőkéje, melyből:
jegyzett tőke, alapító tőke:
tőketartalék:
eredménytartalék:
Adózott eredmény:

199.601 e Ft.
3.127.012 e Ft.
307.547 e Ft.

A táblázat adataiból megállapítható, hogy 2019. évben is jelentős volt az elért adózott eredmény és a
Biztosító Egyesület saját tőkéje a tervezettek szerint tovább növekedett.
Az Egyesület tartalékai garantálják a biztonságos működést.
A Biztosító Egyesület tőkehelyzete szilárd. Ezt támasztja alá a fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről
szóló 2019. évi jelentés, mely a Beszámoló 3. sz. melléklete. A biztosítástechnikai tartalékok a 2019.
évben, a korábbi évekhez hasonlóan megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
Portfólió kezelés útján befektetett pénzeszközök (Generali Alapkezelő és MKB Pannónia Alapkezelő),
valamint a Magyar Külkereskedelmi Banknál kezelt értékpapír számlákon:

Generali Alapkezelő és MKB Pannónia Alapkezelő
MKB Bank értékpapír számla
Összes befektetés:

2019
5.891.247 e Ft
1.726.549e Ft
7.617.797 e Ft

A pénzvagyonon kívül az Egyesületi vagyon része az ingatlanállomány, mely tevékenységünk működési
feltételeit biztosítja. Könyv szerinti értéke 63.208 e Ft, piaci értéke az ingatlanárak emelkedése miatt
tovább nőtt.
Az Egyesület tárgyi eszköz állományának értéke 7.655 e Ft. Ez elsősorban a számítógép rendszerből áll.
Az immateriális javak értéke könyv szerint 18.926 e Ft.
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III.
Az Egyesület tagjai
Az Egyesület létszámadatai 2019. évben az alábbiak szerint alakultak
A teljes egyesületi taglétszám 2019. január 1. napján
Aktív létszám 2019. január 1. napján

11.481 fő
10.556 fő

Teljes egyesületi taglétszám 2019. december 31. napján
Aktív létszám 2019. december 31. napján
/Biztosítási állomány/

11.369 fő

Szünetelő tag (+ 1 fő ügyvéd felesége, mint tag nem került beszámításra)
Tagok létszámának változása
Aktív tagok létszámának változása

10.582 fő
787 fő
-112 fő
30 fő

2019. évben törléssel összesen 730 jogviszony szűnt meg, ebből 25 egyesületi tag hunyt el.
8 tag jogviszonya díj nemfizetés miatt szűnt meg.
A belépő új tagok száma 744 fő volt.
Az alkalmazott ügyvédek száma 405 fő volt.
Az Egyesület megtartotta vezető pozícióját az ügyvédi felelősségbiztosítási piacon, piaci
részesedése 89%, a korábbi évhez képest érdemben nem változott.
A törlési jogcímek megoszlása:
Törlési jogcímek 2019. január 1.- 2019. december 31.
Törlési jogcím
Kamarai határozat

fő
378
8
87
25
11
80
15
120
6
730

Megszűntetés díj nem fizetés miatt
Ügyvéd lett alkalmazott ügyvédből

Elhunyt
Munkáltatói felmondás
A tag felmondásával
Ügyvédből alkalmazott ügyvéd lett
Szünetelő tag tagsági jogviszony felmondása
Más lett a munkáltató
Összesen
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Az alábbi táblázatok és diagrammok bemutatják az Egyesület tagjai által kötött szerződések biztosítási
feltétel, fizetési mód szerinti megoszlását, a 3 éves szerződést kötő tagjaink arányát, valamint a
kiegészítő biztosítások számának alakulását.
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IV.
Kárrendezés
Az egyesületi formában történő működés lehetőséget biztosít arra, hogy az Egyesület Kárrendezési
Bizottságot működtessen. A Bizottság tagjai aktív ügyvédek, akik nagy gyakorlatot szereztek a
káresemények elbírálásában.
2019. évben összesen 372 db kárigény került benyújtásra. A kárbejelentések száma érdemben nem
változott. (2018 évben 381 db, 2017 évben 351 db, 2016. évben 365 db.)
A 2019. évben bejelentett kárügyekből kifizetésre került 69 db. 129 ügyben a Kárrendezési Bizottság
elutasította a kárigényt. 4 kárbejelentés visszavonásra került. Az elbírálás 170 ügyben volt folyamatban
december 31. napján.

Bejelentett károk főbb megoszlása

2017 év

117

2018 év
110

87

76

92

46

36

29

15

10

21

2

4

7

28

31

22

6

4

3

16

14

8

6

13

8

28

41

13

1

1

4

3

2

1

2

14

2

Eladó hamis okirattal

3

0

1

Biztosítási fedezet hiánya

5

9

4

Kárigénylővel szemben kiszabott bírság

0

0

2

Egyéb ügyek

5

16

9

Sérelemdíj

1
381

351

Jogi képviselet ellátása
Ingatlan adásvétellel kapcsolatos
Határidő mulasztás
Ingatlan illetékügy
Cégeljárás
Végintézkedések
Letét hibás kifizetése
Letét vissza nem szolgáltatása
Kölcsönügylet
Megbízás nem teljesítése
Tartási, életjáradéki ügy
Közbeszerzés
Lejárt 10 éves utófedezet

Méltányosság
Összesen:

2019 év

1
372

16

125

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 8.
+36 1 239 8989
+36 1 239 3121
www.mubse.hu
mubse@mubse.hu

A benyújtott, összesen 372 db kárigény rendezésére vonatkozó adatok:
Kifizetésre került
69
Elutasítás
129
Visszavonva
4
Felfüggesztve a kárrendezés
1
Kárigénylő nem elérhető
1
Kifizetés nélkül lezárva
1
Egyéb okból lezárva
7
Folyamatban van
160
Összesen:
372
A kamarai fegyelmi eljárásban az ügyvéddel szemben hozott jogerős elmarasztaló határozat önmagában
nem alapozza meg a kárigényt. A kárbejelentők nem minden esetben veszik ezt figyelembe.
Más – nem ügyvédi felelősségbiztosítással foglalkozó - biztosítók gyakorlatával összevetve az
Egyesülethez benyújtott megalapozatlan kárbejelentések nagyobb arányt képviselnek. Ez kihat a
kárköltségek alakulására és növeli az elutasításra kerülő ügyek számát.
A Kárrendezési Bizottság határozata ellen 2019-ben összesen 111 esetben nyújtottak be kérelmet a Panasz
Bizottsághoz (2018. évben 91, 2017. évben 61 ügy másodfokú elbírálása történt meg). Az ügyszám
növekedésének oka feltehetően egyrészt az ügyfél tudatosság növekedése, másrészt az új Pp. szabályozása
miatt a peres út elkerülése volt.
A korábban lezárásra került ügyekből 2019 évben 44 ügy került újranyitásra.
Az újranyitás indokai (egy ügyben több indoka is lehet az újranyitásnak):
Kárigény újra beadva
felülvizsgálati kérelem beadva
Ítélet ügyvéd ellen
Kárigény kiegészítve
Méltányosság
Panaszos az egyezséget mégis elfogadta
Panaszos perel
Pb által új eljárásra utasítva
PB által új eljárása utasítva
Pb megváltoztatás- kárigénynek helyt ad
Pb kifizetésre utasítva
Végrehajtás eredménytelen
Visszafizetés folyamatban

12
1
4
2
3
1
8
6
6
4
1
1
2

Az újranyitott ügyekből kifizetésre került sor 16 ügyben, elutasításra került 10 ügy, folyamatban van 15
kárügy rendezése, 1 igényt a károsult visszavont, visszafizetésre került sor 1 ügyben. A kárigénylő nem
volt elérhető 1 ügyben.
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2019. december 31-én 330 kárügy elbírálása volt folyamatban. A kárügyek felülvizsgálata tette lehetővé
a folyamatban lévő ügyek számának csökkenését. (2018. december 31-én 488, 2017. december 31-én
439.)
2017 - 2019 években, a kárbejelentés dátumától függetlenül az alábbi kifizetésekre került sor.
Év
Károsultak által bejelentett kárösszeg:
Elfogadott kárösszeg:
Viszontbiztosítók által kifizetett összeg:
MÜBSE-t terhelő kifizetések:
Ténylegesen kifizetett összegek
(viszontbiztosító+MÜBSE):
Ügyvédet terhelő önrész:

2018
564.381 e – Ft.
263.777 e – Ft.
169.222 e – Ft.
54.673 e – Ft.

2017
608.607 e - Ft.
256.301 e - Ft.
159.044 e - Ft.
57.533 e - Ft.

208.166 e Ft 223.895 e – Ft.

216.577 e - Ft.

39.883 e – Ft.

39.725 e - Ft.

2019
744.705 e Ft.
246.586 e Ft.
152.037 e Ft.
56.129 e Ft

38.421 e Ft

A kifizetett károk műhibák szerinti megoszlása:
2019. év

Jogi képviselet ellátása:
Ingatlan adásvétel:
Határidő mulasztás:
Végintézkedések:
Illetékügyek:
Cégeljárás:
Letét téves kifizetése:
Letét vissza nem szolgáltatása
Megbízás nem teljesítése:
Tartás, életjáradéki ügyek:
Közbeszerzés
Kölcsönügyletek
Bírság
Egyéb ügyek
Lejárt a 10 év kárbejelentési idő
Összesen:

2018. év 2017. év

36
22
23
22
0
1
1
2
8
2
1
3
0
11
0
132

38
39
17
22
4
4
1

34
30
23
14
18
2
2

6
1
2
1
0
1
2
138

2
3
0
4
1
2
135

12 esetben jogerős ítélet alapján került sor kárkifizetésre. 13 ügyben a kárt egyezség keretében rendezték.
107 ügyben peren kívüli kifizetésre került sor.
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Peres ügyek
Az Egyesülettel szemben indított 14 peres ügyben az Egyesület vezető jogásza, kamarai jogtanácsos járt
el. Egy, az Egyesülettel szemben indított perben megbízott ügyvéd látta el a jogi képviseletet.
2019. évben 6 ügyben került sor az Egyesület beavatkozására, összesen 15 beavatkozással érintett ügyben
jártak el megbízott ügyvédek. A korábbi években történt beavatkozások közül 6 esetben fejeződött be
jogerősen a peres eljárás a beszámolási időszakban.
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V.
Az Egyesület segélyezési tevékenysége

2018. év januárjától új segélyezési jogcím került bevezetésre fiatal tagjaink kötődésének erősítésére.
Praxisindítási segélyt 2019. évben 36 esetben nyújtott az Egyesület. 2019. június 1. napjától 30 évről 35
évre emelkedett az ezen a jogcímen adható segély életkori felső határa.
Továbbra is lehetőség volt igazolt betegség, gyermek születése, haláleset, valamint méltányosság
jogcímén segélykérelem benyújtására.
2019 évben a segélykeret összege 40.000.000.- Ft volt. A benyújtott kérelmek alapján 298 fő volt
segélyezett.

A 2019. évi segélykeret-összeg
Segélykifizetés összege
Maradvány

A segélyek megoszlása okok alapján:
fő
Betegség
55
Szülés
132
Temetés
60
Méltányosság
15
Praxisindítás
36
Mindösszesen
298

40.000 e Ft.
30.740 e Ft.
9.260 e Ft.

Ft.
5.600 e Ft.
13420 e Ft.
6.100 e Ft.
2.020 e Ft.
3.600 e Ft.
30.740 e Ft.

20

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 8.
+36 1 239 8989
+36 1 239 3121
www.mubse.hu
mubse@mubse.hu

2019 évben a főváros és a megyék szerinti kifizetések:
Budapest
Békés
Debrecen

157 db
4 db
16 db

Heves

5 db

Győr-Moson

5 db

Somogy

4 db

Bács-Kiskun

14 db

Borsod-Abaúj-Zemplén

6 db

Szabolcs-Szatmár

5 db

Pest

12 db

Pécs

16 db

Nógrád

4 db

Szeged

9 db

Tolna

6 db

Fejér

4 db

Szolnok

3 db

Vas

6 db

Komárom

6 db

Veszprém

3 db

Zala
Összesen:

13 db
298 db

A 2019. évi tapasztalatok alapján a hatályos Segélyezési Szabályzat egyes előírásainak módosítását
terjeszti az Igazgatótanács a 2020. évi Küldöttgyűlés elé.
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VI.
Az Egyesület szervezeti élete

1. Az Igazgatótanács 2019. január 7. napján ülés tartása nélkül hozott határozatot
Határozat tervezetek elfogadása:
Megküldjük az Igazgatótanács első félévi üléseinek tervezett napirendjét.
A napirendi pontok meghatározása nyitott, szükség szerint kiegészíthető.

2. Az Igazgatótanács 2019. március hó 11. napján tartott ülést
Az ülés napirendi pontjai:
-

Az Egyesület 2019 évi végleges költségvetésének megvitatása és elfogadása, döntés az
elfogadott költségvetés Küldöttgyűlés elé terjesztéséről. (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Az Egyesület három éves /2019-2021/ költségvetésének megvitatása és elfogadása döntés az
elfogadott három éves költségvetés Küldöttgyűlés elé terjesztéséről. (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Az Igazgatótanács Ügyrendjének megvitatása és elfogadása, döntés az elfogadott ügyrend
Küldöttgyűlés elé terjesztéséről. (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
A 2018 évi Tartalékolási Szabályzat megvitatása és elfogadása (előadó: Tasnády Ágnes)
Javaslat az Adatvédelmi Szabályzat kiegészítésére és módosítására (előadó: Dr. Módosi AnnaMária)
Javaslat a Panaszkezelési Szabályzat kiegészítésére és módosítása (előadó: Dr. Módosi AnnaMária)
A Választási szabályzat A/ jelű mellékletében 2018 évben a hat legnagyobb létszámú megye
meghatározása (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Egyéb döntések, tájékoztatók
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3. Az Igazgatótanács 2019. április 11. napján tartott ülést
Az ülés Naprendi pontjai:
-

Az Igazgatótanács írásbeli Beszámolója az Egyesület 2018 évi munkájáról A Beszámoló
megvitatása és elfogadása, döntés a Beszámoló Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr.
Csurgó Ottó)
A 2018 évi költségvetés teljesítése (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
A 2018 évi pénzügyi tevékenységről szóló mérlegbeszámoló megvitatása és elfogadása,
döntés a mérlegbeszámoló Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Javaslat az Egyesület Jelölő Bizottságának tagjaira. Döntés a Jelölő Bizottság létrehozására
vonatkozó javaslat Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária))
Javaslat az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására a
2019-2021 évekre. A javaslat megvitatása és elfogadása. Döntés az elfogadott javaslat
Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Baráth Ágnes)
Javaslat vagyonkezelő kiválasztásáról. A javaslat megvitatása és elfogadása (előadó: Baráth
Ágnes)
Javaslat a hatályos Segélyezési Szabályzat módosítására. Döntés a módosított szabályzat
Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr. Török Ferenc)
A fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés (SFCR) és a rendszeres felügyeleti
jelentéstételről szóló dokumentum (RSR) megtárgyalása és elfogadása (előadó: Gyuris Tibor)
A Megfelelőségi Politika, megfelelőségi Szabályzat módosítása (előadó: Dr. Pettendi Zsuzsa)
Az Iratkezelési Szabályzat 1. sz. mellékletének /Irattári terv/ módosítása (előadó: Dr. Módosi
Anna-Mária)
A 2019 évi beszámoló Küldöttgyűlés előkészítése, időpontjának kitűzése, napirendjének
meghatározása (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Egyéb döntések, tájékoztatók
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4. A beszámoló Küldöttgyűlés 2019. május 20. napján került megtartásra
Napirendi pontjai:
-

Elnöki megnyitó
Az Egyesület Igazgatótanácsának írásbeli Beszámolója az Egyesület 2018. évi munkájáról,
a beszámoló megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2018. évi mérlegbeszámoló előterjesztése,
döntés a mérlegbeszámoló elfogadásáról (előadó: Baráth Ágnes)
Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2018. évi tevékenységéről
(előadó: Dr. Zamecsnik Péter)
Az Egyesület 2019. évi költségvetésének előterjesztése, a költségvetés megvitatása és
elfogadása. A 2019-2021 év közötti hároméves költségvetés előterjesztése, a hároméves
költségvetés megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Az Igazgatótanács előterjesztése Ügyrendjének jóváhagyására (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Az Igazgatótanács javaslata Jelölő Bizottság létrehozására, tagjainak megválasztására
(előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Az Igazgatótanács előterjesztése a Segélyezési Szabályzat módosítására (előadó: Dr. Török
Ferenc)
Az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása a 2019-2021.
évekre (előadó: Baráth Ágnes)
Egyebek

5. Az Igazgatótanács 2019. szeptember 23. napján tartott ülést
Az ülés napirendi pontjai:
-

-

A területi ügyvédi kamarák és a MÜBSE együttműködésének fejlesztési lehetőségei
(meghívottak: Dr. Tóth M. Gábor, és Dr. Gyalog Balázs a BÜK elnöke és főtitkára, a napirend
keretében az Egyesület vezetői tájékoztatást adnak a BÜK vezetői részére a MÜBSE
munkájáról)
Tájékoztatás a Kárrendezési Bizottsághoz 2019. I. félévében érkezett kárbejelentések
számáról, összetételéről, a korábbi évek azonos adataival összehasonlítva (előadó: Dr.
Kománovics Ibolya)
A Felelősségbiztosítási Feltétel módosítására vonatkozó javaslat közös megbízás – együttes
ügyvállalás tekintetében (előadó: Dr. Bata Zoltán)
Javaslat a Kárrendezési Bizottság ügyrendjének módosítására (előadó: Dr. Kománovics
Ibolya)
Összeférhetetlenségi Politika és Szabályzat megvitatása (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Javaslat az SZMSZ módosítására és kiegészítésére (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Javaslat Etikai Kódex elfogadására (előadó: Dr. Pettendy Zsuzsa)
Javaslat a Kiszervezési Szabályzat módosítására (előadó: Dr. Pettendy Zsuzsa)
Javaslat az Új termékpolitika módosítására (előadó: Dr. Pettendy Zsuzsa)
Javaslat az Információbiztonsági Szabályzatrendszer módosítására (előadó: Tóth Richárd)
Javaslat a kockázatkezelési szabályozás felülvizsgálatára (előadó: Gyuris Tibor)
Tájékoztatás az SFCR és RSR végeleges számairól (táblázatok tényleges adatai előadó: Gyuris
Tibor)
Egyéb döntések, tájékoztatók (előadó: Dr. Török Ferenc – Dr. Varga György segélykérelme)
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6. Az Igazgatótanács 2019. november 4. napján tartott ülést
Az ülés napirendi pontjai:
-

-

A MÜBSE saját kockázat- és szolvencia értékelése: a 2018 évi ORSA jelentés. (előadó:
Tasnády Ágnes)
Az aktuáriusi funkcióriport előterjesztése. (előadó: Tasnády Ágnes)
A Belső visszaélések és a külső visszaélések megelőzéséről szóló szabályzatok felülvizsgálata.
(előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
A Kiemelten fontos feladatkörök szabályzatának felülvizsgálata (előadó: Dr. Pettendy Zsuzsa)
Az Új termék politika Szabályzat elnevezésének kiegészítése az MNB 17/2019. (IX.20.)
ajánlása alapján - Új termék politika /Termékfejlesztési és termékirányítási politika/ előadó:
dr. Csurgó Ottó
Felhatalmazás az ügyvezető részére az Egyesület tagjai részére csoportos balesetbiztosítás
megkötésére 2020. január 1 napjától.
Javaslat a Kárrendezési Bizottság ügyrendjének módosítására (előadó: Dr. Kománovics
Ibolya)
Egyéb döntések, tájékoztatók: Némethné dr. Nádasdy Nóra és Dr. Kelecsényi Beáta segély
iránti kérelme (előadó: Dr. Török Ferenc)

7. Az Igazgatótanács 2019. december 10. napján tartott ülést
Az ülés napirendi pontjai:
- A 2020. évi előzetes költségvetés tervezetének megtárgyalása és elfogadása (előadó: Dr.
Csurgó Ottó)
- Javaslat az Egyesület Javadalmazási Politikájának elfogadására (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
- Javaslat a vezető tisztségviselők kiválasztásáról, jelöléséről és teljesítmény értékelésérő szóló
Politika elfogadására (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
- Javaslat a Kárrendezési Bizottság ügyrendjének módosításra (eladó: Dr. Kománovics Ibolya)
- Javaslat a befektetések strukturális átalakítására, a Befektetési Szabályzat módosítására
(előadó: Baráth Ágnes)
- Javaslat egyes pénzügyi szabályzatok módosítására (előadó: Baráth Ágnes)
- Javaslat az Egyesület nyilvánosságra hozatali Politikájának elfogadására (előadó: Dr. Módosi
Anna-Mária)
- Javaslat az Igazgatótanács ügyrendjének kiegészítésére (előadó: Dr. Pettendi Zsuzsa)
- A megfelelőségi vezető 2019 évi jelentése és 2020 évi munkaterve (előadó: Dr. Pettendi
Zsuzsa)
- A kockázati mátrix éves felülvizsgálata (előadó: Gyuris Tibor)
Egyéb döntések, tájékoztatók:
Laufer Henrik segélykérelme
2019-ben el nem bírált méltányossági segélykérelem (előadó: Dr. Török Ferenc)
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A Küldöttgyűlés által hozott határozatok listája a Beszámoló 4. sz. melléklete.
Az Igazgatótanács által hozott határozatok listája a Beszámoló 5. sz. melléklete.

VII.
Összefoglalás
Beszámolónk részletezi az Igazgatótanács és a munkaszervezet tevékenységét és értékeli az elvégzett
feladatokat.
Ebben az éves Beszámolónkban bemutattuk az Egyesület 2019. évi munkáját, melyet tagjaink segítőkész
magatartása és a területi kamarák elnökeinek és adminisztrációjának önzetlen támogatása nélkül nem
tudtunk volna elvégezni. Segítségüket ezúton is köszönjük!
Kérjük a Küldöttgyűlést, hogy az Igazgatótanács által előterjesztett 2019. évi beszámolót és üzleti tervjelentést szíveskedjen elfogadni.
Melléklet: 5 db
Budapest, 2020. április 30.

Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete
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1
Hatályos: 2020. január 1.

Magyar Ügyvédek
Kölcsönös Biztosító Egyesületének
ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele

2

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) a jelen
felelősségbiztosítási feltételek (továbbiakban: feltételek) szerint meghatározott biztosítási
esemény bekövetkezte esetén a jelen feltételek szerint meghatározott mértékben mentesíti a
biztosítottat olyan kár megtérítése alól, amelyért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel
tartozik és amelyek megtérítésére köteles, feltéve, hogy az adott biztosítási eseményre az
Egyesület kockázatviselése kiterjed.
I.
Biztosítottak
1. A jelen biztosítási feltétel alapján megkötött biztosítási szerződés esetén biztosított (a
továbbiakban együttesen: biztosított):
-

az ügyvéd,
ügyvédi iroda,
európai közösségi jogász
külföldi jogi tanácsadó

ha a fentiek az Egyesület tagjai és a tagdíjat illetve a biztosítási díjat határidőben megfizették.
2. Az ügyvéd vagy ügyvédi iroda által megkötött biztosítási szerződés alapján az Egyesület
kockázatviselése az ügyvéd, az ügyvédi iroda minden tagja, az ügyvéd vagy az ügyvédi iroda
minden alkalmazottja által okozott kárra kiterjed.
3. Amennyiben az ügyvéd vagy ügyvédi iroda alkalmazott ügyvédet foglalkoztat, a
munkáltató alkalmazott ügyvédenként emelt biztosítási díjat fizet.
Az ügyvéd vagy ügyvédi iroda alkalmazottjára az Egyesület kockázatviselése akkor terjed ki,
ha az alkalmazott
- munkaviszonya, vagy a rendszeres munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya közvetlenül
a munkaadó által Magyarországon végzett ügyvédi tevékenységhez kapcsolódik, és
- eljárása, amelyért a munkaadó felelősséggel tartozik, úgyszintén a munkaadó által
Magyarországon végzett ügyvédi tevékenység körébe tartozik.
Több alkalmazott ügyvéd foglalkoztatása esetén az emelt biztosítási díjat minden alkalmazott
ügyvéd után meg kell fizetni.
Az emelt biztosítás díja azonos a munkáltató ügyvéd, illetve ügyvédi iroda egy főre vetített
felelősségbiztosítási díjával.
Az alkalmazott ügyvéd által okozott kár esetén az Egyesület a kárt a biztosítási feltétel
előírása szerint rendezi.
4. A munkáltató felelősségbiztosítása az ügyvédjelölt ügyvédi tevékenységére és az
ügyvédasszisztens tevékenységére is kiterjed.
5. Az ügyvédekre és az ügyvédi iroda ügyvéd tagjaira jelen biztosítási feltételek azonos
módon vonatkoznak. Az ügyvédek között működésük választott formájára tekintettel
megkülönböztetés a biztosítási jogviszonyban nem tehető.
A biztosítottaknak ügyvédi irodán belül azonos biztosítási feltétellel kell rendelkezniük.
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6. Az európai közösségi jogász állandó jelleggel, illetve eseti jelleggel folytat ügyvédi
tevékenységet. Az európai közösségi jogásszal kötött felelősségbiztosítási szerződés
tartalmában azonos a jelen biztosítási szerződésben meghatározott ügyvédekre, illetve
ügyvédi irodákra vonatkozó felelősségbiztosítási feltétel rendszerével.
II.
Biztosítási esemény
1. Biztosítási esemény a biztosított ellen érvényesített kár, amelyet a biztosított vagy
alkalmazottja jogellenesen, az ügyvédi tevékenységre az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017.
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 2.§.(1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott
tevékenység gyakorlása közben a vonatkozó szabályok megsértésével - ide értve a jogszabály,
valamint a bírói gyakorlat ismeretének hiányát is (műhiba) - okozott.
Biztosítási esemény továbbá biztosított ellen érvényesített kár, amelyet a biztosított vagy
alkalmazottja jogellenesen az ügyvédi tevékenység gyakorlása keretében kiegészítő jelleggel
folytatott szabadalmi ügyvivői tevékenységre /Üttv. 3 § (1) bek a.) pont/,
társadalombiztosítási tanácsadásra / Üttv. 3 § (1) bek c.) pont/, biztosítási tanácsadásra / Üttv.
3 § (1) bek. d) pont/ és munkaügyi tanácsadásra / Üttv. 3 § (1) bek. e.) pont/, bírósági,
hatósági, illetve más közhatalmi eljáráson kívüli képviselet ellátására /3 § (1) bek f.) pont/
közvetítői eljárásban és büntető ügyekben folytatott közvetítői tevékenységre / Üttv. 3 § (1)
bek m.) pont/ vonatkozó szabályok megsértésével – ide értve a jogszabály, valamint a bírói
gyakorlat ismeretének hiányát is (műhiba) - okozott.
2. Biztosítási esemény az 1. pontban meghatározottakkal okozott személyiségi jogi sérelem,
amelyért a biztosított vagy alkalmazottja a magyar jog szabályai szerint (Ptk. 2:52 §)
sérelemdíj megfizetésére köteles.
3. Biztosítási esemény továbbá az Üttv. 3.§. (1) bekezdés j) pontja szerinti
ingatlanközvetítéssel, és az Üttv. 3.§. (1) bekezdés h) pont szerinti felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységgel, valamint az Üttv. 3.§. (1) bekezdés b) pontja
szerinti adótanácsadással okozott kár, amennyiben ezen tevékenységekre a biztosított
kiegészítő felelősségbiztosítási szerződést kötött.
4. Sorozatkárnak minősül egyazon károkozói magatartásból illetve okból eredő és egymással
szoros ténybeli és időbeli egységben lévő magatartással megvalósított, valamint az azonos
okra visszavezethető, de eltérő időpontban bekövetkezett kár, ha az ok és az okozat között
közvetlen összefüggés jogi vonatkozásban fennáll. Az ezen tényállás szerint bejelentett
kárigényeket az Egyesület egy káreseménynek tekinti és így egy káreseményre vonatkozó
biztosítási összeg erejéig áll helyt.
III.
A biztosítási szerződés létrejötte, a kockázatviselés kezdete, biztosítási időszak, a
szerződés megszűnése
1. A felelősségbiztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A
felelősségbiztosítási szerződés megkötése előtt a szerződést kötni kívánó ügyfélnek meg kell
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ismernie és bizonyítható, azonosítható módon el kell fogadnia az Egyesület Ügyfél
tájékoztató és Nyilatkozatában foglaltakat. / Bit.152.§ /
Ezt követően tehet ajánlatot az ügyfél a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó
szándékáról, írásban, papír alapon, vagy elektronikus formában nem megváltoztatható módon
(pdf), vagy az Egyesület honlapján on-line szerződéskötés útján. A biztosítási szerződés az
ajánlatnak az Egyesülethez történő beérkezése napját követő napon – illetőleg, ha az későbbi
időpontban történik, a biztosított területi ügyvédi kamarába történő felvétele napján - jön
létre. A Egyesület a szerződés létrejöttét a biztosítási fedezetet igazoló dokumentum
(kötvény) átadásával vagy megküldésével tanúsítja.
Területi ügyvédi kamara: Az a megyei Ügyvédi Kamara, amelynek a biztosított a tagja.
2. Az Egyesület kockázatviselése a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik.
3. A biztosítás időtartama a biztosítási szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig terjedő
azon egybefüggő időtartam, amelyre vonatkozóan a díjat megfizették. A biztosítás időtartama
biztosítási időszakokra oszlik, melyeket a biztosítási évfordulók (minden naptári év december
31. 24.00. óra) választanak el egymástól. A biztosítási időszak egy naptári év, kivéve, ha a
biztosított biztosítási szerződése valamely adott naptári év közben jön létre vagy szűnik meg.
Ilyen esetekben a biztosítási időszak az alábbiak szerint alakul:
-

év közben történő szerződéskötés esetén a biztosítási időszak a biztosítási szerződés
létrejöttétől az adott naptári év végéig (december 31. 24.00. óráig) tart,
év közben történő megszűnés esetén a biztosítási díjjal fedezett utolsó napig tart.

4. A biztosítási szerződés megszűnhet
- felmondással
- a biztosítási érdek megszűnésével
- a biztosított Egyesületi tagsági jogviszonyának megszűnésével
- az esedékes díj meg nem fizetésével.
5. Szerződő felek a jelen biztosítási szerződést határozatlan időtartamra kötik meg. Az
egyesületi tagsági viszony ideje alatt a biztosítási szerződést mind a biztosított, mind pedig az
Egyesület minden biztosítási időszak utolsó napjára 30 napos felmondási idővel mondhatja
fel. A felmondás jogát a felek legfeljebb három évre kizárhatják a jelen feltétel 5. sz.
mellékletét képező Záradék feltételeinek megfelelően.
6. Amennyiben a biztosított ügyvédi tevékenysége bármely okból megszűnik (elhunyt vagy
ügyvédi tevékenységével bármely okból felhagyott), a biztosítási szerződés az ügyvédi
tevékenység megszűnésének napjával megszűnik. Amennyiben a megszűnés oka csak a
biztosított ügyvédi iroda egyes tagját vagy alkalmazottját érinti, a biztosítási szerződés nem
szűnik meg, a biztosítási jogviszony a megszűnés okával nem érintett tagok és alkalmazottak
vonatkozásában marad fenn.
7. Amennyiben a biztosított egyesületi tagsági jogviszonya bármely okból megszűnik, a
biztosítási szerződés a tagsági jogviszony megszűnésének napjával megszűnik.
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8. Amennyiben a biztosított az esedékes biztosítási díjat felszólítás ellenére nem fizeti meg, a
biztosítási szerződés a jelen feltétel VI. fejezet 9-10. pontjában meghatározottak szerint
megszűnik.
IV. A kockázatviselés területi és időbeli hatálya
1. A biztosítási fedezet a Magyarország területén bekövetkezett károkra terjed ki.
2. Az Egyesület szolgáltatási kötelezettsége a biztosítás időtartama alatt okozott,
bekövetkezett és bejelentett vagy a szerződés megszűnése esetén legkésőbb a károkozást
követő 7 naptári éven belül bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki.
3. A károkozás időpontja az a nap, amikor a kárt előidéző cselekmény megtörtént.
Amennyiben a kárt előidéző szakmai szabályszegés bármilyen írásos anyagon alapul, a
szabályszegés akkor minősül elkövetettnek, amikor az adott írásos anyagot a biztosított a
megbízónak átadja, azt ellenjegyzésével ellátja, vagy a megbízás alapján bíróságnak vagy más
hatóságnak benyújtja. Ha a fentiek közül több feltétel is megvalósul, akkor a szabályszegést a
legkorábban bekövetkezett esemény időpontjában kell elkövetettnek tekintetni. Amennyiben a
szabályszegés mulasztással valósul meg, akkor a károkozás időpontja az azt követő nap,
amikor az elmulasztott cselekményt még a kár bekövetkezése nélkül pótolni lehetett volna.
4. A kár bekövetkezésének időpontja az a nap, amikor a biztosított kártérítési fizetési
kötelezettsége esedékessé válik. Sorozatkárok esetén a kár bekövetkezésének napja a sorozat
első eleme bekövetkezésének napja.
5. A kár bejelentésének időpontja az a nap, amikor a biztosított vagy a károsult a kár
bekövetkezését az Egyesületnek jelen feltételben meghatározottak szerint bejelentette.
V. Biztosítási összeg, önrészesedés
1. Az Egyesület biztosítási eseményenként és biztosítási időszakonként a biztosított által a
jelen feltételek 1. sz. mellékletét képező biztosítási feltételek közül választott biztosítási
összegek erejéig áll helyt (térítési összeghatár).
2. Az adott biztosítási esemény tekintetében az Egyesület térítési összeghatárára a károkozás
időpontjában hatályos biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási összegeket kell
alkalmazni.
3. Az Egyesület által a biztosítási szerződés alapján teljesített minden olyan kifizetés,
amelynek során az Egyesület valamely olyan összeget térít meg vagy fizet ki, amely a jelen
biztosítási szerződés alapján kárnak vagy kárköltségnek, vagy sérelemdíjnak minősül,
megfelelően csökkenti az adott biztosítási időszak térítési összeghatárát és további kifizetésre
már csak az összeghatár megmaradó része áll rendelkezésre az adott biztosítási időszakban.
Az összeghatár megmaradt (fel nem használt) részei nem adódnak hozzá a soron következő
biztosítási időszakra megállapított összeghatárhoz. A biztosított nem jogosult az éves
biztosítási díj megfelelő kiegészítésével a biztosítási összeget a biztosítási időszakra
megállapított eredeti értékre felemelni (fedezetfeltöltés).
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4. Amennyiben több ügyvéd egymástól függetlenül, vagy közös ügyintézés során, vagy akár
egymással összefüggő, de azonos eredményre vezető magatartással elkövetett műhibával
okozza a károsult egyazon károsodását, akkor az Egyesület a magasabb limittel rendelkező
ügyvéd egy káreseményre vonatkozó biztosítási összegének erejéig áll helyt. A biztosítási
időszakra irányadó biztosítási összegeket a kárkifizetés ilyen esetben az egyes ügyvédekre
irányadó biztosítási összegek arányában csökkenti az egyes biztosítottaknál.
5. Az ügyvédi iroda által okozott kár esetében minden esetben egy biztosítási eseményt kell
figyelembe venni, függetlenül attól, hogy az ügyvédi irodában az adott káreseménnyel
összefüggő ügyben, közös ügyintézésre figyelemmel, több ügyvéd is eljárt. Az Egyesület ez
esetben az ügyintézők számától függetlenül az egy biztosítási eseményre irányadó térítési
összeghatár erejéig áll helyt.
6. Amennyiben egyazon biztosítási eseménnyel kapcsolatban több károsult is él kárigénnyel,
és a rendelkezésre álló biztosítási összeg nem elegendő valamennyi kárigény kielégítésére, az
Egyesület az egyes károsultak kárát a bizonyított kárigények arányában téríti meg a térítési
összeghatár erejéig. Amennyiben az Egyesület az adott biztosítási esemény körülményei által
meghatározott ésszerű határidőn belül a fenti szabály alkalmazásával a bejelentett
kárigényeket arányosan rendezte, és azzal a rendelkezésre álló térítési összeghatár kimerült a
károk kifizetését követően kárigényt benyújtó károsult kárigényének rendezésére az egyesület
semmilyen jogcímen nem kötelezhető, azért semmilyen felelősséggel nem tartozik.
7. Külföldi jogi tanácsadó által kötött biztosítási szerződésben a biztosítási eseményenkénti és
a biztosítási időszakonkénti biztosítási összeg nem lehet alacsonyabb, mint a vele
együttműködési szerződést kötő ügyvéd, ügyvédi iroda által kötött biztosítási szerződésben
meghatározott káreseményenkénti éves – az ügyvédi iroda esetében a tagonkénti éves –
biztosítás összege.
8. A biztosított az általa a jelen feltételek 1. sz. mellékletét képező biztosítási feltételek közül
választott önrészesedés összegét maga viseli, illetve maga köteles a károsultnak megtéríteni.
Az önrészesedés legkisebb összegét el nem érő károkat az Egyesület nem téríti meg. Az
önrészesedés legkisebb összegét meghaladó károk esetén az Egyesület a bekövetkezett kárnak
az önrészesedéssel csökkentett összegét köteles megtéríteni.
9. A térítési összeghatár tekintetében az önrészesedést kárkifizetésnek kell tekinteni.
10. Amennyiben a biztosított az általa megkötött biztosítási feltételről másik biztosítási
feltételre kíván áttérni, szerződéskötési szándékát az Egyesülettel az III. pontban megjelölt
módon közölnie kell.
A biztosított által kezdeményezett magasabb összegű módosításra történő áttérést indokolt
esetben az Egyesület Igazgatótanácsa megtagadhatja.
Az adott biztosítási feltételről más biztosítási feltételre történő áttérés minden esetben csak a
bejelentést követő naptól lehetséges.
Ha a biztosított a biztosítási időszak alatt másik biztosítási feltételre tér át, akkor a biztosított
által fizetendő díj mértéke csak a biztosítási időszak hátralévő részére vonatkozóan változik
meg. A változtatásig eltelt időtartamra fizetendő díj mértékére a változtatásnak nincs hatása.
Alacsonyabb biztosítási összegű biztosítási feltételre történő áttérésre egy biztosítási
időszakon belül legfeljebb egy alkalommal, a biztosítási időszak első napjával kezdődő
hatállyal van lehetőség.
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VI. Biztosítási díj
1. Az ügyvédi felelősségbiztosítási díj éves díj. A biztosítás díját, a díjfizetés szabályait és
különböző jogcímeken adott díjengedmények mértékét az Egyesület Igazgatótanácsa állapítja
meg évenként az értékkövetés figyelembevételével. Az Igazgatótanács a díj évenkénti
megállapításakor a KSH által a tárgyévet megelőző 12 hónapra közzétett fogyasztói árindexváltozást, a kárkifizetések és kárköltségek alakulását valamint a kockázatot befolyásoló egyéb
tényezőket veszi figyelembe. A KSH által megadott árindex-változás tárgyéve alatt a
tárgyévet megelőző év október 31. és az ezt megelőző év november 1. közötti időszakot kell
érteni.
2. Az Egyesület Igazgatótanácsa a felelősségbiztosítási díj befizetésére részteljesítést
engedélyez.
3. Az Egyesület tagjai, illetve az ügyvédi iroda köteles a felelősségbiztosítási díjat minden
negyedév első hónapjának 10. napjáig, átutalás vagy pénztári befizetés útján az Egyesületnek
megfizetni.
4. Egész éves díjfizetési gyakoriságú biztosítási díjkategória választása esetén az éves
alapdíjtól eltérő díjat fizet a biztosított.
5. Díjfizetési gyakoriságot váltani az adott biztosítási évet megelőzően lehet. A tárgyévben a
választott biztosítási feltétel váltása esetén az éves díjkedvezmény kockázatarányosan kerül
elszámolásra.
6. A külföldi jogi tanácsadó az éves biztosítási díjat minden év első hónapjának 10. napjáig
köteles az Egyesületnek közvetlenül megfizetni. A külföldi jogi tanácsadó kizárólag éves
gyakoriságú biztosítási díjkategóriát választhat.
7. Amennyiben a biztosítás megkötésére évközben kerül sor, úgy a szerződés megkötésével
egyidejűleg éves díjfizetési gyakoriság választása esetén a hátralévő teljes évre, negyedéves
díjfizetési gyakoriság esetén pedig a szerződéskötés időpontjának megfelelő negyedévből
hátralévő időszakra eső időszakra tartozik a biztosított a biztosítási díjat megfizetni.
8. Amennyiben a biztosított díjfizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, az
Egyesület e-mail-en vagy írásban a Ptk. 6:449. § (1) bekezdésében foglalt
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel harminc napos póthatáridő tűzésével felhívja
a teljesítésre. Amennyiben a biztosított díjfizetési kötelezettségének a póthatáridő elteltéig
sem tesz eleget, a szerződés a díjfizetés esedékessége napjára visszamenő hatállyal
megszűnik.
9. Amennyiben a biztosítási szerződés a 11. pontban írt módon szűnik meg a biztosított a
megszűnés napjától számított 60 napon belül írásban kérheti az Egyesületet a kockázatviselés
helyreállítására (reaktiválás). A reaktiválás iránti kérelemről az Egyesület Ügyvezetője dönt.
Amennyiben az Ügyvezető a kérelemnek helyt ad, az Egyesület a biztosítási fedezetet a
megszűnt szerződés feltételei szerint állítja helyre, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált
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díjakat – beleértve a szerződés megszűnése és a reaktiválás időpontja közötti időszakra
vonatkozó biztosítási díjakat is - a biztosított megfizeti, illetve a biztosított írásban nyilatkozik
arra, hogy nincs tudomása a biztosítási szerződés megszűnése és a reaktiválás időpontja
között bekövetkezett olyan körülményről, amely biztosítási esemény bekövetkezéséhez
vezethet.
10. Amennyiben a biztosított biztosítási szerződése a biztosítási díj fizetésének elmulasztása
miatt szűnt meg, úgy ezt követően a biztosított – amíg utóbb díjfizetési kedvezményben nem
részesül – az esedékes évi biztosítási díját egy összegben a tárgyév első hónapjának 10
napjáig köteles az Egyesületnek megfizetni.
11. Amennyiben a biztosított ügyvédi tevékenységét szünetelteti, ennek tartama alatt az
esedékes biztosítási díjat fizetnie nem kell, ha ezen tényt az Egyesületnek a szünetelésről
szóló kamarai határozat kézhezvételét követően 8 napon belül bejelenti és igazolja.
12. Amennyiben az alkalmazott ügyvéd munkaviszonyán belül az alkalmazott ügyvédi
tevékenységét 30 napot meghaladóan felfüggeszti, ennek tartama alatt az őt alkalmazó
ügyvédnek (ügyvédi irodának) az egyébként esedékes az ő alkalmazására tekintettel emelt
biztosítási díjának ezen részét fizetnie nem kell, ha ezen tényt az alkalmazott ügyvéd vagy
alkalmazója az Egyesületnek az Üttv.szerinti kamarai határozat kézhezvételét követően 8
napon belül bejelenti és igazolja.
13. A 8 napon túli bejelentés esetén a díjfizetés alóli mentesülés a 11. és 12. pontban
szabályozott esetekben a kamarai határozatban megadott nappal kezdődik. A szünetelés vagy
a feljegyzésben megjelölt határidő lejártával a mentesülés megszűnik. A díjfizetés alóli
mentesítés ideje alatt végzett tevékenységgel okozott károkra az Egyesület nem áll
kockázatban.
14. A szerződés megszűnése esetén az Egyesület addig a napig járó díj megfizetését
követelheti, amelyben veszélyviselése véget ért.
VII. A felek együttműködése
1. A biztosított a szerződéskötéskor köteles a biztosítás vállalása szempontjából lényeges,
minden olyan körülményt az Egyesülettel közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A
biztosított köteles a lényeges körülmények változását az Egyesületnek írásban bejelenteni.
Az Egyesület térítési kötelezettsége a tájékoztatási és változás bejelentési kötelezettség
megsértése esetén nem áll be, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott
körülményt az Egyesület a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási
esemény bekövetkeztében.
2. A biztosított ügyvédi tevékenysége szünetelését köteles az Egyesületnek a kamarai
határozat kézhezvételét követően 8 napon belül írásban bejelenteni. A szünetelés
megszűnését, az ügyvédi tevékenység folytatását, az ügyvéd ugyancsak köteles 8 napon
belül írásban bejelenteni az Egyesületnek. Az ügyvéd biztosított esetében a bejelentési
kötelezettség az ügyvédet, az ügyvédi iroda biztosított esetében az iroda vezetőjét terhelik.
3. Az ügyvédi iroda tagja köteles az Egyesületnek írásban 3 napon belül bejelenteni, ha az
ügyvédi irodából kiválik, és egyidejűleg köteles nyilatkozni, hogy a kiválását követően
melyik biztosítási módozat szerint folytatja ügyvédi tevékenységét, - a választott biztosítási
módozatra a felelősségbiztosítási szerződést meg kell kötnie. Arról is nyilatkoznia kell, amennyiben a biztosítási jogviszonyát valamely okból nem kívánja folytatni.
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4. A biztosított a kár megelőzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható
magatartást köteles tanúsítani. A biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésekor köteles
az Egyesület utasításai szerint, ennek hiányában az adott helyzetben általában elvárható
magatartás követelménye szerint a kárt enyhíteni.
VIII. A biztosító szolgáltatása, kárrendezés
1. A biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezését a tudomására jutástól számított
30 napon belül írásban az Egyesületnek bejelenteni, a szükséges felvilágosításokat megadni,
és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A bejelentésnek
tartalmaznia kell különösen a kár okozásának és bekövetkezésének időpontját, a kár
nagyságát, az eseménnyel kapcsolatban felvett jegyzőkönyvet, hozott határozatokat –
amennyiben ilyen jegyzőkönyv vagy határozat született -, szakértői véleményeket, szükség
szerint az általános forgalmi adó összegét feltüntető számlát és egyéb iratokat.
2. Ha a biztosítottal szemben a kárigényt bíróság előtt érvényesítik, akkor a biztosított ezt a
tudomására jutástól számított 30 napon belül köteles az Egyesületnek bejelenteni, és köteles
az Egyesület részére továbbítani minden olyan követelést, értesítést, idézést, vagy egyéb
periratot, amelyet saját maga vagy képviselője megkapott.
3. Az ügyvédi iroda vezetője ugyancsak köteles a tudomására jutástól számított 30 napon
belül írásban bejelenteni, ha az ügyvédi iroda tevékenysége során biztosítási esemény
keletkezik, vagy az ügyvédi irodával szemben a kártérítési igényt bíróság előtt érvényesítik.
4. Az Egyesület a kárbejelentés elbírálását azoknak a dokumentumoknak a bemutatásához
köti, melyek lehetővé teszik a jogalap elbírálását és az összegszerűség bizonyítását. Az
elbírálás során az Egyesület figyelembe vesz minden olyan dokumentumot, mely a
kárrendezés során a Kárrendezési Bizottsághoz benyújtásra kerül.
5. Az Egyesület térítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosított fenti
kötelezettségét nem teljesíti és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
6. Az Egyesülethez benyújtott kártérítési igényeket az Egyesület Kárrendezési Bizottsága
bírálja el az Egyesület Kárrendezési Bizottságának ügyrendjében foglaltak szerint.
A Kárrendezési Bizottság határozatával szemben bejelentett panaszt az Egyesület Panasz
Bizottsága bírálja el. A Kárrendezési Bizottság és a Panasz Bizottság egyedi kártérítési
ügyben hozott határozata – figyelemmel arra, hogy az nem érinti a tagsági jogviszonyt és az
Egyesület működését - nem minősül az Egyesület tagjai, alapítói vagy szervei által hozott
határozatnak, így az a Ptk. 3:35. § alapján nem támadható meg bíróságon.
7. Az Egyesület a kárbejelentést az ügy érdemi elbírálásához szükséges összes iratnak –
véleménynek - az Egyesület Kárrendezési Bizottságához történt beérkezését követően 15
napon belül bírálja el.
Az elbírálást indokolt esetben a Kárrendezési Bizottság további 15 nappal
meghosszabbíthatja. A Kárrendezési Bizottság döntéséről ezt követően 3 munkanapon belül
értesíti a károsultat. A döntés ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a
biztosított és a károsult a kár kifizetésére halasztó hatályú panasszal élhet. A fenti határidőn
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túl benyújtott panasznak a kár kifizetésére nincs halasztó hatálya. A Kárrendezési Bizottság
a károsult részére megállapított - önrészesedéssel csökkentett - kártérítési összeg kifizetése
érdekében a szükséges intézkedést az e bekezdésben kikötött határidő leteltét követő 3
munkanapon belül megteszi.
8. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezett és azt a II. fejezet 2. pontban
meghatározott idő alatt bejelentették, az Egyesület a biztosítottra vonatkozó a károkozáskor
hatályos térítési összeghatár erejéig forintban megtéríti a károsult tényleges kárát, az
elmaradt hasznot, (amennyiben az elmaradt haszon egyértelműen bizonyítást nyert), a kár
enyhítése érdekében felmerült költségeket, a kár megállapításához, a kár nagyságának
felméréséhez szükséges és az Egyesület által felkért vagy jóváhagyott szakértő költségeit, a
biztosítási eseménnyel kapcsolatban indított per jogerős ítéletben megállapított költségeit és
a megalapozott sérelemdíjat. A kárköltségek, a kamatok és perköltségek, valamint a
sérelemdíj a térítési összeghatár erejéig kerül megtérítésre.
9. Az Egyesület a megállapított kártérítési összeget csak a károsultnak fizetheti; a károsult
azonban igényét közvetlenül az Egyesület ellen nem érvényesítheti. A biztosított csak akkor
követelheti, hogy az Egyesület az ő kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését ő
egyenlítette ki.
10. A biztosított köteles az Egyesülettel együttműködni, amennyiben ellene kárigényt
érvényesítenek. Az Egyesület kérésére köteles segítséget nyújtani az esetleges egyezség
létrehozásában és a per vitelében.
11. A biztosított köteles – amennyiben ellene peres eljárás indul - a tárgyalásokon részt
venni, segítséget nyújtani a bizonyítékok biztosításában és egyéb bizonyítékok
megjelölésében.
12. Ha az Egyesület a jelen biztosítási szerződés alapján bármilyen kifizetést teljesített,
akkor ezen kifizetés mértékig az Egyesületet illeti meg mindaz a jog, amely a biztosítottat
illetné meg azon személy(ekk)el szemben, aki(k) felelősek azért az eseményért, amely miatt
az Egyesület kifizetésére sor került, kivéve, ha ez a személy bármely biztosított
alkalmazottja. A biztosított együttműködési kötelezettségének részeként követelését az
Egyesület felhívására köteles átruházni az Egyesületre. E kötelezettség keretében a
biztosított köteles minden kért dokumentumot aláírni, minden kért dokumentumot az
Egyesület rendelkezésére bocsátani, amelyek lehetővé teszik, hogy az Egyesület pert
indíthasson és ennek keretében az adott követelést érvényesítse. Amennyiben a biztosított
ezen egyesületi felhívásnak nem tesz eleget, úgy ez esetben a felmerült és a nem
érvényesíthető kárért ő maga köteles helyt állni.
13. A biztosított és a károsult egyezsége az Egyesülettel szemben csak akkor hatályos, ha
ahhoz az Egyesület előzetesen hozzájárult, vagy azt utólag tudomásul vette, - a biztosított
bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha az Egyesület a perben részt vett, a biztosított
képviseletéről gondoskodott, vagy ezekről lemondott, így különösen ha a biztosított az
ellene kibocsátott fizetési meghagyással szemben ellentmondást nem terjeszt elő, ezért az
jogerőre emelkedik.
14. A biztosított által az Egyesület hozzájárulása nélkül elismert felelőssége az Egyesületre
nem hat ki, valamint az Egyesület hozzájárulása nélkül teljesített kifizetések és/vagy
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kötelezettségvállalások tekintetében az Egyesület helytállási kötelezettsége ezen címen nem
áll fenn.
15. Az Egyesület csak a bíróság jogerős marasztaló ítélete esetén áll helyt akkor,
-

-

ha a károsultat olyan kár érte, amelyben a biztosított magatartása is közrehatott, de a
peren kívüli kárrendezés során nem állapítható meg az ügyvédi mulasztás, vagy a
károsult közrehatásának mértéke, vagy a károkozás egyetemlegessége illetve a
biztosítottnak a károkozóval való egyetemleges felelőssége,
ha a tényállás, illetőleg a biztosított felelősségének megállapítása a biztosított
együttműködésének hiányában, vagy a felek ellentmondó nyilatkozatai miatt peren
kívül eljárásban nem lehetséges.
ha a biztosított a vele szemben támasztott kártérítési igény miatti felelősségét nem
ismeri el, illetve kifejezetten megtiltja az Egyesület teljesítését. Amennyiben a
biztosított felelősségét, vagy összegszerű helytállási kötelezettsége mértékét
nyilvánvalóan megalapozatlanul vitatja, az Egyesület jogosult a károsultnak teljesíteni.
Az alaptalan tagadás többletköltségei a biztosítottat terhelik /Ptk 6:472§/2/bek/.

16. Ha a harmadik személy által a károsultnak okozott kár elkerülhető lett volna a biztosított
szakmailag elvárható eljárása esetén az Egyesület a biztosított helyett peren kívül csak akkor
térít a károsultnak, ha igényét a károkozó harmadik személlyel szemben érvényesítette, és
igazolja, hogy a végrehajtás eredménytelen maradt.
A Kárrendezési Bizottság Elnöke e szabálytól jogosult eltérni abban az esetben, ha a
tényleges károkozóval szembeni igényérvényesítésre nem mutatkozik esély.
17. Az ügyvédi irodával szemben érvényesített kárigény esetén az ügyvédi iroda tagját az
általa, vagy az iroda alkalmazottja által, az irodai tag tevékenységével összefüggésben
okozott biztosítási eseménnyel összefüggésben az Egyesülettel szemben ugyanazon jogok
illetik meg, mint amilyen jogok az önállóan biztosított ügyvédet megilletik.
IX.
Kizárt kockázatok
Nem téríti meg az Egyesület azt a kárt,
1.
2.
3.
4.
5.

amely a biztosított által vállalt, a jogszabályban megállapított
felelősségnél szigorúbb helytállási kötelezettségen alapul,
amelyet a biztosított a megbízás (meghatalmazás) túllépésével okozott,
vagy a kár nem ügyvédi tevékenység végzésére irányuló megbízás
alapján történt eljárás következménye,
amely kár a biztosított gazdasági társaság, más szervezet
tisztségviselőjeként, tagjaként végzett tevékenységéből, vállalkozói
tevékenységéből keletkezik,
amely a biztosított vagyonkezelői, pénzügyi és egyéb üzletviteli,
tanácsadói, valamint felszámolói tevékenységéből keletkezett,
amelyet a biztosított hozzátartozójának, jelöltjének, ügyvédtársának
(együttes ügyintézés, közös iroda, azonos székhelyű iroda) okozott,
továbbá amely kár a biztosítottat saját magát éri (bírság, illeték,
büntetés, saját veszteség, stb.)
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

amely a letétként vagy egyéb jogcímen átadott, illetve átutalt összeggel
való elszámolás elmaradása miatt keletkezik, kivéve, ha a biztosított az
átvett összeggel azért nem tud elszámolni, mert azt tévedésből,
megtévesztésből vagy felróható módon (figyelmetlenség) jogosulatlanul
fizette ki, - a jogügyletben résztvevő másik fél részére.
amely a számítógépes szoftver-hardver, beépített chip, vagy nem
számítógép jellegű berendezésbe épített integrált áramkör, vagy hasonló
eszköz hibás dátum felismerésével összefüggésben közvetlenül vagy
közvetve merül fel,
amely a biztosított által elkövetett bűncselekmény miatt következett be,
pénz vagy értékpapír(ok) eltűnése, ellopása, vagy megsemmisülése
miatt következett be,
amely olyan károkozó magatartás következménye, amelyet nem a
magyar vagy az európai közösségi jog megsértésével okoztak.
amely a biztosított ügyvéd részére ügyvédi munkadíjként került
kifizetésre.
mely kizárólag a Ptk. 6:63. §. (5) bekezdésén (szerződés tartalma)
alapul.
a károkozó biztosított jogi képviseleti költségét és a kamatokat abban a
részében, amely a biztosított rendelkezésére álló biztosítási összeget a
kártérítési összeggel együtt meghaladja. /Ptk. 6:470§ (3) bek./
X.
Az Egyesület mentesülése

Az Egyesület mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja hogy a kárt a
biztosított jogellenes magatartásával szándékosan, vagy kirívóan súlyosan gondatlan
magatartásával okozta.
Jelen feltételek szempontjából kirívó súlyos gondatlanságnak minősül, ha:
-

a biztosítottat a biztosítási eseményt okozó szakmai szabályszegéssel összefüggésben
az illetékes Területi Ügyvédi Kamara jogerősen a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel
sújtotta, vagy amely magatartást a Bíróság ilyennek minősített,
okiratszerkesztéssel megvalósuló szabályszegés esetén amennyiben a biztosított a
korábbi kárendezés során már elbírált műhibával azonos műhibát vét. Ügyvédi iroda
esetén ezen visszakövetelési ok csak akkor alkalmazható, ha a korábbi és a jelenlegi
műhibát is ugyanaz az ügyvéd követi el.
XI.
Egyéb rendelkezések

1. Az Egyesület a biztosítottak személyes adatait bizalmasan kezeli.
2. Az Egyesület az ügyfelek adatait, a szerződő, biztosított, kedvezményezett személyek
adatait, a biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő
tényt és körülményt zárt számítógépes nyilvántartásban kezeli.
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3. Az Egyesület az adatkezelése során betartja a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit. A biztosításra vonatkozó –
biztosítási titoknak minősülő adatot az Egyesület a biztosítási tevékenységről szóló 2014.
évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) értelmében csak akkor adhat ki, ha a
biztosított ügyvéd a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve erre vonatkozó előzetes
írásbeli felmentést adott.
4. A Bit. 138-139 § szerint az Egyesület biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn:
a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
az előkészítő eljárást folytató szervvel, a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel
büntetőügyben, polgári peres vagy nem peres eljárásban, közigazgatási perben eljáró
bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló
bírósági végrehajtóval, a csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelővel, a felszámolási eljárásban
eljáró ideiglenes vagyonfelügyelővel, rendkívüli vagyonfelügyelővel, felszámolóval, a
természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi
Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal
-

a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel
az adóhatósággal, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására az Egyesületet törvényben
meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség terheli
a feladatkörében eljáró Nemzetbiztonsági Szolgálattal,
a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
a feladatkörében eljáró gyámhatósággal
törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos információgyűjtésre
felhatalmazott szervvel
-

a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és
célszerűségét ellenőrző Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel
a viszontbiztosítóval a csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiztosítás esetén
a kockázatvállaló biztosítókkal,
- törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a
kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti nyilvántartást vezető
kárnyilvántartó szervvel, továbbá a járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművekkel
kapcsolatos közúti közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági ügyekben a
közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a közúti közlekedési nyilvántartási szervével,
-

a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett
tevékenységet végzővel
a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a
könyvvizsgálóval
a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával
a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal
a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal szemben, ha a megjelölt szerv,
vagy személy írásbeli megkereséssel fordul az Egyesülethez, mely tartalmazza az ügyfél
nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és
jogalapját, azzal, hogy a p)-s) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok
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fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának
minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
5. Amennyiben valamely kárügy rendezése során külső szakértő bevonására van szükség, úgy
az Egyesület jogosult a kárügy szempontjából érdemi információnak a szakértő részére
történő átadására azt követően, hogy a szakértő a személyes adatok kezelésére vonatkozóan
írásbeli nyilatkozatot tett.
6. Az egyes kárigények elévülése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal, hogy az Egyesület helytállása csak akkor áll fenn, ha a kárt a szerződés
időtartama alatt, vagy a szerződés megszűnése esetén legkésőbb a károkozást követő 7 naptári
éven belül az Egyesületnek bejelentették. A 7 éves bejelentési időszak nem jelenti a Polgári
Törvénykönyv 6:22. § (1) bekezdésében foglalt 5 éves általános elévülési idő kiterjesztését.
7. Az Egyesület a kártérítési kifizetéseket a károsult részére minden esetben a törvényes
magyar fizetőeszközzel teljesíti. Az Egyesület Kárrendezési Bizottsága által megállapított
kártérítési összeget a károsultnak banki átutalással vagy készpénz utalvány átadásával teljesíti.
8. Az Egyesület felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja.
9. A jelen biztosítási feltételben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári
Törvénykönyv az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései, az Egyesület
Alapszabálya és a Kárrendezési Bizottság ügyrendjében foglalt rendelkezések az irányadók.
10. A biztosított tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés mellékletét képezi:
- A választható biztosítási feltételek
- Az adótanácsadók kiegészítő biztosítási feltételei
- Az ingatlanközvetítők kiegészítő biztosítási feltételei
- Az akkreditált közbeszerzési tanácsadók kiegészítő biztosítási feltételei
- A tartamengedmény záradéka
- az Egyesület Alapszabálya,
- a Kárrendezési Bizottság ügyrendje.
11. Jelen Biztosítási Feltételt az Egyesület Igazgatótanácsa 2019. szeptember 23. napján
fogadta el. Az egységes szerkezetbe foglalt Biztosítási Feltétel 2020. január 1. napjával lép
hatályba.
12. Jelen Biztosítási Feltételt hatálybalépését követően a hatálybalépését megelőzően kötött
ügyvédi felelősségbiztosítások vonatkozásában is alkalmazni kell, alkalmazásához a
biztosítottak külön elfogadó nyilatkozatára nincs szükség. A biztosított a Biztosítási Feltétel
hatályba lépéséről szóló tudomás szerzését követő 30 napon belül a biztosítási szerződést
rendes felmondással felmondhatja. Tudomás szerzésnek a módosított feltételnek az Egyesület
honlapján történő közzététele tekintendő.
Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete
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1. számú MELLÉKLET
Biztosítási feltételek

1.sz. biztosítási feltétel
Az Egyesület káreseményenként 12.000.000.- Ft összeghatárig, évente 19.200.000.Ft összeghatárig térít (káresemények számának korlátozása nélkül).
A Biztosított káreseményenként a biztosítási összeg 15 %-át, de legalább 100.000.- Ftot maga visel (önrész), amelyet a károsultnak a Biztosított közvetlenül köteles
megtéríteni (az esedékességtől számított 15 napon belül).
Az ügyvédi iroda által kötött biztosítási szerződés esetén tagonként évente
17.600.000.- Ft összeghatárig, évente összesen a tagonkénti éves biztosítási összeg és
az ügyvédi iroda tagjai száma szorzatának megfelelő összeg erejéig térít az Egyesület.
2.sz. biztosítási feltétel
Az Egyesület káreseményenként 16.000.000.- Ft összeghatárig, évente 24.000.000.Ft összeghatárig térít (káresemények számának korlátozása nélkül)
A biztosított káreseményenként a biztosítási összeg 15 %-át, de legalább 150.000.- Ftot maga visel (önrész), amelyet a károsultnak a biztosított közvetlenül köteles
megtéríteni (az esedékességtől számított 15 napon belül).
Az ügyvédi iroda által kötött biztosítási szerződés esetén tagonként évente
24.000.000.- Ft összeghatárig, évente összesen a tagonkénti éves biztosítási összeg és
az ügyvédi iroda tagjai száma szorzatának megfelelő összeg erejéig térít az Egyesület.
3.sz. biztosítási feltétel
Az Egyesület káreseményenként 24.000.000.- Ft összeghatárig, évente 40.000.000.Ft összeghatárig térít (káresemények számának korlátozása nélkül)
A biztosított káreseményenként a biztosítási összeg 15 %-át, de legalább 300.000.- Ftot maga visel (önrész), amelyet a károsultnak a biztosított közvetlenül köteles
megtéríteni (az esedékességtől számított 15 napon belül).
Az ügyvédi iroda által kötött biztosítási szerződés esetén tagonként évente
40.000.000.- Ft összeghatárig, évente összesen a tagonkénti éves biztosítási összeg és
az ügyvédi iroda tagjai száma szorzatának megfelelő összeg erejéig térít az Egyesület.
4.sz. biztosítási feltétel
Az Egyesület káreseményenként 50.000.000.- Ft összeghatárig, évente 50.000.000.Ft összeghatárig térít (káresemények számának korlátozása nélkül)
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A biztosított káreseményenként 1.000.000.- Ft-ot maga visel (önrész), amelyet a
károsultnak a biztosított közvetlenül köteles megtéríteni (az esedékességtől számított
15 napon belül).
Az ügyvédi iroda által kötött biztosítási szerződés esetén tagonként évente
50.000.000.- Ft összeghatárig, évente összesen a tagonkénti éves biztosítási összeg és
az ügyvédi iroda tagjai száma szorzatának megfelelő összeg erejéig térít az Egyesület.
5.sz. biztosítási feltétel
Az Egyesület káreseményenként 100.000.000.- Ft összeghatárig, évente 100.000.000.Ft összeghatárig térít (káresemények számának korlátozása nélkül)
A biztosított káreseményenként 2.000.000.- Ft-ot maga visel (önrész), amelyet a
károsultnak a biztosított közvetlenül köteles megtéríteni (az esedékességtől számított
15 napon belül).
Az ügyvédi iroda által kötött biztosítási szerződés esetén tagonként évente
100.000.000.- Ft összeghatárig, évente összesen a tagonkénti éves biztosítási összeg és
az ügyvédi iroda tagjai száma szorzatának megfelelő összeg erejéig térít az Egyesület.
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2. számú Melléklet
Adótanácsadói kiegészítő tevékenységet folytató ügyvédek kiegészítő felelősségbiztosítási
feltétele
Amennyiben a biztosított az Ügyvédi Törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja szerint kiegészítő
jelleggel folytatott adótanácsadói tevékenységére kiegészítő felelősségbiztosítási szerződést
köt, úgy arra az ügyvédi felelősségbiztosítási feltételeket a jelen kiegészítő feltételekben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Adótanácsadói tevékenység: Jelen kiegészítő feltétel alkalmazásában adótanácsadói
tevékenységnek minősül a biztosított által a megbízóval kötött írásbeli szerződés alapján
kiegészítő jelleggel végzett
 a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek
adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos
tanácsadás;
 a kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködés, az adóhatóság
és a bíróság előtti képviselet;
 az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve
az azzal kapcsolatos szakszerű tájékoztatás;
 bármely vállalkozás adótervének adóbevallásának elkészítése, költségvetési
kapcsolatainak optimalizálása;
 a költségvetési kapcsolatok ellenőrzésének megszervezése és szakszerű
végzése.
Nem minősül adótanácsadói kiegészítő tevékenységnek a biztosított által végzett
okiratszerkesztéshez szükségszerűen kapcsolódó, és a biztosított ügyvédtől elvárható
tájékoztatási kötelezettség teljesítése, amely az adott jogügylethez, jognyilatkozathoz
kapcsolódó adónemekre, az adó- és illetékkedvezmény igénybevehetőségére, az ezzel
kapcsolatos eljárásra és határidőkre vonatkozik. Az ilyen tájékoztatási kötelezettség
megsértéséből, nem megfelelő teljesítéséből vagy elmulasztásából eredő károkra az ügyvédi
felelősségbiztosítás jelen kiegészítő felelősségbiztosítás megkötése nélkül is fedezetet nyújt.
Biztosítási esemény: A jelen kiegészítő feltételek alapján biztosítási esemény
a/. A biztosított ellen érvényesített kár, amelyet a biztosított vagy alkalmazottja jogellenesen,
az ügyvéd által kiegészítő jelleggel végzett adótanácsadói tevékenységre (Ügyvédi törvény
3.§. (1) bekezdés b) pontja) vonatkozó szabályok megsértésével - ide értve a jogszabály,
valamint a bírói gyakorlat ismeretének hiányát is (műhiba) - e minőségében okozott.
b/. Az a/. pontban meghatározottakkal összefüggésben más személyiségi jogának
megsértéséből eredő olyan nem vagyoni sérelem okozása, amelyért a biztosított vagy
alkalmazottja, vagy mint a kiegészítő jelleggel végzett adótanácsadói tevékenység folytatója a
magyar jog szabályai szerint (Ptk. 2:52 §) sérelemdíj megfizetésére köteles.
Kizárt kockázatok: Jelen kiegészítő feltételek alapján az Egyesület az ügyvédi
felelősségbiztosítási feltételek IX. fejezetében foglaltakon túlmenően nem téríti meg azt a kárt
a) amely az összeférhetetlenségi szabályok megszegése következtében keletkezett;
b) amelyet a biztosított megbízójának azáltal okoz, hogy róla valós vagy valótlan adatokat
illetéktelen személynek kiszolgáltat;
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c) amelyet a biztosított olyan vállalkozásnak okozott, amelyben neki, alkalmazottjának vagy
közeli hozzátartozójának bármilyen tulajdoni részesedése van;
d) amelyet a biztosított befektetési, tőzsdei vagy más hasonló tevékenységgel összefüggésben
okozott;
e) amely a pénztárkezelési hiányosságokból, vagy a biztosított illetve alkalmazottja
sikkasztásából, vagy a fizetési teljesítések során elkövetett vétségekből adódik;
f) amely egyéb jogszabály alapján megtérül;
g) amely más biztosítás alapján megtérül;
h) amelyet a biztosított bármely más könyvelő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló
vállalkozásnak okoz;
i) amely a költségkeretek és hitelek túllépéséből adódik;
j) amely a biztosított megbízási díját vagy költségtérítését érinti;
k) amely okiratok, értékpapírok, számlák vagy más bizonylatok eltűnéséből, elvesztéséből,
sérüléséből vagy eltulajdonításából erednek;
l) amely a felmerülő adóhiányban vagy adójellegű befizetés elmaradásában testesül meg;
m) amelyet a biztosított nem a jelen kiegészítő feltételben meghatározott adótanácsadói
minőségében okozott.
Biztosítási összeg, önrészesedés: A jelen kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek alapján
megkötött kiegészítő biztosítás biztosítási összege – az Egyesület által káreseményenként és
évente kifizethető kártérítés felső határa – káreseményenként 10 000 000 Ft, évente összesen
16 000 000 Ft. A biztosítottat terhelő önrészesedés 15 %, de legalább 150 000 Ft
káreseményenként.
Időbeli hatály: Az Egyesület a kiegészítő biztosítás hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a
szerződés megszűnését követő három éven belül bejelentett károkat téríti meg.
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3. számú MELLÉKLET
Ingatlanközvetítői kiegészítő tevékenységet folytató ügyvédek kiegészítő
felelősségbiztosítási feltétele
Amennyiben a biztosított az Ügyvédi Törvény 3.§ (1) bekezdés j) pontja szerint kiegészítő
jelleggel folytatott ingatlanközvetítői tevékenységére kiegészítő felelősségbiztosítási
szerződést köt, úgy arra az ügyvédi felelősségbiztosítási feltételeket a jelen kiegészítő
feltételekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Ingatlanközvetítői tevékenység: Jelen kiegészítő feltétel alkalmazásában ingatlanközvetítői
tevékenységnek minősül a biztosított által a megbízóval kötött írásbeli szerződés alapján
kiegészítő jelleggel végzett azon tevékenység, amellyel a biztosított a megbízó tulajdonát
képező ingatlan értékesítése érdekében közreműködik a potenciális vevők felkutatásában,
azoknak az ingatlanról az ügylet létrehozása érdekében megfelelő tájékoztatást nyújt, és
közreműködik az ügylet létrehozásában, vagy amellyel a biztosított közreműködik a megbízó
által megvásárolni szándékozott megfelelő ingatlanok felkutatásában, tanácsadással segíti a
megbízót a megfelelő ingatlan kiválasztásában és az ügylet lebonyolításában.
Nem minősül ingatlanközvetítői kiegészítő tevékenységnek a megbízó által már kiválasztott
ingatlan vonatkozásában az adásvételi szerződés megszerkesztése és az okiratszerkesztéshez
szükségszerűen kapcsolódó, és a biztosított ügyvédtől elvárható tájékoztatási kötelezettség
teljesítése. Az ilyen tájékoztatási kötelezettség megsértéséből, nem megfelelő teljesítéséből
vagy elmulasztásából eredő károkra az ügyvédi felelősségbiztosítás jelen kiegészítő
felelősségbiztosítás megkötése nélkül is fedezetet nyújt.
Ha az ingatlanközvetítői tevékenységet ügyvédi iroda végzi, a biztosítás abban az esetben áll
fenn, ha az ingatlanközvetítésre a külön biztosítást az ügyvédi iroda minden egyes tagjára
megkötötték és az erre vonatkozó díjat megfizették.
Biztosítási esemény: A jelen kiegészítő feltételek alapján biztosítási esemény
a/. A biztosított ellen érvényesített kár, amelyet a biztosított vagy alkalmazottja jogellenesen,
az ügyvéd által kiegészítő jelleggel végzett ingatlanközvetítői tevékenységre (Üttv. 3.§. (1)
bekezdés j) pontja) vonatkozó szabályok megsértésével - ide értve a jogszabály, valamint a
bírói gyakorlat ismeretének hiányát is (műhiba) - e minőségében okozott.
b/. Az a/. pontban meghatározottakkal összefüggésben más személyiségi jogának
megsértéséből eredő olyan nem vagyoni sérelem okozása, amelyért a biztosított vagy
alkalmazottja, vagy mint a kiegészítő jelleggel végzett adótanácsadói tevékenység folytatója a
magyar jog szabályai szerint (Ptk. 2:52 §) sérelemdíj megfizetésére köteles.
Kizárt kockázatok: Jelen kiegészítő feltételek alapján az Egyesület az ügyvédi
felelősségbiztosítási feltételek IX. fejezetében foglaltakon túlmenően nem téríti meg
a) az ingatlanok forgalmi értékbecslésével összefüggésben keletkezett kárt
b) az elmaradt vagyoni előnyt
c) a tulajdonjog átruházásáért és tehermentességéért fennálló szavatossági igényeket abban az
esetben, ha az ügyvéd vagy ügyvédi iroda az ingatlanon tulajdonjogot szerzett.
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Biztosítási összeg, önrészesedés: A jelen kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek alapján
megkötött kiegészítő biztosítás biztosítási összege – az Egyesület által káreseményenként és
évente kifizethető kártérítés felső határa – valamint a biztosítottat terhelő önrészesedés
megegyezik a biztosított által választott alap biztosítási feltételben meghatározott mértékkel.
Amennyiben a biztosított az alap biztosítás tekintetében a 4. vagy 5. számú feltételt
választotta, a jelen kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek alapján megkötött kiegészítő
biztosítás biztosítási összege és önrészesedése a 3. sz. biztosítási feltételben meghatározott
mértékkel egyezik meg.
Időbeli hatály: Az Egyesület a kiegészítő biztosítás hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a
szerződés megszűnését követő három éven belül bejelentett károkat téríti meg.
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4. számú MELLÉKLET
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók
kiegészítő felelősségbiztosítási feltétele
Amennyiben a biztosított az Ügyvédi Törvény 3.§ (1) bekezdés h) pontja szerint kiegészítő
jelleggel folytatott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenységére
kiegészítő felelősségbiztosítási szerződést köt, úgy arra az ügyvédi felelősségbiztosítási
feltételeket a jelen kiegészítő feltételekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység: Jelen kiegészítő feltétel alkalmazásában
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységnek minősül a biztosított által a megbízóval kötött
írásbeli szerződés alapján kiegészítő jelleggel végzett azon tevékenység, amellyel a biztosított
a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a megbízót a közbeszerzési
szakértelmet biztosító szaktanácsokkal látja el.
Nem minősül közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységnek, ha a biztosított a közbeszerzési
eljárás előkészítésében és lebonyolításában nem vesz részt, csak a megbízó jogi képviseletét
látja el a közbeszerzési döntőbizottság és/vagy a bíróság előtti eljárásban. A jogi képviselettel
szükségképpen együtt járó kötelezettségek megsértéséből, nem megfelelő teljesítéséből vagy
elmulasztásából eredő károkra az ügyvédi felelősségbiztosítás jelen kiegészítő
felelősségbiztosítás megkötése nélkül is fedezetet nyújt.
Biztosítási esemény: A jelen kiegészítő feltételek alapján biztosítási esemény
a/. A biztosított ellen érvényesített kár, amelyet a biztosított vagy alkalmazottja jogellenesen,
az ügyvéd által kiegészítő jelleggel végzett közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre
(Üttv. 3.§. (1) bekezdés h) pontja) vonatkozó szabályok megsértésével - ide értve a
jogszabály, valamint a bírói gyakorlat ismeretének hiányát is (műhiba) - e minőségében
okozott. Az Egyesület térítési kötelezettsége a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység során e minőségben okozott olyan kár (károk) tekintetében áll
fenn, amelyért a biztosított a hivatalos közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységet
szabályozó jogszabály alapján felelősséggel tartozik. A közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenységre kötött kiegészítő felelősségbiztosítási szerződés hatálya kiterjed a biztosított
alkalmazottja, illetőleg megbízottja által okozott kárra is, feltéve, hogy az az adott
közbeszerzési tevékenység eredményeképpen keletkezik és a biztosított a megbízottért
jogszabály szerint felelősséggel tartozik.
b/. Az a/. pontban meghatározottakkal összefüggésben más személyiségi jogának
megsértéséből eredő olyan nem vagyoni sérelem okozása, amelyért a biztosított vagy
alkalmazottja, vagy mint a kiegészítő jelleggel végzett adótanácsadói tevékenység folytatója a
magyar jog szabályai szerint (Ptk. 2:52 §) sérelemdíj megfizetésére köteles.
c/. A kiegészítő biztosítás kiterjed a Közbeszerzési Döntőbizottság és Bíróság által kiszabott
olyan bírságokra, valamint a támogatásból megvalósuló közbeszerzések kapcsán a jogsértés
miatt az ajánlatkérőt a támogatás vagy annak egy része elvesztésével ért kár megtérítésére,
amelyért a szaktanácsadó felel.
Biztosítási összeg, önrészesedés: A jelen kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek alapján
megkötött kiegészítő biztosításalapján az Egyesület káreseményenként 25 millió Ft és
biztosítási időszakonként 50 millió Ft erejéig áll helyt a biztosított helyett. A biztosítottat
terhelő önrészesedés káreseményenként 15 %, de legalább 300 000 Ft.
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Időbeli hatály: Az Egyesület a kiegészítő biztosítás hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a
szerződés megszűnését követő három éven belül bejelentett károkat téríti meg.
5. számú Melléklet
Adatvédelmi kiegészítő felelősségbiztosítási feltétel
Amennyiben a biztosított az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok megsértéséből eredő
károk tekintetében kiegészítő felelősségbiztosítási szerződést köt, úgy arra az ügyvédi
felelősségbiztosítási feltételeket a jelen kiegészítő feltételekben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
1. Biztosítási esemény: A jelen kiegészítő feltételek alapján biztosítási esemény
a/. A biztosított ellen érvényesített kár, vagy sérelemdíj amelyet a biztosított vagy
alkalmazottja jogellenesen, az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok megsértésével
harmadik személy személyes adatának megsértésével okozott.
b/. A biztosított ellen érvényesített kár, vagy sérelemdíj amelyet a biztosított vagy
alkalmazottja jogellenesen, az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok megsértésével
harmadik személy üzleti titkának vagy az ügyvédi titoktartási kötelezettség hatálya alá
tartozó információjának megsértésével okozott.
c/. A biztosított ellen érvényesített kár, vagy sérelemdíj amelyet a biztosított vagy
alkalmazottja jogellenesen, az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok megsértésével
harmadik személynek okozott, és amelynek oka








bármely számítógépes kód vagy vírus futtatása a biztosított harmadik személyek
adatainak tárolására szolgáló számítógépes rendszerében, ha a futtatott kódot vagy
vírust azzal a céllal hozták létre, hogy a biztosított számítógépes rendszerében tárolt
szoftverekben és adatokban sérülést idézzenek elő, vagy azok működését
megakadályozza;
az arra jogosult harmadik személytől a biztosított által tárolt adataihoz történő
hozzáférés megtagadása;
a hálózati hozzáférési kód illetéktelen személy részére történő hozzáférhetővé tétele;
harmadik személyek biztosított által kezelt adatainak megsemmisítése, megrongálása,
módosítása, törlése;
a biztosítottnak harmadik személyek adatai tárolására szolgáló számítógépes
eszközeinek eltulajdonítása vagy elvesztése;
harmadik személyek adatainak nyilvánosságra hozatala.

d/. A biztosítottal szemben az adatvédelmi hatóság által indított hivatalos vizsgálat, intézkedés
vagy ellenőrzés, feltéve, hogy azok a biztosított személyes adatkezelési tevékenységével van
összefüggésben. Nem minősül biztosítási eseménynek az ügyvédi tevékenységet érintő
átfogó, nem egy biztosítottat érintő ellenőrzés. Az Egyesület megtéríti a vizsgálat, intézkedés
vagy ellenőrzés kapcsán a biztosítottnál felmerülő indokolt és igazolt jogi tanácsadással
kapcsolatos költségeket, feltéve, hogy a jogi tanácsadás szükségességét és a költségek
mértékét előzetesen jóváhagyta, továbbá a vizsgálat, intézkedés vagy ellenőrzés
eredményeképpen az adatvédelmi jogszabályok megsértése miatt kiszabott bírságot.
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2. Kizárt kockázatok: Jelen kiegészítő feltételek alapján az Egyesület az ügyvédi
felelősségbiztosítási feltételek IX. fejezetében foglaltakon túlmenően nem téríti meg azt a kárt
a) amely bármilyen versenyellenes vagy versenyt korlátozó magatartáson vagy mulasztáson
alapul, vagy azzal összefügg;
b) amely szerzői jogok, szabadalmak vagy know-how megsértése vagy szabadalom
nyilvántartásba vételi jogának elvesztése miatt következik be;
c) amely értékpapír tulajdonjogával, megvásárlásával, eladásával vagy értékpapír
adásvételével kapcsolatos ajánlattétellel összefüggésben következik be;
d) amely sztrájk, más hasonló munkavállalói megmozdulás, háború, invázió, bármely idegen
hatalom ellenséges cselekedete, ellenséges vagy háborús műveletek, polgárháború, zendülés,
lázadás, zavargás, katonai lázadás, felkelés, zendülés, forradalom következtében vagy azokkal
illetve az ellenük történő védekezéssel összefüggésben merült fel;
e) amely a biztosított vagy a károsult üzleti veszteségeként, elmaradt vagyoni előnyeként
jelentkezik;
f) amely a biztosított által bankszámlája vagy letéti számlája terhére elektronikusan
végrehajtott átutalás elvesztése vagy téves teljesítése következtében merült fel;
g) amely más biztosítás alapján megtérül;
h) amely a biztosított vagy alkalmazottja által végzett jogellenes adatgyűjtéssel kapcsolatban
merült fel;
i) a biztosított dologi kárát iletve személyi sérülésével – beleértve a pszichés jellegű
károsodásokat is – kapcsolatos kárát és sérelemdíját;
j) amely bármilyen közmű szolgáltatás hibájával vagy kimaradásával okozati összefüggésben
merül fel;
k) amely bármilyen harmadik személy által biztosított felhő alapú szolgáltatás hibájával vagy
kimaradásával okozati összefüggésben merül fel.
3. Mentesülés: Jelen kiegészítő feltételek alapján az ügyvédi felelősségbiztosítási feltételek X.
fejezetében foglaltakon túlmenően a jelen kiegészítő feltétel 1.d. pontjában meghatározott
biztosítási esemény szempontjából kirívóan súlyos gondatlanságnak minősül, és az Egyesület
mentesül az 1. d. pontban meghatározott költségek és adatvédelmi bírság megfizetése alól, ha
a biztosított az adavédelmi hatóság által korábban feltárt adatvédelmi szabályszegést
ismételten elköveti, illetve az adatvédelmi hatóság által korábban feltárt szabálytalanságot
vagy hiányosságot nem küszöböli ki, és az 1. d. pontban meghatározott költségek ezzel
összefüggésben merülnek fel illetve a bírság emiatt kerül kiszabásra.
4. Biztosítási összeg, önrészesedés: A jelen kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek alapján
megkötött kiegészítő biztosítás biztosítási összege – az Egyesület által káreseményenként és
évente kifizethető kártérítés felső határa –az 1. a-c. pontjaiban meghatározott biztosítási
események tekintetében káreseményenként és évente 10 000 000 Ft. Az 1. d. pontban
meghatározott biztosítási esemény tekintetében a biztosítási összegkáreseményenként és
évente 5 000 000 Ft. A biztosítottat terhelő önrészesedés káreseményenként 15 % de legalább
150 000 Ft.
5. Időbeli hatály: Az Egyesület a kiegészítő biztosítás hatálya alatt okozott, bekövetkezett és
bejelentett károkat téríti meg.
6. Fogalom meghatározások:
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Jelen kiegészítő felelősségbiztosítás értelmezésénél az abban használt fogalmakon az
alábbiakat kell érteni:
a/. Eszköz: Bármely hardver, szoftver vagy egyéb felszerelés, illetve annak bármely része
vagy részegysége, amely elektronikus adatok létrehozására, feldolgozására, tárolására,
védelmére, letöltésére, visszakeresésére, továbbítására vagy megjelenítésére alkalmas.
b/. Számítógépes rendszer: Valamennyi információtechnológiai és kommunikációs rendszer,
hálózat, szolgáltatás és megoldás, amely a biztosított saját rendszerének és hálózatának részét
képezi, vagy amelyet a biztosított ilyen szolgáltatás vagy megoldás nyújtására használ, vagy a
biztosított kizárólagos használatába bocsátották ügyvédi tevékenységének folytatása céljából.
c/. Üzleti titok: A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek
összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek
számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása
érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

d/. Adatvédelmi jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(2016. április 27.); az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló
2011. évi CXXII. törvény.
e/. Adatvédelmi hatóság: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve
minden más olyan hatóság, amelynek jogszabály alapján az ügyvédek adatkezelési
tevékenységével kapcsolatban vizsgálati, ellenőrzési és szankcionálási hatásköre van.
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6. számú Melléklet
1. sz. Záradék tartamengedményről
Szerződő felek a szerződés felmondásának jogát három évre kizárják, ezért az
Egyesület a biztosítás éves díjából 6 % engedményt nyújt. /Tartamengedmény/
A felmondási tilalom a 2018. január 1-én érvényes és hatályos felelősségbiztosítási
szerződéssel rendelkező biztosítottak vonatkozásában 2018. január 1-én, az ezt követően
szerződést kötő biztosítottak tekintetében az Egyesület kockázatviselése kezdetének napján
kezdődik.
Amennyiben a biztosítási szerződés a hároméves tartamon belül, a biztosított részéről
történő felmondás miatt szűnik meg, az Egyesület jogosult a szerződés hosszabb tartamára
tekintettel általa nyújtott díjengedmény visszakövetelésére / Ptk. 6:466.§.(4) bek./
A felmondási tilalom nem érinti az Egyesület azon jogát, hogy a biztosítás éves díját
szükség esetén – így különösen a limit összegének az Ügyvédi tevékenységről szóló
törvényben meghatározott éves emelkedése és a károk alakulása miatt- emelje.
Amennyiben a díjemelés mértéke meghaladja az előző naptári év díjának 15 %-os
mértékét, a biztosított jogosulttá válik a biztosítási szerződés felmondására anélkül, hogy a
már igénybe vett tartamengedmény visszafizetési kötelezettsége beállna.

2020. évi díjtájékoztató
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy tagdíjunk és ügyvédi felelősségbiztosítási díjaink
2020. évben nem változnak.
1.sz. Biztosítási feltétel esetén a 2020. évi fizetési kötelezettség ( biztosítási összeg: 12 millió forint) tartamengedményes
záradék nélkül az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradék nélküli
biztosítási díj

Tartamengedményes záradék nélküli
biztosítási díj és egyesületi tagdíj

Negyedéves

27.900 Ft

30.900 Ft

Éves

106.080 Ft

118.080 Ft

1.sz. Biztosítási feltétel esetén a 2020. évi fizetési kötelezettség ( biztosítási összeg: 12 millió forint) tartamengedményes
záradék megkötéssel az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradékkal
megkötött biztosítási díj

Tartamengedményes záradékkal
megkötött biztosítási díj és egyesületi
tagdíj

Negyedéves

26.250 Ft

29.250 Ft

Éves

99 840 Ft

111.840 Ft

2.sz. Biztosítási feltétel esetén a 2020. évi fizetési kötelezettség ( biztosítási összeg: 16 millió forint) tartamengedményes
záradék nélkül az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradék nélküli
biztosítási díj

Tartamengedményes záradék nélküli
biztosítási díj és egyesületi tagdíj

Negyedéves

37.500 Ft

40.500 Ft

Éves

142.560 Ft

154.560 Ft

2.sz. Biztosítási feltétel esetén a 2020. évi fizetési kötelezettség ( biztosítási összeg: 16 millió forint) tartamengedményes
záradék megkötéssel az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradékkal
megkötött biztosítási díj

Tartamengedményes záradékkal
megkötött biztosítási díj és egyesületi
tagdíj

Negyedéves

35.250 Ft

38.250 Ft

Éves

134.040 Ft

146.040 Ft

3.sz. Biztosítási feltétel esetén a 2020. évi díjfizetési kötelezettség ( biztosítási összeg: 24 millió forint) tartamengedményes
záradék nélkül az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradék nélküli
biztosítási díj

Tartamengedményes záradék nélküli
biztosítási díj és egyesületi tagdíj

Negyedéves

60.000 Ft

63.000 Ft

Éves

228.000 Ft

240.000 Ft

3.sz. Biztosítási feltétel esetén a 2020. évi díjfizetési kötelezettség ( biztosítási összeg: 24 millió forint) tartamengedményes
záradék megkötéssel az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradékkal
megkötött biztosítási díj

Tartamengedményes záradékkal
megkötött biztosítási díj és egyesületi
tagdíj

Negyedéves

56.400 Ft

59.400 Ft

Éves

214.320 Ft

226.320 Ft

4.sz. Biztosítási feltétel esetén a 2020. évi díjfizetési kötelezettség ( biztosítási összeg: 50 millió forint) tartamengedményes
záradék nélkül az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradék nélküli
biztosítási díj

Tartamengedményes záradék nélküli
biztosítási díj és egyesületi tagdíj

Negyedéves

88.500Ft

91.500 Ft

Éves

336.360 Ft

348.360 Ft

4.sz. Biztosítási feltétel esetén a 2020. évi díjfizetési kötelezettség ( biztosítási összeg: 50 millió forint) tartamengedményes
záradék megkötéssel az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradékkal
megkötött biztosítási díj

Tartamengedményes záradékkal
megkötött biztosítási díj és egyesületi
tagdíj

Negyedéves

83.190 Ft

86.190 Ft

Éves

316.200 Ft

328.200 Ft

5.sz. Biztosítási feltétel esetén a 2020. évi díjfizetési kötelezettség ( biztosítási összeg: 100 millió forint) tartamengedményes
záradék nélkül az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradék nélküli
biztosítási díj

Tartamengedményes záradék nélküli
biztosítási díj és egyesületi tagdíj

Negyedéves

112.500 Ft

115.500 Ft

Éves

427.560 Ft

439.560 Ft

5.sz. Biztosítási feltétel esetén a 2020. évi díjfizetési kötelezettség ( biztosítási összeg: 100 millió forint) tartamengedményes
záradék megkötéssel az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradékkal
megkötött biztosítási díj

Tartamengedményes záradékkal
megkötött biztosítási díj és egyesületi
tagdíj

Negyedéves

105.750 Ft

108.750 Ft

Éves

401.880 Ft

413.880 Ft

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kiegészítő biztosítása esetén a 2020. évi fizetési kötelezettség (biztosítási
összeg: 25 millió forint) az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradék nélküli
kiegészítő közbeszerzésre kötött
biztosítási díj

Tartamengedményes záradékkal
megkötött kiegészítő közbeszerzésre
kötött biztosítási díj

Negyedéves

39.000 Ft

36.660 Ft

Éves

148.200 Ft

139.320 Ft

Kiegészítő adótanácsadói tevékenységre kötött biztosítás esetén a 2020. évi fizetési kötelezettség (biztosítási összeg: 10 millió
forint) az alábbiak szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradék nélküli
kiegészítő adótanácsadói
tevékenységre kötött biztosítási díj

Tartamengedményes záradékkal
megkötött kiegészítő adótanácsadói
tevékenységre kötött biztosítási díj

Negyedéves

11.400 Ft

10.740 Ft

Éves

43.320 Ft

40.920 Ft

Adatvédemi kiegészítő biztosítása esetén a 2020. évi fizetési kötelezettség (biztosítási összeg: 10 millió forint) az alábbiak
szerint alakul:
Fizetési díjkategória

Tartamengedményes záradék nélküli
kiegészítő adatvédelemre kötött
biztosítási díj

Tartamengedményes záradékkal
megkötött kiegészítő adatvédelmi
kötött biztosítási díj

Negyedéves

13.500 Ft

12 690 Ft

Éves

51.300 Ft

48 240 Ft

Kiegészítő ingatlanközvetítői biztosítás esetén a 2020. évi fizetési kötelezettség (1,2,3 sz. biztosítások esetén) az alábbiak szerint
alakul, a 4.sz. és az 5.sz. biztosításnál a biztosítási limit és a díj megegyezik a 3.sz. biztosítás limitével és díjával:
1.sz. kieg. ingatlanközv.
bizt. esetén
Fizetési díjkategória

2.sz. kieg. ingatlanközv.
bizt. esetén

3.sz. kieg. ingatlanközv.
bizt. esetén

Tartameng.
záradék

Tartameng.
záradékkal

Tartameng.
záradék

Tartameng.
záradékkal

Tartameng.
záradék

Tartameng.
záradékkal

nélküli

megkötött

nélküli

megkötött

nélküli

megkötött

biztosítási díj

biztosítási díj

biztosítási díj

biztosítási díj

biztosítási díj

biztosítási díj

Negyedéves

13.950 Ft

13.125 Ft

18.750 Ft

17.625 Ft

30.000 Ft

28.200 Ft

Éves

53.040 Ft

49.920 Ft

71.280 Ft

67.020 Ft

114. 000 Ft

107.160 Ft

Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló
jelentés
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Összefoglaló
2016. január 1-jétől lépett hatályba a Szolvencia II néven ismert új, egységes szabályozási rendszer,
mely előírja a biztosítóknak a „Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés” ("SFCR")
készítését és nyilvánosságra hozatalát. A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (a
továbbiakban: MÜBSE, Biztosító, vagy Egyesület) 2019 vonatkozásában a jelentést a honlapján teszi
közzé.
A jelentés magában foglalja az Egyesület üzleti tevékenységét és teljesítményét, irányítási rendszerét,
kockázati profilját, a szavatolótőke értékelést és a tőkekezelést.
Az Egyesület stratégiai céljai és üzleti profilja az elmúlt évben jelentősen nem változtak. Az Egyesület
feladata, a Küldöttgyűlése által elfogadott, 2018-2020-ra vonatkozó hároméves stratégia és cselekvési
terv végrehajtása. A stratégiában szereplő fejlesztések alapvető célja az, hogy a MÜBSE a jelentősen
változó körülmények között is a magyar ügyvédi kar igényeinek megfelelő kiszolgálásával folytassa
tevékenységét, tartsa meg piaci részesedését, korszerűsítse termékkínálatát és belső működését,
növelje gazdasági erejét és tartsa fenn a piaci átlagot meghaladó szolvencia helyzetét. A stratégia
megvalósítása a terveknek megfelelően haladt, de a változó körülmények miatt 2019-ben két új
projektet indítottunk.
Az Egyesület irányítási rendszerében nem történt változás.
2019-ben eredményes évet zárt az Egyesület. Az Egyesület tőkehelyzete továbbra is stabil. A szavatoló
tőke megfelelési mutató 545 százalékos. A szavatolótőke szükségletet továbbra is a minimális szavatoló
tőke határozza meg, melynek az értéke 2019-ben 1 178 ezer forint volt.
A Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentést az Egyesület Igazgatótanácsa 2020. április
06. napján elfogadta.
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A. Üzleti tevékenység és teljesítmény bemutatása
A.1 Üzleti tevékenység
A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület, Biztosító, vagy
MÜBSE) címe: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8.
Az Egyesület célja: Az Egyesület tagjai részére felelősségbiztosítási szolgáltatást nyújt, valamint a
tagdíjakból segélyeket biztosít és szakmai továbbképzést szolgáltat.
Az Egyesület tevékenységi köre: Az Egyesület céljainak elérése érdekében a tagjai rendszeresen
tagdíjat, a biztosítottak felelősségbiztosítási díjat is fizetnek, továbbá a közgyűlés határozata alapján
rendkívüli befizetéseket teljesíthetnek. A tagoknak az Egyesületbe történő belépéskor a közgyűlés
által meghatározott egyszeri vagyoni hozzájárulást kell fizetni. Az Egyesület szolgáltatásait a befizetett
tagdíjakból, biztosítási díjakból és az egyesületi vagyon hasznosításából származó források terhére
nyújtja. Az Egyesület minden bevételét és nyereségét tagjai javára a szolgáltatások biztosítására
fordítja. Az Egyesület tevékenységi körében tagjai érdekvédelmét és érdekképviseletét is ellátja. Az
Egyesület tevékenységét a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Bit.) 1. számú melléklet A. Rész 13. pontjában meghatározott ágazati
besorolás szerint végzi.
Az Egyesület tevékenysége az általános felelősségbiztosítás, azon belül ügyvéd szakmai felelősség
biztosítás. Az Egyesület kizárólag Magyarországon nyújt szolgáltatást.
Az Egyesület könyvvizsgálója:
Moor Stephens K-E-S Kft., H-1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1.
A könyvvizsgálatért felelős természetes személy:
dr. Sugárné Kéri Anna 2019.-ben haláláig
Biztosítási minősítésű könyvvizsgálói száma: 000691
Tatár Emese 2019. november 21-től
Biztosítási minősítésű könyvvizsgálói száma: 006433
A Biztosító felügyeletéért felelős hatóság neve és elérhetősége:
Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Az Egyesület sem más biztosítóban, sem más vállalkozásban nem rendelkezik tulajdoni hányaddal,
részesedéssel, valamint nincs jelentős, többségi, illetve közvetlen irányítást biztosító befolyása más
biztosítók, illetve vállalkozások felett.
A Biztosító egyesületi formában működik, tagjai nem tulajdonosok. A Bit rendelkezései alapján az
Alapszabály XI. Fejezet 11.4. pontja szerint az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a tagok
részesedhetnek a biztosítási célú kötelezettségek kiegyenlítése után fennmaradt vagyonból.
Az Egyesület tagja lehet:
• az ügyvédi kamarába tagként bejegyzett ügyvéd,
• az ügyvédi kamaráknál nyilvántartott ügyvédi iroda,
• alkalmazott ügyvéd,
• európai közösségi jogász,
• alkalmazott európai közösségi jogász
• külföldi jogi tanácsadó,
• ügyvédek és ügyvédi irodák alkalmazottai
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Az Egyesület tagjainak kötelessége:
•
•
•
•

az Egyesület tevékenységének támogatása,
az Alapszabály és mellékleteinek, a Küldöttgyűlés és az Igazgatótanács határozatainak
betartása,
az Egyesületbe történő belépéskor az egyszeri vagyoni hozzájárulás megfizetése,
a megállapított tagdíj és felelősségbiztosítási díj esedékesség szerinti megfizetése.

Az Egyesületi taglétszám alakulása 2019-ben:
A teljes egyesületi taglétszám 2019. január1. napján

11.481 fő

Aktív létszám 2019. január 1. napján

10.556 fő

Teljes egyesületi taglétszám 2019. december 31. napján

11.369 fő

Aktív létszám 2019. december 31. napján /Biztosítotti állomány/

10.582 fő

Szünetelő tag

787 fő

Tagok létszámának változása

-112 fő

ebből az aktív tagok létszámának változása

30 fő

Lényeges üzleti és egyéb események
Az Egyesület aktív biztosítottjainak száma 30 fővel emelkedett. A bruttó biztosítási díjbevétel enyhén
csökkent, míg a nettó díjbevétel jelentősebben emelkedett az előző időszakhoz képest. Az Egyesület
eredményes évet zárt.
Az Egyesület 2018. decemberében hároméves határozott időtartamra Quota Share típusú arányos
viszontbiztosítási szerződést kötött, mely 2019. január 1. napján lépett hatályba. A viszontbiztosítási
jutalék mértéke a befolyt Viszontbiztosítási Díj 34%-a. 2019. decemberében a viszontbiztosítási
szerződés módosítása került az elszámolásra vonatkozóan. A módosított szerződés 2020. január 1.
napjával lép hatályba. A kapott jutalék ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesület 2019-ben
eredményes évet zárhatott.
A 2017.11.13.-án tartott Küldöttgyűlés elfogadta a MÜBSE hároméves 2018-2020-ra vonatkozó
stratégiáját és cselekvési tervét.
A stratégiában szereplő fejlesztések alapvető célja az, hogy a MÜBSE a jelentősen változó körülmények
között is a magyar ügyvédi kar igényeinek megfelelő kiszolgálással folytassa tevékenységét, tartsa meg
piaci részesedését, korszerűsítse termékkínálatát és belső működését, növelje gazdasági erejét és
tartsa fenn a piaci átlagot meghaladó szolvencia helyzetét.
A cselekvési terv teendőit 11 nagyobb projektbe foglaltuk össze, melyek magukban foglalják
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•
•
•
•
•

a termékkínálat korszerűsítését, a tagok igényei szerinti bővítését,
a tagság megtartását és bővítését célzó megoldások fejlesztését.
a tagokkal történő kommunikáció erősítését klasszikus és online eszközökkel egyaránt,
a MÜBSE működésének korszerűsítését informatikai fejlesztésekkel, munkaszervezési
módszerekkel,
a gazdálkodás eredményességének javítását kontrolling módszerek bevezetésével és a
viszontbiztosítási rendszer átstrukturálásával.

Mindezen fejlesztések eredményeit az Egyesület tagsága élvezheti a biztosítások piacképes díjai,
egyedülálló biztosítási és egyéb szolgáltatásaink által. 2018. évben a 11 projektből 6 projekt sikeresen
lezárult 5 projekt teljesítése folytatódott 2019. évben és további két új stratégiai projekt indításról
döntött az Igazgatótanács.
Mindezen fejlesztések eredményeit az Egyesület tagsága élvezheti a biztosítások piacképes díjai,
egyedülálló biztosítási és egyéb szolgáltatásaink által. 2018. évben a 11 projektből 6 projekt sikeresen
lezárult 5 projekt teljesítése folytatódott 2019. évben és további két új stratégiai projekt indításról
döntött az Igazgatótanács.
2019-ben a következő projekteken dolgoztunk sikeresen:
•

•

Nyitott projektek:
o Bővülő termékkínálat
o Külső és belső kommunikáció és marketing tevékenység erősítése
o Online oktatási rendszer beindítása
o IT fejlesztés - Rendszerfejlesztések (tagnyilvántartó, káreset nyilvántartó)
o IT fejlesztés - Új Portál (website) kialakítása
Új projektek:
o Az Egyesület befektetésének strukturális átalakítása és annak menedzselése
o Megfelelőség 2019. /Az MNB 27/2018 (XII. 30.) és 17/2019 sz. ajánlásai alapján/

A befektetések strukturális átalakítására indított projekt 2019. decemberében befejeződött. A
Megfelelőség 2019. projekt 2020. áprilisában zárul le.
Alkalmazottak száma
Az Egyesületben alkalmazásban 9 főállású és 4 részmunkaidős alkalmazott van. Teljes munkaidős
egyenértékben kifejezve 11.
Összehasonlító adatok
A 2019-es üzleti évet eredményesen zárta az Egyesület, bár az eredmény kisebb, mint a 2018-as.
Ennek oka egyrészt a viszontbiztosítási struktúra változás, másfelől pedig a befektetési eredmények
csökkenése
Megnevezés
Megszolgált díjak, viszontbiztosítás
nélkül
Egyéb biztonságtechnikai bevétel
Károk ráfordításai
BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY
ADÓZÁS ELŐTT EREDMÉNY

2019

2018

Változás

686 164

526 307

159 857

111 091
252 116
213 843
243 383
243 383

111 707
-8 373
279 475
403 720
403 720

-616
260 489
-65 632
-160 337
-160 337
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Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDÉNY

0
243 383

0
403 720

0
-160 337

A tőkehelyzet 2019-ben tovább erősödött.
(e Ft)

2019

2018

Változás

Jegyzett tőke
Tőketartalék
Értékelési tartalék 20%-a
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Alárendelt kölcsöntőke
Immateriális javak könyv szerinti értéke

500
110 916
0
3 989 684
243 383
0
18 926

500
105 912
0
3 585 964
403 720
0
5 911

0
5 004
0
403 720
-160 337
0
13 015

Összesen

4 363 409

4 102 007

261 402

A szavatoló tőkeszükséglet változása.
Alapvető szavatolótőke szükséglet
Millió Ft
Piaci kockázat
Partner általi nemteljesítési kockázat
Életbiztosítási kockázat
Egészségbiztosítási kockázat
Nem-életbiztosítási kockázat
Diverzifikáció
Immateriális javakkal kapcsolatos kockázat
Alapvető szavatolótőke szükséglet
Működési kockázat
Szavatolótőke szükséglet

2019

2018

Változás

364
92
0
0
410
-204
0
662
48
710

213
109
0
0
448
-165
0
605
58
663

151
-17
0
0
-38
-39
0
57
-10
47

A szavatolótőke szükséglet 7 százalékkal nőtt. A piaci és a működési kockázat tekintetében növekedés
van. A piaci kockázat növekedése alapvetően a kitettség növekedésére vezethető vissza. A neméletbiztosítási kockázat a legjobb becslés miatt változott.

A.2 Biztosítási tevékenység bemutatása
Az Egyesület kizárólag ügyvéd szakmai felelősség biztosítási fedezetet nyújt tagjainak.
Az ügyvédi tevékenységről szóló módosított 2017 évi LXXVIII. törvény értelmében az ügyvéd a
tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint felel. Az
ügyvédi tevékenység által okozott kár megtérítését, a személyiségi jogsértés miatt járó sérelemdíj
megfizetésének a fedezetét felelősségbiztosítással kell biztosítani, és azt ügyvédi tevékenységének
tartama alatt fenntartani. Ugyanezen törvény 58.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében „Kérelmére a
területi kamarába ügyvédként fel kell venni azt, aki az ügyvédi tevékenységével okozott károk
megtérítésének, illetve sérelemdíj megfizetésének a fedezetét felelősségbiztosítás biztosítja.”
Az Egyesület 1991 óta művelt szakmai felelősség biztosítása jelenleg öt különböző limit összegre nyújt
fedezetet az Egyesület tagjai számára. Ezek alapvetően csak a fizetett díjban, illetve szolgáltatási
limitben különböznek, a feltételeik egyébként megegyeznek. Kiegészítő biztosítást lehet kötni
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ingatlanközvetítésre bármely módozatra az alapdíj feléért, továbbá lehetőség van adótanácsadói,
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és adatvédelmi felelősségre vonatkozó kiegészítő
biztosítás megkötésére külön díj ellenében.
A különböző szintekhez tartozó kárkifizetési maximumok a következőképpen alakultak:
Feltétel
1. számú
2. számú
3. számú
4. számú
5. számú

Kár maximum
eseményenként
11 m Ft
16 m Ft
24 m Ft
50 m Ft
100 m Ft

Kár maximum
évente

Ügyvédi önrész %

17,6 m Ft
24 m Ft
40 m Ft
50 m Ft
100 m Ft

Ügyvédi önrész
minimum

15
15
15
15
15

100 000
150 000
300 000
600 000
1 200 000

A biztosítottak tartamengedményről szóló záradékkal is megköthetik a biztosításokat.
Az Egyesület díjbevételének alakulása az elmúlt két évben:
(eFt)
Bruttó díj
Nettó díj

2019 év
1 240 534
686 164

2018 év
1 276 590
526 307

Változás
-36 056
159 857

A bruttó díj kis mértékű csökkenése mellett az új viszontbiztosítás miatt a nettó díj jelentősen
megnövekedett. Az Egyesület 20 éven keresztül szinte egyedül foglalkozott az ügyvédi szakmai
felelősség biztosítással, az elmúlt években azonban több üzleti biztosító is a piacra lépett. Azonban
egyik sem nyújtja azt a teljes körű szolgáltatást, amit az Egyesület biztosít. Az Egyesület mindent
megtett annak érdekében, hogy az általa nyújtott feltételrendszer - az alacsonyabb díjú konkurencia
díjával szemben- a minőségi munkára, továbbá egyéb kedvezmények bevezetésére törekedjék. Az
Egyesület törekszik arra is, hogy a biztosítási díj – legalábbis a kármentes tagok esetében - közeledjen
az üzleti biztosítók által nyújtott - anyagilag előnyösebb - ajánlathoz.
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Biztosítási tevékenység eredményének bemutatása
Az Egyesület biztosítástechnikai eredménye 2018-hoz képest csökkent, a kárráfordítás, illetve az egyéb
biztosítástechnikai ráfordítás növekedése miatt. A kárráfordítás növekedése mögött, jelentős részben
az új viszontbiztosítási szerződés struktúrája áll. Az alábbi táblázat az Egyesület főbb eredmény számait
tartalmazza a magyar számviteli szabályok szerint (Ezer Ft-ban):
2019

2018

Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési
eredmény
Egyéb biztosítástechnikai bevétel

686 164

526 307

Változás
159 857

0

0

0

111 091

111 707

Károk ráfordításai

252 116

-8 373

0

0

-616
260 489
0

46 621

31 085

15 536

0

0

-910

-87

-6 526

66 999

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

292 111

268 915

Biztosítástechnikai eredmény

213 843

279 475

0
-823
-73 525
23 196
-65 632

(ezer Ft)

Matematikai tartalékok változása
Eredménytől függő és független díj-visszatérítési
tartalék vált.
Káringadozási tartalék változása
Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása Törlési t.
Nettó működési költségek

Kármentességi díjjóváírás
A Kármentességi díjengedményről a 2018. május 14. napjától hatályos Alapszabály 9.7. pontja
rendelkezik:
„Azoknak a tagoknak, akik a tárgyévet megelőző, a külön szabályzatban meghatározott naptári
időszakban érvényes biztosítási szerződéssel rendelkeztek és folyamatosan kármentesek voltak, az
Egyesület kármentességi díjengedményt nyújt az e célra képzett tartalék terhére. A kármentességi
díjengedmény rendszerét, jogosultak körét az Igazgatótanács szabályzatban állapítja meg. A
díjengedmény mértékét az Igazgatótanács évente határozza meg. Az Igazgatótanács által elfogadott
határozat a Szabályzat melléklete.
A díjengedmény mértékének meghatározása szempontjából a tag érvényes ügyvédi
felelősségbiztosítási feltételét kell figyelembe venni. A díjengedményt az Egyesület elsősorban
díjjóváírással teljesíti.”
Az idei jóváírásra elkülönített összeg az Eredménytől független díjvisszatérítési tartalékba került. A
képzés módszertanában nem volt változás.
Az Igazgatótanács elfogadta a Kármentességi díjengedmény rendszeréről szóló szabályzatot, mely
2018. október 1. napjától hatályos.
A kármentességi díjengedmény mértéke:
• legalább 3 év kármentesen eltöltött időszak esetén 1 havi biztosítási díj
• legalább 6 év kármentesen eltöltött időszak esetén 2 havi biztosítási díj
• legalább 9 év kármentesen eltöltött időszak esetén 3 havi biztosítási díj
• legalább 12 év kármentesen eltöltött időszak esetén 4 havi biztosítási díj
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A.3 Befektetési tevékenység bemutatása
Az Egyesület befektetéseit megosztva, részben saját értékpapírszámlán kezeli, részben kiszervezett
feladatként végezteti el. Értékpapírszámlával 2019 első félévében az MKB Banknál és a Raiffeisen
Banknál rendelkeztünk, ezeken a számlákon 2019-ben államkötvényekből álló portfóliót tartottunk, az
évközben jóváírásra kerülő kamatokból szintén államkötvényt vásároltunk.
A Raiffeisen Bank számláját harmadik negyedévben megszüntettük, a kezelt portfolió szétosztásra
került az MKB Bank, Generali Alapkezelő Zrt.- és az újonnan szerződött MKB Pannónia Alapkezelő Zrt.
között.
2019 elején portfóliókezelési szerződéssel rendelkeztünk a K&H Alapkezelő Zrt.-vel és a Generali
Alapkezelő Zrt.-vel. Év közben portfoliókezelő váltásra került sor, a K&H Alapkezelő Zrt. helyét az MKB
Pannónia Alapkezelő Zrt. vette át. A váltás kapcsán a harmadik negyedévben értékpapír transzfereket
hajtottunk végre a K&H Alapkezelőtől a Generali Alapkezelő Zrt. és MKB Pannónia Alapkezelő Zrt. felé,
ezáltal a K&H által kezelt portfolió 2019.09.30-ra megszűnt.
A letétkezelést továbbra is a K&H Bank látja el Generali Alapkezelő Zrt. számára, az MKB Pannónia
vonatkozásában pedig az MKB Bank Zrt.
A pénzügyi eszközeink összetétele és lejárati szerkezete összetett. Míg az MKB Pannónia Alapkezelő
Zrt. portfóliójában lejáratig tartott államkötvények szerepelnek, addig a Generali Alapkezelő Zrt.
forgatási célú befektetéseket eszközöl, ebben a portfolióban az államkötvények mellett vállalati
kötvények és részvényalapok is szerepelnek.
A befektetési struktúrával foglalkozó projekt rögzítette, hogy az Egyesület a pénzügyi eszközeinek
legalább 75%-át portfóliókezelőknél tartja, ennek pedig maximum 30%-a lehet a forgatási célú
befektetés.
Befektetésből adódó bevételek eszközosztályonként:
(ezer Ft)
Diszkontkincstárjegyek és államkötvény
értékpapírok kamata
Részvények árfolyamnyeresége és
átváltási nyeresége
Lekötött bankbetétek kamata
Összesen

2018

2019

Változás

323 022

153 544

-

-

2 119

2 119

-

-

-

323 022

155 663

-

169 478

167 359

A portfólió kezelési és letétkezelési díj 2019 évben leszámlázott összege 16 millió Ft volt.
Az Egyesület mérlegében nincs a saját tőkében közvetlenül elismert bármely nyereségekre vagy
veszteségekre vonatkozó tétel. Az Egyesület nem fektet értékpapírosított eszközbe.
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A.4 Egyéb tevékenységek bemutatása
Az Egyesület segélyezési tevékenysége
2019-ben 40.000.000.- Ft állt rendelkezésre segélyek nyújtására. Ez az összeg lehetőséget biztosított
arra, hogy ne csak igazolt betegség, gyermek születése, és haláleset esetén kerüljön segély
megállapításra, hanem a fiatal ügyvédek által önálló praxis indítása esetén, továbbá kivételes esetben
méltányosságból is.
2014-ben 295 fő, 2015-ben és 2016-ban 297 fő, 2017-ben 283 fő, 2018-ban 278 fő részesült 2019-ben
298 fő részesült segélyben. Továbbra is minden fórumot felhasználunk arra, hogy tájékoztassuk
tagjainkat a segély igénybevételének lehetőségéről.

A 2019. évi segélykeret összege

40.000.000.- Ft.

Segélykifizetés összege

30.740.000.- Ft

Maradvány

9.260.000.- Ft

A maradvány összeg kevesebb lesz, mert egy ügyben a megállapított segély kifizetésére 2019.
december 31. napjáig nem került sor. A méltányosság jogcímen 15 kérelem került kedvező elbírálásra.
2019. június 1. napjától 30 évről 35 évre emelkedett a praxisindítási segély életkori felső határa.
Segélyek megoszlása jogcímek alapján:

Segély jogcíme

fő

Ft

Betegség:

55

5.600.000.- Ft.

Szülés:

132

13.420.000.- Ft.

Temetés:

60

6.100.000.- Ft.

Méltányosság:

15

2.020.000.- Ft.

Praxisindítási

36

3.600.000.- Ft

Mindösszesen:

298

30.740.000.- Ft.

A.5 Egyéb információk
A veszteség rendezésének módja
Amennyiben más források nem elégségesek az Egyesület tárgyévi kötelezettségeinek teljesítésére, a
veszteség rendezésének módja a tagok által az Alapszabály X. fejezetében meghatározottak szerint
teljesítendő pótlólagos befizetés. Szolgáltatás csökkentésre a Bit. értelmében nincs lehetőség.
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A tagok által teljesítendő kötelező pótlólagos befizetés
Amennyiben az ügyvédi felelősségbiztosítási feltétel szerinti szolgáltatás az Egyesület vagyonából, a
befolyt biztosítási díjakból, a viszontbiztosításból és a biztosítástechnikai tartalékból nem fedezhető és
az Egyesület veszteségessé válik, a tagok kötelesek a veszteséget minden esetben pótlólagos
befizetéssel rendezni. A pótlólagos befizetést és annak mértékét az Igazgatótanács rendeli el, és azt az
Egyesület tagjai egyenlő arányban teljesítik. A tagsági viszony megszűnését követően a volt tag
pótlólagos befizetésre nem kötelezhető. A pótlólagos befizetési kötelezettség alapján az Egyesület
tagja által teljesítendő befizetés nem haladhatja meg az Egyesület tagja által a pótlólagos befizetési
kötelezettség teljesítése nélkül az Egyesület részére bármilyen jogcímen évente teljesített befizetések
100 %-át (száz százalékát).
Amennyiben a tag nem tesz eleget pótlólagos befizetési kötelezettségének, az Igazgatótanács jogosult
a tag kizárását kezdeményezni a Küldöttgyűlésnek. Ez nem mentesíti a tagot befizetési kötelezettsége
teljesítése alól.
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B. Irányítási rendszer
B.1 Általános információk az irányítási rendszerről
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
•
•
•
•
•

Küldöttgyűlés
Igazgatótanács
Felügyelő Bizottság
Kárrendezési Bizottság
Panasz Bizottság.

Az Egyesület szervezeti ábrája:

Küldöttgyűlés
Az Egyesületnél vezető állású személyek az Igazgatótanács tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai és az
ügyvezetők. Az Egyesület tagjai az Egyesület Küldöttgyűlésén küldöttek útján vesznek részt.
Az Egyesület legfőbb szerve az 50 tagú Küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlés a küldöttek összessége, mely
évente legalább egyszer ül össze (rendes Küldöttgyűlés). A küldötteket a tagok köréből
létszámarányosan 5 évre választják a budapesti területi régiók küldöttválasztó gyűlésein és a Megyei
Területi Küldöttválasztó Gyűléseken. Az adott terület egyesületi tagjainak létszámarányát az
Igazgatótanács ötévente a Területi Küldöttválasztó Gyűlések lebonyolítását megelőző 60 nappal
állapítja meg. A küldötteket az Egyesület budapesti régióinak küldöttválasztási területeihez és megyei
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küldöttválasztási területéhez tartozó tagjainak gyűlése (Területi Küldöttválasztó Gyűlés) titkos, írásbeli
szavazással választja meg az adott küldöttválasztási területhez tartozó tagok közül.
A rendes Küldöttgyűlést minden év május 15. napjáig össze kell hívni. Indokolt esetben ettől az
Igazgatótanács eltérhet. A Küldöttgyűlést 60 napon belül össze kell hívni, ha az érvényesen
megválasztott küldöttek 1/3-a a cél megjelölésével, vagy a Felügyelő Bizottság, ill. a Magyar Nemzeti
Bank (továbbiakban: Felügyelet) írásban kezdeményezi (rendkívüli Küldöttgyűlés).
A Küldöttgyűlést az Igazgatótanács hívja össze.
A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Az Alapszabály és mellékleteinek elfogadása, módosítása, a jelenlévő küldöttek
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával.
Az Alapszabály 9.1. pontjában részletezett rendelkezések kizárólag a Felügyelet egyetértésével
módosíthatók a tőketartalék; a lekötött tartalék; az értékelési tartalék 20%-a; az
eredménytartalék; a mérleg szerinti eredmény; és az alárendelt kölcsöntőke tekintetében.
Az Egyesület céljának (Alapszabály II. fejezet, 2.1. pontja) módosításához és az Egyesület
megszűnéséről szóló Küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Más biztosító egyesülettel történő egyesülésének vagy szétválásának elhatározása, az
Alapszabály 11.1. pontjában foglalt feltételek szerint.
Döntés az Egyesület biztosító részvénytársasággá történő átalakulásáról a Küldöttgyűlés tagjai
háromnegyedének a hozzájárulásával [Bit. 27. § (2) bek.].
Az Egyesület Igazgatótanácsának megválasztása, tagjainak visszahívása, felmentése.
A Tisztségviselők megválasztása, visszahívása, felmentése.
Az Igazgatótanács éves beszámolójának megtárgyalása.
A Kárrendezési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése.
A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, elnöke beszámolójának
elfogadása.
Az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztása, felmentése.
A tag kizárása.
Az Egyesület hároméves fejlesztési stratégia és cselekvési tervének elfogadása
Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása, ennek részeként az Elnökség, a Felügyelő
Bizottság és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása, az előző évről szóló számviteli beszámoló
elfogadása.
Az Igazgatótanács ügyrendjének jóváhagyása.
Döntés az Egyesület eredményének felhasználásáról.
Az egyesületi tagdíj, és az egyszeri vagyoni hozzájárulás mértékének, ill. az egyesületi
szolgáltatásoknak a meghatározása.
Döntés a vezető tisztségviselők vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről.
Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület vezető tisztségviselőivel
vagy ezek közeli hozzátartozójával, ill. hozzátartozójával köt, ide nem értve az ügyvédi
felelősségbiztosítási szerződéseket.
A Küldöttgyűlés által hatáskörébe vont ügyek.
Döntés az Egyesület megszűnése után fennálló vagyon felosztásáról.
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•
•

Az egyes tagoknak a jogutód részvénytársaság saját tőkéből történő vagyoni részesedésének
meghatározása az Egyesület átalakulása esetén a Bit. alapján.
Amennyiben az Igazgatótanács a Küldöttgyűlést a Ptk.3:81. § (1) bekezdés a)- c) pontja alapján
hívta össze (Alapszabály 6.7. pont) a küldöttek kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszűnéséről dönteni.

A törvényben és a Magyar Ügyvédi Kamara Szabályzatában meghatározottak szerint köteles a
Küldöttgyűlés eljárni a biztosítási szolgáltatás mértékének meghatározása során.

Az Igazgatótanács
Az Igazgatótanács az Egyesület ügyvezető, ügyintéző és képviseleti szerve.
A Küldöttgyűlés 9 tagú elnökséget választ 5 évre, nyílt szavazással. Az Igazgatótanács tagjának
megbízatása elfogadó nyilatkozattal jön létre. A megbízatás megszűnik a megbízatás időtartamának
lejártával, mely a következő Igazgatótanács megválasztásáig tart. Megszűnik az Elnökségi tag
megbízatása továbbá lemondással, halálával, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával, valamint vele szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkezésével. Amennyiben az öt éves választási cikluson belül szükségessé válik az Elnökségbe új
tag választása, úgy az újonnan megválasztott Elnökségi tag megbízatása a korábban megválasztott
Elnökségi tagok megbízatásához igazodik. Az Igazgatótanács két Küldöttgyűlés között a Küldöttgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével a Küldöttgyűlés hatáskörét gyakorolja, irányítja,
szervezi és segíti az Egyesület tevékenységét. Az Igazgatótanács jogosult eseti bizottság létrehozására.
Az Igazgatótanács testületként jár el.
Az Igazgatótanács feladata különösen:
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Az Igazgatótanács jogosult a viszontbiztosítási szerződés megkötésére
Az Igazgatótanács jogosult az éves felelősségbiztosítási díj megállapítására valamennyi
biztosítási feltételre vonatkozóan, a biztosítási feltételben meghatározott időszak
figyelembevételével.
A biztosítási feltételek megállapítása, ill. módosítása
Ennek a három hatáskörének a módosítását az Igazgatótanács nem ruházhatja át. Az
Igazgatótanács a fenti döntéseiről a Küldöttgyűlést tájékoztatni köteles.
Megállapítja a tagdíjból a segélyezésre (segélyek folyósítására) fordítható tárgyévi összeg
tervezett mértékét. Megválasztja a segélyezési tevékenységet irányító tagot és két
munkatársát.
Az Igazgatótanács szükség szerint dönt az Alapszabály X. fejezetében részletezett pótlólagos
befizetésről és annak mértékéről abban az esetben, amennyiben az Egyesület pénzügyi
szükséghelyzetbe kerül.
Az Igazgatótanács feladata a Területi Küldöttválasztó Gyűlések és a Küldöttgyűlés összehívása,
azok lebonyolítása.
Az Igazgatótanács köteles a Küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az Egyesület
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy az Egyesület
céljainak elérése veszélybe került.
Az Egyesület fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló éves jelentés közzététel előtti
jóváhagyása.
Döntés az Egyesület biztosító részvénytársasággá történő átalakulásra vonatkozó indítványról.
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Az Igazgatótanács akkor határozatképes, ha legalább 5 tagja az elnökségi ülésen jelen van. Az
Igazgatótanács határozatait - amennyiben az Alapszabály másképp nem rendelkezik - a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével hozza. Minősített többségű határozat meghozatalához az összes
igazgatótanácsi tag kétharmadának / 6 tag/ szavazata szükséges.
Az Igazgatótanács tagja az a nagykorú egyesületi tag lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet igazgatótanácsi tag az,
• akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
- amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- akit az Egyesületnél a vezető állású tisztségéhez kapcsolódó feladatai ellátásától jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt.
• az a személy, akivel szemben az előző bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt
vádemelésre került sor, a büntető eljárás jogerős befejezéséig vezető állású személynek nem
választható meg. /Bit. 53. § (4) és (5) bekezdés/
Az Igazgatótanács tagjai: Elnök, Elnökhelyettes, Ügyvezető, a Kárrendezési Bizottság elnöke és további
megválasztott 5 tag.
Az Igazgatótanács összehívása:
Az Igazgatótanácsot legalább negyedévenként az elnök az ügyvezetővel együttesen hívja össze. A
meghívót elektronikus levélben kell megküldeni legkésőbb az ülés időpontját megelőző 8. napig. Az
Igazgatótanács ülésére a Felügyelő Bizottság elnökét és az Egyesület egyéb vezetőit meg kell hívni. Az
Igazgatótanács három tagjának indítványára rendkívüli igazgatótanácsi ülést kell összehívni. Az
Igazgatótanács ülését akkor is össze kell hívni, ha a Küldöttgyűlés határozata azt előírta. Ügyrendjét
maga állapítja meg, és azt a Küldöttgyűlés hagyja jóvá. Az Igazgatótanács bármely tagja és az első
számú vezető (ügyvezető) együttesen jogosultak az Egyesület képviseletére – ideértve a pénzforgalmi
számla feletti rendelkezést is. Az Egyesület második ügyvezetője is jogosult az Egyesület képviseletére
az Igazgatótanács bármely tagjával együttesen.

Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság feladata:
•
•
•

Ellenőrzi az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervét / Bit 22.§(2)/
Ellenőrzi, hogy az Egyesület működése megfelel-e a jogszabályoknak, a Felügyelet
ajánlásainak, az Egyesület szabályzatainak és az Alapszabályban foglaltaknak.
Ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását. A Felügyelő Bizottság évente köteles a Küldöttgyűlésen
munkájáról beszámolni és tájékoztatni a Küldöttgyűlést az Egyesület gazdálkodásáról. A
Felügyelő Bizottság az Egyesület pénzügyi és gazdasági ellenőrzését könyvvizsgáló bevonásával
végzi. A Felügyelő Bizottság jogosult szükség szerint külső szakértő felkérésére, melynek
költsége az Egyesületet terheli. A mérleg auditálás eredményét a Felügyelő Bizottság terjeszti
a Küldöttgyűlés elé saját jelentésében elfogadásra.

A Felügyelő Bizottság évente legalább 4 alkalommal, negyedévente legalább naptári negyedévente tart
ülést. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, a meghívó postai
elektronikus levélben úton történő megküldésével legkésőbb az ülés napját megelőző 8 nappal. A
Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja az FB ülésen jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén, ha az ülésen a Bizottság négy tagja van
jelen, az Elnök szavazata szerinti döntést kell hozni. A Felügyelő Bizottság Elnökének törekednie kell a
nyitott, szakmailag megalapozott vitákon alapuló, kellő kritikai hozzáállással megvalósuló
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kiegyensúlyozott döntés hozatalra, továbbá biztosítania kell a többségi állásponttól eltérő egyedi
álláspont jegyzőkönyvben történő rögzítését is, ha ezt a nemmel, vagy tartózkodással szavazó tag
kéri.A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság szükség esetében jogosult rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását kezdeményezni
az Igazgatótanács elnökénél. Amennyiben az Elnök a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül
annak nem tesz eleget, úgy a Felügyelő Bizottság jogosult a Küldöttgyűlés összehívására.

Kárrendezési Bizottság
Elnökét és tagjait a Küldöttgyűlés választja 5 évre, nyílt szavazással. Tagjainak a megbízatása az érintett
személy elfogadó nyilatkozatával jön létre és a következő Kárrendezési Bizottság megválasztásáig tart.
A Kárrendezési Bizottság feladata az Alapszabály mellékletét képező ügyvédi felelősségbiztosítási
feltételek alapján az Egyesülethez benyújtott kárbejelentések elbírálása. A Bizottság elnöke a
biztosítottat, illetve a biztosítottal szemben kárigényt bejelentő ügyfelet jogosult 15 napos határidő
biztosítása mellett hiánypótlásra felhívni, és egyben figyelmeztetni arra, hogy a Bizottság csak az ügy
érdemi elbírálásához szükséges összes irat beérkezését követően tud a kárrendezési ügyben érdemben
dönteni. Amennyiben a megküldött iratok tartalma alapján indokolt, úgy ismételt hiánypótlás
kiküldésére kerül sor 8 napos határidő biztosítása mellett. A Bizottság elnöke a károsultat is
megnyilatkoztathatja, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyben benyújtásra kerülő nyilatkozatait, és
azok mellékleteit a Bizottság a biztosított részére megküldhesse. Amennyiben a hiánypótlásra
megadott határidő, illetve az ismételt hiánypótlás teljesítésére szóló felhívás eredménytelenül telik el,
a Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján bírálja el a kárigényt.
A bizottság elnökből és négy tagból áll.
A Kárrendezési Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Igazgatótanács hagyja jóvá. A
Kárrendezési Bizottság szükség szerint ül össze, összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. A
Bizottság határozatképességét és döntéshozatalának módját ügyrendje szabályozza. A Kárrendezési
Bizottság határozata ellen az érdekelt fél panasszal élhet a Panasz Bizottsághoz. A Kárrendezési
Bizottság a panasz beérkezésétől számított 5 munkanapon belül továbbítja a panasz beadványt az
iratokkal együtt a Panasz Bizottság elnökéhez.

A Panasz Bizottság
A Panasz Bizottság feladata a Kárrendezési Bizottság határozata ellen benyújtott panaszok elbírálása
és a másodfokú határozat meghozatala. A Panasz Bizottság elnökből és két tagból áll. A Panasz
Bizottság tagjai: az Egyesület Igazgatótanácsának elnöke, elnökhelyettese és az Egyesület elsőszámú
vezetője. A Panasz Bizottság elnökét a Bizottság tagjai maguk közül választják meg. A Panasz Bizottság
a döntését a Bizottság elnökének írásbeli előterjesztése (határozati javaslat) alapján többségi
határozattal hozza meg. A Panasz Bizottság a panaszt az Egyesülethez történt beérkezést követő 30
napon belül bírálja el.
A Panasz Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
A Panasz Bizottság valamely tagjának tartós akadályoztatása esetén helyette az Igazgatótanács által
kijelölt igazgatótanácsi tag jár el, az akadályoztatás megszűnéséig

Egyesület tisztségviselői
Az Egyesület tisztségviselőinek hatáskörét az Egyesület Alapszabályának VII. Fejezete definiálja.
Az Egyesület nevesített tisztségviselői és egyéb vezetői:

18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elnök,
elnökhelyettes,
ügyvezető,
vezető aktuárius,
vezető jogász,
számviteli rendért felelős vezető,
belső ellenőrzési vezető (belső ellenőr),
vezető kockázatkezelő,
megfelelőségi vezető,
kárrendezési Bizottság elnöke,
Panasz Bizottság elnöke.

Az Egyesület tisztségviselői jogosultak az Egyesület bizottsági ülésein részt venni tanácskozási joggal.

Kontroll funkciók
Az Egyesület belső kontroll és kockázatkezelési rendszere három védelmi vonal mentén épül fel:
•
•
•

Operatív funkciók (Kockázat Tulajdonosok), melyek az első védelmi vonalat képviselik és a
szakterületükhöz kapcsolódó kockázatok végső felelősei;
Kockázatkezelési és Megfelelőségi funkció, melyek a második védelmi vonalat képviselik;
Belső Ellenőrzés, mely a harmadik védelmi vonalat képviseli.

A Kockázatkezelési és Megfelelőségi funkciók (második védelmi vonal) kiegészítik az operatív területek
által végzett tevékenységeket. Ezek a funkciók függetlenek a különböző operatív területektől és
közvetlenül riportálnak az Igazgatótanácsnak az Egyesület szabályzatainak megfelelően. A
kockázatkezelési rendszert végül a Belső Ellenőrzési funkció erősíti meg (harmadik védelmi vonal),
mely független az operatív területektől és a Felügyelőbizottságnak riportál.
Aktuáriusi funkció
A funkció részletes ismertetése megtalálható a B.6 fejezetben.
Megfelelőségi funkció
A Megfelelőségi funkció irányításáért a megfelelőségi vezető felelős, akivel szemben - a jogszabályi
előírásoknak megfelelően – alapvető elvárás, hogy szakirányú felsőfokú - így különösen közgazdasági,
biztosítási, pénzügyi vagy jogi - végzettséggel rendelkezzen.
A megfelelőségi vezető független a Biztosító más tevékenységét irányító vezetőjétől, velük sem alá
vagy-fölérendeltségi, sem más módon utasítási viszonyban nem áll ide nem értve az ügyvezető
igazgató irányítási tevékenységét. A megfelelőségi vezető rendelkezik a tevékenysége végzéséhez
szükséges felhatalmazással, szakképzettséggel, a feladat ellátásban közreműködő szakértőkkel és a
tevékenysége elvégzéséhez szükséges információkhoz való hozzáféréssel.
Az ügyvezető - első számú vezető - irányítása mellett működik a megfelelőségi vezető. A megfelelőségi
vezető tevékenységéről az igazgatótanácsnak évente írásban beszámol. A megfelelőségi vezető
rendszeresen beszámol az ügyvezető igazgatónak a megfelelőség területén szerzett tapasztalatairól. A
megfelelőségi funkció felelős azért, hogy a jogszabályi környezetben bekövetkező esetleges
változásoknak az Egyesületre gyakorolt hatásait felmérje, valamint feltárja és felmérje a megfelelőségi
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kockázatokat, ideértve azon intézkedések elégségességét is, melyek célja a törvényi meg nem felelés
elkerülése.
Kockázatkezelési funkció
A Kockázatkezelési funkció vezetője a vezető kockázatkezelő, akivel szemben - a jogszabályi
előírásoknak megfelelően – alapvető elvárás, hogy szakirányú felsőfokú - így különösen közgazdasági,
aktuárius szakértő, matematikusi, mérnöki, jogi vagy pénzügyi – végzettséggel rendelkezzen. A
Kockázatkezelési funkció – a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően – teljes hozzáférési
jogosultsággal rendelkezik minden olyan információhoz, rendszerhez és dokumentációhoz, mely a
kockázatkezelési tevékenység hatálya alá tartozik.
A Kockázatkezelési funkció vezetője az Igazgatótanács felé jelent. A Kockázatkezelési funkció feladata
továbbá:
•
•
•
•
•
•

az Igazgatótanács és egyéb funkciók támogatása a kockázatkezelési rendszer hatékony és
eredményes működtetésében,
a kockázatkezelési rendszer felügyelete, a kockázatkezelési szabályzat bevezetése,
a Szolvencia II-es szavatolótőke szükséglet számításának felügyelete,
ORSA Jelentés elkészítése és koordinálása
tanácsadói szerepet lát el az Igazgatótanács felé minden kockázattal kapcsolatos témakörben
tágabb értelemben vett kockázat feltárási folyamat részeként meghatározza és felméri az
esetlegesen felmerülő kockázatokat.

Belső Ellenőrzési funkció
A funkció részletes ismertetése megtalálható a B.4, B.5 fejezetekben.

Javadalmazási Politika
Az Egyesület a hároméves Stratégia és cselekvési terv szerint 2019. évben motiváló értékelési és
javadalmazási rendszert alakított ki, mely az egyéni teljesítményekre épülő változó bérelemeket
tartalmaz, és a munkavállalók tevékenységének értékelésén alapul.
A munkaviszonyban álló munkavállalók az éves költségvetésbe betervezésre kerülő jutalomban
részesülhetnek. A költségvetést az Igazgatótanács javaslata alapján a Küldöttgyűlés fogadja el.

B.2 Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények
Az Egyesület a nevesített tisztségviselőivel szemben elvárja, hogy rendelkezzenek a jogszabályi
előírások szerinti és a pozíció betöltéséhez/feladatok ellátásához szükséges képességekkel, tudással,
végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
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B.3 Kockázatkezelési rendszer, ideértve a saját kockázat- és szolvencia értékelést
A kockázat az Egyesület üzleti tevékenységének szerves része. A kockázat kezelés célja nem a
kockázatok minimalizálása, hanem annak biztosítása, hogy az Egyesület a kockázatait megfelelően
azonosítsa, mérje fel és kezelje annak érdekében, hogy a felmerült kockázatok mértéke ne
veszélyeztesse a folyamatos működést.
Az kockázatkezelési keretrendszer a következő folyamatokon alapul:
•
•
•

Kockázatok azonosítása, mérése,
Kockázatok kezelése és kontrollja,
Kockázatok riportálása (beleértve az ORSA Riportot).

Kockázatok azonosítása, mérése
Kockázat azonosítása, mérése alatt értjük a kockázat (meglévő vagy potenciális, belső vagy külső)
természetének megértését, hatásának elemzését, kiterjedésének behatárolását (limitek beállítása),
ellenőrzési szempontjainak és módszereinek meghatározását, mérhetőségének értelmezését
(kvalitatív, kvantitatív, ill. explicit vagy implicit), összefüggéseinek ismeretét és más kockázatokhoz való
viszonyítását.
A Standard Formulára alapozott Kockázati Térkép (lásd a lenti ábra) bemutatja a Szolvencia II Direktíva
által meghatározott, a kockázati tőke számszerűsítésekor alkalmazott standard megközelítésnek
megfelelően definiált és osztályozott főbb kockázatokat.
I. pillérben le nem fedett
kockázatok

A Standard Formulában lefedett I. pilléres kockázatok
Partner általi
Piaci kockázatok nemteljesítés
kockázata

Biztosítási
kockázatok
Nem-élet

Kamatláb

Díj és Tartalékolás Megfelelőségi kockázat

Likviditási
kockázat

Részvénypiaci

Katasztrófa (CAT) Belső csalás

Stratégiai kockázat

Ingatlanpiaci

Törlés

Nemteljesítési

Operációs kockázatok

Külső csalás

Kamatrés

Munkakörnyezet és
munkabiztonság

Devizaárfolyam

Ügyfél és termék

Koncentrációs

Eszközök fizikai sérülése

Reputációs
kockázat
Továbbterjedési
kockázat
Fokozódó
kockázat

Üzletmenet megszakadás,
rendszerhibák
Végrehajtás és
folyamatmenedzsment
A Standard Formula módszertana a kockázati tőkeszükséglet számszerűsítésére alkalmazott standard
megközelítés, amely a következő elemekre épül:
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•

Piac konzisztens számszerűsítési alapelvek alkalmazása a Saját Tőke azonosítására. A
kötelezettségek valós értéke (fair value) magában foglalja a jövőbeli cash flow-k legjobb
becslését (Best estimate of Liabilities) és egy további kockázati ráhagyást (Risk Margin).
• A Szavatolótőke Szükséglet (azaz Solvency Capital Requirement - SCR) értékelése, mint fő
kockázatmérési kritérium. A SCR az a tőke, amely a Rendelkezésre álló tőke maximális
veszteségeinek az elnyelésére szolgál. Meghatározása a Value-at-Risk megközelítést
alkalmazva 1 éves időhorizonton történik 99,5%-os valószínűségi szinten.
Az I. pillérben le nem fedett kockázati kategória tartalmazza azokat a kockázatokat, amelyek a korábbi
kategóriákba nem sorolhatók és nem generálnak tőkeszükségletet. Hatásuk lehet azonban az Egyesület
üzleti céljainak megvalósíthatóságára, de kezelésük és csökkentésük nem igényel tőkeszükséglet
számítást.

Kockázatkezelési rendszer
Az Egyesület belső kontroll és kockázatkezelési rendszere három védelmi vonal mentén épül fel:
•
•
•

Operatív funkciók (Kockázat Tulajdonosok), melyek az első védelmi vonalat képviselik és a
szakterületükhöz kapcsolódó kockázatok végső felelősei;
Kockázatkezelési és Megfelelőségi funkció, melyek a második védelmi vonalat képviselik;
Belső Ellenőrzés, mely a harmadik védelmi vonalat képviseli.

Az egyes kontrollfunkciók részletes ismertetése megtalálható a B.1 illetve a B.4-6 fejezetben.
Az Egyesület – méretére és összetettségére való tekintettel– nem állít fel a kockázatkezeléssel
kapcsolatosan külön bizottságokat. A második és harmadik védelmi vonal képviselői részt vesznek az
Elnökségi üléseken, támogatva evvel is annak munkáját.

ORSA folyamat
Az ORSA folyamat a kockázatkezelési rendszer kiemelten fontos eleme, amelynek célja a
fizetőképességi helyzet és a kockázati profil megfelelőségének értékelése a jelen szempontjából, illetve
jövőbe tekintő módon.
Az ORSA Riportnak hitelesen kell alátámasztania és dokumentálnia a kockázat értékelési folyamat
eredményét. Az ORSA Riportban található információknak kellőképpen részletesnek kell lenniük ahhoz,
hogy biztosítani tudják a releváns eredmények felhasználhatóságát a döntéshozási és tervezési
folyamat során.
Az ORSA Riport a következő fő elemekből áll:
•
•
•
•
•

Irányítási rendszerre vonatkozó megállapítások
Kockázatirányítás és - kezelés, mely ezek értékelését és a fejlesztendő területeket tartalmazza;
Üzleti terv aktualizálása/kiegészítése
Kockázati stratégia aktualizálása és a stratégia megfelelőségének alátámasztása
Kockázati mérőszámok és modellek eredményei, beleértve:
1.
a főbb kockázatok azonosításának és értékelésének eredményét,
2.
a kockázati profil kockázatok szerinti értékelését és a hozzájuk tartozó
tőkeszükségletet (mind aktuális, mind előre tekintő perspektívából).
A rendszeres ORSA Riport tartalmazza a teljes kockázati profil értékelését és minden évben az év
második negyedévében készül, figyelembe véve az előző évre vonatkozó év végi pénzügyi adatokat. A
Riportot a szabályozó által megszabott időintervallumon belül, de legkésőbb november 30-ig be kell
nyújtani az MNB-nek.
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Nem-rendszeres ORSA Riport az Egyesület kockázati profiljának jelentős megváltozása esetén készül.
A vezető kockázatkezelő felelőssége az olyan esetek azonosítása, amikor ad- hoc ORSA Riportot kell
készíteni. Ennek megfelelően bármely, a Kockázattulajdonosok által felvetett erre irányuló javaslatot
meg kell vizsgálni és értékelni kell az Igazgatótanács bevonásával. A nem-rendszeres ORSA Riport
elkészítését potenciálisan kiváltó tényezők egy indikatív listája a következő:
•
•
•
•

kockázati profil megváltozása;
tőkeszükségletre vonatkozó szabályozói előírások bármely módon történő megsértése az
üzleti tervezési periódus alatt;
az üzleti modellben, az üzleti stratégiában, a termékekben, a fokozódó kockázatokban, a
befektetési stratégiában, a viszontbiztosítási stratégiában, a portfólió kiegyensúlyozásában
vagy bármely más, a kulcsfontosságú üzleti folyamatokban bekövetkezett jelentős változás;
szabályozói környezetben bekövetkezett jelentős változás.

Az ORSA riportot a vezető kockázatkezelő készíti el az üzleti és a kontroll funkciók támogatásával. Az
elkészült jelentést az Igazgatótanács jóváhagyása után, a törvényi szabályozásnak megfelelően, beküldi
az Egyesület az MNB-nek.
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B.4 Belső ellenőrzési rendszer
A Belső Ellenőrzési funkció a harmadik védelmi vonalat látja el.
A Belső Ellenőrzési Tervben meghatározott Belső Ellenőrzési tevékenységeket kell elvégezni. A Belső
Ellenőrzési Tervet a Felügyelő Bizottság hagyja jóvá. A Belső Ellenőrzési Funkció a Felügyelő
Bizottsággal folyamatosan kommunikál, évente 4 alkalommal részt vesz a Felügyelő bizottsági
üléseken. A Felügyelő bizottsági ülésen megtárgyalják azokat az ellenőrzési jelentéseket, melyeket a
belső ellenőr elvégez, és amelyet az éves munkaterve tartalmaz. A Felügyelő bizottság fogadja el a
belső ellenőr Éves Audit Tervét, az elvégzett tevékenységekről szóló beszámolókat és bármely egyéb,
a Funkciót és a belső kontrollokat érintő releváns információkat.
A belső ellenőri szerep fontossága és érzékeny természete miatt, illetve, mivel az auditori tevékenység
az Egyesület folyamatainak szerves részét kell, hogy képezze, az ellenőrzési tevékenységet nem lehet
harmadik félhez sem kiszervezni sem vele megosztani. Támogatói és tanácsadói tevékenység igénybe
vétele azonban megengedett az Igazgatótanács jóváhagyása mellett, amennyiben az egy specifikus
témakörre és limitált időszakra korlátozódik.
A belső ellenőrzést végző dolgozó jogai és kötelezettségei:
A helyszíni ellenőrzést végző személy jogosult az ellenőrzés végrehajtása céljából bármely helyiségbe
belépni, minden olyan kapcsolódó iratba betekinteni, amelynek ismerete az ellenőrzéshez szükséges.
Jogosult az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. Amennyiben az ellenőrzés
során kétség merül fel az egyes okmányok hitelessége tekintetében vagy az adatok kiegészítése azt
szükségessé teszi, az ellenőrzést végző személy jogosult a bizonylatok helyességét vagy az adatokat az
azok keletkezésében közreműködő más szerveknél is megnézni, illetve kiegészíteni- ha a külső szerv
rendelkezésre áll-, de e jogának gyakorlása előtt az elnöktől külön erre vonatkozó felhatalmazást kell
kapnia. A helyszíni vizsgálatot végző személy köteles a megállapításait írásba foglalni. Köteles az azok
alátámasztására szolgáló iratokban foglaltak valódiságát is ellenőrizni. Az ellenőrzést végző dolgozó
utasítást csak akkor adhat, ha a szervezeti felépítés szerint erre egyébként is jogosult lenne.
Az ellenőrzést végző dolgozó felelős:
•
•
•
•

megállapításai helyességéért,
az észlelt hiányosságok, mulasztások feltárásának és írásbeli rögzítésének elmulasztásáért,
az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titok megőrzéséért,
titoktartási kötelezettségének megtartásáért.

A BELSŐ ELLENŐRZÉS FELADATA
A belső ellenőrzés feladata a tények, a körülmények megállapítása, a mulasztások okainak feltárása,
és az esetleges felelősség megállapítása. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az
ellenőrzést végző dolgozó javaslatot tesz az elnöknek.
Az ellenőr megállapításai és javaslatai alapján a Felügyelő bizottság elnöke határozatot hoz az esetleges
hibák kijavítására.
A BELSŐ ELLENŐRZÉS TERÜLETEI
A szakmai, tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok:
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•
•

az éves munkaterv végrehajtásának ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos tevékenységének
vizsgálata,
a munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a követelményekhez.

A BELSŐ ELLENŐRZÉS FAJTÁI
1. Tárgyát tekintve az ellenőrzés lehet:
•
•
•
•

átfogó, általános ellenőrzés: adott időszakra, konkrétan megjelölt feladatkör megítéléséhez
nyújt komplex módon információt,
témavizsgálat (azonos jellegű feladatok összehangolt és összehasonlító vizsgálatát takarja),
célvizsgálat (részfeladat ellenőrzésére szolgáló eseti jellegű vizsgálat),
utóvizsgálat (az ellenőrzés által korábban feltárt hiányosságok megszüntetésének vizsgálata).

2. Tartalmát tekintve az ellenőrzés lehet:
•
•

szakmai ellenőrzés (káresemények ellenőrzés)
ügyviteli ellenőrzés (adminisztratív terület ellenőrzés)

3. Időpontja szerint az ellenőrzés lehet:
•
•
•

előzetes (a tartalmi esemény végrehajtása előtti elemző ellenőrzés),
egyidejű (a tartalmi munka bonyolításával párhuzamos),
utólagos (a műveletek végrehajtása utáni ellenőrzés).

4. Gyakorisága szerint az ellenőrzés lehet:
•
•
•

folyamatos,
időszaki,
eseti.

B.5 Belső ellenőrzési feladatkör
A belső ellenőr folyamatos ellenőrzési kötelezettsége az alábbiakra terjed ki:
•
•
•

•
•

előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdokumentumok felhasználását, az érvényben lévő
jogszabályok (törvények) érvényesülését, a közgyűlési határozatok végrehajtását,
elkészíti éves ellenőrzési tervét, amelyben meghatározza az egyes szervezeti egységek
dolgozóinak ellenőrzési kötelezettségét, s azok végrehajtását ellenőrzi;
ellenőrzéseinek megállapításait a felügyelő bizottság részére megküldi, majd a felügyelő
bizottság döntését követően gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről és azok
végrehajtásáról;
vizsgálja a tevékenység ellátásának hatékonyságát, fejlesztések tervszerűségét és
gazdaságosságát;
ellenőrzi az egyesületben folyó gazdálkodással kapcsolatos munkákat (gazdasági, pénzügyi,
munkaügyi, számviteli és más általános érvényű rendelkezések megtartását, a belső
szabályzatok és utasítások, a munkaköri leírások betartását, az egyesület vagyon védelmét,
annak szervezettségét és hatékonyságát, a leltározás, selejtezés és egyéb zárlati munkák
helyességét, megalapozottságát),
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B.6 Aktuáriusi feladatkör
Az Egyesület aktuáriusi funkcióját a vezető aktuárius látja el, ennek megfelelően számítási és validálási
feladatokat is egyaránt végez. A vezető aktuáriussal, mint a funkció vezetőjével szemben a törvényi
előírásoknak megfelelően elvárás az alábbi szakmai és egyéb feltételeknek való megfelelés:
• biztosításmatematikai (aktuáriusi) végzettség vagy szakirányú felsőfokú és legalább ötéves
vezető aktuáriusi vagy tízéves aktuáriusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• legalább ötéves, biztosítónál vagy viszontbiztosítónál, pénzügyi felügyeletet ellátó
szervezetnél, a biztosítók, az aktuáriusok vagy biztosításközvetítők szakmai érdekvédelmi
szervénél, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél vagy biztosító
könyvvizsgálójánál szerzett aktuáriusi szakmai gyakorlat.
A Szolvencia II irányelv rendelkezéseinek megfelelően az Aktuáriusi funkció feladata:
• a biztosítástechnikai tartalékok számításának összehangolása,
• az alkalmazott módszertan és az alapul szolgáló modellek, valamint a biztosítástechnikai
tartalékok számításánál figyelembe vett feltevések megfelelőségének biztosítása,
• a biztosítástechnikai tartalékok számításához használt adatok elégségességének és
minőségének értékelése,
• a legjobb becslések és a tapasztalati adatok összevetése,
• az Igazgatótanács tájékoztatása a biztosítástechnikai tartalékok számításának
megbízhatóságáról és megfelelőségéről,
• a biztosítástechnikai tartalék számításának felügyelete, olyan esetekben, ahol nem áll
rendelkezésre elegendő mennyiségű, vagy megfelelő minőségű adat ahhoz, hogy megbízható
aktuáriusi módszertant lehessen alkalmazni,
• az általános biztosítási kockázatvállalási politikáról való állásfoglalás kialakítása,
• a viszontbiztosítási megállapodások megfelelőségéről való álláspont kialakítása, valamint
• a kockázatkezelési rendszer hatékony bevezetésének támogatása.
Az aktuáriusi terület feladatait jelenleg egy fő látja el, aki egy személyben a vezető aktuárius is.
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B.7 Kiszervezés
Kiszervezési politika: az Egyesület annak érdekében, hogy a stratégiájában megfogalmazott céljai a
leghatékonyabban megvalósuljanak, és az eredményessége az üzleti tervben meghatározottak szerint
alakuljon, a biztosítással, illetőleg a biztosítással közvetlenül összefüggő tevékenységének végzésével
- a biztosítási tevékenységről szóló törvény által meghatározott keretek között - arra jogosult más
céget, illetőleg természetes személyt bízhat meg.
A kiszervezett tevékenységgel kapcsolatban alkalmazott jogszabályok: A biztosítási tevékenységről
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
Az Igazgatótanács határozatban jelölte ki a kiszervezésért felelős kiemelten fontos személyt.
Az Egyesület kiszervezésről szóló szabályzata állapítja meg az ügymenet kiszervezésének célját, módját
és annak feltételeit. Az Egyesületnek – az adatvédelmi előírások betartása mellett –a portfólió kezelés
és az informatikai szolgáltatások körében vannak kiszervezett tevékenységei. A Biztosító tevékenysége
ellátásának fontos feltétele az informatikai szolgáltatások igénybevétele.
A kiszervezésre irányuló szerződések megkötése előtt az érintett szakterület vezetőjének nyilatkoznia
kell arról, hogy a Bit. 90 § (5) bekezdésében meghatározott körülmények a szerződés tárgyát képező
tevékenység tekintetében nem állnak fenn. Az Egyesület valamely tevékenység kiszervezése esetén a
szerződés aláírását megelőzően vizsgálja, hogy az adott tevékenység kiszervezése milyen hatással van
az Egyesület működésének biztonságára. Az adott ügymenet kiszervezésére akkor kerülhet sor, ha a
kiszervezett tevékenység irányítása, annak ellenőrzése, valamint a biztosítási kockázatokért való
helytállás az Egyesületnél marad. A Egyesület felelős azért, hogy a kiszervezett tevékenységet végző a
jogszabályi előírások betartásával és a tőle elvárható gondossággal járjon el. Ennek érdekében a
Kiszervezési Szabályzat meghatározza a kiszervezett tevékenységre vonatkozó szerződés kötelező
tartalmi elemeit, melyek biztosítják a tevékenység minőségére vonatkozó részletes követelményeket.
A befektetésekhez kapcsolódó kiszervezett tevékenység irányítását és felügyeletét a számviteli rendért
felelős vezető látja el a portfólió kezelési szerződések esetében, a Biztosító portfólió kezelési
szabályzatában és a szerződésekben meghatározottak szerint. Az IT ügymenetet ellátó szervezetek
tevékenységének irányítását és felügyeletét a szervezetek ügyvezetőin keresztül az informatikus
projekt-manager folyamatos kapcsolattartás mellett valósítja meg.
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C. Kockázati profil
Az Egyesület alapvető kockázati preferenciái:
•
•
•
•
•
•
•

Üzleti tevékenysége kizárólag ügyvéd felelősség biztosításra és ahhoz szorosan kapcsolódó
kiegészítő felelősség biztosításra (ingatlan, közbeszerzési, adótanácsadói) terjed ki.
Hosszú távú kapcsolatot alakít ki az egyesületi tagokkal.
Elkötelezett a biztonságos befektetések mellett.
Likviditás megőrzésére mindig figyelemmel van.
Óvatos viszontbiztosítási politikája van, ennek megfelelően köti viszontbiztosítási
szerződéseit.
Koncentrációs kockázatot elfogadható szinten tartjuk.
Működési és reputációs kockázatokat gondosan mérlegeli.

C.1 Biztosítási kockázat
A nem-élet biztosítási kockázat a biztosítási kötelezettségek felmerüléséhez, mértékéhez vagy
időbeliségéhez kapcsolódó bizonytalanságra vonatkozik. A tartalékolási és katasztrófa kockázat ahhoz
a bizonytalansághoz kapcsolódik, hogy a kártartalékok kifutása egy éves időhorizonton belül eltér a
várható értéktől. Más szóval, azt a kockázatot jelenti, hogy az aktuáriusi tartalékok nem elegendőek a
felmerült károkból fakadó összes kötelezettség fedezésére.
A nem-élet biztosítási kockázat szavatolótőke szükséglete 410 millió Ft (ennek 63 százaléka nem-élet
biztosítási tartalékkockázat, 37 százaléka nem-élet biztosítási katasztrófakockázat). Az előző évi
számításhoz képest a nem-élet biztosítási kockázat szavatolótőke szükséglete megközelítőleg tíz
százalékkal csökkent, a megoszlása viszont jelentősebben megváltozott, az új viszontbiztosítási
szerződés figyelembevétele miatt. A szavatolótőke szükségletre vonatkozó további információk e
jelentés E.2 részében találhatók. Az Egyesület egyetlen nem-életbiztosítási katasztrófa kockázata az
ember által okozott katasztrófára képzett kockázat, melynek mértéke nem jelentős.
Az Egyesület kockázatvállalási folyamata egyedi, az egyesületi célok által meghatározott. Az Egyesület
hagyományosan értelmezett kockázatelbírálói tevékenységet nem végez, mert befogad minden
ügyvédet, aki a tagsággal szembeni követelményeknek megfelel. Ez alól kivételt képeznek az új magas
limitű termékek, ahol az Egyesület végez kockázatelbírálást.
A biztosítási kockázatok vonatkozásában a legfontosabb kockázatcsökkentési technika a
viszontbiztosítás. Az Egyesület 2018. decemberében hároméves határozott időtartamra Quota Share
típusú arányos viszontbiztosítási szerződést kötött, mely 2019. január 1. napján lépett hatályba. A
viszontbiztosítási jutalék mértéke a befolyt Viszontbiztosítási Díj 34%-a. A viszontbiztosítási
szerződések legfontosabb paraméterei (bejelentési idő, kár limit) pontosan megegyeznek az ügyvéd
szakmai felelősség biztosítás feltételeivel. A 2001 előtti káresetek vonatkozásában, már díjfizetés
nélkül, de fennáll a Generali Biztosító Zrt. viszontbiztosítási kötelezettsége.

Szakmai képzés
Az Egyesület, mivel hagyományosan értelmezett kockázatelbírálói tevékenységet nem végez (hiszen
befogad minden ügyvédet, aki a tagsággal szembeni követelményeknek megfelel), 2013 végén úgy
döntött, hogy a biztosított ügyvédek szakmai tudásának gyarapítása, és az ügyvédi műhibák
csökkentésének érdekében, kármegelőzés jelleggel, egy-egy olyan témakörben, ahol a legtöbb ügyvédi
műhiba keletkezik, írásbeli szakmai anyagokat készít. A korábbi években elkészített anyagok
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hatályosított és a megváltozott bírói gyakorlat szerint aktualizált anyagai, a korábbi szakmai anyagok,
valamint az archív szakmai anyagok az Egyesület honlapján új egységes formavilágú, felhasználóbarát
felületen érhetők el.
Az anyagokat az Egyesület Kárrendezési Bizottságának elnöke dr. Kománovics Ibolya és dr. Szűcs
Brigitta igazgatótanácsi tag gondozza, neves szaktekintélyek lektorálták.
Továbbra is sikeres az a szolgáltatásunk is, hogy hetente két alkalommal - előzetes egyeztetés után - a
Kárrendezési Bizottság tagjai konzultációs lehetőséggel a panaszolt ügyvédek rendelkezésére állnak a
károk elkerülése, esetleg csökkentése céljából.
A kárstatisztikák ismeretében a kármegelőző hatás, a kárstatisztika javulása csak hosszabb idő után
várható.
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C.2 Piaci kockázat
A pénzügyi kockázat magában foglalja a kamatlábak, a részvénypiac, vagy devizaárfolyamok,
ingatlanárak és a kamatrés nem várt mozgásából eredő kockázatot, melyeknek kedvezőtlen hatása
lehet az Egyesület gazdasági és pénzügyi eredményeire. Ezen felül az egy adott kibocsátó
koncentrációjának túlzott megnövekedéséből adódó veszteségeket is figyelembe veszi.
A sztenderd modell számítások alapján az Egyesület piaci kockázatokból származó szavatolótőke
szükséglete 364 millió Ft (diverzifikáció után), mely növekedést jelent az előző évhez képest. Ennek oka
a Kamatláb kockázat jelentősebb és az Ingatlanpiaci- és a Kamatrés kockázat kisebb mértékű
növekedése az előző évhez viszonyítva, az utóbbiak esetében alapvetően a kitettség növekedése miatt.
A Kamatláb kockázat növekedése részben ered a portfólió növekedéséből, a befektetések
átstuktúrálásából, valamit a hozamgörbe változásából. Az egyedi kockázatok növekedése ellenében
hatott az új diverzifikációs mátrix.
A szavatolótőke szükségletről további információk az E.2 fejezetben találhatóak. A piaci kockázatok
értékeléséhez használt módszertan az előző beszámolási időszak óta nem változott. A standard
formula megfelelően modellezi a piaci kockázat koncentrációját.
A piaci kockázat megfelelő szinten tartása érdekében az Egyesület a befektetési tevékenységének egy
részét kiszervezi két alapkezelőhöz, illetve elkötelezett a biztonságos befektetések mellett.

C.3 Hitelkockázat
A partner általi nem teljesítési kockázat azt jelenti, hogy veszteségek merülnek fel, mert a partner nem
tud eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek. Az Egyesület hitelkockázata alapvetően a
viszontbiztosítási partnereinek, illetve a bankok (lekötött betét) nem teljesítéséből ered.
A sztenderd modell számítások szerint a partner általi nem teljesítésből származó kockázatok
szavatolótőke szükséglete 92 millió Ft (diverzifikáció után). Ez alacsonyabb, mint a tavalyi érték,
melynek legfőbb oka a tavalyi nagyobb összegű betét megszüntetése, mely akkor megnövelte az egyes
típusú kockázatra képzett szavatoló tőkeszükségletet.

C.4 Likviditási kockázat
A likviditási kockázat annak a jövedelmezőséget és tőkehelyzetet érintő jelenlegi, vagy várható
kockázata, hogy az Egyesület jelentős veszteségek nélkül nem tudja esedékes kötelezettségeit
teljesíteni. A likviditási kockázatra szavatolótőke nem kerül megképzésre.

A jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség
Nem releváns.

C.5 Működési kockázat
A működési kockázat nem megfelelően, vagy hibásan működő folyamatokból, munkatársak vagy
rendszerek hibájából, vagy külső eseményekből származó veszteségek kockázata.
Az Egyesület a következő hét működési kockázati kategóriát különböztet meg a pénzügy szektor
sztenderdjeinek megfelelően:
1. Belső csalás, jogosulatlan tevékenység, lopás és csalás (pl. szándékos téves jelentés,
alkalmazotti lopás, bennfentes kereskedés).
2. Külső csalás és lopás, rendszerbiztonság áthágásából fakadó problémák (pl. betörés, aláíráshamisítás, számítógépes csalás).
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3. Munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság: alkalmazotti kapcsolatokból eredő veszteségek,
biztonságos munkahelyi környezet hiánya, diszkriminációs cselekmények (pl. munkahelyi
biztonsági szabályok megsértése).
4. Ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpolitika: megfelelőség, közzététel és bizalmi
viszony (pl. bizalmas ügyféladatok kiadása, pénzmosás, engedélyezetlen termékek eladása).
5. Tárgyi eszközökben bekövetkező károk: katasztrófák és egyéb események (pl. természeti
katasztrófák, külső forrásból származó emberi veszteségek, terrorizmus, szándékos
károkozás).
6. Üzletmenet fennakadása vagy rendszerhiba: rendszerek hibája (pl. hardver-,
szoftverproblémák).
7. Végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés: tranzakció-végrehajtás, fenntartás, monitoring és
jelentéskészítés, dokumentáció, ügyfélnyilvántartás, kereskedelmi partnerek okozta
veszteségek (pl. adatrögzítési hibák, nem teljes jogi dokumentáció, kereskedelmi partnerrel
felmerülő problémák)
A sztenderd modell számítások szerint a működési kockázatokból származó szavatolótőke szükséglete
az Egyesületnek 48 millió forint.
A működési kockázatok figyelemmel kísérése érdekében az Egyesület 2018 óta évente értékeli a
legfontosabbnak ítélt működési kockázatait.

C.6 Egyéb jelentős kockázatok
Az Egyesület a következő egyéb kockázatokat értékeli jelentősnek:
Titok és adatvédelem, információkezelés: A biztosító elkészítette az adatvédelemről szóló
szabályozását, meghatározta ebben az adatkezelés elveit, szabályait, biztosítási és üzleti titok
megőrzésére vonatkozó szabályokat, követendő eljárásokat. Az IT szabályzatok is tartalmaznak
szabályokat az adatvédelem területén követendő eljárásokra.
A biztosító 2018. júliustól a GDPR szabályainak való megfelelés céljából adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, akinek feladata különösen naprakész tájékoztatást nyújtani a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogi előírásokról és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban. Tanácsot ad az
adatkezelőknek, az adatgazdák és az adatkezelési műveletet végző személyek számára.
Panaszkezelés: A biztosító rendelkezik – a Felügyelet által készített mintaszabályzat szerinti panaszkezelési szabályzattal. A Biztosító negyedévente jelentés keretében adja meg a Felügyelet
számára a panaszkezeléssel kapcsolatos adatokat, statisztikát. Ezt a belső ellenőr ellenőrzi.

C.7 Egyéb információk
Az Egyesület érzékenység vizsgálatot végez annak érdekében, hogy ellenőrizze, szavatolótőke
megfelelése hogyan alakulna kedvezőtlen piaci feltételek, illetve a viszontbiztosító minősítésében
bekövetkező jelentősebb változás esetén. Az alábbi stressz számításokat végeztük el:
•
•

kockázatmentes kamatláb felfelé sokk +500 bázispont (az MNB ajánlása szerint)
kockázatmentes kamatláb lefelé sokk -200 bázispont (az MNB ajánlása szerint)

Az érzékenységvizsgálat eredményét az E fejezet tartalmazza.
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D. Szavatolótőke megfelelési értékelés
D.1 Eszközök
Az Eszközök átértékelése során a 2015/35 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELET által előírt
átértékelési követelmények szerint jártunk el. Ez alól a saját használatú ingatlanok piaci értékének
számítása kivétel, ahol a piaci értéket a több internetes portál számításait összehasonlítva
számszerűsítettük.
A következő táblázat tartalmazza a különbséget az átértékelt és az eredeti mérleg eszközoldala között:
2019.12.31 (millió HUF)
Üzleti és cégérték
Halasztott szerzési költségek
Immateriális javak
Halasztott adókövetelések
Nyugdíjszolgáltatások többlete
Saját használatra tartott ingatlanok, gépek és berendezések
Befektetések (az indexhez kötött és unit-linked szerződésekre tartott
eszközök kivételével)
Ingatlanok (a saját használatú kivételével)
Kapcsolt vállalkozásokban lévő részesedések
Részvények
Jegyzett részvények
Nem jegyzett részvények
Kötvények
Államkötvények
Vállalati kötvények
Strukturált kötvények
Fedezettel biztosított értékpapírok
Kollektív befektetési vállalkozások
Derivatívák
Betétek a pénzeszköz egyenértékesek kivételével
Egyéb befektetések
Indexhez kötött és unit-linked szerződésekre tartott eszközök
Hitelek és jelzálogkölcsönök
Biztosítási kötvényekre adott hitelek
Magánszemélyeknek adott hitelek és jelzálogkölcsönök
Egyéb hitelek és jelzálogkölcsönök
Viszontbiztosítási megtérülés
Biztosítási és közvetítőknél levő kintlevőségek
Viszontbiztosítási kintlevőségek
Kintlevőségek (kereskedés, nem biztosítás)
Saját részvények (közvetlen birtoklás)

0
0
0
157

Helyi
szabályok
0
0
19
0
0
63

7 882

7 618

0
0
0
0
0
7 768
7 758
11
0
0
113
0
0
0
0
0
0
0
0
802
4
0
14
0

0
0
0
0
0
7 509
7 499
10
0
0
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
14
0

SII
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A szavatolótőke-elemekre, illetve a lehívott, de még be nem fizetett alaptőkére
vonatkozóan fizetendő összegek
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
Egyéb, máshol nem szerepeltetett eszközök
Eszközök összesen

0

0

95
8
8 962

95
83
7 896

D.2 Biztosítástechnikai tartalékok
Az Egyesület a biztosítástechnikai tartalékokat a 2014. évi LXXXVIII. törvénnyel és a 2015/35 –ös EU
rendelettel összhangban képzi.
A szabályozás szerint a nem-életbiztosítási kötelezettségek legjobb becslését külön kell kiszámítani a
díjtartalékokra és a függőkár- tartalékokra vonatkozóan.
•

•

A díjtartalékoknak a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek által fedezett olyan
jövőbeli kárigényekre kell vonatkoznia, amelyek a szerződés határán belülre esnek. A
díjtartalék kiszámítására vonatkozó pénzáramlás-előrejelzéseknek tartalmaznia kell az
ezekhez az eseményekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, költségeket és díjakat. Jelenleg ilyen
jellegű díjtartalékai az Egyesületnek nincsenek.
A függőkár-tartalékoknak olyan kárigényekre kell vonatkoznia, amelyek már megtörténtek,
függetlenül attól, hogy az ezen eseményekből származó kárigényeket bejelentették-e. A
függőkár-tartalékok kiszámítására vonatkozó pénzáramlás-előrejelzéseknek tartalmaznia kell
az eseményekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, költségeket és díjakat. Jelenleg az Egyesület
vonatkozásában a jövőbeli kárkifizetéseket és a kifizetésekhez kapcsolt költségeket
tartalmazza.

Mivel az Egyesület egy ágazatba (Line of Business) sorolt termékeket értékesít, így automatikusan
megvalósul a homogén kockázati csoportba sorolás. A felmerülő károk a szerződéses limitek miatt,
kárnagyság szerint sem bomlanak meg különböző kategóriákra, ezért nem jelent problémát a nagy
károk kezelése. A kárköltségek vonatkozásában a mérleg szerinti kárköltségekből indultunk ki.
A követett aktuáriusi módszertan eltért a szokásos gyakorlattól, ugyanakkor figyelembe veszi az
Egyesület kiemelten hosszú kártapasztalatát és az arányosság elvét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
a legjobb becslést (BEL) éves bázisú, lánc-létra típusú kifutási háromszöggel állapítjuk meg. A becslés
során figyelembe vesszük a szerződési feltételek szerinti speciális kárjelentési határidőre vonatkozó
szabályokat:
•
•
•

1991-2000 közötti szerződések vonatkozásában nincs korlát,
2001-2011 közötti szerződések vonatkozásában 10 éves kárjelentési limit van,
2012 utáni szerződések vonatkozásában 7 éves kárjelentési limit van.

Viszontbiztosítási szempontból a bruttó és a nettó eredményeket hasonlóan paraméterezett, két külön
futásból kapjuk. A nettó és a bruttó eredmények közötti különbözetet használjuk fel a viszontbiztosítási
kitettség modellezésére a CDR számítása során is.
Az Egyesület csak általános felelősségbiztosításban képez tartalékot.
Millió HUF
Technikai tartalékok
Legjobb becslés
Kockázati ráhagyás

Bruttó

Nettó
1 783
1 597
186

980
794
186
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Kártartalék
A tavalyi évhez képest csak kisebb módszertani változás történt a legjobb becslés számításában. A
kártartalékok legjobb becslése az előző évhez képest nem jelentős mértékben, de emelkedett. A nettó
tartalékok mindösszesen 36% a számviteli biztosítástechnikai tartalékoknak. Az Egyesület számítási
módszere csak a múltbéli káradatok inflációját használja fel, inflációs prognózisokat nem.
Az alkalmazott módszertanok rövid összefoglalása:
A kárköltség számítása: a kárköltség és a bruttó kárkifizetés százalékos arányát kiszámítva, azt
rávetítettük a bruttó kárra. Az így kapott költségtartalékot használtuk fel a nettó kárköltség
számítására is, csak a nettó tartalék kifutásának megfelelően megváltoztatva az évenkénti
költségtartalék összegeket.
A kockázati ráhagyás: az Egyesület által alkalmazott módszer a szavatolótőke előrejelzésen alapul, és
a „Cost of Capital” értéke 6%. Ez megfelel a BIZOTTSÁG (EU) 2015/35 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ
RENDELETE 37. cikkében előírtaknak. A rendelet 58.cikkében foglalt egyszerűsítéseket felhasználva,
az Egyesület a bruttó tartalékok értékét drivernek felhasználva számítja ki a kockázati ráhagyást.
Díjtartalék
A díjtartalékot az EIOPA által kiadott biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó specifikáció (
„Iránymutatások a biztosítástechnikai tartalékok értékeléséhez” című iránymutatás EIOPA-BoS-14/166
HU) III. technikai mellékletében található a díjtartalékokra vonatkozó egyszerűsítésben leírtak alapján
képezzük.
Mivel az Egyesület kizárólag január elsejei évfordulós szerződésekkel rendelkezik, így meg nem szolgált
díjtartaléka nincs. Csak azon szerződések következő évi díjaival kell számolni, amelyeket nem mondtak
fel vagy töröltek, továbbá azon új szerződések díjaival, amiket már 2019. december 31-éig
megkötöttek. Figyelembe vesszük a várható éven belüli törléseket is. A díjak becslését külön végezzük
el a bruttó és nettó díjra. Az alkalmazandó bruttó és nettó CR értékre a vezető aktuárius tesz javaslatot
a korábbi évek tapasztalata és a jövőre vonatkozó várakozások alapján. Az értéket az ügyvezetők
hagyják jóvá az éves tervezés folyamán. Miután jövő évi díjak éven belül „felhasználásra kerülnek”,
nincs szükség azok diszkontálására. Az Egyesületnek nincsenek klasszikus értelemben vett szerzési
költségei.
Az egyszerűsített formula: BE=(CR-1) *PVFP
A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó összefoglaló táblázat:
(millió Ft)
Számviteli szabályok szerinti biztosítástechnikai tartalék
Kötelezettségek legjobb becslése a viszontbiztosítás figyelembevétele
nélkül
Kockázati ráhagyás (társasági nézet)
Megtérülések viszontbiztosítóktól
Biztosítástechnikai tartalék a viszontbiztosítás figyelembevételével

Általános
felelősségbiztosítás
3 143
1 597
186
802
980

Az Egyesület nem alkalmaz sem volatilitási kiigazítást, sem illeszkedési kiigazítást, sem átmeneti
kockázatmentes hozamgörbét, sem átmeneti levonást.
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D.3 Egyéb kötelezettségek
Az Egyéb kötelezettségek (passzív időbeli elhatárolások, adószámlákon keletkezett kötelezettség stb.)
értékelésénél a könyvszerinti értéket tekintjük a piaci értéknek. A tagokkal szemben fennálló
kötelezettséget, amit a pénzügyi beszámolóban az Eredménytől függő tartalék soron jelenítünk meg,
a Szolvencia II-es mérlegben az Egyéb tartalék sorra kerül át, hiszen azt a jelenlegi szabályozás
értelmében teljes egészében kötelessége az Egyesületnek a tagjai számára visszajuttatni.
Kötelezettségek (mHUF)
Egyéb tartalék
Biztosítási Ügyletből
Viszontbiztosítási ügyletből
Egyéb kötelezettség
Összesen

SII
358
303
22
83
766

Pénzügyi beszámoló
0
303
22
83
408

D.4 Alternatív értékelési módszerek
Az Egyesület nem alkalmaz alternatív értékelési módszert.
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E. Tőkekezelés
E.1 Szavatolótőke
Az Egyesület rendelkezésre álló szavatoló tőkéje kizárólag az eszközök forrásokat meghaladó
többletéből áll. A rendelkezésre álló szavatolótőke a következő elemekből állhat:
• Alaptőke és az ahhoz kapcsolódó tőketartalék
• Induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke elemek
biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén
• Alárendelt egyesületi tagi számlák
• A nyereségrészesedésből származó szavatolótőke
• Elsőbbségi részvények és az azokhoz kapcsolódó tőketartalék
• Átértékelési tartalék
• Az Irányelv 75. cikke szerint értékelt alárendelt kötelezettségek
• Nettó halasztott adókövetelések
Az Egyesületnek jelenleg csak alaptőkéje, valamint átértékelési tartaléka van.
A szavatolótőke összetételének bemutatása:
Szavatolótőke – Összehasonlítás az előző évvel
(millió Ft)

2019

Jegyzett tőke

2018

Változás

0,5

0,5

0

Jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék

0

0

0

Többlettőke

0

0

0

Elsőbbségi részvények

0

0

0

Elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó tőketartalék

0

0

0

6 414

5 707

707

0

0

Átértékelési tartalékok (lásd az alábbi táblázatot)
Alárendelt kötelezettségek
A nettó halasztott adókövetelések értékével megegyező összeg

0

0

0

Egyéb, a felügyeleti hatóság által alapvető szavatolótőkeként
jóváhagyott, a fentiekben nem említett szavatolótőke elemek

0

0

0

A pénzügyi kimutatásokban szereplő szavatolótőke, amely nem
része az átértékelési tartaléknak, és nem felel meg a Szolvencia II
szavatoló tőkébe történő besorolás követelményeinek

0

0

0

A pénzügyi- és hitelintézetekben levő részesedések levonása

0

0

0

6 415

5 707

708

2019

2018

Változás

6 415

5 707

708

Saját részvények

0

0

0

Várható osztalékok és kifizetések

0

0

0

Egyéb alapvető szavatolótőke elemek

0

0

0

Elkülönítés miatt korlátozott szavatolótőke elemek

0

0

0

6 415

5707

708

Alapvető szavatolótőke levonások után összesen

A rendelkezésre álló szavatolótőke több mint tíz százalékkal nőtt.
Átértékelési tartalék
(millió Ft)
Eszközök – Források

Átértékelési tartalék
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Az Egyesület osztalékot nem fizet.
Az Egyesület rendelkezésre álló szavatoló tőkéje és az elfogadható szavatolótőke összege megegyezik.
Az Egyesületnek kiegészítő szavatoló tőkéje nincs. Minden szavatolótőke eleme első szintű (Tier 1).
Összesen

1. szint –
korlátlan

1. szint –
korlátozott

2. szint

3. szint

6 415

6 415

0

0

0

6 415

6 415

0

0

0

A szavatolótőke szükségletnek való megfeleléshez
figyelembe vehető szavatolótőke összesen

6 415

6 415

0

0

0

A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez
figyelembe vehető szavatolótőke összesen

6 415

6 415

0

0

0

Millió HUF
A szavatolótőke szükségletnek való megfelelés
szempontjából rendelkezésre álló szavatolótőke
összesen
A minimális tőkeszükségletnek való megfelelés
szempontjából rendelkezésre álló szavatolótőke
összesen

A számviteli beszámolóban szereplő saját tőke és a Szolvencia II mérleg szerinti eszközök forrásokat
meghaladó többletének levezetése:
A számviteli törvényben előírt saját tőke és az eszközök forrásokat meghaladó többlete közötti egyeztetés
(millió Ft)
Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - )
Tőketartalék
Eredménytartalék
Értékelési tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Saját tőke:
Kiigazítás immateriális javak miatt
Kiigazítás befektetések miatt
Kiigazítás nettó technikai tartalék miatt
Kiigazítás pénzügyi és alárendelt tartozások miatt
Kiigazítás egyéb elemek miatt
Kiigazítás halasztott adók miatt
Eszközök forrásokat meghaladó többlete

2019

2018

Különbség

1
0
111
3 990
0
243
4 344
-19
358
2 163
0
-432
0
6 415

1
0
106
3 586
0
404
4 097
-6
72
1 838
0
-294
0
5 707

0
0
5
404
0
-162
247
-13
286
325
0
-138
0
708

Az Egyesület osztalékot nem fizet.
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E.2 Szavatolótőke szükséglet és minimális tőkeszükséglet
Az Egyesület alapvető szavatolótőke szükséglete:
Nettó
szavatolótőke
szükséglet

Alapvető szavatolótőke szükséglet
Millió Ft
Piaci kockázat
Partner általi nemteljesítési kockázat
Életbiztosítási kockázat
Egészségbiztosítási kockázat
Nem-életbiztosítási kockázat
Diverzifikáció
Immateriális javakkal kapcsolatos kockázat
Alapvető szavatolótőke szükséglet

Bruttó
szavatolótőke
szükséglet

364
92
0
0
410
-204
0
662

364
92
0
0
410
-204
0
662

Az Egyesület jelentősebb kockázata a piaci, valamint a nem-életbiztosítási kockázat. A partner általi
nem teljesítési kockázat csökkent.
Az Egyesület szavatolótőke szükséglete:
A szavatolótőke szükséglet kiszámítása

millió Ft

A kiigazítások hozzárendelése az elkülönített alapokra / illeszkedési kiigazítási
portfólióra vonatkozó elvi szavatolótőke szükséglet összesítése miatt
Működési kockázat
A biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége
A halasztott adók veszteségelnyelő képessége

0
48
0
0

A 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágak
tőkekövetelménye

0

Szavatolótőke szükséglet a többlettőke-követelmény nélkül
Előírt többlettőke-követelmény
Szavatolótőke szükséglet

710
0
710

Az alábbi táblázat mutatja az Egyesület szavatoló- illetve a minimális tőkeszükségletének alakulását
az elmúlt három évben.
Szavatolótőke szükséglet
(millió Ft)
SCR
MCR

2019

2018

2017

710
1 178

663
1 142

616
1 154
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Mivel a minimális tőkeszükséglet mindhárom évben magasabb, mint a szavatolótőke szükséglet, az
határozza meg az Egyesület szavatolótőke szükségletét.
Az Egyesület a minimális tőkeszükségletet az EU 2015/35 Felhatalmazáson alapuló rendeletében
meghatározott módszertan alapján kiszámítja.
A minimális tőkeszükséglet számítása nem-életbiztosítási tevékenységre:
Nem-életbiztosítási
tevékenységek

A teljes minimális tőkeszükséglet kiszámítása (millió Ft)
Lineáris MCR
SCR
MCR felső korlátja
MCR alsó korlátja
Kombinált MCR
MCR abszolút alsó korlátja
Minimális tőkeszükséglet

172
710
319
177
177
1 178
1 178

Az Egyesület tőkemegfelelési mutatója kiemelkedően magas.
Tőkemegfelelési mutató
(millió Ft)

Tárgyév

Előző év

A szavatolótőke szükségletet fedező figyelembe vehető szavatolótőke

6 415

5 707

Szavatolótőke szükséglet

1 178

1 142

Tőkemegfelelési mutató

545%

500%

Érzékenység vizsgálat:
. Az alábbi stressz számításokat végeztük el:
•
•

kockázatmentes kamatláb felfelé sokk +500 bázispont (az MNB ajánlása szerint)
kockázatmentes kamatláb lefelé sokk -200 bázispont (az MNB ajánlása szerint)

SCR
MCR

Eredeti
710
1 178

+ 500 bp
2.214

-200 bp
710

1 178

1 178

E.3 Az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodul használata a szavatolótőke
szükséglet számítása során
Nem releváns.

E.4 A standard formula és az alkalmazott belső modellek közötti eltérések
Nem releváns.

E.5 A minimális tőkeszükséglet és a szavatolótőke szükséglet nem teljesülése
Nem releváns.
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Beszmoló 4. sz. melléklet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

11.

Küldöttgyűlés határozatai 2019.
A Küldöttgyűlés az Egyesület Igazgatótanácsának írásbeli Beszámolóját az Egyesület 2018. évi munkájáról egyhangúan
2019.05.20 K-1 elfogadta.
2019.05.20 K-2 A Küldöttgyűlés az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2018. évi mérlegbeszámolót egyhangúan elfogadta.
A Küldöttgyűlés az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentését az Egyesület 2018. évi tevékenységéről egyhangúan
2019.05.20 K-3 elfogadta.
2019.05.20 K-4 A Küldöttgyűlés az Egyesület 2019 évi költségvetését 25 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
2019.05.20 K-4-1 A Küldöttgyűlés az Egyesület 2019 – 2021 év közötti 3 éves költségvetését egyhangúan elfogadta.
2019.05.20 K-5 A Küldöttgyűlés az előterjesztést az Igazgatótanács Ügyrendjének jóváhagyására egyhangúan elfogadta.
A Küldöttgyűlés az Igazgatótanács javaslatát Jelölő Bizottság létrehozásáról, és a tagjaira vonatkozó javaslatot 25 igen
2019.05.20 K-6 szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
2019.05.20 K-7 A Küldöttgyűlés az Igazgatótanács javaslatát a Segélyezési Szabályzat módosítására egyhangúan elfogadta.
A Küldöttgyűlés az előterjesztést, mely szerint 2019-2021 évekre az Egyesület könyvvizsgálójának a Moore Stephens K-E-S
Audit Kft. kerüljön megválasztásra, egyhangúan elfogadta. A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, hogy 2019-2021
években Dr. Sugárné Kéri Anna látja el a könyvvizsgálatot.
A Küldöttgyűlés az előterjesztést, mely szerint a könyvvizsgálat tárgyévi díja a szerződés szerinti 4.900.000.- Ft + Áfa
összegben került megállapításra, továbbá, hogy 2020 évre 5.020.000 Ft + áfa, 2021 évre pedig 5.150.000 Ft + áfa összegben
2019.05.20 K-8 kerüljön megállapításra, egyhangúan elfogadta.
A Küldöttgyűlés az ügyvezető szóbeli előterjesztése alapján az Igazgatótanács javaslatát Dr. Pálvölgyi Szilas, Dr. Kománovics
Ibolya, és Dr. Bata Zoltán igazgatótanácsi tagokkal 2018. december hónapban kötött megbízási szerződések jóváhagyásáról 24
2019.05.20 K-9 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Beszámoló 5. sz. melléklet

IT határozatai 2019.
Az Igazgatótanács a 2019. első félévben megtartani javasolt üléseinek időpontját és tervezett napirendjét, valamint a Küldöttgyűlés és az IT üléseinek 2019. második félévre tervezett
iőpontját egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács az előterjesztett, az Egyesület 2019. évi végleges költségvetését egyhangúan elfogadta és a Küldöttgyűlés elé terjeszti. Úgy dönt, hogy a 2019 szeptember 23-i
ülésére a számviteli rendért felelős vezető készítsen előterjesztést a befektetések struktúrális átalakítására és annak menedzselésére vonatkozóan.

1.

2019.01.16 E-1

2.

2019.03.11 E-2

3.

2019.03.11 E-2-1

Azt Igazgatótanács az előterjesztett, az Egyesület 2019-2021 évre vonatkozó három éves költségvetését egyhangúan elfogadta és a Küldöttgyűlés elé terjeszti.

4.
5.

2019.03.11 E-3
2019.03.11 E-4

Az Igazgatótanács az előterjesztett Helyzetjelentést és a két új projekt indítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács az előterjesztett Számviteli Politika módosítását és kiegészítését egyhangúan elfogadta.

6.

2019.03.11 E-5

Az Igazgatótanács az előterjesztett Igazgatótanács Ügyrendjét a két elfogadott javaslattal kiegészítve egyhangúan elfogadta és a Küldöttgyűlés elé terjeszti.

7.

2019.03.11 E-6

Az Igazgatótanács az előterjesztett 2018. évi Tartalékolási Szabályzatot az ügyvezető törlési javaslatának figyelembe vétele mellett egyhangúan elfogadta.

8.

2019.03.11 E-7

9.

2019.03.11 E-8

Az Igazgatótanács az előterjesztett, az Adatvédelmi Szabályzat kiegészítését és módosítását egyhangúan elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a meghatalmazást a biztosítottak az Egyesület
holnapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével is előterjeszthetik (Szabályzat 2.1.6. pont).
Az Igazgatótanács az előterjesztett Panaszkezelési Szabályzat kiegészítését és módosítását egyhangúan elfogadta.

10.

2019.03.11 E-9

Az Igazgatótanács egyhangú szavazattal az írásbeli előterjesztésnek megfelelően meghatározta a Választási Szabályzat A/ jelű mellékletében 2018. évben a hat legnagyobb létszámú megyét.

11.

2019.03.11 E-10

12.

2019.04.11 E-11

Az Igazgatótanács kérelmező ügyvéd részére 150.000 Ft segély megfizetéséhez méltányosság jogcímén egyhangúan hozzájárul.
Az Igazgatótanács az 1. napirendi pontban előterjesztett, az Igazgatótanács 2018 évi írásbeli Beszámolóját egyhangúan elfogadta. Úgy dönt, hogy az elfogadott 2018 évi Beszámolót a
Küldöttgyűlés elé terjeszti.

13.

2019.04.11

14.

2019.04.11

15.

2019.04.11

E-12
E-13

Az Igazgatótanács a 2. napirendi pontban előterjesztett, a 2018 évi költségvetés teljesítése vonatkozó anyagot egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács a 3. napirendi pontban foglalt előterjesztést az ügyvezető által ismertetett könyvvizsgálói tájékoztatással együtt egyhangúan elfogadta. Úgy dönt, hogy a 2018 évi
mérlegbeszámolót a Küldöttgyűlés elé terjeszti.
Az Igazgatótanács a 4. napirendi pont szerinti előterjesztést Jelölő Bizottság létrehozására és tagjairól egyhangúan elfogadta és úgy dönt, hogy a javaslatot a Küldöttgyűlés elé terjeszti.

16.

E-14
2019.04.11 E-15

17.

2019.04.11

18.

2019.04.11

19.

2019.04.11 E-18

Az Igazgatótanács a 8. napirendi pontban előterjesztett, a Segélyezési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a jelzett módosításokkal egyhangúan elfogadta. A módosított Szabályzat
2020 január 1 napján lép hatályba, kivéve a Szabályzat II.2. f.) pontját. Az új praxis indítási segély 2019 június 1 napjától 35 éves korig adható. Az Igazgatótanács a módosított Segélyezési
Szabályzatot a Küldöttgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. Az Igazgatótanács egyhangúan úgy dönt, hogy Doktor Zsuzsannát a segélyezési tevékenyésget irányító tag munkatársának megválasztja.

20.

2019.04.11

Az Igazgatótanács a 9. napirendi pontban előterjesztett, a Megfelelőségi Politika, megfelelőségi Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.

21.

2019.04.11 E-20

Az Igazgatótanács a 10. napirendi pontban előterjesztet, az Irattári terv módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.

22.

2019.04.11 E-21

Az Igazgatótanács egyhangúan úgy dönt, hogy a Küldöttgyűlés időpontját 2019 május 13 napjának 13 órára, a határozatképtelenség esetén megismételt Küldöttgyűlés időpontját 2019 május 20
napjának 13 órára tűzi ki. Egyhangúan úgy dönt, hogy a Küldöttgyűlés napirendjét az előterjesztés szerint határozza meg és a 2. sz. Hirdetmény közzétételét rendeli el az Egyesület honlapján.

23.

2019.09.23

Az Igazgatótanács az 3. napirendi pontban előterjesztett, a Felelősségbiztosítási feltétel 2020 január 1 napjától hatályos módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.

E-16
E-17

E-19

E-22

Az Igazgatótanács az 5. napirendi pontban előterjesztett SFCR és RSR jelentéseket a jelzett pontosításokkal egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács a 6. napirendi pontban ismertetett javaslatot a könyvvizsgáló megválasztására és díjazásának megállapítására egyhangúan elfogadta és döntött a javaslat Küldöttgyűlés elé
terjesztéséről.
Az Igazgatótanács a 7. napirendi pontban foglalt előterjesztést egyhangúan elfogadta. Felhatalmazza az ügyvezetőt portfólió kezelési szerződés megkötésére az MKB - Pannónia Alapkezelő Zrtvel.

24.

2019.09.23

25.

2019.09.23

E-23

26.
27.

E-24
2019.09.23 E-25
2019.09.23 E-26

28.

2019.09.23

29.

2019.09.23

30.

2019.09.23

31.

2019.09.23

E-27
E-28
E-29

Az Igazgatótanács az 5. napirendi pontban előterjesztett, az érdekkonfliktusok azonosítására, kezelésére vonatkozó (Összeférhetetlenségi) Politika és Szabályzat elfogadására vonatkozó
javaslatot a két javasolt pontosítással egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács az 6. napirendi pontban előterjesztett, az SZMSZ módosítására és kiegészítésre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács az 7. napirendi pontban előterjesztett, az Etikai kódex elfogadására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács az 8. napirendi pontban előterjesztett Kiszervezési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács az 9. napirendi pontban előterjesztett, az Új termék politika szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács a 10. napirendi pontban előterjesztett, az Információ biztonsági Szabályzatrendszer módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács az 11. napirendi pontban előterjesztett, Kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta. A felülvizsgált Szabályzat 2019. október 1.
napjával lép hatályba.
Az Igazgatótanács a segélykérelemre vonatkozó javaslatot megvitatta és egyhangúan úgy dönt, hogy a kérelmezőt 100.000 Ft- összegű segélyben részesíti.

32.

E-30
2019.11.04 E-31

33.

2019.11.04 E-32

34.

2019.11.04 E-33

Az Igazgatótanács az 3. napirendi pontban előterjesztett, a Belső visszaélések megelőzéséről és a Külső visszaélések megelőzéséről szóló Szabályzatok felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot
egyhangúan elfogadta. A Szabályzatok rendelkezéseit – egy változtatással- hatályukban fenntartja. Úgy dönt, hogy a Külső visszaélések megelőzéséről szóló Szabályzat 1/. Fogalmak pontjában
kiemelt ügynek minősül az a várható pénzügyi kihatás, melynek összege eléri, vagy meghaladja az 5 millió forintot.

35.

2019.11.04 E-34

Az Igazgatótanács az 4. napirendi pontban előterjesztett, a Kiemelten fontos feladatkörök Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta. A Szabályzat
rendelkezéseit hatályában fenntartja.

36.

2019.11.04 E-35

Az Igazgatótanács az 5. napirendi pontban előterjesztett, az Új Termék Politika Szabályzat elnevezésének Termékfejlesztési és termékirányítási Politikára változtatásra irányuló javaslatot – a
Szabályzat tartalmának változatlanul hagyása mellett - egyhangúan elfogadta.

37.

2019.11.04 E-36

Az Igazgatótanács az 6. napirendi pontban előterjesztett ügyvédi csoportos balesetbiztosítás megkötésére vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta. Egyhangú döntéssel felhatalmazza az
ügyvezetőt, hogy az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-vel a MÜBSE, mint szerződő a tagok javára megkösse a PERFEKT ügyvédi csoportos balesetbiztosítási szerződést.

39.

2019.11.04 E-37

Az Igazgatótanács a javaslatokat megvitatta és egyhangúan úgy dönt, hogy Dr. Kelecsényi Beáta kérelmezőt 500.000.- Ft, Némethné Dr. Nádasdy Nóra kérelmezőt 150.000 Ft- összegű
segélyben részesíti. Felhatalmazza Dr. Török Ferencet, hogy Dr. Szebenyi-Brindza Zoltán praxisindítási segélykérelmét utasítsa el.

41.

2019.11.04 E-38

42.

2019.12.10 E-39

Az Igazgatótanács a szóbeli javaslatot tárgynyeremény felajánlására egyhangúan elfogadta. Felkéri az ügyvezetőt, hogy intézkedjen a közép ár kategóriás Lenovo Yoga 530 laptop beszerzéséről
és átadásáról a MÜK képviselője részére.
Az Igazgatótanács az előterjesztett, az Egyesület 2020. évi előzetes költségvetését egyhangúan elfogadta.

43.

2019.12.10 E-40

Az Igazgatótanács az előterjesztett, az Egyesület Javadalmazási Politikáját a IV. fejezet 2. és 3. pontjának egyidejű törlése mellett egyhangúan elfogadta.

44.

2019.12.10 E-41

Az Igazgatótanács az előterjesztett, a vezető tisztségviselők kiválasztásáról, jelöléséről és teljesítmény értékeléséről szóló politikát két változtatással egyhangúan elfogadta.

45.

2019.12.10 E-42

Az Igazgatótanács a Kárrendezési Bizottság ügyrendjének módosítására vonatkozó előterjesztést a jelzett módosításokkal és új 28. ponttal történő kiegészítéssel egyhangúan elfogadta. Úgy dönt,
hogy a Kárrendezési Bizottság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendje 2020. január 2. napján lép hatályba.

46.

2019.12.10 E-43

Az Igazgatótanács az előterjesztett Beszámolót a befektetések strukturális átalakításáról (Beszámoló a MÜBSE befektetés kezelésének strukturális átalakítása és annak évközi menedzselése
projekt jelenlegi helyzetéről) egyhangúan elfogadta. Az Igazgatótanács az előterjesztett Befektetési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.

47.

2019.12.10 E-44

Az Igazgatótanács az előterjesztett javaslatot az egyes hatályos pénzügyi szabályzatok ügyvezetői technikai jellegű felülvizsgálatára, aktualizálására egyhangúan elfogadta.

Az Igazgatótanács az 1. napirendi pontban előterjesztett, 2018. évi ORSA jelentést egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács az 2. napirendi pontban előterjesztett aktuáriusi funkció riportot egyhangúan elfogadta. Felkéri az ügyvezetőt és a vezető aktuáriust, hogy a 2019. évi Beszámolóban és az
aktuáriusi funkció riportban tegyenek szöveges utalást arra, hogy más biztosítók gyakorlatával összevetve a MÜBSE-nél a megalapozatlan kárbejelentések száma nagyobb arányú, mely kihat a
kárköltségek alakulására.

Az Igazgatótanács az előterjesztett Nyilvánosságra hozatali Politikát az előterjesztő által szóban javasolt két kiegészítéssel egyhangúan elfogadta.

48.

2019.12.10 E-45

49.

2019.12.10 E-46

50.
51.

2019.12.10 E-47
2019.12.10 E-48

52.

2019.12.10 E-49

Az Igazgatótanács a javaslatokat megvitatta, és egyhangúan úgy dönt, hogy Dr. Laufer Henrik kérelmezőnek 100.000.- Ft összegű praxisindítási segélyt, Dr. Garamvölgyi Vilmosné
kérelmezőnek méltányosságból 100.000 Ft összegű segélyt állapít meg.
Az Igazgatótanács felkéri a segélyezési
tevékenységet irányító Dr. Török Ferenc igazgatótanácsi tagot, hogy a hatályos Segélyezési Szabályzat szükség szerinti módosításának tervezetét terjessze az Igazgatótanács következő ülése elé.

53.

2019.12.10 E-50

Az Igazgatótanács úgy dönt, hogy az igazgatótanácsi ülések 2020 évi tervezett időpontjairól és első félévi üléseinek tervezett napirendi pontjairól, valamint a Területi Küldöttválasztó Gyűlések
összehívásáról – a hat legnagyobb létszámú megye egyidejű meghatározása mellett - ülés tartása nélkül határoz.

Az Igazgatótanács az előterjesztett az Igazgatótanács módosított és egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét egyhangúan elfogadta. Úgy dönt, hogy az elfogadott Ügyrendet a Küldöttgyűlés
következő ülése elé terjeszti jóváhagyásra.
Az Igazgatótanács az előterjesztett a megfelelőségi vezető 2019. évi jelentését és 2020. évi munkatervét egyhangúan elfogadta.
Az Igazgatótanács a kockázati mátrix éves felülvizsgálatáról szóló előterjesztést egyhangúan elfogadta.

