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Tisztelt Kiildtittg riil6s!

A

Magyar Ugyvddek K6[csdnds Biaosit6 Egyesiiletdnek Igazgat6tan:icsa 2018. dvi tevdkenysdg6r<il

sz6l6

beszrimol6jrit
az al6bbiak szerint

terjesai a t. Ki-ilddttgyiilds el6:

Az Egyestilet lgazgat6taniicsa tdrvdnyi k6telezetts6gdnek ds az Alapszab6ly el6ir6sinak tesz eleget,
amikor elkdsziti 6ves Beszimol6jet. A beszimol6 1a11s,knezza az Egyesiilet l6tszim-, 6s gazdrilkod6si
adatait, bemutatja az 6ves mtikdddst.

Ez a besziimol6 az Egyestilet honlapjrin kdzzdt6telre kertil.
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I.
Strat6giai cselekv6si ten
Egyesiiletiink 201 8-ban napi munkrlj rit ds fej lesztdseit egyar6nt a 20 I 7. november6ben elfogadott stratdgia
6s cselekvdsi terv riltal meghatilrozott keretek kdzdtt v6gezte.
A strat6gia alapjiin elvdgzett munkrit az al6bbi beszimol6 tarlalfiazza.

Beszrinol6 a Magrar Ug,w6dek Kdlcs6n0s Biztositri Egresiilete hrlrom 6ves (20t8-2020)
strat6gi6jr{nak 6s cselekv6si terve v6grehajtisinak els6 6v6r{I
Magyar Ugyvddek Kdlcsdnds Biaosit6 Egyestilete (tov6bbiakban Egyestilet) 2017 vdgdn meghirdette a
elteltdvel 6rtekeli a terv eddigi
teljesiil6s6t 6sjavaslatot tesz a k<ivetkez<i 6vre vonatkoz6 l6p6sekre.
201 8-2020-as id6szakra vonatkoz6 strat6giai tervdt. Jelen anyag az els6 dv

A

tervben szerepl6 fejleszt6sek 16 cdlja. hogy a MUBSE a vitltozi kdrtilmdnyek k6zritt is a magyar
iigyvddi kar megel6gedds6re lolytassa tev6kenys6g6t, mik<izben korszeriisiti term6kkiniilatiit 6s
miikdddsdt. A kin26tt c6l az, hogy mindezen tevdkenys€gdvel az Egyesiilet megtartsa piaci r6szesed6sdt.
tovribbri ndvelje az 6ltala kezelt biaositrisi szerz6d6sek sziimiinak lO%-al, oly m6don. hogy a miikdd6s
fedezete 100 mFVev mdrtdkkel emelkedjen 2020 v€gdre.

Az Egyesiilet piaci r6szesed6se 201 8. dv veg6n 90,1 oh, akorihbi evhez k6pest 6rdemben nem viltozott.

A biaositiisi szerz6d6sek szima 53 db-al (mintegy 0,5 o/o-al) csdkkent. Ennek fti oka az, hogy a stratdgia
k6szitdsdnek id6pontjrifioz k6pest vriltozoft a term6kfejleszt6s koncepci6ja. Olyan dtint€s sztletett
ugyanis, hogy az emelt limitri fedezeteket druill6- 6s nem kieg6szit6 biaositrisk6nt kinriljuk, igy a
term6kfejlesa6s a szerzoddsek darabszrimrinak ndvekeddsdvel nem jrirt.

A miiktid6si fedezet - a 201 7. 6r'ihez kdpest - 69 milli6 Ft-tal ntivekedett.
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Mindezek az 6rtdkek al6timasajrik, hogy a strat6gia infuryai megfelelSek, annak mentdn c6lszerii tov6bb
folytatni a fej leszt6seket, melyeket az alabbi listiban kithat6 11 projekt feladatk6nt keriilt
megfogalmazasra:

I

i

Kezdes

I

I

Alaptermdkek korszerfsit6se ds tij termdkek kidolgozisa

BZ

2017. december 2018. november

2

B6viil6 termekkinelat

BZ

20l8..jtnius

3

Online oktat6si rendszer beindit6sa

KI

2018.

,l

Segdly'ezdsi rendszer megfjitesa

TF

2017. november 2017. december

5

flgyfdlszolgiilat fejleszt6se

GE

2018.

6

Kiils6

7

Viszonrbiztositisi szerzodds

8

IT fejleszt€s - Rendszerfejlesztesek (tagnyilv6ntart6, k6reset nyilv6ntart6)

9

tT fejlesztds -

ds belsti

kommunikiici6 ds markeiing tevdkenysdg

uj

I I Controlling fi.mkci6

2018. noYember

erositdse CSO 20l8.janu6r

2018. december

febru6r

2018. novernber

kialakitiisa

l0 Emberi er6fom4sok ft{R) hangsrilyosabb

2019. junius

jrlmius

atstrukhtrAlasa

Pofial (website)

febru6r

20l9.december

menedzseldse

fejlesa€se

CSO

2018.

TR

2017. novemb€r 2019. m6jus

TR

2017. december 2019. febm6r

cso

2018.

BA

2017. december 2018. juaius

marcius

2019- januer

Az egyes projektek el<irehaladAsAt a k6vetkezo pontokban mutatjuk be rdszletesebben.
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l. Alapterm6kek korszeriisit6se

Budapestr Heged0s Gyula utca 8.
+35 1 239 8989

6s

rij term6kek kidolgozisa

A c6l az alap- 6s kieg6szit6 term6kek. a kedvezm6nyrendszer korszenisit6se volt, valamint megfeleltet6se
az Uw. kdvetelmdnyeinek, a tagok elvilrasainak 6s vonz6vri tdtele tov6bbi potencirilis iigyfeleknek.
A projekt keret6ben
jelent<isen ritdolgoznrk
banitseigosabbri" 6rthet6bbe, k6nnyebben kezelhet6vd tetttik ds egysdges
szdvegbe szerkesztetttik - biaositrisi feltdteleinket,
a jogszabrily alapj6n 2018-ra 25%o-a1,2019-re l0%o-al emelked<i fedezeti limit ellen6re csek6ly mdrt6kti,
vagy semmilyen dijemel6st alkalmaZunk (9 6s O%-os) a legrdbb tagunk 6ltal ig6nybe vett L sz. term6k

-

esetdben,

jelent6s (24%-os) dijcsdkkentdssel dlttink a II. 6s III. sz. termdkeinkn6l,
bevezettiik a 6% dijmeglakaritiisra m6dot ad6 ,,tartamengedm6nyes" szer-z6ddsi le{ietris6get, melyet
tagsrigunk tdbb, mint 40o/o-a vett igdnybe,
rugalmasabb6 tetttik a kiirmentess6gi dijvisszat6ritds feltdteleit, ezAltal a koribbirxil 2 ezerrel tdbb tagunk
rdszesiilt ilyen kedvezrndnyben,
bevezettiik a IV. 6s V. sz. termdkverzi6kat, 50 6s 100 milli6 Ft milli6 Ft fedezetet kin6lva

[j

adafv6delmi felel6ssdgre vonatkoz6 kieg6szitd biaositrist dolgoaunk ki.

A projekt feladatai

teljesiiltek. de a tagok igdnyeire alaryzofi, folyamatos fejleszt6sr6l nem szabad
jdv6ben
lemondani a
sem. Ezt a munkiit azonban mer nem sziiks6ges projektszerilen kezelni. c6lszeni
beilleszteni a munkakdri feladatok k<i26.
2. B6viilt6 term6kkinr{lat

A

projekt cdlja az. hogy segitseget nyrijtsunk sajat iigyf6lkdrtinknek (tagsrigunknak) az tigry6di
felel<iss6gbiaositrlson tulmen6en egyes tov6bbi biaositasi igdnyeik kiel6git6sdt szolgil6, mds

biztositilsokhoz va16 el6ny6s 6s egyszeni hozzifdrdshez.
A projekt el6kdsztiletek6nt a kommunikrici6s 6s marketing projekt kapcsiin emlitett piackutatds sordn
lelmdrtiik tagsrigunk e kdrben mutatkoz6 relev6ns igdnyeit.
Ana a meg6llapitiisra jutottunk, hogy az els6sorban ig6nyelt biaositrisi term6keket (tig1v€di iroda
biaositiisa" lak6sbiaositils, baleset ds egdszs6gbiaositrisok) nem sajilt kockiZatvilllalassal. hanem m6s
piaci szereplo bekapcsoliisiival c6lszeni kin6latba venni.
Ehhez versenyt hirdetiink n6hrlny hasonl6 megoldiisokban sikerrel miiktidd biztositiisi alkusznak. A
kiv6lasaott biaositrisi alkusszal a tArgyal6sokat fgy celszeni elinditani. hogy 2019 oszlre a hatdkony
egyiittmiikdddsek elsti eredm6nyei ldtre jdhessenek. A projekt ezen szakasza 2019 elej6n indul- Az els5
rij term6kek 2020-ban keriilhetnek piacra.
3. Online oktatisi rendszer beinditrisa

i

A proj ekt c6lkitiiz6sei:
A szakmai oktat6 anyagok aktualizdliisa az

ij

jogszabiiyok 6s joggyakorlat bedpites6vel, b<ivit6se

anyagokkal.
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Az anyagok irj, felhaszn6l6bar6t feliiletre t<irt6n6 6thelyezdse.
A k6zreadott anyagok elsajrititlsanak teszt alapjdn t6rt6nd kontrollaldsa on-line m6don, a kdtelez6
iigyv6di tov6bbk6pzds rendszer6be kapcsol6dva akkredirici6 megszerz6se, ezzel kredit pontok
megszerz6s6nek lehet6v6 t6tele tagiaink szirrnira.

A c6lok r6szben teljesiiltek.
Kialakitrlsra kertilt az rij egysdges formavil6gri, modem vizualiziici6ja a frissitett szakmai anyagoknak.
Az titemterv szerint frissit6sre kertiltek a szakmai anyagok (2018 vdg6ig 4 tdmakdr)
Akkrediuici6 megszerz6s6re a Magyar Uglvedi Kamara 2018 vdg6n nyilvilnossiigra hozott sabhlyzata
alapjin 2019. szeptember6t6l lesz lehet6s6g. Addig el6k6szitjtik a kirelmet, megteremtjiik a
szabiilyzatban el6irt fett6teleket.
A frissitett anyagok 6s tesztlapok port6lon keresztiili el6r6s6nek lehet6sdget a Portiil fejlesA€si projekt
sorrin kell biaositani.

A projekt lezfulsinakhatindejdt mindezek alapjin 2019. 12.31-re cdlszeni m6dositani.
4. Seg6tyez6si rendszer

megtjitisa

A

seg6lyez6si rendszer az Egyesiilet kiemelked6 eszkdze tagiai kdt6d6s6nek er6sitds6re, azonban
megrij itrisa sztiks6ges.
A megrijit.isi projekt c6ljai a kdvetkez6k voltak:
seg6lyez6si jogcimk6nt sziiks6ges bevezetni, egy olyan uimogatrist, mely eszkdze lehetne fiatal
iigyv6deknek a MUBSE-hez cs6biuisanah k<tt6ddstik er6sit6s6nek.
a rendszeresen fizet6 tagok 6rdekeinek v6delm6ben, a vissza6ldsszerii segdly ig6nyl6sek miatt a
seg6lyez6si szabiilyzatban korlfuozni kell a betegsdg eset6n ig6nybe vehet6 seg6lyek m6rt6kdt, ktl6n<isen

[j

nem aktiv tagiaink kdr6ben.
a megl6vS segdlyez6si lehetds6gek (gyermeksziil6s, betegsdg, elhakilozris) esetdben megtdrtdnt a
segdlydsszegek emel6se indokolt.

A projekt keret6ben
,.Praxisinditrisi seg6ly" ndven rij segdlyez6si jogcim kertilt bevezetdsre a fiatal koll6g6k szirmtu4
megoldottuk a visszael6sek kiszriLr6s6t 6s
megemelttik a segdlyek keretdsszeg6t ig6nyenkdnt 6s dsszessdgdben is.

A projekt leziirh a1[, azzal. hogy a segdlyezdsi rendszer mtikddds6t sztiks6ges minden 6vben feltilvizsgrilni
ds elv6gezni a sziiks6ges finomit6sokat.
5.

tlgrf6lszolgdlat fejleszt6se

Az iigyf6lszolg6lat a legfontosabb eszk6ze az iigyfelekkel val6 kapcsolattartrisnak, ez6rt hat6kony
magas szinvonahi miikdddse elengedhetetlen.

1
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A projekt c6lkitiiz6sei:

D Egyszenibb, gyorsabb bejutrls kialakitrisa az Ugyfelek resz6re
D Megfelel6 iigyf6lszolgrilati helyis6g 6s vrir6 biaositrisa

)

>

Korszeni telefonkdzpont kialakitrlsa
Oktatris 6s kommunikrici6s trening az iigyfdlszolgrilatot elllt6 munkat6rsak sziimiira

A projekt keretdben
Korszenisitettiik az irodiba t6rtdn6 bejut6s lehetrisdgdt (kaputelefon automatikus aitbryia f,rnkci6ja
munkaid6ben stb.)

Kialakitotnrk az rij iigyf6lszolgrilati helys6get, tij irinymutat6 tribkik kertiltek kihelyezdsre, festdsre keriilt
a bejrirati ajt6, 6s az ablakok
Intemet alapri tij telefonkdzpontot tizemeltiink be, mely adatr<igzitds tekintetdben is korszerii, megfelel a
jelen leg hauilyos eloinisoknak.
elk6sztilt az tigyfdlszolgrilati feladatokat elllt6 munkatrirsak szdrnrira egy miikdddsi szabiiyzat
a munkatiirsak csapat szintii kommunikrici6s tr6ningen vettek rdszt
A projekt befejezettnek tekinthet66. Kiils6 6s bels6 kommunik6ci6 6s marketing tev6kenys6g er6sit6se

A projekt tdbb, egymilssal risszeffiggo cdlt tr26tt ki:
2.1. Az Egyesiilet megl6v6 tagSai szirnira a megfelel6 tartalmri elektronikus kommunikiici6 er<isit6se a
cdl.
E ktirben
tartalmilag 6s formailag fejleszteni kell a Hirleveleket,

-

ki kell alakitani a Honlapon ds a kdzdss6gi mddirin folltatand6 kommunikrici6 eszk<izeit,
ki kell alakitani az onJine tigyfdlszolgrilat miikttd6s6t.

Uj ng)tekcir

eldrdse c6lj6bol ktils6 taniicsad6 bevonilsilval lel kell m6mi, mely kdrben. milyen
eszkdzdkkel c6lszerfl marketing tev6kenys6get folytatni 6s ki kell alakitani ennek eszkdzlarat.

2.2.

2.3. A hatdkony

munkav6gz6s elosegitdsdre ki kell alakitani a sajilt munkatilrsak rdsz6re az Egyesrilet
miikdd6sdre ds eredmdnyeire vonatkoz6 rendszeres belsri trijdkoaatris formriit.

A2.1. sz. c6llal kapcsolatosan t6bb l6p6s is megval6sult,
- megtjult az Egyesiilet Honlapjrinak 6s Hirleveleinek formrija 6s aktuiilis tartalmakat
kommunikriltunk ezen csatomdkon, tovrlbbri k<ivethet<ivd es mdrhet6v6 tettiik a Hirlevelek
olvasottsiig6t,

8
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jelent6sen fejlesztettiik a teriileti Kamanikkal kapcsolatos szemdlyes kommunikiici6t, az
iigyvezet6 6s az lgazgatltaniiLcs toviibbi n6gy tagja szem6lyesen vett rdsa a teriileti iigyv6di
kamarrik kdzgyiil6sein ds tartott rdvid etriadrist a MUBSE eredm6nyeir6l, cdljair6l,
kialakitouuk a MUBSE tartalmak rendszeres kiizlds6nek m6djrit az iigyv6deknek sz6l6 nyomtatott
6s elektronikus szakmai sajt6ban (Ugp6dek Lapja, Pesti Ugyved, Ugyvedf6rum)

A ktls6 kommunikilci6

jelzett Mvit6se m6g nem tekinthetS teljesen elv6gzeft feladatnak. Az

elektronikus csatomiik k<ireben folytatni kell a megoldiisok keres6s6t a kdzdss6gi mddi6ban, ezenkiviil
kiviil meg kell vizsgrilni miis, hagyominyosabb lehet<isdgeket is. mint a klasszikus es elektronikus
(kereskedelmi) marketing eszkdzdk hasznilata.

E feladatok elvdgzdse cdljribol tovdbb kell folytatni a munkiit 6s a projekt befejezesdnek hatd.ridej6t
2019 vfgdig cdlszerii meghosszabbitani.
c6lra vonatkoz6an a felmdr6st jinius h6napban kiils6 piackutat6 c6g piackutatiis form6j6ban
elvdgeaiik. A felm6rdsb<il pontos kdpet kaptunk an6l, hogy tags6gunk mely term6keinket,
szolgriltatrisainkat ismeri, melyeket nem, toviibbd a termdkfejleszt6sben mutatkoz6 igdnyek<il, a
kommunikdci6 optimrilis m6djair6l. A kutatrls eredmdnyeinek ert6kel6se megt6rtdnt. azokat napi
munkrink soran folyamatosan haszn6ljuk fel.

A2.2.

sz.

A 2.3. sz. c6l kapcsrin aa rillapitottuk meg. hogy az Egyesiitet munkaszervezet6nek mdretdre tekintettel
a bels6 kommunikrici6 leghatdkonyabb formija rendszeres megbesz6ldseken t6rtdn6 informdLci6
atadiis. Ezdrt bevezettiik a kdtheti iitemezdsben tartand6 vezetrii megbeszdldsek rendszer6t ds az 6vi k6t
alkalommal (indokolt esetben srirfibben) tartand6 ..6sszdolgoz6i" 6rtekezleteket. Ezeken a
megbesz6ldseken elhangzanak a legfontosabb trijdkoztattlsok 6s t6bboldahi informrici6 csere is zajlik.
Hasznos lenne azonban ezen informrici6k strukturdlt. visszakereshet<i megielenitdse is. melynek
rendszer6t iddn kel I kialakitani. j avasolt rdszhatiirido: 20 1 9.06.3 0.
7. Viszontbiztositdsi szerz6d6sek

itstrukturdl:isa

Ez a feladat eredmdnyesen befejez6ddtt, a kijel6lt c6lokat sikeriilt el6mi. Cdl volt az Egyesiilet
megn6vekedett t6keerej6nek kihasm6kisdval a kor6bbin6l jelent6sen magasabb kockiizatmegtartils
mellett az underwriting profit szignifikrins n<ivel6s6t lehet6v6 tev6. de az Egyesiiletnek m6g kell6
vddelmet ad6 viszontbiaositiisi konstrukcio kialakitdsa.
Hazai €s nemzetk6zi viszontbiaosit6kt6l k6rriink 6s kaptunk ajrlnlatokat. melyek kriziil az lgazgat6tanircs
a minden szempontb6l legkedvez<ibbet, a Groupama Biaosit6 Zrt. quota share tipus[ viszontbiztositrisi
ledezetet nyijt6 megoldas6t valasaotta. Az rij szerzrid6s 2018 decembereben 3 6ves tartamra akiir6sra
keriilt.
Ebben a projektben nincs sztiksdg tovibbi teendrikre, a projekt lezfuhat6.
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IT fejleszt6s - Rendszerfej leszt6sek (tagn]'ilvintartr5, krireset nl ilr'6ntartri)

A fejlesa6sek cdlja az Egyesiilet Tagnyilvrintart6 6s Kiiresemdny nyilvrlntart6 szoftvereinek teljes
terjedelmti [jrainisa, [j szoftverkomponensek ldtreho zisa. Aztj komponensek integrilesa a MUBSE-Doc
rendszerbe. valamint a megl6vri adatok mignllisa az rij Szoftver adatbdzisiiba.
bevezetdse a kor6bban tervezett hat irid6hdz kdpest csisziissal, de 2018 dv
IV. negyeddvdben 6les tesa tizemm6dban megt6rt6nt, 2019. elejdt6l a rendszer dlesben mrikddik.
A prioritisok es a lejlesatii kapacitris korliitok miatt irgy ddntdtttink, hogy a Krireset nyilvdntart6
fejlesadse csak kds<ibb, a portril elkdsziilte utrin kezd6djdk meg.
A projekt teljes eg6szdben viirhat6an 2019. november 30-ra tud befejezddni.

A Tagnyilvrintart6 rendszer

9. IT fejleszt6s - Ui

fortA

(website) kialakitisa

lehetseges az tigyfelekkel t6rt6n6
online kommunikiici6 6s tranzakci6k elv6gzdse (igazolaisok kiad,isa" fj szerz6d6sek k6t6se, dijfizet6s stb.).
A port6l alapjai a MUBSE-Doc rendszerhez integriiltan elk6sziiltek, azonban - mivel a portal mrikdddse
az rijonnan fejlesaeft tagnyilvrintart6 (szerz<id6skezel6) rendszeren alapul - a tovribbi fejleszt6s az
alaprendszer elkdsztiltdnek ftiggv6nye.
A tagnyilvrintart6 rendszemek a kotibbi tervekhez k6pest kds6bbi, 201 8 vdg6n tdrt6nt betizemel6se miatt
a port6l vdgleges verzi6jrlnak fejlesadse m6g nem kezd<idiitt meg.
Indokolt a hatdrid6 halasa6sa 2019. 06. 30-ra.

A projekt c6lja olyan korszerti rij webtap /portril/ l6trehozeisa, melyen

10. Emberi

er6forrisok (HR) hangsrill osabb

menedzsel6se

projekt cdljakdnt a teljes HR keretrendszer etrlorlgozl.s t lrinyozta el6. Erintik a vriltoztatrisok a
besorokisi, 6rt6kel6si, javadalmazdsi 6s egydb motivdci6s tevdkenysdget, tovribbti a kdpzdsi, oktatrisi

A

feladatokat.

A projekt sorin az akibbi n6gl kdrben vdgeaiik el a feladatokat:

I0.I. Besoroldsi tdbla

C6lja hogy az egyes muokakdrdk egyszeni m6don kategorizllva legyenek 6s ebb<il ered6en a
munkavrillal6k szimlrlna vil6gos legyen helytik a szervezetben 6s l6that6v6 tegye el5rel6pesi
lehettis6geiket.
10.2. Tudris leltdr
leltAr mutatj4 hogy az egyes munkak6r0k elv6gzdsdhez milyen tudaisra 6s kompetenciiikra van
sziiks6g. Ezeket kell d,sszevetni munkakdr bet6lt<ij6nek kdpessdgeivel, ismereteivel 6s az elt6rdsek
rithidakisrira lehet a szem6lyi fejlesztdsekkel, kdpz6sekkel kapcsolatos terveket kialakitani.
Az elkdsziilt leltrir alapjdn iigyfdl-kommunikrlci6s, biaosittis-szakmai, sz:imit6gdpkezel6sdt trimogat6 6s
vezet6i kdpessdgfej [esa6 k6pz6seket szerveztiink 201 8-ban. Ezek sziiksdglet szerinti folltatasi,/-lervezzik
a toviibbi dvekben is.

A

TuddLs

t0
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10.3. Bdrtdbla
Ennek a t6blazatnak a segits6gdvel lehet iittekinteni, hogy az egyes munkatrirsak javadalmazrlsa hogyan
viszonyul az e16z<i 6v aktruilis piaci bdreihez. B6remelesekn6l, rij bel€p6kkel val6 b6rmegdllapodrishoz j6l
alkalmazhat6.
A koncepci6 az volt, hogy a piaci dsszjdvedelmeknek megfelel6 szint eler6sdhez viszonylag alacsonyabb
alapbdreket 6s az 6tlag feletti vriltozo elemeket alkalmazzunk. A v ltoz6 b6rek megszerzds6hez eltire j6l
defini6lt 6s a szubjektiviuist nagym6rt6kben mell<izti felt6teleket kell teljesiteni.
10.4. A vdltoz6 bdr rendszere

Az egydni teljesitm6nyekre 6ptitri vriltozo b6rek rendszere harom tdtelbdl 6ll, az el6rhet6 keret az &es bdr
30%o-a.

els<i kateg6ri a a dolgozb iltalanos mrikdd6s6t tiik<tz6 6rt6kel6s, a rru{sodik t6tel az egy€ni c6lok
el6r6s6nek jutalmazriMt takarj4 mig a harmadik elem a kiemelked<i egy6ni teljesitmdnyek jutalmaz6sit

Az

c€lozza.
I

l. Controlling funkci6 fejleszt6se

A projekt

c6lja az iigyvezetds munk6jrinak segit6se a ktil6nbdz6

fimkci6k munkrijrinak dsszehangoliisa

riltal, krilts6gracionalizrikis 6s nyeres6goptim aliziiits, a folyamatba 6pitett ellen6rz6s megval6suldsa. A
c6l, vagyis i kontrolling (tervez6si, jelent6si) rendszerek kialakit6sa kiils<i szakdrtci bevonris6val 2018
v6g6re megval6sult.

A projekt tehit sikeresen lezirult.
A iendszerek folyamatos miik6dtetds6hez sziiksdgesnek tartottuk rdszrnunkaid5s kontroller munkatiirs
megbizrisdLt, aki munkrijrit a pinztigyi vezet6vel szorosan egyiittmiikddve vdgzi.
Osszegz6s

stratdgiai projekt koztil tehrit 6 projekt sikeresen
vannak tovribbi teend<ik.

A I I korribbi

Feladataink ritvizsgilisa alapjrin k6t rijabb strat6giai projekt

lezirult 2018. 6v vdgdvel, 5 projektben

meginditisit kitjuk

sziiks6gesnek.

Befektetdsi tevdkenysdgiink ktirdben egyrdsa azt 6szleltiik. hogy f6kdnt a cs<ikken6
hozamszintek 6s az emelkedo kdlts6gek miatt - sziiksdg van a folyamatok intenzivebb,
val6sziniileg t6bb ertiforrrist igdnylci korszenisit6s6re ds menedzsel6sdre. Miisresa pedig arra
jutottunk, hogy feltehet6en jobb eredm6nyre vezetne. ha 6lesebb versenyhelyzetbe tudniink hozni
a befektetesi fotyamatokban k6zremtik6d<i kiils<i partnereket. A feladatok fontoss6ga es
dsszetettsdge stratdgiai projekl alapiuis6t teszi sziiks6gess6.
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u36 Budapest, Hegedis Gyula utca 8.

MUBSE

+361 239 8989
+36

r. 239

3121

www.mubse-hu
mubse@mubse.hu

MAGYAB UGWEDEK
K6LCSONOS BIzTosiT6 EGYESI.iLETE

igy a biztosit6k vezetdse. v6delmi vonalainak feladatai kapcs6n 201 8.
dv v6g6n hozott ajinldsa jelentris viiltozisokat generdl egyesiiletiink szabrilyozottsrigriban, (rij

Az MNB

a penzintdzetek,

szabrilyok elkdszit6se 6s a megl6vrik ritir6sa) mrikddds6nek szerv'ez6sdben 6s vezet<i testtileti
tagjaink tovdbb k6pz6sdben. A feladatok dsszetetts6ge 6s a sziiks6ges er<iforriis rendelkezdsre
bocsajtasa miatt e k<irben szintdn stratdgiai projekt alapitiisa viilt sziiks6gesse.
Mindezek alapjrln 2019-ben az aleibbi 7 stratdgiai projekt v6grehajtrisrin dolgozunk:

A 2019-ben m6g nyitott 6s rij projektek listija

I
2

I

Nyitott projektek:

KezdEs

Befciez{s

B6vtil6 termdkkin6lat

BZ 20lE.junius

2019. december

Online oktatisi rendszer beinditrisa

KI

2018.

februir

2019. december

CSO

2018.

janu.ir

2019. december

2019. november

Kiils6 ds bels6 kommunikiicid ds marketing tev€kenyseg

er6sitis€
IT fejlesads

-

Rendszerfejlesztdsek (tagnyilviintart6. kireset

1

nflvafltart6)

TR

2017.

oh6ber

5

IT fejlesztds - Uj Porxil (website) kialakitiisa

TR

2017.

december 20l9.jfnius

BA

2019.

februiir

2019. december

PZS

2019.

februd,r

2019. december

Uj projektek:

6
,7

Az Eg]-es0let befektetisenek strulcur6lis atalakitisa 6s annak
menedzsel6se

Megfelelds 2019. tAz MNB 2712018

alqjin/

(XII. 30.) sz. ajdnl6s

t2
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II.
Az Egrestlet gazdrilkod{sa

Az Egyestilet t6rgy6vi bev6tele az 6ves biaositiisi dijbev6telbtil, a tagdijakb6l, az egyszeri vagyoni
hozzAjirulisb6l, valamint a vagyon hozaddk6b6l, kamatbevdtelekb<il ell. 2018 6vben az l. sz. biaositris
dija emelkedett, a 2. sz. ds 3. sz. biaositrls dija v6ltozatlan maradt, ezdrt a biaositrisi dijbevdtel
6sszess6g6ben emelkedett.

A tagdijbev6tel <isszege nem emelkedett.
a kri.rok 6s a kArtartal6kok fedezetdre forditottuk, a ferutmarad6 Osszeget pedig
kedvezmdnyek 6s szolgriltatisok formrijdban visszaforgattuk a tagsiig rdszdre.

A befolyt dijbevdtelt

dij-

Az egyszeri vagyoni hozzirjirul6s osszege nem emelkedett. A kamatbev€tel 6s az rirfolyamnyeresdg
dsszege meghaladta a 2018 6vre tervezett bevdtel 6sszeg6t. A miikdddsi ktiltsdg emelkedett.
kiadrisok (anyag jellegri tiforditasok) emelked6sdt az eszklzbeszerzdsek, kiildndsen a folyamatos
informatikai fejleszt6sek, ds az ig6nybe vett szolgilLltatilsok rininak emelkeddse indokoltiik.

A

Az Egyestiteti vagyon rdsze a pdnzkihelyez6sbol keletkezti hozadek (kamatok ds 6rfolyamnyeresdg). Az
Egyesiilet a K&H Atapkezel<i Zrt-vel ds a Generali Alapkezelo Zrl-vel kdtdtt portf6li6 kezeldsi szerztid6st.
2016-2018. 6vekben az alilbbiak szerint alakult az Egyesiilet vagyoni helyzete:
20r8

Er
Biztositrisi dijber'6tel

I

:

Tagdijbevdtel:
Egyszeri vagyoni

hozzAjin is:.

Kamatbev6tel 6s 6rfolyamnyeres6g:
December

3l

-6n az OTP foly6szimla

egyenlege:

A

viszontbirosit6nak fizetett eves

d0:

.276.590 e Ft

I

2017

201 6

.212.603 e Ft.

I .2

I 1.391 e Ft.

132.77E e Ft

133.156 e Ft.

134.605 e Ft.

5.0.10 e Ft

5.232 e Ft

4.404 e Ft.

324.1 55 e Ft

324.063 e Ft

2'71.545 e Ft.

46.862 e Ft.

79.217 e Ft.

71.442 e Ft.

750.281 e Ft.

713.,199 e Ft.

'112.546 e Ft

Egyesiiletn6l marad6 dijbevdtel

526.307 e Ft.

499. 104 e Ft.

498.845 e Ft

Miik<id6si k<ilts6g

32l.l57eFt

300. 144 e Ft

272.511 e Ft

7.400.261.e Ft.

Eszkdzillominy
KAmentessegi

dijengedm6nyre

forditoft <isszeg:
Fiiggokrir tartal6k:

IBNR tartal6k (be nem jelentett k6s6i
krirok tartal6ka)
T0rl6si tartal6k:
Biaons6gtechnikai tartal6k:

7.075.214 e Ft.

6.651.637 e Ft.

l8

e Ft.

199.601 e Ft.

130.1

307 .547 e Ft.

281.091 e Ft.

26.1.866 e Fr.

355.049 e Ft
2.331.410 e- Ft
981 e Ft.
2.999.540 e- Ft
l3

2.539.3 82 e Ft.
1.070 e Ft.
3.12'1 .012 e

Ft.

2.636.1l6 e Ft.
I

.305 e Ft.

1.153.912 e Ft
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Az Egyesiilet t6k6je:
jegyzett toke, alapit6 toke:
tdketartaldk:
eredm6nl,tartal6k:

Ad6zott eredmdnv:
saj

it

t6ke:

500 e Ft.

500 e Ft.

500 e Ft

Ft

100.872 e Ft.

95.640 e Ft

3.585.964.e Ft

3.179.317eFt.

2.888.309 e Ft

403.720 e Ft.

406.647 e Fr.

291 -008 e Ft

.1.096.096 e Ft

3.687.336 e Ft.

3.275.45 7 e Ft

105.91 2 e

A litbliu:at adataib6l megellapithat6, hogy 2018 6vben az el6rt ad6zott eredmdny 6s a Biztosito Egyesiilet
saj6t t6kdje a tervezetlek szerint toviibb ndvekedett.

Az Egyestlet tartaldkai garant iljriLk a bizonsilgos miik<id6st.

A Biaosit6 Egyesiilet t<ikehelyzete szikird. Ea tirmasztja al6 a fizet6k6pess6grol 6s a penziigyi helyzetr6l
sz6l6 2018 6vi jelentds, mely a Besziimol6 4. sz. mell6klete. A biztositestechnikai tartaldkok 2018 6vben,
a konibbi dvekhez hasonl6an megfelelnek a jo gszabirlyi el6ir6soknak.

Porf6li6 kezelds ftjrin befektetett pdnzeszkdzdk (Generali Alapkezel6 6s K&H Alapkezel6), valamint
Raiffeisen Banknfl 6s a Magyar Ktilkereskedelmi Bankuil kezelt 6rt6kpapir szlmlikon:
2017
December 3 I -6n:

6sszes pdnzvagyon:

201 8

6.809.865 e Ft

OTP Bank Nyrt-ndl rdvid lejiratu foly6szrimla
betdtben, mely a napi kiadiisokat szolgiilja
december 3 l-dn:

a

0Ft
6.809.865 e Ft

6.686.031 e Ft.
0 Ft.
6.686.031 e Ft.

A p6nzvagyonon kivtil az Egyesiileti vagyon r6sze az ingatlaniillomriny. mely tev6kenysdgtiak mriktid6si
felt6teleit biaositja. Kdnyv szerifti €rtdke 63.922 e Ft. piaci 6rt6ke az ingatlaniirak folyamatos emelkeddse
miatt ldnyegesen magasabb.
Az Egyesiilet trirgyi eszkdz rillom6nyrinak 5rtdke 6.427 e Ft. Ez els6sorban a szimit6g6p rendszerb6l 6ll.
Az immateririlis jav'ak 6rt6ke krinyv szerint 5.91 I e Ft.

tl
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III.
Az Eryesiilet tagiai
Az Egyesiilet ldtszimadatai

201 8. 6vben az al6bbiak szerint

alakultak

A teljes egyesiileti tagl6tsz:lm 201 8. januarl . napjrin
Aktiv l6tsz6m 2018. januar I . napjdn

I 1.s95

Telies egyesiileti tagldtsz6m 2018. december
Aktiv l6tszAm 2018. december 31. napjdn
,/Biztositisi dllom6ny/

I 1 .481

Sziinetel6 tag (+ I lo iievlid

3I.

napidn

fti

10.636 f6

f5

10.556 f6

felesdge. mint tag nem keriilt beszamitdsra)

925 fo

-1t4 f6
-80 fo

Tagok l6tszrimrin ak viitozisa
ebb6l az aktiv tagok ldtszriLmiinak vitltoz{sa

2018 dvben t<irldssel <isszesen 673 jogviszony sz[int meg, ebb6l 37 egyesiileti tag huny't el.
29 tag jogviszonya dij nemfizet6s miatt szfnt meg.

A bel6p6 rij tagok szima 578 f6 volt.
Az alkalmazott tigyvddek szrirna 456 fri volt.
Az Egyesiilet megtartotta vezeto pozici6jit az tigyvddi felel6ss6gbiaositrisi piacon. piaci
rdszesed6se 90,4%o, akorihbi 6vhez kdpest drdemben nem viiltozott.
A tdrldsi jogcimek megoszldsa:
T6,rl6si

8989

+351239 3a21

jogcimek 2018.janu6r 1. -2018. december 31.

Ttirl6si jogcim
Kamarai hatirozat

f6
256

Megsziintetds dii nem fizet6s miatt

29

Ugw6d lett alkalmazott iigy'v6db6l
Elhunyt
Munkriltat6i felmondds

92
37

14

A tag felmondrlsrival
Ueyv6dkil alkalmazott tigyv6d lett

117

9

sziinetel6 tag tagsilgi viszony megsziintetdse tagdiifizetds elmarad6sa miatt

l

Sztinetel<i tag tagsrigi jogviszony lelmondiisa

56

Mas lett a munkiiltat6

l3

M6gsem kdldtte meg

t9

Ossres"o

673

15
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Az alSbbi tiibli2at bemutatja az Egyestileti tagldtsz6mot biaositrisi m6dozatok-, aktiv
bonuis6ban. leriileti Kamar6k szerint.
Akri!

6s sziinetelS tagok

Sziinetel6k

Aktiv +
ivtegl d
l.sz

Budapesti 0gyvddi Kamara

1908

Bdk€s Megyei Ugyvddi Kamara

r66

Debreceni Ugyvedi Kamara

189

Heves Megyei Ugyv6di Kamara

t56

ll

.sz.

ll9

.l

0

1

l6

126

-9

I

l6

I

0

t7

179

-.1

I

l6

0

0

l6

371

0

t

25

0

0

25

255

9

0

20

I

0

21

105

l9

I

0

20

178

-9

li

I

0

l6

276

-t2
2

9

r0

ll0

ll

2

t67

l

I

156

I

I

sz.

355

kq)est
-20

6-l

230

l8l
I

158

2

260

l0

l1

s91

32

327

l.l

2

34i

-10

57

I

0

316

ll

Nyiregyhtui Oglvddi Kamara

251

Uglvddi Kamara

ti6

P6csi Ugyvedi Kamara

N6grdd Meg-ei Ugyv6di Kamara

Tolna Meevei Oevvddi Kamara

Ii) I

6

)

Fejdr Megyei Ugyvddi Kamara

208

li

5

1)8

l9t

'7

8

0

3l

53t

0

ll

38-1

0

0

2

60

I

I

0

3.1

126

-9

I

I

1

0

ll

1tl
2ll

-l

0

0

0

ll

217

0

I

0

0

7

li2

I

)

I-l

0

0

ll

181

0

0

ll

0

I

l2

2

t.l

-6

l

3l
5

ll

0

0

206

l

125

Vas Meelei Uevv6di Kamara

7

KomArcm-Esaergom Megyei
Ogyvddi Kamara

r58

Veszprem Megl ei Ugyvddi
Kamara

l9i

Zala llegyei Ugl vddi Kamam

111

IO

2

189

8

I

0

l0

t99

6sszesen:

9522

591

137

r0556

838

51

-10

925

llJ8l

171

l0
202

I

t6

l

I

i8
39i
109

Kamara

-.1

169

3'79

Lglr6di

t18

0

Biics-Kiskun Megyei Ugyvddi
Kamara

Jisz-Naglkun-Sz. Meglei

9

l5

I

t'gyvddi Kamara

0

532

II

Szegedi

0

5707

218

Pest Megyei

6llt

370

Somogy Megyei Ogyvddi Kamara

Kamala

60,1

I[. sz.

)

Ktizbeszerz6s

2'7

Lsz.

ll

sziinetel6
dsszesen

Osszes-

336

III.

VAltoziis
el6zo
evhez

Osszes

lll.sz.

Gy6r-Moson-Sopron Megyei
Ug1'v€di Kamara

Borsod-Abatj-2. Megyei Ugyvddi

utca 8.
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0

-

0
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IV.
Kirrendez6s
Az Egyesiileti formdban tdrt6n<i mtkddds lehet<is6get biaosit an'4 hogy tagok drdekdben az Egyesiilet
K6r'rendez6si Bizoftsrigot mrikiidtessen. A Bizottsig tagiai aktiv iigyv6dek, akik nagy gyakorlatot
szereaek a kiiresemdnyek

el

bir6Lisdban.

2018. 6vben dsszesen 381 db kririgdny kertilt benyrijtisra. A krirbejelentdsek szdma emelkedett 6s
megkdzelitette a2014. €vi szintet. (2017 6vben 351 db, 2016. dvben 365 db, 2015. evben 370 db,20l4
dvben 386 db,2013 6vben 432 db).

A 2018 dvben bejelentett kririigyekbdl kifizet6sre keriilt 82 db.

152 tigyben a KSrrendezdsi Bizotts6g

elutasitotta a kririg6nyt. 3 krirbejelentds visszavondsra keriilt. Az elbfnilds 144 iigyben volt folyamatban
december 31 napj6n.

2016 6v

2077 6u

2018 6v

105

125

110

lngatlan addsv€tellel kapcsolatos

89

92

76

HatSrid6 mulasztds

28

29

36

lngatlan illet6kiigy

J1

2L

C1geljdr6s

10

7

V6gint6zked6sek

35

22

Belelentett kdrok f6bb megoszlisa
iogi kdpviselet ell6t6sa

Let6t hibSs kifizet6se

10

4
31
4

5

74

Letdt vissza nem szolgdltatdsa

20

8

K6lcs6niiBylet

11

8

Megbiz6s nem teljesit6se

8

13

Tartdsi, 6letjirad6ki iigy

5

4

K6zbeszerz6s

2

1

Leiert 10 6ves ut6fedezet

7

2

Elad6 hamis okirattal

0

I

0

Biztositdsi fedezet hiinya

0

4

9

KSrig6nyl6vel szemben kiszabott birsdg

0

2

Egy6b rigyek

9

9

365

351

0sszesen

l1

13

4l
7

2

!4

0
16

381
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hat6rozata ellen 2018-ban 6sszesen 98 esetben

nytjtottak

be k6relmet a Panasz

Bizottsrighoz (2017 dvben 61,2016 dvben 63, 2015 dvben 85 tigy mrisodfokri elbirriLiLsa tdrtdnt meg). Az
iigysziirn ndveked6s6nek oka - legalibbis rdszben - a panaszlehetosdgre t6rtdn6 figyelemfelhiviis fokozott
m6dja volt. A 98 tigyb6l elutasitis elleni panasz 67 volt, a megrillapitott krirtisszeget 31 tigyben vitattrik.
Panasz Bizofiseg 82 tigyben helyben hagyta a Kiirrendezdsi Bizotts6g elutasit6 hatiirozatiit, ill. a
megillapitott biaositiisi dsszeget, 5 iigyben teljes elutasitrlsra vonatkoz6 hatiirozatot hozott, 1 I iigyben tij

A

eljrir6sra ill. egyezsdg felajrinkisrira utasitotta a Krlrrendez6si Bizottvigot.

A konibban lezinisra keriilt iigyekbol 2018 6vben 43 iigy kertilt fjranyitrisra.
Az rijranyiuis indokai:

-

a krirbejelent6, ill. a biaositott i.ig)T/dd pert inditott
joger6s itelet 6llapitotta meg a biztositott iigyvdd kirfelel6ss6g6t
egydb okok (pt.: ismdtelten benytjtott kdrigdny, eredmdnytelen

7 iigyben

2 iigyben

vdgrehajtrisi eljrtu::is igazoliisa a biaositiisi fehdtel 4.2. pont alryjam,

34 iigl'ben

fegyelmi hatiirozat becsatolas4)

Az rijranyitott tigyekb<il kifizet6sre keriilt sor 12 iigyben. elutasitiisra 12 tigyben, folyamatban maradt 18
kriLrtigy rendezdse, 1 ig6nyt a kiirosult visszavont.
2018. december 31-6n 488 kririigy elbinilisa volt folyarnatban (2017 december 3l-6n 439, 2016. december

3l-en41l).

2016 - 2018 6vekben, a kriLrbejelent6s dritumrit6l fiiggetleniil az alitbbi kifizet6sekre keriilt sor.
2018 6vben dsszesen 138 esetben tdrtdnt kifizetds.

Ev

2016

2017

2018

608.607 e - Ft

564.381 e

Elfogadott kdrcisszeg:

671.076 e - Ft.
342.140 e - Ft.

256.301 e - Ft

263.777

Viszontbiztosit6k eltal kifi zetett 6sszeg:
MUBSE-t terhelS kifizetdsek:

220.358 e - Ft.
70.053 e - Ft.

159.044 e - Ft.

169.222 e

Tdnylegesen kifizetett dsszegek
(viszontbiztosit6+MUBSE) :

290.412 e - Ft.

216.577 e - Ft.

Kdrosultak

d

ltal bejelentett kdrrisszeg:

Ugyv6det terhel6 on16sz:

5L.728 e - Ft

l8

57.533 e - Ft.

39.725 e - Ft.

-

Ft.

e-Ft.

- Ft.
54.673 e - Ft.

223.895 e

-

Ft.

39.883 e - Ft.
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A kifizetett krlrok miihibak szerinti megosziisa az aliibbi volt

20166v

A kifizetett krirok
Jogi kdpviselet elliit6sa
Ingatlan adiisvdtel:
Hat6rid6 mulasztiis:

2Ol7

6v

2018 6v

49

34

38

JJ

30

39

20

-1-

)

t7

27
28

14

22

l8

4

C6geljrirris:

6

2

4

Letdt tdves kifizetdse
Megbizris nem teljesit6se:

I

)

I

1

2.

6

Tartris, 6leti 6rad6ki iigyek:

)

J

K6zbeszerzds

J

0

)

K6lcsdntigyletek
Birs69
Egy6b iigyek
Lei6rt a l0 6v krirbejelentesi ido

0

4

1

0

I

0

2

2

1

Vdgint6zkeddsek:
Illetdktigyek:

l4

2

172

6sszesen:
esetben jogerris it6let alapjrin

1

135

138

keriilt sor kiirkifizet6sre.

Peres iigyek

2018. december 31 napj6n 120 peres iigy volt folyamatban. (els6 fokon I 10, milsod fokon 4, a Kriria el6tt
tovribbi 6 iigy). 17 peres iigyben az Egyesiilet vezet6 jogilsza, kamarai joglan6csos j6rt el, ebbril 1 iigyben
felperesk6nt. 14 iigyben alpereskdnt. 2 iigyben beavatkoz6k6nt vett r6szt az Egyestilet a perben. Kdt az
Egyestilettel szemben inditott perben megbizou iigyv6d jrirt el. Az tij Pp. hatrilyba l6p6se ut6n 6rdemben
csdkkent az Egyesiilettel szemben benyrijtott keresetek szrima. Kdt iigyben hilta fel a bir6siig az
Egyesiiletet 6rdemi ellenk6relem beny[jtasrira. Perfelv6teli trirgyalis nem keriilt kitiiz6sre.

A beavatkozdssal drintett

1

I

folyamatban l6v6 iigyben megbizott iigyv6dek jrirtak el.

l9
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v.
Az Eryesiilet seg6lyez6si tev6kenys6ge

2018. 6v janruidAt6l rij seg6lyez6si jogcim kertilt bevezetdsre fiatal tag,aink k6t6dds6nek er6sit6s6re.
Praxisinditrisi seg6llt az 6v soriin 21 esetben nyrijtott az Egyestilet.
Tovilbbra is lehet6s6g volt igazolt betegsdg, gyermek sztiletdse, haliileset, valamint mdluinyossiig
jogcim6n seg6lyk6relem benyujtrisdra.
2018 6vben a segdlykeret cisszege 40.000.000.- Ft volt. A benyfjtott kdrelmek alapjam 278 koll6ga volt
seg6lyezett.

A 2018. 6vi seg6lykeret-risszeg

40.000 e Ft.

Seg6lykifi zetds dsszege

27 .525 e

Ft.
12.475 e Ft.

Maradvriny

A segdlyek megoszldsa okok alapjiin:
f5

Ft.

Betegsdg

69

6.875 e Ft.

Sztll6s

128

Temet6s

46

12.7i0 e Ft.
4.210 eFt.

M6ltiinyossiig

14

l

Praxisinditds

2t

2.100 e Ft.

Minddsszesen

278

27.525 e Fr.

590 e Ft.

20i8. dvben egy segelykdrelem elbirdliisra kertilt, de a kifizetdse nem tdrtdnt meg, mert a seg6ly
kifizet6sdhez sztiks6ges adatlap nem 6rkezett be 2018. december 3l-ig az Egyesiilethez.

2.0
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201 8 6vben a

fiivrlros ds a megy6k szerinti kifizet6sek:

Budapest
B6kds
Debrecen

143 db

4db
25 db

Heves

7db

Gy6r-Moson

8db

Somogy

8db

B6cs-Kiskun

ll

Borsod-Abarij -Zempl6n

10 db

Szabolcs-Szatmiir

db

2db

Pest

12 db

Pdcs

l6 db

N6gr6d

2db

Szeged

8db

Tolna

2db

Fejdr

3db

Szolnok

4db

Vas

3db

Komrfu'om

ldb

Veszprdm

.r db

Zala

5db

Osszese n

mubse@mubse.hu

KOLcsoNos BrzrosiT6 EGYESULETE

278 db

A 2018. 6vi tapasztalatok alapjrin a hat6lyos

Segdlyez6si Szabilyzat egyes eloir6sainak m6dositisrit
terjeszti az lgazgat6tanfics a2019 €vi beszilmolo Kiilddttgl.ril6s el6.

2l
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vI.
Az Eryesiilet szervezeti 6lete

I

Az elsti lgazgat6tan6csi iil6s megtaruls6ra 201 8. jamfitr 22 napjri.n keriilt sor.
Az iilds napirendi pontjai:
Az iigyvezet6 tirjdkoztatisa az MNB 6tfog6 vizsgiilatot lezfuo hatlrozzlifun foglalt ieladatok
v6grehajtdsrir6l. (el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
A MUBSE Szervezeti 6s Miik<id6si Szabirlyzatinak el6terjeszt6se. A javaslat megtrirgyaLisa
6s elfogadiisa. (el6ad6: Dr. M6dosi Anna-MiLria)
A SzAmviteli Politika 6s mell6kletei, valamint a Szrimviteli Tiikdr ds Szdrnlarend 6s a B6ren
kiviili juttatrisok Szabailyzatiinak m6dositiisa. A javaslatok megvitatSsa 6s elfogadrisa. (el6ad6:
Bar6th Agnes)
A feliigyeleti adaJszolgriltatdsi szab6lyzatok m6dositiisa. A javaslat megvitat6sa 6s elfogad6sa.
(el6ad6: Barrith Agnes, Gyuris Tibor))
A Megfelel6sdgi Szabrilyzat ds Megfelet6s6gi Politika m6dosit6sa. A javaslat megtiirgyaliisa
€s elfogadisa. (el6ad6: Dr. Pettendi Zsuzsa)
Az Egyestilet kdnyvvizsgril6jrinak kivrilaszLisa 2018. dwe a be6rkezett ajdnlatok kdziil
(el<iad6: Bariith Agnes)
Egydb trij dkoaatasok. d<intdsek.

Az lgazgatotanAcs tj szabtrlyzat alkotiisilval es egyes r€gi szabiiyzatok aktualizrilis:ival tett eleget az
MNB vizsgillatot lezino hal rozatdban lbglaltaknak. Az Igazgatotanrics iiltal hozott hatiirozatokr6l - a
dokumentumok egyidejii megkiilddse mellett

2.

-

a Feltigyelet tdjdkoztatast kapotl.

Az lgazgatotanrics 2018. meircius h6 19. napj6n tartott iilest
Az ti[6s napirendi pontjai:

Az tgynezeto tijdkoaatrisa az aktuilis feladatokr6l
A 2017 . 6vi kdltsdgvetes teljesitdse. (eltiad6: Barrith Agnes)
Szabirlyzat a Mtigsf rij termdk politikrijrir6l. A tervezet megvitatiisa 6s elfogadrisa (el<iad6:
Dr. Pettendi Zsuzsa)
Beszimol6 a2017 €vi seg6lyez6si tevdkenysdgrdl (el<iad6: Dr. Tdrdk Ferenc)
A Vrilasarisi Szabttlyzat A,/ jeh.i mell6kletdben 2017 6vben a hat legnagyobb l6tsziirnf megye
meghatrirozrisa (eltiad6: Dr. M6dosi Anna-M6ria)
Egy6b ddnt6sek. tdjdkoztat6k.

).)
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Az lgazgat'tart6cs 2018. riprilis 16. napjan tartott iildst
Az iilds Naprendi pontjai:
Az igyuezelo tAjdkodatbsa az ak.tl6lis feladatokr6l.
Az Egyesiilet 2018. dvi vdgleges kdltsdgvetds6nek megvitatrisa 6s elfogaddsa.
A Hiiromdves kdltsdgvetds megvitatisa 6s elfogadrisa. (el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Az lgazgat6tanrics inisbeli beszlrnol6ja az Egyesiilet 2017 6vi munkrljrfo6l. A javaslat
megtrfugyalisa 6s elfogadrisa (el<iad6: Dr. M6dosi Anna-Miria)
A 2017 6vi pelTueVi tev6kenysdgdnil sz6l6 mdrlegbeszrirnol6 megvitatrisa 6s elfogad,isa
(el6ad6: Banith Agnes)
A kiirmentes#gi dijengedmdny jogosulti kdrdnek differencirikisdra vonatkoz6 6:ekozlat6
(el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Javaslat az Egyestlet hatrilyos Alapszabdlyfurak m6dositrisrira (eltiad6: Dr. M6dosi AnnaMriria)
Javaslat az Egyesiilet haullyos Felel6ssdgbiaosftrisi Felt6teldnek m6dositrisrira (eltiad6: Dr.

Zoltin)
A 2018 6vi beszimol6 Kiilddttgyr.ilds el6k6szit6se, id6pond6nak kitr26se, napirendj6nek
Bata

meghatilrozilsa (el<iad6: Dr. M6dosi Anna-Mriria)
A leltigyeleti adatszolgiiltatrisi SzabAlyzat SII megrlrgyakisa 6s elfogadrisa (el6ad6: Tasnridy
Agnes)
Egydb ddnt6sek, uijdkoztat6k

Az Alapszabrily m6dositis6t 6s kiegdszitisdt egyrlszt a MUBSE-re vonatkoz6 jogszab6lyi k<imyezet
megvilltozdsa indokolta. A Kiild6ttgytil6s hatriskrir6be ta(oznak a stratdgiai 6s hosszri t6vt
keretszabrilyokkal kapcsolatos d6nt6sek. Miisrdsa olyan szempontokat is krivettiink, amelyek a korszerti
ds rugalmas mtikdddst teszik lehetriv6, pl.: az elektronikus flormiiban t6(6n6 szerz6d6skiit6s, szerz<idds
m6dositas. A javaslat kiveszi a Kiild6ttg)''.il6s kizri.r6lagos hatdsk6reb<il az 6ves felel<iss6gbiaositasi dij
megrillapitrisdt valamermyi biaosftiisi felt6telre vonatkoz6an 6s a biztositrisi felt6telek megrillapitdsanak
modositils 6rtelmdben az lgazgatotu.tircs feladata a
feladauit is az lga4atotaniicsra telepiti.

A

krirmentessdgi dijengedmdny rendszerenek, jogosulti ktir6nek a meghatrlroziisa.

4.

Az lgazgal6tan6cs 2018. mdjus 3. napjrin iiles tartrisa n6lkiil hozott haterozatot
Hatfu ozat tervezetek elfo gad6sa:

Azlgazgatotanacs az Informatikai Struktura 23.. 24..25.. sz. Szabrilyzatainak elfogad6srira
vonatkoz6 hatarozati javaslatot egy m6dosittissal elfogadta.
Az lgazgatotafircs a Fizetokdpessdgnil 6s pdnziigyi helyzetr<il sz6l6 jelent6s (SFCR) ds
Rendszeres feltigyeleti jelentdst6telr<il sz6l6 dokumentum (RSR) elfogadiis6ra vonatkoz6
hatiirozati javaslatot el fogadta.
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A beszrirnol6 Kiildiittryffl6s 2018. m:ljus 14. napjrin keriilt megtartasra
Napirendi pontjai:

Elndki megnyit6
Az Egyestilet lgazgatotandcsinak inisbeli beszimolola az Egyestilet 2017. 6vi munkrijar6l,
a beszimol6 megvitauisa 6s elfogadrisa (eltiad6: Dr. M6dosi Anna-Mriria)
Az Egyesiilet kdnyrwizsgril6ja riltal auditilt 2017.6vi m6rlegbesziimol6 el6terjeszt6se,
ddntds a besziimol6 eltogadrisrfu6l (el<iad6: Bar6th Agnesl
Az Egyesiilet Feltigyel6 Bizotts6grinak jelentdse az Egyesiilet 2017. dvi tevdkenysdgdr6l
(el6ad6: Dr. Zamecsnik P6ter helyett Dr. Tall6ssy Frigyes)
Az Egyesiilet 2018. 6vi kdlts6gvet6s6nek el6terjesadse, a kdlts6gvet6s megvita&isa ds
elfogadrisa. A 2018-2020 6v kdztitti hiirom6ves k6ltsdgvetds el6terjeszese, a harom6ves
k6ltsdgvetds megvitatiisa ds elfogad6sa (el<iad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Az lgazgatbtur6cs el6terjesadse az Egyesiilet Alapszahily6nak m6dosit6sina. Az
el6te{esads megvitatrisa 6s elfogadrisa (el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Az lgazgatotanics el6terjesadse a 2018. junius l. napj6t6l hat6lyos Biaosiuisi Felt6telre,
Az el6terjesztds megvitatdsa es elfogad,isa (eltiad6: Dr. Bata Zoltrin)
Az Egyesiilet kdnywizsgrll6jrinak megviilasztrisa, dijazdsinak megrillapitrlsa 2018. 6rT e
(ekiad6: Banith Agnes)
Egyebek

6.

Az lgazgat6tanrics 2018. jflius 2. napj6n tartott til6st
Az til6s napirendi pontjai:

Az igyrezetb tAjdkozatiisa informatikai kdrddsekr6l i HLNGUARD tantsitisi elj6nisa

az

rij,

integrdlt tag 6s krimyilvrintart6 program./
Az ijgyvezeto lildkoaatiisa a Stratdgi6ban meghatrirozott projektek stetuszAr6l
A kiiLrmentessdgi dijengedmdny rendszerdr<il szblo szabilyzat meguirgyakisa 6s elfogadrisa
(el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Krirrendez6si Bizottsrig iigyrendjdnek m6dositiisa. A m6dositdsok megtiirgyaliisa ds
elfogadrisa (el<iad6: Dr. Komiinovics lbolya)
Az Adatvddelmi Szab lyzat m6dositiisa / GDPR, Uzleti titok/ A m6dositiisok megtiirgyaliisa
6s elfogadiisa. (el6ad6: Dr. M6dosi Anna-M6ria)
Trijdkoaatls a jutalmaziisi rendszer korszerfsit6ser<il. (el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Sz6beli el6terjesads az drtdkesitdsi tevdkenys6gdrt felekis vezetci szemdlydre (el6ad6: Dr.
M6dosi Anna-Miria)
Egydb d6nt6sek, trij 6koaat6k

A

lgazgat6taniics a hiirom6ves Fejlesztdsi stratdgia ds cselekv6si terv projektjeinek idriariinyos
megval6sulris6t folyamatosan figyelemmel kisdri. Az evkdzi tAjekoaatAs mellett a stratdgia t6rgy 6vben
megval6sult ldpeseinit az 0g1'r'ezetri az lgazgat6tanics rdsz6re 6ves irdsbeli 6sszefoglal6t kdszit.

Az

ll

u36 Budapest, Heged0s Gyula utca 8.

U
7.

MUBSE

+361 239 8989
+36 1 239 3121

www.mubSe.hu
mubse@mubse.hu

MAGYAB UGWEDEI(
KOLCSON6S BIZTOSiTO ECYESULETE

Az lgazgalitianiics 2018. okt6ber l. napjan Ertott iildst
Az iilds napirendi pontjai:
Trljdkoztat6s az Egyesiilet termdkfej lesa6si ini.nyri.nak piaci vizsgrilaui.r6l sz6l6 kutatris
eredmdnydr6l (el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
A Szemviteli Politika 6s kdtelez6 mellekleteinek I Leltfu szabiiyzat, Selejtezdsi Szabiiyzat,
Ert6kel6si szabiiyzat I feliilvizsgrilata, aknraliz6kisa (El<iad6: Banith Agnes)
Tejekoztaras a MUBSE saj6t kockrizat- 6s szolvencia 6rt6kel6sdr6l (ORSA 2017 6vi jelentds)
(el<iad6: Gyuris Tibor)
Javaslat a biaositrisi kockazatv6llal6si szabrilyok megrijitrisrlra a bejelentett kirok elemz6se
alapjrin. (el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
A kiirmentessdgi dijengedm6nyr6l sz6l6 3/2018 sz. Szabiiyzat kiegdszit6se (eltiad6: Dr.
Csurg6 Ott6)
Javaslat Szerz6d6skezel6si Szabailyzat elfogadris6ra (el6ad6: Dr. M6dosi Anna-M6ria)

Az Iratkezeldsi Szabrilyzat kiegdszitdse a GDPR el6inisai alapjrin. (el6ad6: Dr. M6dosi AnnaMriria)
Egy6b ddnt6sek, t6j6koaat6k
Drjntds a kiszervez6s6rt felel6s munkat{rs szem6lydr6l (el6ad6: Dr. Csurg6 On6)

A Kirrendez6si Bizonsig

javaslata egyedi elbiniList ig6nyl5 kiriigyben (el5ad6:

Dr. Kominovics

Ibolya
Seg6lyk6relem egy edi elbinikisrlra vonatkoz6 javaslat (el6ad6: Dr. Ttirdk Ferenc)

A kilrmentessdgi dijengedm6ny rendszerdr6l szblo Szabitlyzat a Beszrlmol6 3. sz. mell6klete.

8.

Az lgazgal6tanrics 2018. november 5. napjan tartott tildst
Az iilds na irendi pondai:
Javaslat a hatiilyos felel<issdgbiaositrisi feltdtel m6dositiisri,ra (el<iad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Javaslat a megl6v<i term6kek 2019. 6vi dij6ra (el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Javaslat magasabb limitii tij termdkek bevezet6sdre (el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Javaslat adawddelmi kieg6szit6 biztositrisi feltdtel elfogadasdra 6s a kieg6szit6 felt6tel 2019.
6vi dijrinak megrillapirisrira (eltiad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Javaslat viszontbiaositrisi szerz<id6s megk<it6s6re 2019-t6l (eload6: Dr. Csurgo Ott6)
Az aktu6riusi tunkci6riport el<iterjesztdse (el6ad6: Tasn6dy Agnes)
Az Iratkezeldsi Szabilyzat m6dositiisa. kiegeszit6se a GDRP eliiinisai alapj6n (el<iad6. Dr.
M6dosi Anna-Mdria)
A vezelo kock6zatkezel<i beszrtnol6ja (el<iad6: Gyuris Tibor)
Egy6b dontdsek, trijdkoaatok.
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Az lgazgatoranLics 2018. december 3. napjiin tartott tildst
Az iilds napirendi pontjai
A 2019.6vi kdltsdgvetds tervezet6nek megulrgyakisa 6s elfogadrisa ds a hrlrom dves terv
tervezetdnek megt6rgyal6sa 6s elfogadrisa (el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
T6jdkoztatrls Kockiizatv6llal6si iigyrend j6vrihagyrisrir6l. (el6ad6: Dr. Csurg6 Ott6)
Javaslat a Kdtelezettsdgvallalisi Szabrllyzat elfogadiisiira. A javaslat megtiirgyaliisira 6s
elfogad:isa (el6ad6: Bardth Agnes)
Javaslat a Panaszkezeldsi SzabSlyzat feliilvizsg6lat6ra 6s a Panasz Bizotts6g tigyrendjdnek
m6dositiisrlra. (el5ad6: Dr. M6dosi Anna-Mrlria)
Javaslat az Adatv6delmi Szabrilyzat 3. r|sz5nek kieg6szitds6re. (el<iad6: Dr. Pettendi Zsuzsa))
A megfelel6s6gi vezet<i 2018 6vi jelentdse 6s 2019 dvi munkaterve (el6ad6: Dr. Pettendi
Zsuzsa)
Egydb diintdsek, r6j6koaat6k (el<iad6: Dr. Komri.novics Ibolya)

10.

Az Igazgat6tanrics 2018. december
Hatlr ozal terv ezetek e I fo gadiisa

13. napj6n iil6s tartrisa

n6lkiil hozott hatiirozatot

:

lgazgat6tan6cs 2019. janu.ir l.tril a temetdsi segdly adhat6 maxim6lis 6sszeg61
100.000.- Ft risszegben hatfuozza meg.
Az lgazgat6tanrics felhatalmaz,a az igyyezetot egyes szabiilyzatok technikai jellegii
feliilvizsgrllatira, aktualizrltrisrira.

Az

A Kiilddttgyiilds riltal hozott hatrirozatok listrija a Beszimol6 5. sz. melldklete.
Az lgazgal6tanAcs 6ltal hozott hatiirozatok listrija a Beszrirnol6 6. sz. melldklete.
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!,II.
6sszefoglaLls
Beszrlmol6nk r6szletezi az \gazgatotanircs munkrij rit 6s 6rt6keli az elvegzefi feladatokat.

A 2018. mrijus 14. napjrin megtartott Ktildottgyrilds elfogadta az Egyesiilet Alapszabrilyri.nak m6dositrisiit.
A F6v6rosi T6rvdnysz6k 2018. augusztus 29. napl|val kelt v6gz6sdvel az Egyesiilet viiltozris bejegyz6si
k6relmdnek hellt adott.
Az elfogadott Alapszabrily 6rtelm6ben a Kiilddttgytilds kizd.r6lagos hatriskdrdbe tartvzik az Egyesiilet
hilromdves strat6giejanak 6s cselekvdsi tervdnek elfogad6sa.
Az lgazgat6tanilcs feladata a biaosftrisi felt6telek megrillapitrisa ill. m6dositrisa, valamint az 6ves
felekiss6gbiaositesi dijak valamennyi biaositrisi feltdtelre tdrt6n6 megillapitrisa.
A Kiilddttgylilds dontdse alapjin az Igazgat6taftics ezeknek a hatriskoreinek a gyakorkis6t 6s a

viszontbiaositiisi szerzridds megkdtds6re vonatkoz6 hatiiskdrdt nem ruhrizhatja rit.

Ebben az 6ves Besziimol6nkban bemutatturk az Egyesiilet eg6sz 6vi mmkdjrit. melyet tagiaink segitok6sz

magatartiisa 6s a teriileti kamarrik elndkeinek 6s adminisztni,ci6j6nak dnzetlen uirnogauisa n6lktil nem
tudtunk volna elv6gezni. Segitsdgiiket ezriton is kdszdnjiikl

Kdrjtik a Kulddttgyrildst, hogy az Igazgat6taftics aittal el<iterjesaett 2018. 6vi beszimol6t 6s iizleti tervjelentest sziveskedjen elfogadni.
Melleklet: 6 db
Budapest, 2019. dprilis I I .

Magyar Ugyv6dek Kdlcsdn6s
Biaosit6 Egyesiilete
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Ugyv6di felel6ss6gbiztositdsi felt6tel
Hatilyos: 2019. ianuir

Magyar Ugyv6dek
Kolcstinos Biztosit6 Egyesiiletdnek
tigyvddi feleloss6gbiao sitrisi fe ltdtele
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Magyar Ugfry6dek K<ilcsrin<is Biaosit6 Egyestilete (tovribbiakban: Egyesiilet) a jelen
felel6ss6gbiaositdsi felt6telek (tovribbiakban: feltdtelek) szerint meghat6rozott biaositiisi esemdny

A

bek6vetkeae eset6n ajelen felt6telek szerint meghatrirozott m6rt6kben mentesiti a biaosftonat olyan kiir
megtdritdse al6l, amelydrt a magyarjog szab6lyai szerint feleldss6ggel tartozik 6s amelyek megl6ritdsdre
k6teles. feltdve, hogy az adon biaosiuisi esem6nyre az Egyestilet kockilzatvisel6se kiterjed.

I.
Biztositottak

l.

A jelen biaositrisi felt6tel alapjrin megkdtdtt biztositrisi szerz<ides eset6n biztositott (a tovribbiakban

egytittesen :

bizositott):

az tigyvdd.

tigl,rrddi iroda,
eur6pai kdzdss6gi jog6sz
ktilftildi jogi tanilcsad6
ha a fentiek az Egyesiilet tagiai 6s a tagdijat

illewe

a

biaositrlsi dijat hatdridoben megfizettdk.

2. Az iiglwdd vagy [gwddi iroda riltal megkdtdtt biaositrisi

szerz<idds alapjin az Egyestlet
kockdzawiseldse az ngyrdd, az iigyvddi iroda minden tagl4 az iigyved vagy az iigyv6di iroda minden
alkalmazottja iiltal okozott kfu'ra kiterjed.

3. Amennyiben az iigyvdd vagy iigyvddi iroda alkalmazott tiglwddet foglalkoaat, a munkaltat6
alkalmazott iigyvddenk6nt emelt biaositrisi dijat fizet.
Az iigw6d vagy tigyvddi iroda alkalmazottjhra az Egyesiilet kockiizatvisel6se akkor terjed ki, ha az
alkalmazott

-

munkaviszony4 vagy a rendszeres munkavdgzdsre irdnyrl6 egydb jogviszonya kdzvetleniil a
munkaad6 riltal Magyarorszigon v6gzett iigyvddi tevdkenys6ghez kapcsol6dik" 6s
- elj6r6sa amelydrt a munkaad6 felel6ssdggel tartozik, fgyszint6n a munkaad6 dltal Magyarorszrigon
v6gzett iigyv6di tev6kenysdg kdr6be tartozik.
Tdbb alkalmazott tigyvdd foglalkoztat6sa esetdn az emelt biaositiisi dijat minden alkalmazott tigyv6d
urin meg kell fizetni.
Az emelt biaositris dija azonos a munkriltat6 iigyv6d, illetve iigyvddi iroda egy f<ire vetitett
fele16ss6gbiaositrlsi dijdval.

Az alkalmazott iigyv€d riltal okozoft k6r esetdn az Egyesiilet a krirt

a

biaosiuisi feltdtel el<iiriisa szerint

rendezi.

4. A munk6ltat6 feleldssdgbiaositrisa az iigyv6djeldlt iigyv6di tevdkenysdgdre 6s az iigyvddasszisaens
tevdkenysdgdre is kiterjed,
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5. Az iiglwddekre 6s az iigyvddi iroda iigv6d tagiaira jelen biaositisi felt6telek azonos m6don
vonatkoznak. Az iigyvddek kdzdtt miikdd6siik v6lasaoft formrij6Lra tekintettel megkiiltinbdaet6s a
biaosiuisi jogviszonyban nem tehet6.

A biaositottaknak iigyv6di irodan beliil azonos biaositrisi feltdtellel kell rendelkeznitik.
6. Az eur6pai ktizdssdgi jogrisz rilland6 jelleggel. illetve eseti jelleggel folltat tigyv€di tev6kenys6get.
Az eur6pai kdzdss6gi jogrisszal kdtdtt felel6ssdgbiaosit6si szerz6d6s tartalmriban azonos a jelen
biaositrisi szerzrid6sben meghatiirozott iigyv6dekre, illetve iigyvddi irod6.kra vonatkoz6
felel6ssdgbiaositrisi feltdtel rendszer6vel.

II.
Biztositisi esem6ny
1. Biaositrisi esemdny a biztositott ellen €rvdnyesitetl kar, amelyet a biaositott vagy alkalmazotda
jogellenesen, az ii-gyvddi tev6kenys6gre az Ugyvddi tevdkenys6gr<il szolo 2017.6vi LXXVIII. tOrvdny
(a tovdbbiakban: Uttv.l 2.5.1t; bekezd6s a)-f) pondriban meghatiirozott tev6kenysdg gyakorliisa k<izben
a vonatkoz6 szabillyok megsdrt6s6vel - ide 6rtve a jogszab6ly, valamint a bir6i gyakorlat ismeret6nek
hidnyrit is (mtihiba) - okozott.
Biaositrisi esemdny tovribbri biaositott ellen drv6nyesitett kiir, amelyet a biaositott vagy alkalmazottja
jogellenesen az iigyv6di tevdkenys6g gyakorltisa keretdben kiegdszit6 jelleggel folytatou szabadalmi
tigyvivtii tevdkenys6gre /iittv. 3 g (l) bek a.) pont/, tiirsadalombiztosit6si taniicsadilsra I Uttv. 5 1t.1
bik c.) pont/. biaositdsi tanilcsadiisra / Uttv.3 $ (l)b€k. d) ponl/ es munkaiigyi taniicsadrisra/Urv.fg
(l) bek. e.) pont/, bir6sdgi, hat6vigi, illetve mris kdzhatalmi eljrinison kiviili kdpviselet ell6tris6ra /3 $ (l )
bek f.) ponV kOzvetitrii eljrlraisban 6s biinteto iigyekben folltatott kdzvetit<ii tevdkenys6gre I Unv. : $ ( t )
bek m.) pont/ vonatkoz6 szab6lyok megs6rtes6vel - ide 6rwe a jogszabiiy, valamint a bir6i gyakorlat
ismeretdnek hiiiny6t is (mrihiba) - okozott.

I

2. Biztositasi esem6ny az l. pontban meghatiirozottakkal okozott szem6lyis6gi jogi s6relem, amelydrt a
biaositott vagy alkalmazottja a magyar jog szabiiyai szerint (Ptk. 2:52 $) sdrelemdij megfizet6sdre
kdteles.

3. Biaositrisi esem6ny tovitbbA az Uttv. :.5. (l ) bekezddsj) pontja szerinti ingatlankdzvetitdssel, 6s az
Ottv. 3. $. ( I ) bekezdds h) pont szerinti felel6s akkeditilt kozbeszerz6si szaktanecsad6i
tevdkenys6ggel. valamint az Uttu. ;.5. (l) bekezd6s b) pontja szerinti ad6tandcsaddssal okozott kir.
amennyiben ezen tevdkenysdgeke a biztositott kieg6szitri felel6ssdgbiaosit6si szerz6d6st kdtdtt.

4. Sorozatkd.rnak min<isiil egyazon kdrokoz6i magata(asb6l illetve okb6l ered6 ds egymdssal szoros
tdnybeli 6s id6beli egys6gben l6v6 magatartiissal megval6sitoft, valamint az azonos okra
visszavezethet6, de eltdr6 id6pontban bekdvetkezett kir, ha az ok 6s az okozat kdzdtt kdzvetlen
dsszeftigg6s jogl ,on6ll6szisban fenntill. Az ezen tdnyrlll6s szerint bejelentett krlrig6nyeket az Egyesiilet
egy k6resem6nynek tekinti 6s igy egy kiiresem6nyre vonatkoz6 biaositrisi dsszeg erej6ig rill hel1t.

III.
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A biztositisi szerzSd6s l6trejdtte, a kockdzatviselds kezdete, biztositdsi id6szak a szerz6d6s
megszunese

j6n l6tre. A felel6ss6gbiaositrisi
szerztides megkdt6se el6tt a szerzoddst kdtni kivrin6 iigyf6lnek meg kell ismemie 6s bizonyithat6,
azonos(that6 m6don el kell fogadnia az Egyesiilet Ugyf6l trij6koztat6 6s Nyilatkozatriban foglaltakat. /
Bit.152.$ /
Ezt kdvet<ien tehet ajri.nlatot az tigyf6l a biaositrisi szerz6d6s megk0t6sdre vonatkoz6 szind6k6r6l,
inisban, papir alapon, vagy elektronikus form6ban nem megv6ltoztathat6 m6don (pdf), vagy az
Egyesiilet honlapjtin on-line szerz<id6skdtes ritjrin. A biaosit6si szerzod€s az ajiinlatnak az Egyesiilethez
t6rt6n5 bedrkezdse napjrit kdvet<i napon - illet6leg, ha az k6s<ibbi id6pontban tdrtdnik, a biztositott
teriileti iigyvddi kamar6ba tdrtdn6 felvdtele napjrin - j6n l6tre. A Egyestilet a szerz6dds l6trejdttdt a

l. A felel6ss6gbiaositasi

szerz<idds a felek irrisbeli megrillapodrisival

biztositiisi fedezetet igazol6 dokumentum (k6wdny) 6tadris6val vagy megktilddsdvel tanrisitja.
Teriileti iigyvddi kamara: Az a megyei Ug1'vddi Kamara. amelynek a biztositott a tagia.
2. Az Egyesiilet kockt2atvisel6se a szerzod€s l6trejdttdnek id<ipontjrlban kezd<idik.

3. A biaositris id6tartama a biaositrisi szerziSdes ldtrejttttet6l annak megsziinds6ig terjed<i azon
egybefiiggo id6tartam, amelyre vonatkoz6an a dijat megfizettdk. A biaositas id<itartama biaosiuisi
idriszakokra oszlik. melyeket a biaositiisi 6vfordul6k (minden naptdri 6v december 31. 24.00. 6ra)
viilasaanak el egymrist6l. A biaositrisi idriszak egy naptdri 6v. kivdve, ha a biaositott biaositasi
szerz6ddse valamely adon naptari 6v kdzben jdn l6tre vagy sztinik meg. Ilyen esetekben a biztositrlsi
id6szak az akibbiak szerint alakul:
6v kiizben t6rtdn6 szerzod6skdtds eset6n a biaositrisi idriszak a biaositiisi szerz6d6s l6trejdtt6t6l
az adott nap&iLri €v vdgdig (december 31. 24.00. 6niLig) tart.
dv kdzben t<irt6nti megszr.in6s esetdn a biaositrisi dijjal fedezett utols6 napig tart.
4. A biaositrisi szerz<idds megsztinhet

- felmondrissal
- a biaositdsi 6rdek megsziin6sdvel
- a biaositott Egyesiileti tagsrigi jogviszonyiinak megsziin6s6vel
- az eseddkes dij meg nem fizetdsdvel.

5. Szerz6d<i felek ajelen biaosit6si szerz6d6st hatrirozatlan id6tartamra kdtik meg. Az egyesiileti tagsdgi
viszony ideje alatt a biaositrlsi szerzriddst mind a biaositott, mind pedig az Egyesfllet minden biaositiisi
idtiszak utols6 napjtura 30 napos felmondrisi id<ivel mondhatja fel. A felmondris jog6t a felek legfeljebb
hrirom 6vre kiz6rhatjrik a jelen felt6tel 5. sz. melldkletdt kdpez6 Ztuaddk felt6teleinek megfelel6en.

6. Amennyiben a biaositott iigyvedi tev6kenysdge brirmely okb6l megsziinik (elhunyt vagy tigyvddi
tev6kenys{gdvel b6rmely okb6l felhagyott), a biaositasi szerz<id6s az iigyv6di tevdkenys6g
megsziin6s6nek napjrivat megsztnik. Amennyiben a megsztinds oka csak a biaositott iiglw6di iroda
egyes tagiat vagy alkalmazottj.it 6rinti. a biaositrisi szerz6d6s nem sz[inik meg, a biztosit6si jogviszony
a megsziinds okiival nem drintett tagok es alkalmazottak vonatkozisaban marad fenn.
3l
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7. Amennyiben a biztositott egyesiileti tagsrigi jogviszonya brirmely okb6l megsziinik, a biaositrisi
szerz5d6s a tagsrigi jogviszony megszrinds6nek napjrival megsztinik.
8. Amennyiben a biztositott az esedekes biaositrisi dijat felsz6litris ellendre nem fizeti meg, a biaosit5si
szerz<id6s

ajelen feltdtel VI. fejezet 9-10. pondriban meghatirozottak szerint megsztinik.

IV. A kock6zatvisel6s teriileti

l. A biztositrisi fedezet

6s

id6beli hatilya

a Magyarorsziig teriiletdn bekdvetkezett

kriroka terjed ki.

2. Az Egyesiilet szolgaltatasi kdtelezettsdge a biaositas id6tartama alatt okozotl, bek6vetkezett 6s
bejelentett vagy a szerziidds megszr.in6se esetdn legkdsribb a krirokoziist kdvetti 7 napt6ri dven beliil
bekdvetkezett 6s bejelentett kriroka terjed ki.
3. A krirokozrls id<iponda az a nap, amikor a kdrt el6id6z<i cselekmdny megldrtdnt. Amennyiben a k6rt
eli5iddzo szakmai szabiLlyszeg6s bdrmilyen iriisos anyagon alapul. a szabiilyszegds akkor min6siil
elktivetettnek, amikor az adott irrisos anyagot a biaositott a megbiz6nak irtadSa" azi ellenjegyz6sdvel
elkltja" vagy a megbiziis alapjrin bir6srignak vagy mris hat6s6gnak benyrijtja. Ha a fentiek kdztil tttbb
feltdtel is megval6sul, akkor a szabiilyszeg6st a legkonibban bek<ivetkezett esem6ny id<ipondrlban kell
elkdvetettnek tekintetni. Amennyiben a szabdlyszeg6s mulasztiissal val6sul meg, akkor a karokozais
idriponda az azt k6vetri nap. amikor az elmulasZott cselekmdnyt mdg a krir bekdvetkezdse ndlktil p6tolni
lehetett volna.

4. A k6r bekdvetkezdsdnek idtipontja az a nap, amikor a bizositott kirtdritdsi fizet6si k6telezettsdge
esed6kess6 vrilik. Sorozatkiirok esetdn a kiir bek<ivetkez6s6nek napja a sorozat els6 eleme
bekdvetkezdsdnek napj a.

A krir bejelentdsdnek id6pontjaazanap, amikor a biaositott vagy
Egyesiiletnek jelen feltdtelben meghatrirozottak szerint bejelentette.
5.

a krirosult a krir bektivetkezds6t az

V. Biztosit{si tisszeg, 6nr6szesed6s

1. Az Egyestilet biaositrisi esem6nyenk6nt 6s biaositrisi id<iszakonkdnt a biaositott 6ltal a jelen
feltdtelek l. sz. melldkletdt k6pez6 biaositrisi feltdtelek koziil velasztott biaositasi dsszegek erejdig 6ll
hellt (tdritesi 6sszeghatdr).
esemdny tekintet6ben az Egyestilet t6rit6si dsszeghatitrira a k6rokozris
idopontjriban hatdlyos biaosit6si feltdtelekben meghatdrozott biaositrisi dsszegeket kell alkalmazni.

2. Az adott biaositesi

3. Az Egyestilet riltal a biaositdsi szerzcid6s alapjrin teljesitett minden olyan kifizetds, amelynek sorin
az Egyesiilet valamely olyan dsszeget tdrit meg vagy frzet ki, amely a jelen biaosit6si szerz<idds alapjain
kdmak vagy krirkdltsdgnek, vagy sdrelemdijnak min6siil, megfelekien csdkkenti az adoll biztositasi
id<iszak terftdsi 6sszeghatiffit 6s tovribbi kifizet6sre m6r csak az dsszeghatiir megmarado r6sze till
rendelkez6sre az adott biaositrisi idriszakban.
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Az dsszeghalir megmaradt (fel nem haszndlt) r6szei nem ad6dnak hozz6 a soron kdvetkez<i biaosit6si
id5szakra megiillapitott 6sszeghat6.rhoz. A biaositott nem jogosult az 6ves biaositrlsi dij megfelelti
kiegdszitdsdvel a biaositrisi osszeget a biaositrisi id<iszakra meg6llapitott eredeti 6rt6kre felemelni
(fedezetfelttilt6s).

4. Amennyiben tdbb Ugyvdd egym6st6t fiiggetleniil, de azonos eredm6nyre

vezet<i magatartrissal
elkdvetett miihibrival okozza a kiirosult egyzuon k6rosodrisrit, akkor az Egyesiilet a magasabb limittel
rendelkez6 iigyv6d egy kriresem6nyre vonatkoz6 biaositisi 6sszeg6nek erejdig rill helyt. A biaosiuisi
id<iszaka ininyad6 biaositrisi 6sszegeket a krlrkifizet6s ilyen esetben az egyes tigyvddekre irrinyado
biaositrisi dsszegek ar6nyriban cstikkenti az egyes biaositottaknal.
5. Az iigyv6di iroda riltal okozott kiir esetdben minden esetben egy biaosiuisi esemdnyt kell figyelembe

venni, ftiggetlentil att6l. hogy az iiglvddi irodriban az adotl kdresem6nnyel dsszefiiggti tigyben, k6zds
tigyintdz6sre figyelemmel, tdbb iigyv6d is eljrirt. Az Egyesiilet ez esetben az iigyintdz<ik szirn6t6l
ftiggetleniil az egy biaositiisi esemenyre irinyado t6ritdsi dsszeghat6r erej6ig 6ll hellt.

6. Amennyiben egyazon bitositasi esem6nnyel kapcsolatban tdbb krirosult is 6l k6rig6nnyel, 6s a
biaositrisi dsszeg nem elegend<i valamennyi kririgdny kiel6gitds6re, az Egyesiilet az
egyes kiirosultak krirdt a bizonyitott kririgdnyek ariny:iban tdriti meg a tdrit6si 6sszeghat6r erejdig.
Amennyiben az Egyestilet az adotT biaositrlsi esemdny k6riilmdnyei riltal meghat6rozott dsszeni
hatdrid6n beliil a fenti szabril,v alkalmaziisdval a bejelentett kririgdnyeket arrinyosan rendezte, €s azzal a
rendelkezdsre rill6 terit6si dsszeghat6r kimeriilt a krirok kifizet6sdt kdvet6en kririgdnyt benyrijt6 krirosult
kririgdnydnek rendez6sdre az egyesiilet semmilyen jogcimen nem kdtelezhel , az6rt semmilyen
felel6ssdggel nem tartozik.
rendelkez6sre

6116

7. Ktillbldi jogi tan6csad6 eltal kittdtt biaositrisi szerzriddsben a biaositisi esemdnyenk6nti 6s a
biaositasi id6szakonk6nti biaositrisi dsszeg nem lehet alacsonyabb. mint a vele egyiittmr.ikdddsi
szerz6d6st k6t6 iigyrdd, iigyv6di iroda eltal kdttitt biaosiuisi szerz<id6sben meghatiirozott
kd.resemdnyenkenti 6ves

-

az tigyvedi iroda esetdben a tagonkdnti 6ves

-

biaositiis 6sszege.

8. A biztositott az iltala a jelen feltdtelek L sz. mell6klet€t k6pez6 biaositrisi feltdtelek kdztil v6lasztott
6nr6szesedds osszegdt maga viseli. illetve maga kdteles a krirosultnak megt6riteni. Az iinr6szesedds
legkisebb 6sszeg6t el nem 6r<i kiirokat az Egyesiilet nem tdriti meg. Az dnrdszesed6s legkisebb <isszeget
meghalad6 k6rok eset6n az Egyesiilet a bek6vetkezett k6mak az 6nrdszesed6ssel csdkkentett <isszegdt

ktiteles megt6riteni.
9. A terit6si dsszeghatrir tekintetdben az dnreszesed6st krlrkifizet6snek kell tekinteni.

biaositott az altala megkdtdtt biaosiuisi leltdtelr6l mrisik biaositisi feltdtelre kivrin
6tt6mi, szerz6deskrit6si szdnddkrit az Egyesiilettel az III. pontban megieldlt m6don kdz6lnie kell.
A biaositott 6ltal kezdem6nyezett magasabb <isszegri m6dositiisra t6rt6no iitt6r6st indokolt esetben az
Egyesiilet lgazgat6tan6c sa megtagadhatj a.
Az adott biaositasi felt6telr6l m6s biaositrisi felt6telre tdrt6n6 efi6r6s minden esetben csak a bejelent€st
k6veto napt6l lehetsdges.
Ha a biaositott a biaositrisi idriszak alatt m6sik biaosit6si felt6telre t6r 6t, akkor a biaositott iltal
fizetend6 dii m6rt6ke csak a biaositiisi id6szak h6,tralev6 r6szdre vonatkoz6an vdltozik meg. A
viiltoztatilsig eltelt idotartamra fizetend6 dij m6rtdkdre a valtoaatiisnak nincs hatiisa.
10. Amennyiben a
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Alacsonyabb biaositrisi dsszegf biztositasi felt6telre t6(6n6 efi6r6sre egy biaositis i idriszakon beltil
legfeljebb egy alkalommal, a biaositasi idoszak els<i napj6val kezd6d6 hat6llyal van lehet6sdg.

VI. Biztositdsi dij
Az tigp6di feleftiss6gbiaositisi dij 6ves dij. A biaositris diitLt, a diif:.zells szabiilyait 6s kiiltinbtizri
jogcimeken adott dijengedm6nyek mdrt6kdt az Egyesiilet Igazgat6tan6csa 6llapitja meg dvenk6nt az
6rt6kkdvet6s figyelembevdtel6vel. Az Igazgat6tanrlcs a dij 6venk6nti megrillapitiisakor a KSH rlltal a
trirgy6vet megel6z6 12 h6napra kozzercfi fogyasa6i iirindex-viiltozast, a kiirkifizet6sek 6s kri.rktilts6gek
alakul6sat valamint a kockrizatot befolyrlsol6 egy6b tdnyeztiket veszi hgyelembe. A KSH 6ltal megadott
:irindex-vriltoz6s tilrgy6ve alatt a tirgydvet megellzo 6v okt6ber 3 1 . 6,s az eA megel6z6 6v november I .
kdziitti id6szakot kell 6rteni.
1.

2. Az Egyesiilet Igazgat6taruicsa a letel<iss6gbiztositrisi

dij befizetdsdre r6szteljesitest engeddlyez

3. Az Egyesiilet taglai, illetve az ngluldi iroda kdteles a felel6ss6gbiaositrisi dijat minden negyeddv
els6 h6napjrinak 10. napjdig, ritutaliis vagy p€nztin befizet6s ttjrin az Egyesiiletnek megfizetni.

4. Egdsz 6ves dijfizet6si gyakoris6gri biaositdsi dijkateg6ria vitlas^isa esetdn az 6ves alapdijt6l elt6r<i
dijat fizet a biaositott.
5. Dijfizetdsi gyakorisiigot valtani az adott biaositiisi 6vet megeltiz6en lehet. A tritgydvben a velasztott
biztositrisi feltdtel vriltasa eset6n az 6ves dilkedvezrndny kocki2atarilnyosan keriil elszrimoliisra.

6. A ktilfttdi iogi tan6csad6 az dves biaositrisi dijat minden 6v els<i h6napjrinak 10. napjrlig kdteles az
Egyesiiletnek kdzvetleniil megfizetni. A kiilftildi jogi tan6csad6 kiz6r6lag 6ves gyakorisrigf biaosirisi
dijkateg6ri6t vallasahat.

kertil sor, ugy a szerzodds megkiitds6vel egyidejrileg
6ves dij lrzet6si gyakorisrig viiasztdsa eseten a hetral6v6 teljes 6vre, negyeddves dijfizet6si gyakorisag
eset6n pedig a szerz6d6skdtds id6pontjrinak megfelel6 negyed6vb<il hrltral6v6 id6szaka es<i id6szakra
tartozik a biztositott a biaositrisi dijat meglizetni.
7. Amennyiben a biaositas megkdtdsdre 6vkdzben

biaositott dijfrzetdsi kdtelezettsegdnek esed6kess6gkor nem tesz eleget. az Egyesiilet
e-mail-en vagy ir6sban a Ptk. 6:449. $ (1) bekezd6s6ben foglalt jogkdvetkezmdnyekre t6rtdn<i
figyelmeztetdssel harminc napos p6thatii'rid6 tiiz6sdvel felhivja a teljesitdsre. Amennyiben a biztositott
8. Amennyiben a

dijfizet6si kOtelezetts6g6nek a p6thaterid6 eltelt6ig sem tesz eleget, a szerz6dds a dijfizetds esed6kessdge
napjiira visszamen6 hatrillyal megszlinik.
9. Amennyiben a biztosit6si szerz<id6s a 11. pontban irt m6don sziinik meg a biztositott a megsziin6s
napjrit6l szAmitott 60 napon beliil irasban k6rheti az Egyesiiletet a kockilzatviselds helyrerillitrlsara
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(reaktivrilis). A reaktivillils irinti k6relemr6l az Egyestilet Uglwezet<ije ddnt. Amermyiben az U gryezetb
a kdrelemnek heltt. ad. az Egyestilet a biaosiulsi fedezetet a megsziint szerzddds felt6telei szerint rlllida
helyre, felt6ve, hogy a koriibban esed6kess6 vAlt dijakat bele€rfve a szerz6dds megsz{rndse 6s a
reaktivril6s id6pontja kdzritti id<iszakra vonatkoz6 biaositrisi dijakat is - a biztositott megfizeti, illetve a
biztositott iriisban nyilatkozik arra. hogy nincs tudomiisa a biaositrisi szerzbdds megsziin6se 6s a
reaktiviiliis id<ipontja kdzdtt bekdvetkezett olyan kdriilmdnyr6l. amely biaositasi esemdny

-

bekrivetkez6s6he z v e7.erhet.

Amennyiben a biaositott biaositrisi szerz6d6se a biaosiuisi dij fizetdsdnek elmulasztiisa miatt sziint
meg, rigy ea kdvet6en a biaositott - amig ut6bb dijfizetdsi kedvezmdnyben nem rdszestil - az eseddkes
6vi biaositrlsi dij6t egy dsszegben a tirgydv els6 h6napjrinak 10 napjriig kdteles az Egyesiiletnek
megfizetni.
10-

11. Amennyiben a biaositott iigyvddi tev6kenys6g6t sziinetelteti, ennek tartama alatt az esed6kes
biaositrisi dijat fizetnie nem kell, ha ezen tdnyt az Egyesiiletnek a sztinetel6sr<il sz6l6 kamarai hatArozat
kdzhezv6tel6t kdvetden 8 napon beliil bejelenti 6s igazolja.
12. Ameruryiben az alkalmazott tigyvdd munkaviszonyiln beliil az alkalmazott tigv6di tev6kenysdgdt
30 napot meghalad6an felftiggesai, ennek tartama alatt az 6t alkalmaz6 iigyv6dnek (tigyvddi irod6nak)
az egy6bk6nt eseddkes az o alkalmazisrira tekintettel emelt biaosit6si dijrlnak ezen r6szdt fizetnie nem
kell, ha ezen l5rryt az alkalmazott tigyv6d vagy alkalmaz la az Egyestiletnek az Uttv.szerinti kamarai
halirozatkdzhem6tel6t k6vet6en 8 napon beliil bejelenti 6s igazolja.

13. A 8 napon tuli bejelentds esetdn a dijfizet6s al6li mentestilds a 11.6s 12. pontban szabilyozolt
esetekben a kamarai hatirozatban megadott nappal kezdridik. A sziinetelds vagy a feljegyz6sben
megiel6lt hatririd<i lejrirtrival a mentesiil6s megsziinik. A dijfizetds al6li mentesit6s ideje alatt vdgzett
tev6kenysdggel okozott kiiroka az Egyestilet nem 6ll kockr2atban.

14. A szerz<id6s megsziin6se eset6n az Egyesiilet addig a napig jrir6
amelyben vesz6llviseldse v6get 6rt.

dij

megfizetdset kdvetelheti,

VII. A felek egriittmiikiid6se
1. A biztositott a szerz6ddskdt6skor kriteles a biztositiis viillaliisa szempondiib6l l6nyeges. minden
olyan k6riilmdnlt az Egyesiilettel kdzdlni. amelyeket ismert vagy ismemie kellett. A biaositott kdteles
a l6nyeges kdriilmdnyek viiltoziisiit az Egyesiiletnek irisban bejelenteni. Az Egyestilet t6ritdsi
k<itelezetts6ge a trij6koaauisi 6s viiltozds bejelent6si kdtelezetts6g megs6rtdse esetdn nem iill be, kiv6ve,
ha a biaositott bizonyitja. hogy az elhallgatott kdrtilmdnlt az Egyestilet a szerz<iddsk6t6skor ismerte.
vagy az nem hatott k6zre a biaositiisi esemdny bekdvetkea6ben.

2. A biaositott iigyvddi tev6kenys6ge sziinetel6s6t kdteles az Egyesiiletnek a kamarai hatirozal
kdzhezv6teldt kdvet6en 8 napon beliil inisban bejelenteni. A sziinetelds megszfin6sdt, az iigyru6di
tev6kenysdg folltatds6t, az tigyved ugyancsak kciteles 8 napon beliil iriisban bejelenteni az
Egyesiiletnek. Az iigyv6d biaositott esetdben a bejelentdsi kdtelezetts6g az iig1.v6det, az iigyv6di iroda
biztosirott esetdben az iroda vezet6j6t terhelik.

3. Az iigyv6di iroda tagja k<iteles az Egyesiiletnek ir6sban 3 napon beliil bejelenteni, ha az ngyvddi
irodrib6l kiv6lik, 6s egyidejrileg kdteles nyilatkozni, hogy a kiv6kis6t kdvet6en melyik biaositrisi
vdlasaofi biaositrisi m6dozatra a
m6dozat szerint folltatja iigyvddi tev6kenys6gdt,

- a
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fetel6ssdgbiztositrisi szerz<iddst meg kell kdtnie. Arr6l is nyilatkoznia kell, - amennyiben a biaositrisi
jogviszonyiit valamely okb6l nem kivrinja folltatni.
4. A biaositott a krir megel6zdse 6rdek6ben az adott helyzetben iiltakiban etv6rhat6 magatardst kdteles
tantisitani. A biztositott a biaositisi esemdny bekdvetkez6sekor kdteles az Egyestilet utasitiisai szerint,
ennek hirinyriban az adott helyzetben riltaliban elvrirhat6 magatartiis kdvetelmdnye szerint a kdrt
enyhiteni.

VIII. A biztosit6 szolgiltat{sa, k6rrendez6s
biaositiisi esemdny bek6vetkez6s6t a tudomasiira jut6st6l szfunitott 30 napon
beltl inisban az Egyesiiletnek bejelenteni, a sztiks6ges felviftlgositrisokat megadni, ds lehet<iv6 tenni a
bejelentds 6s a lelvildgosittisok tartalmrinak ellen<irz6s6t. A bejelent6snek tartalmaznia kell kiilOntisen
a kir okozisrinak 6s bektivetkezdsdnek id<ipontj6t, a kri.r nagysrigrit, az esemdnnyel kapcsolatban felvett
jegyztik<in1vet, hozott hatifuozatokat - amennyiben ilyen jegyzokdnyv vagy hatitrozat sziiletett -,
szak6rt<ii vdlemdnyeket, sziiksdg s zeint az ltalitlros forgalmi ad6 iisszegdt feltiintetd szeml6t 6s egydb
iratokat.
1.

A biaositott kiiteles

a

2. Ha a biaositottal szemben a kririg6nyt bir6s6g ekitt drvdnyesitik, akkor a biaositott ea a tudom6s:ira
jutrist6l sziimitott 30 napon beliil kdteles az Egyes0letnek bejelenteni, 6s kdteles az Egyesiilet r6szdre
tovribbitani minden olyan k6vetel6st, 6rtesitdst, id6z6st. vagy egydb periratot, amelyet saj6t maga vagy
k6pvisel6je megkapott.
ugyancsak k6teles a tudomdsiira jut6st6l sz6mitott 30 napon beliil ir6sban
bejelenieni, ha az iigyvedi iroda tev6kenysdge sorrin biztosiuisi esemdny keletkezik, vagy az iJlgy.tidi
irodiival szemben a kiirtdrit6si ig6ny bir6s6g el6n ervdnyesitik.
3. Az

iigfi6di iroda vezet6je

4. Az Egyesiilet a krirbejelentds elbirilLisdt azoknak a dokumentumoknak a bemutatiisiihoz kciti. melyek
lehet6v6 teszik ajogalap elbir6lisiit 6s az dsszegszeriisdg bizonyitasAt. Az elbiral6s soriin az Egyesiilet
figyelembe vesz minden olyan dokumentumot, mely a kiirrendezes sor6n a K6rrendez6si Bizottsiighoz

benyijtisra kertil.
5. Az Egyesulet t6rit6si kdtelezetts6ge nem 6ll be, amennyiben a biaositott fenti kaitelezettsdgdt nem
teljesiti 6s emiatt lenyeges kdrtilmenyek kiderithetetlennd vri.{nak6. Az Egyesiilethez benyrijtott k6rt6rit6si ig6nyeket az Egyesiilet-Kiirrendez6si Bizottsdga binilja el az
Egyestilet Krirrendez6si Bizottvigfurak iigyrendjdben foglaltak szerint.

A Krirrendez6si Bizottsrig hatarozatiival szemben bejelentett panaszl az Egyestilet Panasz Bizottviga
binilja el. A Krirrendez6si Bizoftseg 6s a Panasz Bizottsdg egyedi krirteritesi iigyben hozotthatbrozata
- figyelemmel arra, hogy az nem 6rinti a tagsiigi jogviszonlt 6s az Egyesiilet miikdddsdt - nem minSsiil
az Egyesiilet tagiai, alapit6i vagy szervei dltal hozott hatiirozatnak, igy az a Ptk. 3:35. $ alapj6n nem
trirnadhat6 meg bir6s6gon.
7. Az Egyesiilet a kiirbejelentdst az tigy drdemi elbiriiliisrihoz sziiksdges <isszes iratnak - v6lemdnynek
- az Egyesiilet Kiirrendezdsi Bizottsrigrihoz t<irtent be6rkez6set kdvet6en l5 napon beliil bir6lja el.
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Az elbiri{rist indokolt esetben a Kdrrendez6si Bizotts6g tovdbbi 15 nappal meghosszabbithatja. A
Kiirrendez6si Bizottsrig d<intds6rol ezt kdvet6en 3 munkanapon beliil drtesiti a karosultat. A ditnt6s
ellen annak k6zhezv6tel6t6l sziimitott 15 napon beliil a biaositott 6s a kiirosult a kiiLr kifizet6s6re
halaszto hatdlyu panasszal dlhet. A fenti hatririd6n tril benyujtott panasznak a kri.r kifizetdsdre nincs

halaszt6 hatrilya. A Kiirrendez6si Bizotts6g a karosult r6sz6re meg6llapitott - Snreszeseddssel
csdkkentett - ke(dritdsi dsszeg kifizetdse 6rdekdben a sztiks6ges intezked6st az e bekezddsben kikdtdtt
hatdridri leteltdt kdvetti 3 munkanapon beltil megteszi.

8. Amennyiben a biaositiisi

esemdny bekdvetkezett 6s

aa a IL lejezeI2. pontban meghatiiLrozott

id<i

alatt bejelentetGk, az Egyesiilet a biztositottra vonatkoz6 a kiirokoziiskor hal6lyos tdritdsi 6sszeghat6r
erej6ig forintban megtdriti a k6rosult tdnyleges kirirt, az elmaradt hasznot, (amennyiben az elmaradt
haszon egy6rtelmiien bizonyitiist nyert), a k6r enyhitdse drdekeben felmeriilt kdltsdgeket, a krir
megrillapitdsrihoz, a kdr nagysiigrinak felmdrdsdhez sziiksdges 6s az Egyesiilet riltal felk6rt vagy
j6vahagyott szak6rt6 kdlts6geit. a biaositrisi esemdnnyel kapcsolatban inditott per joger6s itdletben
megii,llapiton kdltsdgeit 6s a megalapozott sdrelemdijat. A kdrkiilts6gek, a kamatok 6s perk6lts6gek.
valamint a sdrelemdij a teritdsi dsszeghatiir erejdig keriil megt6rit6sre.

9. Az Egyestilet a megrillapftott krirtdrit6si dsszeget csak a k6rosultnak fizetheti; a k6rosult azonban
igdnydt kdzvetlentil az Egyestilet ellen nem 6rvdnyesitheti. A biaositott csak akkor kdvetelheti. hogy
az Egyesiilet az 6 kezdhez fizessen, amenn.viben a kiirosult kdveteldsdt 6 egyenlitette ki.
10.

A biaositott kdteles az Egyesiilettel egttittmtikddni. amennyiben ellene kririg6nyt drvdnyesitenek.

Az Egyestilet k6r6sdre kdteles segits6get nyujtani az esetleges egyezsdg ldtrehoziisiiban 6s a per
vitel6ben.

ll. A biaositon kdteles -

amenn;-iben ellene peres eljdras indul

- a t6rgyaldsokon rdsa venni.

segitsdget nyirjtani a bizonyft6kok biaosit6sriban ds egy6b bizonyit6kok megjel6l6s6ben.

12. Ha az Egyestilet a jelen biztositiisi szerz5d6s alapjdn bdrmilyen kifizetdst teljesitett. akkor ezen
kifizetds mdrtdkig az Egyestiletet illeti meg mindaz a jog. amely a biztositottat illetnd meg azon
szemdll-(ekk)el szemben. aki(k) lelelosek az6rt az esem6ny6rt. amely miatt az Egyesiilet kifizetdsdre
sor keriilt. kir'6ve. ha ez a szem6ly bdrmely biaositott alkalmazottja. A biaositott egytittmiikdd6si
kdtelezetts6gdnek rdszek6nt kdl'etel6sdt az Egyesiilet felhivrisrira kdteles ritruhriani az Egyestiletre. E
kdtelezetts6g keret6ben a biaositott kdteles minden k6rt dokumentumot al6imi. minden k6rt
dokumentumot az Egyesiilet rendelkezdsdre bocs6tani. amelyek lehet6r'6 teszik, hogy az Eglesiilet pert
indithasson ds ennek keret6ben az adott krivetel6st 6rv6nyesitse. Amennyiben a biaositott ezen
egyestileti felhfvisnak nem tesz eleget. rigy ez esetben a felmeriilt 6s a nem 6rv6nyesithet6 krirdrt <i
maga kdteles helyt dllni.

A biaositott

ds a kiirosult egyezs6ge az Egyesiilettel szemben csak akkor hatiilyos. ha althoz az
Egyestilet elozetesen hozzrijrirult. vagy azt fi6lag tudomri.sul vette, - a biaositott bir6srigi marasztaldsa
pedig csak akkor. ha az Eg_v-esiilet a perben r6sa veft. a biaositott k6pviseletdrdl gondoskodott, vagy
ezek<il lemondott. f$'kiildndsen ha a biaositott az ellene kibocsiitott fizet6si meghagydssal szemben
ellentmondest nem terjesa elci. ezdrt az joger<ire emelkedik.
13.
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14. A biztositou 6ltal az Egyesiilet hozz6jriruLisa n6lkiil elismert felel6ss6ge az Egyestiletre nem hat
ki, valamint az Egyesiilet hozz jintlisa ndlktil teljesiteu kifizetdsek 6s/vagy kdtelezetts6gvrlllallsok
tekintet6ben az Egyesiilet helytrillisi kdtelezettsdge ezen cimen nem 6ll fenn.
15.

-

Az Egyesiilet csak a bir6s.ig jogerds marasztal6 itelete esetdn rill help akkor'
ha a krlrosultat olyan kAr 6rte, amelyben a biztositott magatartilsa is kozrehatott, de a peren kiviili
krinendez6s sor6n nem dLtlapithat6 meg az iigyv6di mulaszt6s, vagy a kriLr:osult k6zrehatris6mak

mdrt6ke, vagy

-

a krirokoTis egyetemlegessdge illetve a biAositottnak a kdrokoztlval val6

egyetemleges felel6ss6ge,
ha a t6nyrill6s, illet6leg a biaositon felel<issegdnek meg6llapiuisa a biaositott
egytittrniikdd6sdnek hirinyriban, vagy a felek ellentmond6 nyilatkozatai miaft peren kivtil
eljiinisban nem lehetsdges.
ha a biaositott a vele szemben tdmasztott krirt6rit6si ig6ny miatti felel<issdgdt nem
ismeri el, illetve kifejezetten megtiltja az Egyestilet teljesitds6t. Amennyiben a biztositott
fetet<issdg6t, vagy osszegszerfi helytrlllisi k<itelezettsdge m6rtdk61 nyilvrinval6an
megalapozatlanul vitatja az Egyesiilet jogosult a krlrosultnak teljesiteni. Az alaptalan tagadiis
t6bbletkrilts6gei a biztositottat terhelik /Ptk 6:472$/2/beV.

16. Ha a harmadik szem6ly riltal a krirosultnak okozott k6r elkertilhet<i lett volna a biztositott
szakmailag elviirhat6 eljiir'asa eset6n az Egyesiilet a biaositott helyett peren kiviil csak akkor t6rit a
k6rosultnak, ha ig6ny6t a kiirokoz6 harmadik szemdllyel szemben 6rv6nyesitette, 6s igazolja, hogy a
vdgrehajt is eredmdnyelen maradt.
A Kiirrendez6si Bizotts6g Elndke e szabrilyt6l jogosult eltemi abban az esetben, ha a tdnyleges
kiirokoz6val szembeni igdnydn'dnyesitdsre nem mutatkozik es6ly.

iitala, vagy
biaositrisi
okozott
dsszefiiggdsben
az iroda alkalmazottja itltal, az irodai tag tev6kenysdg6vel
esemdnnyel 6sszeftigg(sben az Egyesiilettel szemben ugyanazonjogok illetik meg, mint amilyenjogok
17. Az tigyv6di irodiival szemben drv'6nyesitett kririg6ny eseten az Ugryddi iroda tagjrit az

az 6ndll6an

biaositott ugyv6det megilletik.

Ix.
Kizirt kock{zatok
Nem t6riti meg az Egyesulet

az akirt,

amely a biaositott 6ltal v6llalt, a jogszabrilyban megrillapitott felel6ssdgn6l

)
J

4

szigorubb helyiltisi kdtelezett#gen alapul.
amelyet a biaositott a megbizas (meghatalmaziis; trill6pdsdvel okozott, vagy a k6r
nem iigyv6di tevdkenys6g v6gz6s6re irrinyulo megbiziis alapjan tdrt6nt eljritis
kdvetkezrndnye,
amely k6r a biaositott gazdasigi trirsasdg. mas szervezet tisasdgviseltijekdnt,
tagjakdnt v6gzett tev6kenysdgdb6l, v6llalkozoi tev6kenysdgdb6l keletkezik,
amely a biaositott vagyonkezel<ii, p€nziigyi 6s egy6b iizletviteli, tan6csad6i,
valamint felszrimo16i tev6kenys6g6btil keletkezett'
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amelyet a biaositott hozzirtartozojinak, jel6ltj6nek, tigyv6dt6rsinak (egyt$es
tigyintdz6s, kdz6s iroda azonos szdkhelyri iroda) okozott, tovrlbbri amely krlr a
biaositottat sajrit magdLt dri (birs:ig, illet6k, biintet6s, sajiit vesaeseg. stb.)
amely a letdtkdnt vagy egydb jogcimen iitadott. illewe ritutalt 6sszeggel val6
elszrimoliis elmaradiisa miatt keletkezik, kiv6ve. ha a biaositott az ritvett dsszeggel
azert nem tud elszrirnolni, mert azt t6veddsb6l, megt6veszt6sb6l vagy felr6hat6
modon (figyelmetlens6g) jogosulatlanul fizette ki, - a jogiigyletben rdsztvevS
mrisik fdl rdsz6re.
amely a szrirnit6g6pes szoftver-hardver, bedpitett chip. vagy nem szfunit6gdp
jellegri berendezdsbe 6pitett integnilt eiramkdr. vagy hasonl6 eszkdz hibris dritum
felismer6s6vel risszeffigg6sben kdzvetleniil vagy kdzveoe meriil fel,
amely a biaositott illtal elkdvetett biincselekmdny miatt kaivetkezett be,
pdnz vagy drtdkpapir(ok) eltrin6se, ellopiisa- vagy megsemmistildse miatt

5

6

7

8

9
10.

I

l.

t2.
13.

kdvetkezett be.
amely olyan krirokoz6 magatartris k<ivetkezm6nye, amelyet nem a magyar vagy
az eur6pai kdz6ssdgi jog megsdrtds6vel okoaak.
amely a biaositott iigyvdd rdsz6re iiglw6di munkadijkdnt keriilt kifizetdsre.
mely kizrir6lag a ftk. 6:63. g. (5) bekezd6s6n (szerz6d6s tartalma)
alapul.
a kiirokoz6 biaositott jogi kdpviseleti kdttsdget 6s a kamatokat abban a r6sz6ben.
amely a biaositott rendelkezdsdre ril16 biaositrisi 6sszeget a kdrt6ritdsi <isszeggel
egyiitt meghaladja. /Ptk. 6:470$ (3) bek./

x.
Az Egr'estlet mentesiil6se

Az Egy'esiilet mentestil a szolgiiltatiisi kdtelezeusdge al6l, ha bizonyida hogy a kiirt a biaositou
jogellenes magatartAsiival sziinddkosan, vagy kiriv6an srilyosan gondatlan magatardseval okoaa.
Jelen feltdtelek szempontjriLb6l

kiriv6 sflyos gondatlansrignak minosiil. ha:

biaositonat a biaosiuisi esemdnyt okoz6 szakmai szabillyszegdssel 6sszefiigg6sben az illetdkes
Teriileti Ugyvddi Kamara joger<isen a legsrilyosabb fegyelmi biintetdssel srijtotta, vagy amely
magatartlst a Bir6srig i ly'ennek min<isitett.
okiratszerkesadssel megval6sul6 szabrilyszeg6s esetdn amennyiben a bizositott a kor6bbi
kiirendezds soriin mdr elbirriLlt mtihibrival azonos mtihibdt vdt. Ugyv6di iroda esetdn ezen
visszakdveteldsi ok csak akkor alkalmazhat6, ha a kor6bbi ds ajelenlegi miihib6t is ugyanaz az
Ogyv6d kdveti el.
a

xI.
Egy6b rendelkez6sek
I.

Az Egyestilet a biztositottak szem6lyes adatait bizalmasan kezeli.
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2. Az Egyesiilet az iigyfelek adatait, a szerzodo, biaositott, kedvezm6nyezett szem6lyek adatait, a
biaositasi szerz<idds ldtrejdttdvel, nyilvilntartiisrival, a szolgriltatiissal 6sszefligg6 tdnyt 6s kdriilm6nlt
z rt szimiti g6pes nyi lvrintarulsban kezel i.
3. Az Egyestilet az adatkezel6se sorifu betartja a szem6lyes adatok vddelm6r<il ds a kdz6rdek[ adatok
nyilvrinossrigrlr6l sz6l6 tdrv6ny rendelkez6seit. A biztositrisra vonatkoz6 - biaositrisi titoknak
min6siil6 adatot az Egyesiilet a biaositrisi tevdkenysdgr5l szolo 2014. 6vi LXXXVIII. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: Bit.) 6rtelmdben csak akkor adhat ki, ha a biaositott iigyv6d a kiszolg6ltathat6 titokkrirt
pontosan megleldlve erre vonatkoz6 el6zetes iriisbeli felment6st adott.
4. A Bit. 138-139 $ szerint az Egyesiilet biaosirisi titok megtartasiinak kdtelezettsdge nem 6ll fenn:

-

a feladatk6r6ben elj6r6 Feltigyelettel,

az el6kdszit6 eljrirrist folytat6 szerwel, a nyomoz6 hat6sriggal 6s az iigy6szs6ggel

biintetriiigyben, polgriri peres vagy nem peres eljiiriisban, kdzigazgatrlsi perben eljar6 bir6sriggal,
a bir6srig riltal kirendelt szak6rtdvel, tov6bb6 a v6grehajuisi iigyben eljrir6 6nrill6 bir6srigi vdgrehajt6val,
felsz6mollsi eljrinisban elj6r6 ideiglenes
cs6delj6riisban eljdr6 vagyonfeliigyel6vel,
term6szetes szemdlyek
vagyonfeliigyelSvel. rendkiviili vagyonfeliigyelSvel, felszdrnol6val,
Szolgrilattal, csakidi
Cs6dvddelmi
ad6ss6grendez6si eljrfuis6ban elj6r6 fiihiteleztivel, Csakldi

a

a

a

vagyonfeliigyelovel. bi16siggal
eljdr6 kdzjegyz6vel. tovttbbi az Altala kirendelt szak6rtrivel
az ad6hat6s6ggal, ha ad6iigyben, az ad6hat6s6g felhivrivira az Egyesiiletet tdrv6nyben
meghatii.rozott kdrben nyilatkozattdteli kdtelezeuseg terheli
a feladatkdrdben eljrir6 NemzetbiZonsrigi Szolgrilattal,
a feladatkdrdben eljrir6 Gazdas6gi Versenyhivatallal,
a fetadatkdrdben eljrir6 gy6rnhat6s6ggal
tdr'v6nyben meghatiirozott feltdtelek megl6te eset6n a titkos informiici6gytjt6sre felhatalmazott
a hagyat6ki 0gyben

szervvel

-

a kdzponti kdltsdgvet6si p6nzeszkdz<ik lelhasznrikis6nak szab6lyszenis€gdt ds
ellen<irz<i Kormiiny ri{tal kijel<ilt bels6 ellen6rz6si

-

celszer0s6g6t

szerwel

a

viszontbiAosit6val-a csoport mrlsik vrillalkozisiival, valamint egyiittbiztositas esetdn a
kockrizatvrillal6 biaosit6kkal,
- t6rvdnyben szabilyozott adattovtibbitdsok soriin ritadott adatok tekintetdben a kdwdnynyilv6ntartrist
vezet6 kdtvenynyilv6ntart6 szenvel, a kafidrtdneti nyilvrintartast vezeto kiimyilviintart6 szen'vel,
tov6bbd a jdrmiinyilvrintarttisban nem szerepki g6pjrlrmrivekkel kapcsolatos kdzriti kdzleked6si
igazgatisi feladatokkal 6sszefiigg6 hat6s6gi iigyekben a kdzlekedesi igazgatisi hat6s6ggal. valamint a
kdztti kdzlekeddsi nyilv6ntartrisi szerv6vel.
a kiszervezett tev6kenys6g v6gzds6hez sziiks6ges adatok tekintetdben a kiszervezett

tev6kenysdget vdgz<ivel
a kdnyrvizsgril6i feladatok elldtrisrihoz sziiks6ges adatok tekintet6ben a kcinywizsg6l6val
a feladatk<irdben eljrir6 alapvet<i jogok biaosrival
a feladatkdrdben eljrir6 Nemzeti Adatvddelmi 6s Informiici6szabadsdg Hat6s6ggal
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a felszrimol6 szervezeteket nyilvri,ntart6 hat6s6ggal szemben. ha a megjel<ilt szerv, vagy szem6ly

iriisbeli megkeresdssel fordul az Eg.vesiilethez. mely tartalmivza az rdlgyf|l nev6t vagy a biztosit6si
szerz6des megjetdl6sdt. a kdrt adatok fajtAl{t, az adatker6s cdlj6t 6s jogalapjrit. azzal, hogy a p)-s)
pontban megieldlt szen ! ag)' szem6l) kizrir6lag a kert adatok fajtAjit, az adatk6r6s c6lj6t 6s jogalapj6t
kdteles megjelSlni. A cdl 6s a jogalap igazol6srinak min<isiil az adat megismer6sdre jogosit6 jogszabdlyi
rendelkez6s megje[6ldse is.

5. Amennyiben valamely krirtigy rendez6se sor6n kiils5 szakdrt6 bevoniisiira van sztiks6g, fgy

az
Egyesiilet jogosult a ktirtigy szempondiibdl drdemi informdci6nak a szakdrt6 rdsz6re t6rten6 ritadrisrira
aa kdvetSen. hogy a szak6rtri a szemdlyes adatok kezel6s6re vonatkoz6an irisbeli nyitatkozatot tett.

6. Az

egyes keirigdnyek el6vtil6se tekintetdben a Polgriri Tdrvdnykdnyv rendelkezdseit kell alkalmazni
azzal. hogy az Egyesiilet helytrilkisa csak akkor 6ll fenn, ha a k6rt a szerzSdds id<itartama alatt, vagy a
szerz<idds megszilndse esetdn legkds6bb a kiirokozdst krivet6 7 napt6ri 6ven beliil az Egyesiiletnek
bejelentettdk. A 7 6ves bejelentdsi id<iszak nemjelenti a Polgriri T6rv6nyk<in1w 6:22. $ (l ) bekezddsdben

foglalt 5 dves iiltakinos e[6viil6si id6 kiterjesadsdt.

7. Az Egyesiilet a krirt6rit6si ki{izet6seket a krirosult r6sz6re minden esetben a tdrv6nyes magyar
fizetoeszkdzzel teljesiti. Az Egyestilet K6rrendezdsi Bizottsiga riltal megrillapitott krirtdritdsi Osszeget a
kiirosultnak banki iitutaliissal vagy k6szpenz utalvdny ritadrisrival teljesiti.
8. Az Egyestilet felett a szakmai feliigyeletet a Magyar Nemzeti

Bank gyakorolja.

9. A jelen biztositrisi feltdtelben nem szab6lyozott k6rd6sek vonatkoziiseban a Polgriri Tdrvdnyk<inyw az

egydb hatrilyos magyar jogszabiilyok rendelkez€sei- az Egyesiilet Alapszabrilya 6s
B izotts6g tigyrendj 6ben loglalt rendelkezdsek az irrinyad6k.
10.

a Kirrendezdsi

A biaositott tudomiisul veszi. hogy ajelen szerz<idds mell6kletdt kdpezi:
- A viilaszthat6 biaositrisi feltdtelek
- Az ad6taniicsad6k kiegdszit<i biztositrisi felt6telei
- Azingatlankdzvetit6kkieg6szit6 biaositrisi felt6telei
- Az akkredit ilt kdzbeszerzdsi taniicsad6k kieg6szit6 biaositiisi telt6telei
- A tartamengedm6ny zrirad6ka

-

az Egyestilet Alapszab6lya,
a K6rrendez6si Bizottsrig iigyrendje.

I 1. Jelen Biaositrisi Felt6telt az Egyesiilet lgazgat6tanicsa 2018. november 5. napj6n fogadta el.
egys6ges szerkezetbe foglalt Biaositrisi Felt6tel 2019. janudr l. napjival ldp hatilyba.

Az

12. Jelen Biaositiisi Feltdtelt hatrilybaldp6sdt kdvet6en a hatdlybalepes6t megel6ztien kdtdtt tigy-vddi
fele16ssdgbiaosftiisok vonatkozrisriban is alkalmazni kell. alkalmazrisrihoz a biaositottak ktil6n etfogad6
nyilatkozatira nincs sziiks6g. A biaositott a Biaositisi Feltetel hatrilyba l6p6s6r6l sz6l6 tudomds
szerzdsdt kdvetri 30 napon beliil a biaositrisi szerz<iddst rendes felmondrissal felmondhatja. Tudomiis
szerzdsnek a m6dositott feltdtelnek az Egyestilet honlapjan tdrtdn6 k6zzetdtele tekintendd.

Magi'ar t-lgrv6dek Ktilcstintis
Biztositr6 E gves iilete
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1. szdmri

MELLEKLET

Biztosit{si felt6telek

l.sz. biztosit:isi

Egyesiilet kiiresem6nyenkdnt 11.000.000.- Ft dsszeghatririg, 6vente 17.600.000.- Ft
dsszeghatiirig t6rit (krirkifizetdsek szlmanak korkitozisa n6lkiil).

Az

A BiAositott krfu.esemdnyenk6nt a biaositrisi 6sszeg 15 %o-irt, de legakibb 100.000.- Ft-ot maga
visel (6nrdsz), amelyet a kirosultnak a Biztositott kdzvetleniil ktiteles megtdriteni (az
esed6kessdgt6l szdrnitott 15 napon beliil).

Az iigyvddi iroda riltal kdtdtt biztositlisi szerz6d6s esetdn tagonkdnt dvente 17.600.000.- Ft
6sszeghatiirig. 6vente dsszesen a tagonk6nti 6ves biaositrisi iisszeg 6s az iigyv6di iroda tagjai
szirma smrzalAnak megfelel6 dsszeg erej6ig terit az Egyesiilet.
2.s2. biztosit:lsi felt6tel

Az

Egyesiilet kiiresemdnyenk6nt 16,000.000.-

Ft

dsszeghatiiLrig, 6vente 24.000.000.- Ft

6sszeghat6rig t6rit (krirfizetdsek szirnrinak korkltozrisa n6lkiil)
A biztositott k6Lresemdnyenk6nt a biaositiisi dsszeg l5 yo-at, de legakibb 150.000.-

visel (6rn6sz), amelyet a krirosultnak a
esed6kessdg6l szimitott l5 napon beltil).

Ft-ot maga
biaositott k6zvetleniil kdteles megdriteni (az

Az iigpddi iroda iiltal kdtdtt biAositasi szerz6dds esetdn tagonk6nt 6vente 24.000.000.- Ft
dsszeghatlrig, dvente dsszesen a tagonkdnti 6ves biAosittisi Ssszeg 6s az i.igyv6di iroda tagjai
szlma szorzatinak megfele[6 dsszeg erej6ig t6rit az Egyesiilet.
3.s2.

biztosit{si felt6tel

Ft

tisszeghatiirig, evente 40.000.000.- Ft
dsszeghatiirig t6rit (krirfizetdsek szdmrinak korkitozasa n€lkiil)

Az

Egyesiilet kiiresemdnyenk6nt 24.000.000.-

A biaositott kiiresemdnyenk6nt a biaosittisi dsszeg 15 yo-eL de legal6bb 300.000.- Ft-ot maga
visel (6nr6sz), amelyet a karosultnak a biaositott kdzvetleniil kdteles megtdriteni (az
eseddkessdgl6l szirnitott l5 napon beliil).
Az iigyw6di iroda 6ltal kdtdtt biAositAsi szerzdd6s eset€n tagonk6nt 6vente 40.000.000.- Ft
dsszeghafiLrig, 6vente dsszesen a tagonk6nti dves biaositiisi dsszeg 6s az tigyvddi iroda tagjai
szfuma szorzalinak megfelel6 dsszeg erejdig t6rit az Egyes0let.
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{.s2. biztositrisi felt6tel

Egyesiilet kriresem6nyenkdnt 50.000.000.- Ft dsszeghat6rig, 6vente 50.000.000.- Ft
dsszeghatiiLrig t6rit (kirfizetesek szdmiinak korldtozrisa ndlktil)

Az

A biaositott kiiresemdnyenkdnt a biaositrisi dsszeg 15 Vo-irt, de legalibb 600.000.- Ft-ot maga
visel (5nr6sz). amelyet a kiirosultnak a biaositott kdzvetlentil k6teles megtdriteni (az
esed6kess6gt6l szrimitott 15 napon beltil).

Az iigyredi iroda iiltal k6tdtt biaositesi szerz6d6s esetdn tagonk6nt dvente 50.000.000.- Ft
<isszeghatri.Lrig, dvente <isszesen a tagonk€nti 6ves biztositiisi cisszeg ds az iigyv6di iroda tagjai
szitrna szorzaltrrak megfelel6 <isszeg erejdig tdrit az Egyestilet.

5.s2. biztositdsi felt6tel

Az Egyesiilet

kdresemdnyenkdnt 100.000.000.- Ft dsszeghatilrig, dvente 100.000.000.- Ft
dsszeghatiirig tdr(t (krirhzet6sek szirnrinak korlitozisa ndlkiil)

A biaositott k6resemdnyenkdnt a biaositrisi dsszeg 15 %o-itt, de Iegaldbb I 200.000,- Ft-ot maga
visel (6nr6sz), amelyet a kiirosultnak a biaositott kdzvetleniil k6teles megt6riteni (az
eseddkess6gt<il szdmitott l5 napon beliil).
Az iiglwddi iroda riltal ktitdtt biaositrisi szerz6dds esetdn tagonk6nt dvente 100.000.000.- Ft
dsszeghatiirig. dvente 6sszesen a tagonkdnti 6ves biaositiisi dsszeg 6s az tigyv6di iroda tagjai
szirna szorzatAnak megfelel<i <isszeg erejdig t6rit az Egyesiilet.
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2.

szimi Mell6klet

Ad6tanicsadrii kieg6szit6 tev6kenys6get folytat6 iigrv6dek kieg6szit6 felel6ss6gbiztositisi felt6tele
Amennyiben a biztositott az Ogy,t6di Tdrv€ny 3.$ (1) bekezd6s b) pontja szerint kiegeszit6 jelleggel
folltatott ad6tanAcsad6i tevdkenysdg6re kiegdszit6 felelossdgbiaositiisi szerz<id6st kcit, rigy ana az
iigyvddi felel6ssdgbizrosit6si feltdteteket a jelen kieg€szit6 felt6telekben foglalt eltdr€sekkel kell
alkalmazni.
Ad6tandcsad6i tevikznysdg: Jelen kieg6szit6 feltdtel alkalmazrisiiban ad6taniicsad6i tev6kenysdgnek
min6stil a biaosftott riltal a megbiz6val kdtdtt inisbeli szerz6d6s alapjrin kiegdszit6 jelleggel v6gzett
a viillalkoziisok, mds jogi szem6lyek, egydb szervezetek, magiinszem6lyek ad6ival,
ad6jellegii kdtelezettsdgeivel. kdlts6gvet6si tamogatilsiival kapcsolatos tan:icsadris;

.
.

a kdtelezettsdgek

ds

jogok 6rv6nyesit6s6ben val6 kdzemiikdd6s. az ad6hat6vig 6s

a

bir6sig ekitti k6pviselet;

.

az ad6kdtelezettsdggel kapcsolatos valamennyi feladat Snrill6 elvdgz6se, llletsl,e az azzal

kapcsolatos szakszeni trij6koztat6s;

o

brirmely villalkozris ad6terv6nek ad6bevalkisrinak elk6szit6se,

k6ltsdgvetdsi

kapcsolatainak optimalizri.Ll:isa;

o

a k<ilts6gvet6si kapcsolatok ellen6rz6s6nek megszerv'ezdse 6s szakszeni v6gzdse.

Nem min6siil ad6tan6csadoi kieg6szit6 tev6kenys6gnek a biaositott iiltal vdgzett okiratszerkeszt6shez
sztiksdgszerfen kapcsol6d6, 6s a biaositott tigyvddt6l elvrirhat6 tij6koztatrisi kdtelezettsdg teljesitdse,
amely az adott jogiigylethez, jognyilatkozathoz kapcsolod6 ad6nemekre, az ad6- €s illetdkkedvezmdny
igenybevehet6s6 gdre, az ezzel kapcsolatos eljrirrisra 6s hatririd<ikre vonatkozik. Az ilyen t6j6koAat6si
k6telezetts6g megs6rt6s6b<it, nem megfeleld teljesit6sdb6l vagy elmulasztdsrib6l ered6 kairokra az
iigyvddi felel6ss6gbiaositris jelen kiegdszit<i felel6ss6gbiaosit6s megkdtdse ndlktit is fedezetet nyijt.
Biztosittisi esemdny: A jelen kieg6szit<i felt6telek alapjrin biaositrlsi esem6ny
a./. A biaositott ellen drv6nyesitett k6r. amelyet a biaositott vagy alkalmazottja jogellenesen. az 0gyvdd
riltal kieg6szitS jelleggel v6gzett ad6taniicsad6i tevdkenys6gre (Ugyv6di tdrv6ny 3.$. (l) bekezdds b)
pontja) vonatko zo szabirlyok megs6rt6sdvel - ide 6rtve a jogszabrily, valamint a bir6i gyakorlat
ismeretdnek hiilny6t is (mtihiba) - e min<isdg6ben okozott.
b/. Az al. pontban meghatiirozottakkal 6sszefiiggdsben miis szem6lyis6gi joganak megs6rt6s6b6l eredo
olyan nem vagyoni sdrelem okozrlsa, amelydrt a biztositott vagy alkalmazottja" vagy mint a kieg6szit6
jelleggel v6gzett ad6taniicsad6i tev6kenys6g folltat6ja a magyarjog szabrilyai szerint (Ptk. 2:52 $)
s6relemdii megfizetds6re ktiteles.

Kizdrt kockizatot: Jelen kieg6szito feltdtelek alapjin az Egyesiilet az iigyv6di felekiss6gbiaositrlsi
feltdtelek IX. fejezetdben foglaltakon tulmen<ien nem tdriti meg azt a kart
a) amely az dsszef6rhetetlens6gi szab6lyok megszegdse kdvetkeZeben kelelkezett;

b) amelyet a biaositott megbiz6j inak aziltal okoz, hogy r6la val6s vagy val6tlan adatokat illetdktelen
szem6lynek kiszolgriltat;
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c) amelyet a biztositott olyan v6llalkozisnak okozott, amelyben neki, alkalmazottjinak vagy kdzeli
hozzAtanozifi inak brirmi lyen tulaj doni r6szeseddse van;
d) amelyet a biaositott befektetdsi. ttizsdei vagy mds hasonl6 tev6kenysdggel dsszefiiggdsben okozott;
e) amely a pdnzt6rkezeldsi hirinyoss6gokb6l, vagy a biaositott illewe alkalmazottja sikkasztriLsib6l,

vagy a fizet6si teljesitdsek soriin elkdvetett vdts6gekbtil ad6dik;

0 amely

egy6b jogszabrily alapjrin megtdriil;

g) amely mris biaosiuis alapj6n megldrtil;
h) amelyet a biaositott biirmely mris kdnyvel<i, ad6tan6csad6 vagy kdnywizsgril6 vallalkozisnak
okoz;

i) amely

j)

a ktiltsegkeretek 6s hitetek

tullepes6txil ad6dik;

amely a biaositott megbiziisi dij6t vagy kdltsegtdritdsdt 6rinti;

k) amely okiratok, 6rtdkpapirok, szlmLik vagy miis bizonylatok eltiin6s6b<il, elvesadsdb6l. s6rtil6sdb<il
vagy eltulajdonitris6b6l erednek;

l) amely a felmeriil6 ad6hirinyban vagy ad6jellegii befizet6s elmaradiisiiban testesiil meg;
m) amelyet a biaositott nem
okozott.

a

jelen kiegdszit<i feltdtelben meghatiirozott ad6tanricsad6i min6sdgdben

Biztosltdsi dsszeg. 6nrdszesedds: A jelen kieg6szit6 lelelSssdgbiaositrisi feltdtelek alapj6n megk6tdtt
kiegdszitS biaositris biaositrisi 6sszege - az Egyesiilet riltal kiiresemdnyenkdnt 6s dvente kifizethet6
kdrtdritds fels6 hatrira - kriresemdnyenk6nt l0 000 000 Ft, dvente dsszesen 16 000 000 Ft. A
biztositottat terhel6 6nr6szesedds | 5 %o. de legaldbb 150 000 Ft kriresemenyenk6nt.
Iddbeli hatdly: Az Egyestilet a kieg6szit<i biaositiis hat6lya alatt okozotl, bekdvetkezett 6s a szerz6d6s
megsziindsdt kdvet6 hiirom dven beliil bejelenteft krirokat tdriti meg.
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3. sz6mri

MELLEKLET

Ingatlanktizvetitr6i kieg6szit,6 tev6kenys6get folytat6 iig5,,v6dek kieg6szit6 felel6ss6gbiztositisi
felt6tele
Amennyiben a biaositott az Ugyvddi Tdrv6ny 3.$ (1) bekezdds j) pontja szerint kiegdszitti jelleggel
folytatott ingatlankozvetit6i tev€kenys6g6re kiegdszit6 felekiss6gbiaositrisi szerz<iddst kdt, rigy ana az
tigyvddi felel<iss6gbiaosiuisi felt€teleket a jelen kiegdszit6 feltdtelekb€n foglalt elt6r6sekkel kell
alkalmazni.

Ingatlanklnetitfii tevikenysdg: Jelen kieg6szit6 feltdtel alkalmazas6ban ingatlankiizvetit<ii
tevdkenysegnek min6stil a biaositott 6lta[ a megbiz6val kdtdtt inisbeli szerzcidds alapjan kiegdszitci
jelleggel vdgzet:. azon tevdkenys6g, amellyel a biaositott a megbizo tulajdonrit kdpez6 ingatlan
6rt6kesit6se 6rdek6ben kdzremiikddik a potenciiilis vev<ik felkutatds6ban, azoknak az ingatlaru6l az
iigylet l6trehoziisa 6rdek6ben megfelel<i tdjdkoaatrist nyijt, ds kdzremiik6dik az tigylet l6trehozisiiban,
vagy amellyel a biaositott kdzremfik6dik a megbiz6 6ltal megviisii,rolni sziinddkozott megfelel<i
ingatlanok felkutatris6ban, tan6csadiissal segiti a megbiz6t a megfelel6 ingatlan kivilasztisriban 6s az

iigylet lebonyolitiisiiban.
Nem min6stil ingatlanktizvetit6i kiegdszit<i tevdkenysdgnek a megbizi riltal mrir kivdlasaott ingatlan
vonatkoziisiiban az adrisv6teli szerzod6s megszerkesa6se 6s az okiratszerkesadshez sztiks6gszeriien
kapcsol6d6, 6s a biaositon iigyvddttil elv6rhat6 tlrjdkoztatisi ktitelezettsdg teljesitdse. Az ilyen
rij€koztatisi kdtelezettsdg megs6rt6s6b6l, nem megfelel6 teljesitdsdb<il vagy elmulasztasrib6l ered6
karoka az iigyv6di feleltiss6gbiaositris jelen kieg6szit6 felel6ssdgbiaositiis megk<itdse ndlktil is
fedezetet

nytjt.

Ha az ingatlankdzvetitrii tev6kenysdget iigyv6di iroda vdgzi. a bidositds abban az esetben rlll fenn, ha az
ingatlankdzvetitdsre a kiildn biaositast az iigyvddi iroda minden egyes tagiAm megkdtdttdk 6s az erre

vonatkoz6 dijat megfzett6k.

Biztositdsi eseminy: A jelen kieg6szit6 feltdtelek alapjrin biaositrisi esemdny
a/. A biaositott ellen 6rv'dnyesitett kiir. amelyet a biztositott vagy alkalmazottja jogellenesen. az igyvdd
pontja)
bekezdds
rlltat kiegdszito jelleggel vdgzett ingatlankdzvetit<ii tev6kenl-sdgre (Utt". 3
gyakorlat
jogszabrily.
ismeretdnek
valamint a bir6i
vonatkoz6 szabrilyok megsdrtds6vel - ide 6rtve a
(miihiba)
min5sdgdben
okozott.
e
hitinyrit is
bl. Az al. pontban meghatdrozottakkal dsszefiigg6sben miis szem6lyisdgi jogrinak megsdrt6sdbtil eredti
olyan nem vagyoni s6relem okoziisa, amelydrt a biaositott vagy alkalmazottja- vagy mint a kieg6szit6
jelleggel v6gzett ad6tan6csad6i tev6kenys6g lolytat6ja a magyarjog szabalyai szerint (Ptk. 2:52 $)
s6relemdij megfizet6s6re k<iteles.
Kizdrt kockizatolr: Jelen kieg6szit6 feltdtelek alapjiin az Egyesiilet az tigl'v6di felel6ss6gbiaosftisi
feltdtelek IX. fejezet6ben foglaltakon t0lmentien nem tdriti meg
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a) az ingatlanok forgalmi drtdkbecslesdvel dsszefiigg6sben keletkezett kiirt

b) az elmaradt vagyoni el6n1t
c) a tulajdonjog 6tmh iaisadrt 6.s tehermentess6g66rt fennrlll6 szavatossagi ig6nyeket abban az esetben,
ha az iigyvdd vagy iigyv6di iroda az ingatlanon tulajdonjogot szerzett.

Biztosittisi 6sszeg, onrdszesedds: A jelen kiegdszit6 felel6ssdgbiaositrisi feltdtelek alapjrin megkdtdtt
kieg6szit6 biaositris biaositilsi dsszege - az Egyesiilet dltal kriresem6nyenkdnt ds dvente kifizethet6
kdrtdritds fels<i hatiira valamint a biaositottat terhelti <inrdszesedds megegyezik a biaositott rlltal
velasaot alap biaosiuisi felt6telben meghatiirozott m6rt6kkel. Amennyiben a biaositott az alap
biaositris tekintetdben a 4. vagy 5. sziimir felt6telt viilasaota a jelen kieg6szit6 felel6ssdgbiaositrisi
felt6telek alapjrin megk<itdtt kiegeszit<i biaositas biaositiisi dsszege 6s dnr6szesed6se a3. sz.
biztositrisi felt6telben meghatdrozott mdrt6kkel egyezik meg.

Iddbeli hatdly: Az Egyesiilet a kiegdszft6 biaositris hatrilya alatt okozott, bekdvetkezett ds a szerzodds
megsztinds6t kdvet<i hiirom dven beltil bejelentett krlrokat tdrlti meg.
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.1.

Fele16s

szrimri

MELLfKLET

akkreditrilt ktizbeszerz6si szaktan{csad6k
kieg6szit6 felel6ss6gbiztositrisi felt6tele

(l)

bekezdds h) pontja szerint kiegdszit<i jelleggel
folltatott fetel6s akkreditrilt k6zbeszerzdsi szaktanacsad6i tev6kenys6g6re kieg6szit5
felet<issdgbiaosiuisi szerz6d6st kdt, fgy arra az iigyv6di felel6ssdgbiztosiuisi felt6teleket a jelen
kiegdszitti felt6telekben foglalt eltdrdsekkel kell alkalmazni.

Amennyiben a bizositott az Ugyv6di Tdrv6ny 3.$

Kdzbeszerzdsi szaharuicsad6i tevikenysdg: Jelen kieg6szit6 feltdtel alkalmazisriban k<izbeszerz6si
szaktaniicsad6i tev6kenys6gnek min<isiil a biaositott ii{tal a megbiz6val k61dtt irasbeli szerz6dds alapjrfur
kiegdszit<i jelleg gel vlgzett azon tevdkenysdg, amellyel a biaositott a kdzbeszerzdsi eljainis eltik6szitdse
ds lefolyatrlsa soriin a megbiz6t a kdzbeszerz6si szak6rtelmet biztosit6 szaktan6csokkal l6tja el.

Nem minristl krizbeszerz6si szaktandcsad6i tevdkenys6gnek, ha a biaositott a kdzbeszerz6si eljdrds
etrik6szitds6ben ds lebonyolitrisriban nem vesz rdsa, csak a megbiz6 jogi k6pviselet6t kitja el a
k6zbeszerzdsi ddnt6bizotlsrig 6s/vagy a bir6srig eltitti eljrlnisban. A jogi kdpviselettel sziiks6gk6ppen
egygtt jrir6 k6telezettsdgek megsdrt6sdbtil, nem megfelel6 teljesit6s6b6l vagy elmulasztridb6l ered6
ktirokra az tigryddi felel<issdgbiaositris jelen kieg6szit<i leleltiss6gbiaositils megkdtdse n6lktil is
fedezetet nyrijt.
Biztositdsi esemdny: A jelet kieg6szit6 felt6telek alapjrln biaositrisi esemeny
a/. A biaositott ellen 6rv6nyesitett kiir, amelyet a biaositott vagy alkalmazouja j_ogellenesen, az iigyv6d
6ltal kieg6szit6 jelleggel v6gzett kdzbeszerz6si szaktanricsad6i tevdkenysdgre (Uttv. 3.8. (l) bekezdds
Q pontja) vonatkoz6 szabiilyok megsdrtdsevel - ide 6rtve a jogszabiiy, valamint a bir6i gyakorlat
ismiret6nek hi6nydt is (mrihiba) - e minosdg6ben okozott. Az Egyestlet tdritdsi kdtelezeus6ge a feleltis
akkredit6lt k6zbeszerz6si szaktaniicsad6i tevdkenys6g sorrln e min6s6gben okozott olyan krlr (kri,rok)
tekintetdben 6tl fenn, amely6rt a biaositott a hivatalos kozbeszerzdsi szaktan6csad6i tev6kenys€get
szabi yoz6 jogszab6ly alapjrin felel6ss6ggel tartozik. A kdzbeszerzesi szaktanrlcsad6i tev6kenys€gre
k6t6tt kiegdszitd feleltissegbiztositrisi szerz<idds hauilya kiterjed a biaositou alkalmazottja- illetoleg
megbizonja illtal okozott krfu:ra is. felt6ve, hogy az az adottkozbeszerzdsi tevdkenyseg eredmdnyekdppen
keletkezik 6s a biaositott a megbizottdrt jogszabiily szerint felel6sseggel tartozik'
bl. Az al. pontban meghatirozottakkal dsszefiigg6sben mds szem6lyisdgi jogrinak megs6(6s6b6l ered<i
olyan nem vagyoni s6relem okozisa, amely6rt a biaositon vagy alkalmazouja, vagy mint a kiegdszit6
jelleggel vdgzett ad6tanricsad6i tevdkenysdg folytatoja a magyar jog szabrilyai szerint (Ptk. 2:52 $)
sdrelemdij megfi zet6sdre kiiteles.

c/. A kieg6szit6 biaositris kiterjed a K6zbeszerzdsi Ddnt6bizotts6g 6s Bir6s6g riltal kiszabott olyan
birsrigokra, valamint a trirnogatiisb6l megval6sul6 ktizbeszerz6sek kapcs6n a jogsdrt6s miall' aZ
ajrinlatk6r6t a tiimogatas vagy annak egy rdsze elvesztds6vel 6rt krir megt6rit6s6re, amelydrt a
szaktan6c sad6 felel.

Biztositdsi dsszeg, anrdszesedtis: A jelen kiegeszit6 feleltissdgbiaositrisi feltdtelek alapjan megkdtdtt
kieg6szit<i biaositasalapjrin az Egyesiilet kdresem6nyenkdnt 25 milli6 Ft 6s biaositrirsi id6szakonk6nt
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50 milli6 Ft erej6ig rill hely a biaositott helyett. A biztositottat terhelo Snr6szesed6s
k6resemdnyenk6nt 15 o/o, de legakibb 300 000 Ft.

Iddbeli hatdly: Az Egyesiilet a kieg6szit<i biaositiis hatiilya alatt okozott, bektivetkezett 6s a szerz<id6s
megszihdsdt kdvet6 hdrom 6ven beliil bejelentett kiirokat tdriti meg.

5. szdmri Mell6klet

Adah 6delmi kieg6szitr6 felel6ss6gbiztositrisi felt6tel
Amennyiben a biztositott az adatv6delmi ds adatbiaonsagi jogszabrilyok megsdrt6sdb<il ered6 kiirok
tekintetdben kiegdszitti felel<issdgbiztositiisi szerz<id6st k<it. tigy arra az iig).vddi felel<issdgbiaositrisi
feltdteleket a jelen kiegdszit6 feltdtelekben foglalt eltdr6sekkel kell alkalmazni.
I . Biztosltdsi esemdny: A jelen kieg6szit<i felt6telek alapjan biaositrisi esemdny
a./. A biztosftott ellen erv6nyesitett kdr. vagy sdrelemdij amelyet a biztositott vagy alkalmazottja
jogellenesen. az adatv6delmi 6s adatbiaonsdgi jogszabrllyok megsdrtdsdvel harmadik szemdly
szem6lyes adatAnak megs6rtdsdvel okozott.
b/. A biztosfton ellen 6rv6nyesitett kriLr. vagy sdrelemdij amelyet a biaositott vagy alkalmazottja
jogellenesen, az adatvddelmi ds adatbiztons6gi jogszabrilyok megs6rt6sdvel harmadik szemdly tizleti
titkrinak vagy az iigy-r ddi titoktaftesi kdtelezettsdg hauilya alii tartoz6 inform6ci6jrinak megsdrt6s6vel
okozott.

c/. A biztositott ellen 6rv6nyesiten kdr. vagy sdrelemdij amelyet a biaositott vagy alkalmazotrja
jogellenesen, az adatvddelmi 6s adatbiztonsdgi jogszabrilyok megsdrtdsdvel harmadik szem6lynek
okozott, 6s amelynek oka

o
.

brlLrmely sziimit6gdpes k6d vag1, virus futtatiisa a biaositott harmadik szemdlyek adatainak
tdrolisrira szolgalo szrirnit6gdpes rendszer6ben, ha a futtatott k6dot vagy ,i*51 ",zal a c6llal
hoztrik ldtre. hogy a biaositott szdmit6gdpes rendszerdben tiirolt szoftverekben 6s adatokban
seriildst iddzzenek el<i. vagy azok mrikdd6sdt megakadiiyozzal
az ana jogosult harmadik szemdlyt5l a biaositott rlLltal uirolt adataihoz tdrtdn<i hozzrif6rds
megtagadiisa;

o
.

a hiil6zati hozzdfirdsi kod illetdktelen szemdly r6sz6re tdrtdno hozz6f,drhet6vd tdtele;

r

a biaositottnak harmadik

o

eltulajdonitdsa vagy elvesztdse:
harmadik szemdlyek adatainak nyilvdnoss6gra hozatala.

harmadik szemdlyek biaositott 6ltal kezelt adatainak megsemmisit6se, megrongdldsa,
m6dositiisa. tdrldse;

szemdlyek adatai tifuoliisfua szolgdl6 szrimit6g6pes eszkdzeinek

d/. A biaositottal szemben az adanddelmi hat6srig riltal inditott hivatalos vizsgrilat. intdzkedds vag.r.
ellen<irzes, feltdve. hogy azok a biaositou szemdlyes adatkezeldsi tevdkenys€g6vel van
dsszefiigg6sben. Nem mincisiil biaositrisi esemenynek az iigyw6di tevdkenysdget drintti iitfog6, nem
egy biaositottat 6rint6 ellen6rzds. Az Egyesiilet megteriti a vizsgiilat, int6zked6s vagy ellen<irz6s
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biaositottndl felrneriil6 indokolt 6s igazolt jogi tanicsadrissal kapcsolatos kdltsdgeket,
feltdve, hogy ajogi tan6csad6s sziiksdgess6gdt 6s a kdlts6gek mdrtdkdt el6zetesen j6vrihagyt4 tovibb6
a vizsgilat, intdzkedds vagy ellen6rzds eredm6nyek€ppen az adawddelmi jogszab6lyok megsdrt6se
miatt kiszabott birvigot.
kapcs6.n a

2. Kizart kockizatok: Jelen kiegeszit6 telt6telek alapjrin az Egyesiilet az iigv6di felel6ss6gbiaositrisi
feltdtelek IX. fejezet6ben foglaltakon trilmenSen nem tdriti meg azt a krirt

a) amely brirmilyen versenyellenes vagy versen).t

korlitoz6 magatartiison vagy mulaszuison alapul,

vagy azzal sszefiigg:
b) amely szerzrii jogok, szabadalmak vagy know-how megs6rt6se vagy szabadalom nyilvrlntartrisba
v6teli.iogri.nak elvesadse miatt kdvetkezik be;

c) amely 6rt6kpapir tulajdonjogdval, megvdsirldsrlval, eladrisival vagy 6rtdkpapir adasv6teldvel
kapcsolatos ajriLnlattdtellel 6sszefiiggdsben kdvetkezik be;
d) amely satijk, mris hasonl6 munkavrlllal6i megmozduLis, hAboru, invrizi6, bdrmely idegen hatalom
ellenseges cselekedete, ellens6ges vagy hriborus miiveletek, polgrirhriboru. zendiil6s, liaadds, zavaryis,

katonai }fuadris, felkelds, zendiil6s. forradalom kdvetkea6ben vagy azokkal illetve az elleniik ttirtend
v6dekez6ssel dsszefiiggdsben mertilt fel;
e) amely a biaositott vagy a kdrosult tizleti vesaes6gek6nt, elmaradt vagyoni el<inyek6nt jelentkezik;

amely a biaositott eltal bankszirnlija vagy letdti szdrnlija terhdre elektronikusan vdgrehajtott
dtutalis elvesadse vagy t6ves teljesitdse k<ivetkeztdben mertilt fel;

I

g) amely mris biaositris alapjrin megl6r0l;
h) amely a biaositott vagy alkalmazottja riltal v6gzett jogellenes adatgyrijtdssel kapcsolatban meriilt
fel;

i)

a

biAositott dotogi krirrit iletve szem6lyi seriildsdvel

-

bele6rtve a pszich6s jellegri krirosodrisokat is

kapcsolatos krirrit 6s sdrelemdij6t;

j) amely brirmilyen kdzmri szolgrlltatiis hib6j6val vagy kimaradrisiival okozati

<isszefiigg6sben meriil

fel;
k) amely brirmilyen harmadik szemdly 6ltal biztositott felhd alapri szolgdltatiis hibdj6val vagy
kimara&isdval okozati dsszefiigg6sben mertil fel.
3. Mentesiilds: Jelen kieg6szit6 feltdtelek alaplin az tigyvddi felel6ss6gbiaosittisi feltdtelek X.
fejezet6ben foglaltakon tulmen<ien a jelen kiegdszito feltdtel 1 .d. pontjriban meghatrirozott biaositdsi
esem6ny szempontjrlb6l kiriv6an srilyos gondatlansiignak min6siil,6s az Egyesiilet mentesiil az 1. d.
pontban meghatilrozott kdltsdgek 6s adatv6delmi birsiig megfizet6se al6l, ha a biztositott az
adav6delmi hat6srig riltal korribban f'eltrirt adatv6delmi szabdLlyszegest ism6telten elkdveti, illetve az

adatv6delmi hat6srig riltal korribban feltrirt szabrllytalansrigot vagy hirinyossrigot nem ktisz6b6li ki, 6s
az I . d. pontban meghatiirozott kdlts6gek ezzel dsszeftiggdsben meriilnek fel illetve a birs6g emiatt
keriil kiszabasra.
-i0
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1. Biztos[tdsi asszeg, dnrdszesedis: A jelen kieg6szit6 felekissdgbiaositrisi felt6telek alapj6n megkattittt
kiegdszit6 biaositiis biaosiuisi dsszege - az Egyesiilet iiltal klresemdnyenkdnt 6s dvente kifizethet<i
kirtdritds felsri hatiira -az l. a-c. pontjaiban meghatilrozott biaositiisi esemenyek tekinteldben
kiiresemdnyenk6nt ds 6vente l0 000 000 Ft. Az l. d. pontban meghatiirozott biaositrlsi esemdny
tekintet6ben a biaositrisi dsszegkriresemdnyenkdnt 6s 6vente 5 000 000 Ft. A biaositottat terhel<i
dnr6szesedds kiiLresemdnyenk6nt I 5 % de legal6bb 150 000 Ft.

5. Iddbeli hatdly: Az Egyesiilet a kieg€szit<i biaositris hat6lya alatt okozott, bekdvetkezett 6s
bejelentett krirokat tdriti meg.

6. Fogalom meghatdrozdsok:

Jelen kieg6szit<i fele16ss6gbiaosit6s 6rtelmez6sen6l az abban haszn6lt fogalmakon az alibbiakat kell

drteni:

al. Eszk6z: Bri.rmely hardver. szoftver vagy egy6b felszerelds, illetve annak biirmely rdsze vagy
r6szegys6ge. amely elektronikus adatok l6trehozis6ra. feldolgoziisiira, tiirokisilra vddelmdre,
letdlt6sdre, visszakeresdsdre. toviibbitrisdra vagy meglelenit6s6re alkalmas.

b/. Szimit6g6pes rendszer: Valamennyi informriciotechnot6giai ds kommunikrici6s rendszer, hiil6zat,
szolgiiltatiis 6s megoldris. amely a bizlositott sajiit rendszerdnek ds hiil6zatiinak r6szdt k6pezi. vagy
amelyet a biAositott ilyen szolgiiltatiis vagy megoldiis nyfjtasrira haszniil, vagy a biztositott
kizrir6lagos hasznrilatiiba bocsiitottdLk iiglv6di tevdkenys6g6nek folytatrisa cdlj6bol.

c/. 0zleti

titok: A gazdasrigi tevdkenys6ghez kapcsol6d6,

titkos

-

egdszben, vagy elemeinek
dsszess6gekdnt nem kdzismert vagl az 6rintett gazdasdgi tev6kenl's6get vdgz<i szem6lyek sziimdra nem
kdnnyen hozzdferhetb -. enn6llogva vagyoni drtdkkel bir6 olyan teny, trij6koaatris, egyeb adat ds az
azokb6l k6sztilt cisszerillitas. amely'nek a titokban tartiisa drdek6ben a titokjogosultja az adott helyzetben
dltal6ban elviirhat6 magatartiist ranisitja.

d/. Adatvddelmi jogszabily: Az Eur6pai Parlament ds a Tanrics IEU) 20161679 rendelete (2016.
Apt',lis 27 .): az informiici6s 6nrendelkez6si jogr6l ds az informrici6 szabadsagr6l sz6l6 201 I . 6vi
CXXII. trirv'dny.

e/. Adatv6delmi hat6sdg: A Nemzeti Adatv6delmi es Inlormilci6szabadsiig Hat6srig illetve minden
mds olyan hat6srig, amelynek jogszabdlrv alapjrin az tigf/ddek adatkezel6si tev6kenys6gdvel
kapcsolatban vizsgiilati. ellen<irz6si 6s szankcionriliisi hatriskrire van.
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6. sz{mri Mell6klet

l.

sz.

Zirad6k tartamengedm6nyr6l

Szerz6d6 lelek a szerz6d6s felmondisinak jogit hirom 6vre kizrflrjrik ezdrl az Egyesiilet a
engedm6nyt nyrijt. /Tartamengedm6ny/
biztositiis 6ves dijebil 6

"

A

felmondrisi tilalom a 2018. janurir l-dn 6rv6nyes 6s haullyos felel6ssdgbiaositrisi szerztiddssel
rendelkezd biaositottak vonatkozisriban 2018. janu6r l-€n, az ezt kdvet<ien szerz6d6st kdtti
biztositottak tekintet€b€n az Egyesiilet kockiizawisel6se kezdet6nek napjrin kezd6dik.

Amennyiben a biztositrisi szerz6dds a hiiromdves tartamon beliil, a biaositott resz66l tdrtdno
felmondiis miatt sziinik meg, az Egyes0let jogosult a szerz6dds hosszabb tammrira tekintettel iltala
nytjtott dijengedmdny visszakdveteldsdre / Ptk. 6:466.$.(4) bek./

A felmondrisi tilalom nem drinti az Egyesiilet azon jogrit, hogy a biaositris 6ves dijdt sziikseg eset6n igy kiil6n6sen a limit dsszegdnek az Ugyvddi tev6kenysdgr<il sz6l6 tdrvdnyben meghat{rozott 6ves
emelkeddse ds a krirok alakulisa miatt- emelje. Amennyiben a dijemel6s mdrt6ke meghaladja az
el6zti naptiri dv dijri.nak I 5 %-os mdrtdkdt, a biaositott jogosulttri v6lik a biaosittisi szerzodds
felmondiisiira andlkiil, hogy a mrir igdnybe vett tartamengedm6ny visszafizet6si kdtelezettsege be6llna.
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2.s2. melliklet

8989

+3612j9 f121

- Biztositisi dijak

Az lgazgat6tatecs itltal megrillapitott 20l9.janudr l-ttil drvdnyes biaositisi dijak uibtrizata:
A 2019.

l.sz Biztosit{si fett6tel

biztositSsi d ak

eseten a 2019. dvi fizetdsi kattelezettsdg (biztosilisi dsszeg: I
zdrad6k
az aliibbiak szerint alakul:

I milli6 forint) tartamengedm6nyes

n€lk

Tartamengedmdnyes 26radek

Fizet6si dijkateg6ria

n6lkiili biztositdsi dij

Negyed6ves

27 _900

Tartamengedmdnyes z.irad6k

n6lk i biztosinisi dij 6s eryesiileti
tagdij
30.900 Ft

Ft

I 18.080 Ft

106.080 Ft

Eves

l.sz Biztositasi felt€tel

januir l-t6l6rv6nyes

esetdn a 2019. 6vi fizetesi kittelezetts€g ( bizositrisi osszeg: I
zirad6k megkot6ssel az alabbiak szerint alakul:

Tartamengedm6nyes zSrad6kkal

Fizet6si dijkateg6ria

megk6t6tt biztositrisi dij

I milli6 forint) tartamengedm€nyes

Tartametrgedm6nyes zdrad6kkal
megkdtott biztositr{si dij 6s
egyesiileti tagdij

Negyed6ves

26.250 Ft

29.250 Ft

Eves

99 840 Ft

I I 1.840 Ft

2.sz Biztositasi fett6tel esetdn

a

2019.6vi fizetdsi kotelezettseg ( biztositiisi Osszeg: 16 milli6 forint) tartamengedm6nyes
z6,rzd6k n6lk0,l az alebbiak szerint alakul:

Fizet6si dijkateg6ria

Tartamengedm6oyes zirad6k

n6lkiili birositisi

dI

Tartamengedm6nyes zirad6k

n6lktli biztosftdsi dij

6s

egyesiileti

tagdij

Negyeddves

37.500 Fr

{0.500 Fr

Eves

142.560 Ft

15.1.560 Ft

2.s2. Biztositisi felt6tel esetdn a 2019. €vi fizetdsi kd,telezetts6g ( biaositrisi dsszeg: l6 milli6 forint) tartam€ngedm6nyes
z6rad6k megkdt6ssel az aliibbiak szerint alakul:

Fizetdsi dijkateg6ria

Tarta menged mdnyes ziraddkkal
megkottitt biztositisi dij

Tartam€ngedm6nyes zirad6kkal

megkotdtt biztositisi dij
egyesiileti tagdij

Negyed6ves

i5.250 Ft

3E.250 Ft

Eves

134.040 Ft

1.16.0,10

5i

Ft

6s
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a 2019. dvi dijfizetdsi kdtelezettseg (biaositiisi ttsszeg: 24 milli6 forint)
tartamengedm6nyes ziraddk ndlkil az aliibbiak szerint alakul:

3.sz Biztosit{si felt€tel esetdn

Tartamengedm6nyes zirad6k

Fizet6si dtkateg6ria

Tartamengedm6nyes z6rad6k
n6lkiili biztositasi dij

Negyed6ves

60.000 Ft

63.000 Ft

6ves

228.000 Ft

2{0.000 Ft

n6lkiili biztositisi dij
tagdij

6s

egyesiileti

3.s2. Biztositisi feltdtel eset6n a 2019. dvi dijfizetdsi kittelezettsdg ( biztositesi osszeg: 24 milli6 forint)
tartamengedm6nyes zirad6k megkOt6ssel az alebbiak szerint alakul:

Fizet6si dijkateg6ria

Tartamengedm6nyes zirad6kkal

megkdtott biztositisi dij

Tartamengedm6nyes z6rad6kkal

dt

megkdtott biztosilesi

6s

egyesiileti tagdij

Negyed6ves

56.400 Ft

59.,100 Ft

Eres

214.320 Ft

226.320 Ft

4.s2. Biztositisi feltdtel eseten a 2019. 6vi difizetdsi kotelezettseg ( biztositasi osszeg: 50 milli6 forint)
tartamengedm6tryes zirad6k n6lkiil az alibbiak szerint alakul:

Fizet€si dij kateg6ria

Tartamengedmdnyes ziirad6k
n6lkiili biztosit6si dij

Tartam€ngedmdnyes zArad6k

n6lkili biztositisi dij

6s

egyesiileti

tagdij

Negyed6ves

88.500F1

91.500 Fr

Eves

336.360 Ft

3{E.360 Ft

,l.sz. Biztositdsi felt6tel eset6n a 2019. €vi dijftzetesi kdtelezensdg ( bizosit6si osszeg: 50 milli6 forint)
tartamengedm€nyes ziiraddk megkotessel az alibbiak szerint alakul:

Fizet6si dij kateg6ria

Tartamengedm€nyes zdrad6kkal

megkototl biztositisi dij
83.190 Ft

Negyed6ves

Eres

i

16.100 Ft

5l

Tartamengedmenyes airad6kkal

megkiittitt biztositesi dij
egyesiileti tagdij
86.190 Fr
32E.200 Ft

6s
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5,sz Biztositrisi felt6tel esetdn a 20 19. dyi diifizetdsi kt tetezettseg ( biztositiisi dsszeg: 100 milli6 forint)
tartametrgedm6ryes zirad6k n6lk az al6bbiak szerint alakul:

Fizet6si dij kategriria

Negyed6ves
Eves

Tartamenged m6nyes zdrad6k
ndlkfl

li biztosit6si dij
I12.500 Ft
42'7

.560 Ft

Tartamengedm6nyes ziradek

n6lkiili biztositisi dij
tagdij
t 15.500

6s egyesiileti

Ft

439.560 Fr

5.s2. Biztositisi feltEtel eset6r a 2019. dvi dijfizet6si ktttelezettsdg ( biztositesi dsszeg: 100 milli6 forint)
tartamengedmdnyes ziraddk megkdt6ssel az alibbiak szerint alakul:

Fizet6si dijkateg6ria

Tartamengedm6nyes zirad6kkal

megk6t6tt bizosir6si dij

Tartamengedmenyes z;irad6kkal

megkotott biztositisi dij

6s

egyesiileti tagdij

Negyed6ves

105.750 Ft

10E.750 Ft

Eves

401.880 Ft

413.8E0

Ft

Felel6s akkreditrilt kOzbeszerz6si szaktrn6csad{ik kiegeszit6 biztositisa esetdn a2019. evi Iizetdsi kdtelezettsdg
(biztosi&isi osszeg: 25 milli6 forint) az alabbiak szerint alakul:

Tartamengedmdnyes zdrad6k
Fizetdsi dijkateg6ria

Negyed6\

es

Etes

ndlkiili kieg6szit6 k6zbeszerz6sre
kdtdtt biztosit6si dij

Tartamengedm6tryes zirad6kkal
megkOtdtt kieg6szit6 k6zbesz€rzesre

kotott biztositisi dij

39.000 Fr

36.660 Fr

148.200 Fr

139.320 Ft

Kieg6szit6 ad6tandcsad6i tev6kenys6gre kotdtt biztositis eset6n a 20 I 9. dvi fizetdsi kotelezettseg (biaositiisi iisszeg:
milli6 forint) az al6bbiak szerint alakul:

ziraddkkal

Fizetdsi dijkateg6ria

Tartamengedmdnyes zirad6k
n6lkiili kieg6szitd ad6tan6csad6i
tevekenysdgre kotott biztositisi dij

megk6t6tt kieg€szit6 ad6tanacsaddi
tevdkenysdgre kdtOtl bizlosit6si di

Negyeddves

I I .400 Ft

10.740 Ft

Eves

43.320 Ft

{0.920 Ft

fl
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Adatv6delmi kiegdszit6 biztositisa esetdn

a

2019.6vi fizetdsi kOtelezettsdg (biaositrisi 6sszeg: l0 milli6 forint) az
al6bbiak szerint alakul:

Tartamengedm6nyes zirad6k
Fiz€t6si dijkateg6ria

n6lkiili kieg6szit6 adatv€delemre
kdtott biztosittisi dij

Tartamengedm6nyes 26rad6kkal
megk6t6tt kieg6szit6 adan 6delmi
kaitotr biztositasi dij

Negyeddves

13.500 Ft

12 690 Fr

Eves

5

.lE

1.300 Ft

2{0 Ft

Kiegeszitd ingatlanktizvetitdi biztositds esetdn a 2019. dvi fizetdsi kotelezeftsdg (1,2,3 sz. biaosftiisok eseten) az alabbiak
szerint alakul, a 4.s2. es az 5.s2. biaosirisnal a bizositrisi limit ds a dij megegyezik a 3.s2. biztositAs limitdvel ds dijiival:

2.sL kieg.

l.sZ. kieg. ingatlankozv.

Fizet6si dijkateg6ria

in

gatlank6zv.

3.s2. kieg. ingatlankdzY.
bizt. eset6n

biz. esetdn

bizt. eset6n
Tartemeng.

Tartameng.

'Iartameng.

ziradak

z:ireddkkal

Tartrmeng.
z{rad6k

Trrtameng.
z{rrd6kk l

n6lktli

z{red6R l
megkdtOtt

ndlkiili

megktitdtt

n6lkiili

megk0tott

biaGirrsi dij

biztositlisi dij

biztosit{si dij

bizrositdsi dij

bizto6itdsi dij

biztositisi dij

Negyed6ves

13.950 Ft

t3.125 Ft

18.750 Ft

17.625 Fr

30.000 Ft

28.200 Ft

Eves

53.0{0 Ft

{9.920 Ft

7r.280 Ft

61.020 Ft

I

Tartameng.
zdraddk

56
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- Kirmentess6gi dljengedm6ny
A Magyar Uglwddek K<ilcsdnds Biztosit6 Egyesiilet Krirmentessdgi
dijengedmdny rendszere
312018 sz. Szabiivzat

Annak 6rdekdben, hogy a Magyar Uglv6dek Kdlcsdn<is Biztosit6 Egyestilete (a tovaibbiakban:
Egyesiilet) rlltal 6vek 6ta alkalmazott kiirmentessdgi dijengedm6nyi rendszer etlethat6bb 6s
kiszrimithat6bb legyen az Egyesiilet az alibbi szab6lyzatot alkotja:

l.Az

Egyesiilet iigyw6di felel<issdgbiaositrisi szerz6d6ssel rendelkez<i tagjai a felelSss6gbiaositisi
szerz6dds tartama alatt az adort biaositott 6ltal ka,rmentesen eltdltritt id6szakt6l fiigg6en
kiirmentessdgi dijengedmdnyben rdszesiilnek.

2.

J

elen szabiiy zat alkalmazrisriban

Biztositiis larlanl.a az az id6szak, amely az adott biztositott iigyvddi felelSss6gbiztositrisi
szerz6d6s6nek ldtrejdtte.6s a dijengedm6ny alapjriul szolgel6 biaositrisi id6szak utols6 napja
k6zdtt eltelt.
Kiirmentesen eltdltdtt id6szak a biztosit6s tartam6n beliil az az id6szak, amely alatt a biaositottal
szemben biaositiisi esemdnynek min6stil<i karig6nyt nem jelentettek be. Az Egyestilet
k6rmentesen eltdlt<itt id<iszaknak ismeri el a korrlbban mris biztosit6niiLl kiirmentesen eltdltdtt
iddszakot is, feltdve, hogy ezen l6rrt t az Egyestilettel biaositiist kdtd tig)'vdd hitelt 6rdeml<i
m6don igazolja. Nem sz6mit bele a krirmentesen elt6ltdtt id6szakba az az idoszak, amely alatt a

biaositott tevdkenysdgdt sziineteltette, vagy az bdrmely okb6l felfiiggesz6sre keriilt.
Amennyiben a kilrbejelentds ut6bb meglapozatlannak bizonl'ult a k6rmentessdgi dijengedm6ny
szempontj6b6l rigy kell tekinteni, mintha a kiirbejelentdst meg sem tettdk volna. Amennyiben a
krlrbejelent6s m6r eleve megalapozatlannak mutatkozik az Egyesiilet Igazgat6tan6csa a
Kilrrendezdsi Bizottsiig javaslatiira jogosult az adott karbejelentdst a kiiLrmentess6gi
dijengedmdny szempontjdb6l tgy tekinteni. mintha aZ meg sem tettdk volna.

3.

A kiirmentess6gi dijengedmdny szempontjiib6l a feltdtelek fenniill6siit
napj :ival kell vizsgrilni.
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4. A kiirmentess6gi dijengedmdny m6rt6ke:

legal6bb 3 6v kiirmentesen eltdlt6tt
legaLibb 6 6v kiirmentesen eltdltdtt
legalabb 9 6v krirmentesen eltdltdft
legal6bb l2 6v krlrmentesen elt6ltdtt

5.

id<iszak eset6n

t havi biaositdsi d{j

id6szak eset6n 2 havi biztositrisi dij
id6szak eset6n 3 havi biaosit6si dij
id6szak eset6n 4 havi biaosit6si dij

k6rmentess6gi dijengedmdnl.t az Egyesiilet a tiirgy6vet kd,vet6 biztositisi dij vonatkoziisiiban
els6sorban dijj6v6ir6ssal teljesiti. Amennyiben a kiirmentess6gi dijengedmdnyire jogosult k6ri, a
dijengedm6ny visszat6ritds6t az Egyesiilet iltutal6s ritjAn teljesiti.

A

6. A kiiLrmentess6gi dijengedm6ny az Egyesiilet trirgy6vet megel<iz6 iizleti 6v6re vonatkoz6, az Egyestilet

Ktilddttglul6se 6ltal elfogadott beszrimol6j6ban meghatiirozott ds a hatilyos jogszabiilyokban 6s az
Egyesiilet Alapszabrilyriban meghatiirozott rendelkez6seknek megfelekien megk6pzett eredm6nyt6l
fiigg6 dij visszatdrit6si tartal6k (a tovribbiakban: dij visszat6rit6si tartal6k) erej6ig teljesithet6.
Amennyiben a dij visszat6rit6si tartaldk a 4. pont szerint szdmitott dijengedmdnyre nem elegend6.
akkor az Egyesiilet a dijengedm6ny a 4. pontban meghalirozott kateg6rirlLk szerint a dij visszat6rit6si
tartal6k 6s a dijengedm6nyhez a 4. pont szerint sztiks6ges 6sszeg hrinyadosrlLnak ariiny6ban teljesiti.
Ebben az esetben a dijengedm6ny pontos m6rt6kdt az Egyesiilet a m6rleg elfogadas6t k<ivet6 l5 napon
beliil honlapj r\n ko zzdte szi.

akik a tArgydvet megelozo 6v december 3 I -dn
6rv6nyes biaositilssal rendelkeaek 6s a tiirgydv szeptember 30-itn az Egyesiilet tagdij at fizeto tagJai
voltak.

7. Kiirmentess6gi dijengedmdnyben azok rdszesiilhetnek,

Ez a Szabtiyzat 201 8 okt6ber 1 . napjrin ldp hatrilyba.
A jelen kieg6szitett szabiilyzatot a

Biaosit6 Egyesiilet

a k6z6s

elektronikus mappibanhozzirf6rhet6v6

teszi.

Ajelen szabiilyzatot dvenk6nt feltil kell vizsgrilni.

Budapest, 2018. okt6ber

l
Magyar Ugyv6dek Kdlcsdnds
Biztosit6 Egyestilete
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Osszefogla ld
2016. janudr 1-jet6l l6pett hatdlyba a biztosit6k szimdra a Szolvencia ll n6ven ismert [j, egys6ges
szabdlyozdsi rendszer, mely el6irja a biztosit6knak a ,, Fizet6k6pess6g16l 6s p6nziigyi helyzet16l sz616

.ielent6s" ("SFCR") k6szit6s6t 6s nyilvdnossigra hozataldt. A Magyar Ugyv6dek Kdlcsdnds Biztosito
Egyesiilete (a tovdbbiakban: MUBSE, Biztosit6, vagy Egyesiilet) Az Egyestilet 2018 vonatkozdsdban a
jelent6st a honlapjdn teszi kdz26.
A jelent6s mag6ban foglalja az Egyestilet 0zleti tev€kenys6g6t 6s teljesitm6ny6t,

kockiizati profil.iiit, a szavatol6t6ke 6rt6kel6st 6s

a

irinyitdsi rendszerdt,

t6kekezel6st-

Az Egyesiilet strategiai cdljai 6s iizleti profilja az elmult 6vben jelent6sen nem

viltoztak. Ugyanakkor

jelent6s lip6s, hogy az Egyesiilet Kiilddttgyril6se elfogadta a MUBSE hdrom6ves strat6gidJdt 6s
cselekvdsi terv6t. A strat6gidban szerepl6 fejlesztdsek alapvet6 c6lja az, hogy a MUBSE a jelentdsen
vdltoz6 koriilm6nyek kdzdtt is a magyar 0gyv6di kar ig6nyeinek megfelel6 kiszolgdldsdval folytassa
tevdkenys6get, tartsa meg piaci r6szesed6s6t, korszerfsitse termdkkin6latdt 6s bels6 m(kcid6s6t,
n6velje gazdasdgierej6t 6s tartsa fenn a piaci 6tlagot meghalad6 szolvencia helyzet6t.
Az Egyesiilet irdnyitdsi rendsze16ben nem

t6rt6nt vdltozds.

2018-ban eredm6nyes 6vet zirt az Egyesiilet. Az Egyestilet t6kehelyzete tov6bbra is stabil. A szavato16
t6ke megfelel6si mutat6 500 szizalekos. A szavatol6t6ke sziiks6gletet tovdbbra is a minimilis szavato16
t6ke hatdrozza meg, melynek az 6rt6ke 2018-ban 1 142 ezer forint volt.

A Fizet6k6pess6gr6l 6s p6nz0gyi helyzet16l sz616.lelent6st az Egyesiilet lgazgat6tandcsa 2018. 5prilis
11. napjdn elfogadta.
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A. Uzieti leveKenyseg e. telresitmeny oemutatasa
A.I i.l:ieti t-v jke,rysag
A Magyar Ugyv6dek KdlcsOnds Biztos[t6 Egyesiilete (a tovdbbiakban: Egyesiilet, Biztosit6, vagy
MU BSE) cime: 1136 Budapest, Hegedfis Gyula u. 8.

Az Egyesrilet c6l.ia: Az EgyesUlet tagai r6sz6re felel6ss6gbiztositdsi szolgiltatast ny[jt, valamint
tagdijakb6l seg6lyeket biztos[t 6s szakmai tovibbk6pz6st szolgaltat.

a

tu

Egyestilet tevekenys6gi ktire: Az Egyes0let c6ljainak el6r6se 6rdek6ben a tagjai rendszeresen
tagdijat, a biztositottak felel6ss6gbiztositdsi dijat is fizetnek, tovdbbd a ktizgyfil6s hatdrozata alapjdn
rendklv0li befizet6seket teliesithetnek. A tagoknak az Egyesoletbe ttirt6n6 bel6p€skor a ktizgyill6s
Shal meghatirozott egyszeri vagyoni hozzdjdrul6st kellfizetni. Az Egyesiilet szolgdltatdsait a befizetett

tagdijakb6l, biztositdsi dijakb6l 6s az egyesuleti vagyon hasznositdsdb6l szdrmaz6 forrdsok terh6re
nyijtja. Az Egyestilet minden bev6tel6t 6s nyeres6g6t tagai iavdra a szolg6ltatdsok biztositdsira
forditja. Az Egyesiilet tev6kenys6gi kdr6ben tagjai 6rdekv6delm6t 6s 6rdekk6pviselet6t is ellStia. Az
Egyesti let tev6kenys6get a biztosit6kr6l 6s a biztositdsi tev6kenys6gr6l sz6l6 2OL4. 6vi Lxxxvlll.
tdrv6ny (a tov6bbiakban: Bit.) 1. szdmri mell6klet A. R6sz 13. pont!6ban meghatdrozott dgazati
besorolds szerint v6gzi.
Az Egyes0let tev6kenys6ge az Sltaldnos felel6ss69biztositis, azon beliiliigyv6d szakmaifelel6ss6g

biztositis.

Az Egyesiilet ki26r6lag Magyarorsz6gon

nyijt szolgdltatdst.

Az Egyesrilet kOnyvvizsgdl6ja:

Moor Stephens

K-E-S Kft., H-1054 Budapest,

B;thori u. 20. lll/1.

A kdnywizsg6lat6rt felel6s term6szetes szem6ly: dr. Sugdrn6 K6ri Anna

Biztosit6si min6sitds( ktinywizsgd16i szdma: 000691
A Blztosit6 felugyelet66rt felel6s hat6sdg neve 6s e16rhet6s6ge:
Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadsdg t6r 9.
Az EgyesUlet sem mds biztosit6ban, sem mds v6llalkoz6sban nem rendelkezik tulajdoni h;inyaddal,
r6szesed6ssel, valamint nincs jelent6s, tdbbs6gi, illetve ktizvetlen irSnyitdst biztosit6 befolydsa miis

biztosit6k, illetve vellalkozSsok felett.

A Biztosit6 egyesiileti form6ban m6k<idik, tagjai nem tula.idonosok. A Bit rendelkez6sei alapjdn az
Alapszabdly xl. Fejezet 11.4. pontja szerint az Egyesiilet jogut6d n6lkiili megszrin6se esetdn a tagok
r6szesedhetnek a biztosit6si

c6li kotelezetts6gek kiegyenlit6se utdn fennmaradt vagyonb6l.

tu Egyesiilet taga lehet:

.
.
o
o
.
.
.

az iigyv6di kamardba tagk6nt bejegyzett tigyved,
az tigyvddi

kamarikndl nyilvSntartott tigyv6di iroda,

alkalmazott 0gyv6d,
eur6pai k6z6ssdgi jogdsz,
alka lm azott eu16pai k6zdss6gijog6sz

k0lfdldijogitan6csad6,
iigyv6dek 6s iigyv6di irodiik alkalmazottai

Az EgyesUlet tagjainak kdteless6ge

.

:

az Egyes[ilet tev6kenys6g6nek tdmogat6sa,

5

.

az Alapszabdly 6s mell6kleteinek,

a

Kiilddttgy6l6s 6s az lgazgat6tanics hatdrozatainak

betartdsa,

.
.

az Egyesiiletbe

tdrt6n6 bel6p6skor

az egyszerivagyoni hozzdjSru16s megfizet6se,

a megdllapitott tagdt 6s felel6ss6gbiztosit6si

dt

eseddkess6g szerinti megfizet6se.

Az Egyesiileti tagl6tszdm alakulSsa 2018-ban:

A teljes egyesiiletitagl6tszdm 2018. janudr 1. napjdn

11.595 f6

Aktiv l6tszdm 2018. januir 1. napjdn

10.636 f6

Teljes egyesiileti tagldtszdm 2018. december 31. napid n

tL.48L f6
92s t6

Ebb6l sztinete16

10.s56 f6

Aktiv letszSm 2018. december 31. napjdn

-L14f6

Tagok l6tszdmdna k v6ltozSsa

Az Egyesiilet aktiv biztositottjainak szdmdban erdemi vdltozds nem tttrtdnt. A biztositdsi dijbev6tel
enyh6n ndvekedett az el6z6 id6szakhoz k6pest. Az Egyesiilet eredm6nyes 6vet zdrt.

A 2018 6vre

vonatko26 viszontbiztosit6si szerz6d6sben foglaltak szerint az Egyes[iletet a
viszontbiztosit6t megillet6 dijb6l 11% jutal6k illeti meg. A kapott jutal6k ugyancsak hozz6jdrult ahhoz,
hogy az Egyesillet 2018-ben eredm6nyes 6vet zdrhatottA 2017.11.13.-5n
A

strat6giiban

tartott KiilddttgyU16s elfogadta

a MUBSE hdromdves strat6giilj6t 6s cselekv6si terv€t.

szerep16 fejleszt6sek alapvet6 c6lja az, hogy a M UBSE a ielent5sen vdltoz6 k6r0lm6nyek

kdzdtt is a magyar rigyv6di kar ig6nyeinek megfele16 kiszolgdldssal folytassa tev6kenys6g6t, tartsa meg
piaci r6szesedds6t, korszer(sitse term6kkinilatit es bels6 mrikod6s6t, ndvelje gazdasdgi ere.i6t 6s
tartsa fenn a piaci dtlagot meghalad6 szolvencia helyzet6t.
A cselekv6si terv

teend6it 10 nagyobb projektbe foglaltuk ossze, melyek magukban foglaljdk

o a termdkkinilat korszerusit6s6t, a tagok ig6nyeiszerinti b6vitds6t,
. a tagsdg megtartdsdt 6s b6vit6s6t c6lz6 megolddsok fejleszt6s6t.
. a tagokkaltdrt6n6 kommunik6ci6 er6sitds6t klasszikus 6s on-line eszk6zokkelegya16nt,
. a MUBsE mUkrid6s6nek korszer(sit6s6t informatikai fejleszt6sekkel, munkaszervez6si
m6dszerekkel,

o a gazddlkodds

eredm6nyess6g6nek .iavitiisdt kontrolling m6dszerek bevezet6s6vel
viszontbiztositdsi rendszer dtstruktur5lds5va l.

€s

a

Mindezen feileszt6sek eredmenyeit az Egyesolet tagsdga 6lvezheti a biztositdsok piackepes di.iai,

egyedtiliillo biztositdsi 6s egy6b

szolgd ltatdsain

k 5ltal.

2018-ban folyamatosan, id6a16nyosan

teliesiiltek a projektekben meghatS rozott feladatok.

6

0sszehosonlito odatok
A 2018-as Uzleti 6vet eredm6nyesen zdrta az Egyesiilet. Kiroldalon kifeiezetten j6 6vet tudhat maga

mdgdtt a Biztosit6.

20\7

2018

Megnevezds
Megszolgiilt dijak, viszontbiztosit6s n6lktil

526 307

499 104

Egyeb biztonsiigtechnika i bev6tel

1,77

707

113 042

-8373

70 535

Kdrok rdforditdsai
BIZTOSiTASTECHNIKAI EREDM ENY

279 475

227 981

szoKAsOS VAtLAKozASI EREDMENY

403 720

406 548

ADOZAS ELoTT EREDMENY

403 720

406 648

0

0

403 720

406 648

Ad6fizet6si kdtelezettseg
AD6ZOTT EREDENY
A t6kehelyzet tovdbb er6sdddtt

(e Ft)

500

Jegyzett t6ke

105 912

T6keta rta 16k

V,ltozds

2017

2018

500

0

100 872

5 040
0

Ert6kel6si tarta16k 20%-a
Eredmdnyta rta16k

3 585 964

3 179 317

406 647

403 720

406 647

-2 927

5 911

2 376

3 535

3 689 712

4t2 295

M6rleg szerinti eredm6ny
Aldrendelt k<ilcsrint6ke
lmmateridlis javak kOnyv szerinti 6rt6ke

0

4

0sszesen

toz

007

A szavatol6 t6kesz0ks6glet vdltozdsa

Alapvet6 szavatol6t6ke

szti

ks6glet

Milli6 Ft
Piaci kockizat
Partner dltali nemteliesit6si kockSzat
Eletbiztositdsi kockdzat
Egdszs6gbiztositdsi kockdzat
Nem -6letbiztositSsi kockdzat
Diverzifikdci6

lmmateri6lis javakkal kapcsolatos kockdzat
Ala pvet6 szavatol6t6ke szii kseglet

M(kddesi kockizat
Szavatol6t6ke szriks6glet

018

2077

Vdltozds

213

20t

12

109

90

19

0

0

0

0
448
,165

0

0

419
-150

29

2

0
605

46

516

47

58
663

-15

0
559

0
1

A szavatol6t6ke sztikseglet 7 szdzal6kkal n6tt. Minden kockizat tekintet6ben n6veked6s van. A piaci
kockdzat nriveked6se alapvet6en a kitetts6g nciveked6s6re vezethet6 vissza. Egy ielent6sebb lekOtdtt
betdt miatt n6tt a partner dhali nem teliesit6si kockdzat is. A nem -6letbiztositisi kockizat a legjobb
becsl6s novekeddse miatt emelkedett
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A.2 Biztositisi tev6kenys6g bem utat6sa

tu Egyesiilet

kizd16lag 0gyv6d szakmai felel6ssig biztositdsi fedezetet nyriit tagjainak.

Az iigyv6di tev6kenys6gr5l sz6l6 m6dositott 2017 6vi LXXVlll. tt rv6ny 6rtelmdben az 0gyv6d a
tevdkenysege kdr6ben okozott k6r megt6rites66n a Polgiri Tdrv6nykcinyv (Ptk.) szerint felel. Az
0gyv6di tev6kenys6g dltal okozott kdr megt6ritdsit, a szem6lyis6gi iogs6rt6s miatt jdr6 s6relemdij
megfizet6s6nek a fedezetet felel6ssegbiztositdssal kell biztositani, 6s azt iigyv6di tev6kenys6g6nek
tartama alatt fenntartani. Ugyanezen ttirv6ny 58.5 (1) bekezdds e) pontja 6rtelm6ben ,,K6relm6re a
teriileti kamariba iigyvedk6nt fel kell venni azt, aki az tigyvedi tev6kenys6g6vel okozott k6rok
megt6rit6s6nek, illetve s6relemdi.j megfizet6s6nek a fedezetdt felel6ss6gbiztositds biztositia."
Egyesiilet 1991 6ta mUvelt szakmai felel6ss6g biztositSsa hdrom kiil6nbdz6 limit dsszegre nytjt
fedezetet az Egyesolet tagai szimira. Ezek alapvet6en csak a fizetett dijban, illetve szolgdltatdsi
limitben koldnboznek, a feltiteleik egy6bkent megegyeznek. Kieg6szit6 biztosit6st lehet k6tni
ingatlankdzvetitesre bdrmely m6dozatra az alapdij fe166rt, tov6bbd lehet6s6g van ad6tandcsad6, ill.
felel6s akkreditdlt kcizbeszerz6s i szaka ndcsa d6 i kieg6szit6 biztositSs megkdt6s6re k0ltin dij ellen6ben.

tu

A ku16nbdz6 szintekhe2 tarto26 kdrkifizet6si maximumok a kovetkez6k6ppen alakultak:

Feltetel

Ugyv6di
Kdr maximum

Kir maximum

esem6nyenk6nt

6vente

10mFt

15mFt

2. szAmt

16m Ft

24mFt

3. szdm[

24mFt

40mFt

1. szdm(

0nr6sz %

15

15

Ugyv6d

i

MUBSE

minimum

megtartds
minimuma

100 000

500 e Ft

150 000

800 e Ft

300 000

1200eFt

rin16sz

A biztositottak tartamengedm6nyr6l sz616 zirad6kkal is meBkothetik a biztositisokat

tu Egyesulet dijbev6tel6nek alakulisa

(eFt)

Brutt6 dij
Netto dij

az

elmltt k6t 6vben:

2OL7 6u

2018 6v

Vdltozis

7 272 603

7 276 590

499 104

526 307

53 990
27 203

mellett.
A 2 6s 3 sz. biztositisok di.ia nem veltozott. Az Egyesiilet 20 6ven keresztul szinte egyed0l foglalkozott
az iigyv6diszakmai felel6ss6g biztositdssal, az elmrilt 6vekben azonban tObb iizleti biztosit6 is a piacra
A dijszint csek6ly m6rt6kben emelkedett az 1. biztositisndl, a limitdsszeg 25 %-os emelkedese

l6pett. Azonban egyik sem ny[itja azt a teljes kdr( szolgdltatdst, amit az Egyesiilet biztosit. Az
Egyesiilet mindent megtett annak 6rdekeben, hogy az iltala nytjtott feltetelrendszer - az alacsonyabb
diji konkurencia dijival szemben- a min6s6gi munkdra, tovdbbd egydb kedvezm6nyek bevezet6s6re
t6rekedj€k. Az Egyes0let tdrekszik arra is, hogy a biztositdsi dij - legaldbbis a kdrmentes taSok eset6ben
- kozeledjen az Uzleti biztosit6k iiltal nyijtott - anyagilag e16nyosebb - ajiinlathoz.

E

Biztositdsi tev6kenys69 eredmeny6nek bemutatdsa
Az Egyes0let biztosit6stechnikai eredmdnye 2Ol7 -hez k6pest ielent6sen megndvekedett. Az al:ibbi
tdblizat az Egyes0let f6bb eredm6ny szdmait tartalmazza a magyar szdmviteli szabilyok szerint (Ezer
Ft-ban):
2077

(ezer Ft)

499

MegszolgSlt dijak, viszontbiztositSs n€lkiil

Biztositottaknak visszajuttatand6 befektet6si eredmdny
Egydb biztosit6stechnikai bev6tel

Matematikai tartal6kok v6ltoz6sa
Eredm6nyt6l fiigg6 6s fiiggetlen dij-visszat6rit6si tartal€k velt
Kdringadozdsi tartal6k v6ltozdsa
Egy6b biztositiistechnikai

tartal6k v5ltozesa Torl6si t.

Nett6 mUkdd6si kdlts6gek

biztositistechnikai riforditSsok

Biztosit6stechnikai eredm6ny

A Kirmentessdgi

di.iengedm6nyr6l

a

2018

526 307

0

0

113 042

771707

70 535

K6rok raforditasai

Egydb

7U

2018

-8373

0

0

43 6t2

31085

0

0

235

-87

70195

65 999

200 059

268 915

227 980

279 415

miijus 14. napjiit6l hatiilyos Alapszabdly 9.7. pontja

rendelkezik:

noptdti
,,Azoknak o togoknok, okik o tdrgyeyet megel6z6, o kiltin szob1lyzotbon meghotdrozott
voltok,
az
kdrmentesek
es
rendelkeztek
folyomotoson
id1szokbon irv€nyes biztosimsi szerz6d€ssel
A
kdrmentessegi
terh6re.
kepzett
tottoldk
ceho
Egyesiilet kdrmentess1gi dijengedmdnyt nyijt oz e
dijengedminy rendszer€t, jogosultok k6rdt az lgozgototan,cs szob'lyzotbon dllopitia meg. A
dijengedmdny mdrtdket oz lgozgot6tonocs ivente hotdroz2o meg- Az lgozgotdtondcs 6ltol elfogodott
hotd ro zat o Szobdlyzat melli klete.

dijengedmdny m€n€kinek meghotdrozdsa szempontiab,l o tog dNenyes ngyv€di
Egyestlet els1sorbon
felellssegbiztositdsi feltdtelit kett 1igyelembe venni. A dijengedmdnyt oz

A

d ijj 6vd ir dsso

I te lj esiti.

"

Az idei j6veirdsra elkii16nitett dsszeg az Eredm6nyt6l f0ggetlen diivisszat6rlt6si tartal6kba keriilt. A
k6pz6s m6dszenandban nem voh vdltozis.

Az lgazgat6tanics elfogadta a Kdrmentessdgi dijengedm6ny rendszer6r6l sz6l6 szabilyzatot, mely
2018. okt6ber 1. napjdtol hatdlyos.
A kdrmentessdgi dijengedmdny m6rt6ke:
. legaldbb 3 6v kdrmentesen eltdltOtt id6szak eset6n t havi biztositdsi dii
. legalSbb 6 6v kdrmentesen eltdlttitt id6szak eset6n 2 havi biztositisi di.i
. legaldbb 9 6v kdrmentesen eltoltott id6szak eset6n 3 havi biztositiisi dij
. legalibb 12 6v kdrmentesen eltoltOtt id6szak eset6n 4 havi bidositdsi dij

E

1.3

3,-':r::ies, ::.3(r- vs:; i?r- -r-rIasa

tu

Egyestilet befektet6seit megosztva, r6szben sajdt 6rt6kpapirsz;im15n kezeli, r6szben kiszervezett
feladatk6nt v6gezteti el. Ert6kpapirszimldval az MKB Bankndl 6s a Raiffeisen Bankndl rendelkeztnk.
Ezeken a szdmldkon 2018 6vben is illamk0w6nyekb6l ii116 portf6li6t tartottunk, eg6szen azok
lejiratdig. Az 6vk6zi i6vi irdsra kerii16 kamatokb6l szint6n dllamktitv6nyt vdsiroltunk.
Portf6lio kezel6si szerz6d6ssel is rendelkeziink, a K&H Alapkeze16 Zrt.-vel 6s
vel. A letdtkezel6st mindkdt esetben a K&H Bank litja el.

a Genera

liAlapkeze16 Zrt.-

Osszet6tele €s leidrati szerkezete osszetett. Mi8 a (&H Alapkezel6 Zrt.
portf6li6idban leidratig ta rtott illamkotv6nyek szerepelnek, addig a GeneraliAlapkezel6 zrt. forgat6si

A pdnztigyi eszkozeink

cehi befektet6seket eszkdzdl. Az 6llamktitv6nyek 6s diszkontkincstdrjegyek mellett, vellalati kdtv6nyek
6s r6szv6nyalapok is szerepelnek.

Befektet6sb6l ad6d6 bev6telek eszkdzosddlyonk6nt:
(milli6 Ft)

2077

2018

Vdltozis

302

324

22

7)

0

0

0

0

324

324

0

Diszkontkincst6rjegyek 6s 6llamkdtv6ny 6rt6kpapirok
hozama
R6szv6nyek drfolyamnyeresege 6s

Lekdtdft bankbet6tek kamata

6tviltisi

nyeres6ge

A portf6li6 kezelesi ds letdtkezel6sidij 2018 6vben leszdmldzott dsszege 13,5 milli6 Ft volt.

Az Egyesolet mdrleg6ben nincs a sajdt t6k6ben k6zvetlenul elismert b5rmely nyeres6gekre vagy
vesztesegekre vonatko26 tdtel. Az EgyesUlet nem fektet 6rtekpapirositott eszkcizbe.
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Az Egyesrl let segelyez6si tevekenysege
2018-ben 40.OOO.OOO.- Ft 6lh rendelkez6sre segdlyek nytites6ra. Ez az tisszeS lehet6sdget biztositott
arra, hogy ne csak igazolt betegs6g, gyermek sziilet6se, 6s haldleset esetdn keriiljon seg6ly

megdllapitdsra, hanem ij jogcimk6nt fiatal iigyv6dek 5ltal 6niill6 praxis inditisa eset6n, kivdteles
esetben m6lt6nyossigb6l is. A 20u. november 13. napiSn megtartott Ktilddttgyfil6s az lgazgat6tandcs
javaslatdra a Seg6Vez6si Szabdlyzatot m6dositotta 6s 2018. janu6r 1-t6l rii.iogcimk6nt a praxis indit6si
seg6lyt hatirozta meg.
20L4-ben 29516,2015-ben 6s 2016-ba n297 f6,2Ol7 -ben 283 t6,zcl8-ban 278 f6 r6szestih seS6lyben.

Tovibbra

is

minden f6rumot felhaszn6lunk arra, hogy tSj6koztassuk tagjainkat

a

segdlY

ig6nybev6te16nek lehet6s6g6r6l.

40.000.000.- Ft.

A 2018. 6vi seg6lykeret dsszege

Seg6lykifizet6s dsszege

27.525.000.- Ft

Maradvdny

12.475.000.- Ft

A maradvdny dsszeg kevesebb lesz, mert egy ogyben a megiillapitott seg6ly kifizet6s6re 2018.
december 31. napjiiig nem kerUlt sor. A m6ltdnyossdgi k6relmek k0ltiniis gonddal keriilnek
m6rlegel6sre 6s elbia.;]sra, mert minden be6rkezett ig6nyt teljesiteni nem tudunk'
Seg6lyek megoszldsa jogcimek alapjdn:

Seg6ly jogcime

f6

Betegs6g;

69

6.875.000.-

Szii 16s:

128

12.750.000.- Ft.

Temetes

46

4.210.000.- Ft.

Mdltdnyoss6g:

14

1.590.000.- Ft.

PraxisinditSsi

2l

2.100.000.- Ft

Mindtisszesen

218

27.s25.000.- Ft.

Ft

tt.

E

f .5 Egveo ir'or -'a: or
A vesztes69 rendezesenek modja

Amennyiben mds forr6sok nem el6gs6gesek az Egyesailet tirgy6vi kdtelezetts6geinek teliesit6s6re, a
vesaes6g rendez6s6nek m6dja a tagok;lltal az Alapszabdly x. feiezet6ben meghatdrozottak szerint
teljesitend6 p6t16lagos befizet6s. Szolgdftatis cs<ikkent6sre a Bit.6rtelm6b€n nincs lehet6s6g.
4 tcgak oitql tetlestt?nda

katei!:r rlJi,c,rrrri ref,;9rci

Amennyiben az iigyv6di felel6ss6gbiztositisi feh6tel szerinti szolgiltatds az Egyesiilet vagyonSb6l, a
befolyt biztositisi dijakb6l, a viszo ntbiztos it6sb6l 6s a biztositdstechnikai tarta16kb6l nem fedezhet6 es
az Egyesi.ilet vesztes6gess6 vilik, a tagok kdtelesek a vesaes6get minden esetben pdtl6lagos
befizet6ssel rendezni. A p6tl6lagos befizetdst 6s annak m6rt6k6t az lgazgat6tan6cs rendeliel,6s azt az
Egyes0let

tagai egyenl6 ardnyban teliesitik. A tagsdgi viszony megsz0n6s6t kdvet6en a volt tag

p6tl6lagos befizetesre nem kdtelezhet6. A p6tl6lagos befizetesi k6telezettseg alapjdn az Egyesiilet
tagja 6ltal teljesitend6 befizet6s nem haladhatia meg az Egyesiilet taga dhal a p6tl6lagos befizet6si
k6telezetts6g teljesit6se n6lk0l az Egyestilet r6sz6re b5rmilyen jogclmen 6vente teljesitett befizet6sek
100

%-it

(szdz sziza16kdt).

Amennyiben a tag nem tesz eleget p6tl6lagos befizet6si k6telezetts6g6nek, az lgazgat6tandcs jogosult
a tag kizirdsdt kezdem6nyeznia K0lddttgy(l6snek. Ez nem mentesiti a tagot befizetisi k6telezettsdge

teljesit6se

a16l.

B. lrdnyitdsi rendszer
B.

1

Altalenos infcrm6ciok az irjnyit6si'endszerr5l

AZ EGYESULET SZERVEZETE

.
.
.
o
.

Kiild6ttgy0l6s
lgazgat6tanics
Fel0gyel6 Bizottsiig

Kdrrendez6siBizottsdg
Panasz Bizottsdg.

Az Egyesilet szeNezeti dbrd)o

M.gFr liEyv6det(6i66n66 EatoltdE{y6oLt s4rcElilelepita*
20la
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t*.-lt**t
l*"'lll

l*'l

rr
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L.l

Ki.ildoftgy(les
Az Egyesuletn6l vezet6 dlldsri szem6lyek az lgazgatdtandcs tagiai, a Fel0gyel6 Bizotts6g taglai 6s az
Ugyvezet6. Az EgyesUlet tagiai az EgyesUlet K0ldOttgyfl6sdn kiild6ttek rltj6n vesznek r6szt'

tag, Kolddttgyfilds. A Kulditttgyiil6s a kiilddttek 6sszess6ge, mely
6ssze (rendes K0ldtittgy0l6s). A kijlddtteket a tagok k0r6b6l

Az Egyesiilet legf6bb szerve az 50

6vente legaldbb egyszer

ul

l6tszdmardnyosan 5 6vre vilaszti6k a budapesti ter0leti r6gi6k kiildttttvdlaszt6 gy0l€sein 6s a Megyei

Ter0leti Kiilddttvii lasa6 Gyiil6seken. Az adott teriilet egyesuleti tagainak l6tszima16nydt az
tgazgat6tandcs ait6vente a TerUleti Kii ldiittvd laszt6 Gy[l6sek lebonyolitdsdt megel6z6 60 nappal
dllapitja meg. A kuld6tteket az Egyes0let budapesti r6gi6inak kiilddttv6lasztdsiteriileteihez 6s megyei
krild6ttvdlaszt6si terUlet6hez tarto26 tagjainak gyrll6se (Terijleti K0lddttvdlaszt6 Gyrll6sltitkos, irdsbeli
szavazdssalvdlasztia meg az adott kiildOttvilasztdsiter{ilethez tartoz6 tagok koziil.

E

A rendes Ktildtittgygl6st minden

iv

miius 15. napiiiig dssze kell hivni. lndokolt esetben ett6l az

lgazgat6tandcs elt6rhet. A KUldottgy(l6st 60 napon beliil iissze kell hivni, ha az 6rv6nyesen
megvdlasztott k0ldtittek 1/3-a a c6l megjekil6s6vel, vagy a Feliigyel6 Bizottsig, ill. a Magyar Nemzeti
Bank (tovAbbiakban: Felogyelet) irdsban kezdem6nyezi (rendkivtili Kold6ttgy'it6s).
A Kulddttgyril6st az lgazgat6tandcs hivja 6ssze.
A Kiildttttgygl6s kiziir6lagos hatdskdr6be tartozik:

. Az

6s

mellekleteinek elfogaddsa, m6dositdsa,
hi romnegyedes sz6tdbbseggel hozott hatirozatdval.
Alapszabiity

a

jelenl6v6 k0ldottek

o

Az Alapszabdlyg.l. pontjaban reszletezett rendelkez6sek kizd16laga Felii8yelet egyetdrt6sevel

.

eredm6nytartal6k; a m6rleg szerinti eredm6ny; 6s az a16rendeh k0lcsdnt6ke tekintet6ben.
Az Egyesiilet c6ljdnak (Alapszabdly ll. feiezet, 2.1. pontja) m6dositds6hoz 6s az Egyesiilet
megszrin6s6r6l sz6l6 K0ldtittgyfil6si d6nt6shez a szavazati ioggal rendelkez6 k0lddttek

m6dosithat6k

a

t6ketartal6k;

a

lekiittitt tartal6k; az 6rt6kel6si tartaldk 20%-a;

az

hdromnegyedes sz6tdbbs6ggel hozott hat6rozata szUk6ges.

o Mis biztosit6 egyesiilettel tdrt6n6

egyesiilesenek vagy szetvildsdnak elhatdrozdsa, az

Alapszabdly 11.1. pontj6ban foglah felt6telek szerint.

.

Dont6s az Egyesulet biztosit6 r6szvdnyt5rsasigg6 tortdnd 6talakulis6r6l a Kuld6ttgy0l6s tagiai
h5romnegyed6nek a hozzdj6rul6sdval [8it.27.5 (2) bek.l.

. tu Egyesiilet lgazgat6tanicsdnak megvilasztdsa, tagjainak visszahivdsa, fulment6se.
. ATiszts6gvise16k megvdlasztisa, vbszahivdsa, fu lment6se.
. tu lgazgat6tandcs dves beszimol6i6nak megtdrgyaldsa.
o A Kdrrendez6si Bizottsdg eln6k6nek 6s tagjainak megvdlasztdsa, felment6se.
o A Fel0gyel6 Bizottsig tagainak megvdlaszt6sa, felmentase, elnrike beszimol6jdnak
elfogaddsa.

.
o
.
.
.

tu Egyesiilet

kri nyvvizsgS

l6jinak megvdlasaisa, felment6se.

A tag kiz6rdsa.

Az Egyesulet hdromeves fejleszt6si stratdgia 6s cselekv6si terv6nek elfogaddsa

Az Egyesulet 6ves kOltsdgvetes6nek effogaddsa, ennek r6szek6nt az Eln0ks6g, a Fel0gyel6
Bizottsig 6s a k<inywizsgd16 dijazisdnak meg:illapitisa.
Az EgyesUlet 6ves beszSmol6jdnak j6vdhagydsa, az el6z6 6ut6l sz616 sz6mviteli beszdmol6
elfogaddsa.

.
.
.

Az lgazgat6tanics iigyrendj6nek j6vdhagydsa.

Ddnt6s az Egyes0let eredm6ny€nek felhaszndlis6r6l.

Az egyesuleti tagdi.i, 6s az egyszeri vagyoni hozz6.idrulds m6rt6k6nek, ill. az egyesuleti
szolgSltatdsoknak a meghatdroz6sa.

.

Ddntds a vezet6 tisztsdgvisel6k vagy mis Egyesiileti szervek tagai elleni kdrt6rit6si ig6nyek
6

.

rv6 nyes it6s6 16l.

Olyan szerz6d6s megk0t6s6nek i6vdhagydsa, amelyet az Egyesiilet vezet6 tiszts6gvisel6ivel

vagy ezek k6zeli hozzdta rtoz6iiiva I,

ill. hozz6tartoz6jival k6t, ide nem 6rtve az

Ugyv6di

felel6ss69biztosit6si szen6deseket.

o
.
.

A Kiild6ttgy(l6s 6ltal hatdskdr6be vont iigyek.

Ddnt6s az Egyesolet megsz0nese utdn fennd116 vagyon feloszt6sdr6l.
Az egyes tagoknak a jogut6d r6szv6nytdrsasig sajiit t6kdb6l t6rt6n6 vagyoni rdszesed6sdnek

meghatdrozdsa az Egyes0let dtalakuldsa eset6n a Bit. alapjdn.

'14

.

Amennyiben az l8azgat6tandcs a Ktildtittgyril6st a Ptk.3:81. I (1) bekezd6s a)- c) pontia alap.,dn
hivta 6ssze (Alapszabily 5.7. pont) a krildottek kdtelesek az tisszehivisra okot ad6 kciriilm6ny
megszontet6se 6rdek6ben int6zked6st tennivagy az Egyesiilet megsz(n6s616l d0nteni.

Szabdlyzatdban meghatdrozottak szerint kdteles a
KUld6ttgyfl6s eljdrni a biztositdsi szolgiihatis m6rt6kdnek meghat6rozdsa sordn.

A ttirv6nyben 6s a Magyar Ugyv6di Kamara

Az lgazgatotanacs
Az lgazgat6tandcs az Egyes0let iigyvezeto, 0gyint6z6 6s k6pviseleti szerve.

eln6ksdget vilaszt 5 6vre, nyilt szavazdssal. Az lgazgat6tanics tagi6nak
megbizatdsa elfogad6 nyilatkozattal i6n l6tre. A megbizatis megszgnik a megbizatds id6tartamdnak
lejdrtival, mely a k6vetkez6 lgazgat6tanics megvdlasztisdig tart. Megsz(nik az Elnciks6gi tag
megbizatdsa tov6bbd lemondissal, halil6val, cselekv6k6pess6g6nek a tev6kenysdge elldtdsdhoz
sziks6ges ktirben ttirt6n6 korldtozds6val, valamint vele szembeni kizd16, vagy Osszeferhetetlens6gi ok
bekOvetkez6sdvel. Amennyiben az Ot €ves vdlasa6sicikluson beliil sziiks6gess6 vdlik az Elnciks6gbe [i
tag vdlasztisa, dgy az 0jonnan megvSlasztott Elndks6gi tag megbizatdsa a kordbban megvSlasztott
ElnOks6gi tagok megbizat6s6hoz igazodik. tu lgazgat6tandcs kdt Ktilddttgyfll€s k6z6tt a K0lddttgyf16s
kizdr6lagos hatiskdr6be tartoz6 iiSyek kiv6tel€vel a K0ld6ttgy0l€s hatisktir6t gyakorolia, irdnyitja,
szervezi6s segiti az EgyesUlet tev6kenysdg6t. Az lgazgat6tanics jogosult eseti bizottsdg l6trehoz5sdra.

A Ktilddttgygl6s 9 tagu

Az lgazgat6tandcs testiiletk6nt jdr el.
Az lgazgat6tandcs feladata kiil<jncisen:

.
.

Az lgazSat6tanics jogosult a viszontbiztositdsi szerz6d6s megk0t6s6re

Az lgazgat6tanics jogosult az 6ves felel6ss6gbiztositdsi dij megillapitds:ira valamennyi
biztositdsi feltetelre vonatkoz6an, a biztosit6si felt6telben meghat6rozott id6szak
figyelembev6tel6vel.

.
o
o

hk meg;illapitdsa, ill. m6dositdsa
Ennek a hdrom hatisktirdnek a m6dositisit az lgazgat6tan6cs nem ruhdzhatia it. Az
lgazgat6tan6cs a fenti ddnt6sei16l a KUld6ttgy0l6st taj6koztatni koteles.
Megiillapitja a tagdijb6l a segdlyez6sre (seg6lyek foly6sitisira) fordithat6 t5rgy6vi 6sszeg
tervezett m6rtdk6t. Megv6lasaja a seg6lyez6si tevekenys6get irdnyit6 tagot 6s k6t
munkatirset.
Az tgazgat6tan6cs sztiks6g szerint dtint az Alapszab6ly X. fe.iezet6ben r6szletezett p6tl6lagos
befizet6sr6l 6s annak m6rt6k6r6l abban az esetben, amennyiben az Egyestilet pdnzogyi
A biztosit6si felt6te

sz0ks6ghelyzetbe kertil.

.
.

Az tgazgat6tandcs feladata a TerUleti

Kiildotwilaszt6 Gy(l6sek

6s a Ktildtittgyr3l6s dsszehivdsa,

azok lebonyolit6sa.
Az tgazgat6tanScs koteles a KUld6ttgy(l6st dsszehivni a sz0ks6ges int6zkedesek megt6tele
c6ljiib6l, ha az Egyestilet vagyona az esed6kes tartozdsokat nem fedezi, az Egyesolet
eldreldthat6lag nem lesz k6pes a tartozSsokat esed6kess6gkor tel.iesiteni, vagy az Egyesolet
c6l.jainak e16r6se vesz6lybe kerUlt.

.

Az Egyes0let fizet6k6pess6g6r6l 6s p6nz0gyi helyzet6r6l sz6l6 6ves jelent6s k6zzdt6tel el6tti

.

i6v6hagy6sa.
DOnt6s az Egyesolet biztosit6 r6szv6nytdrsasigge t6rt6n6 dtalakuldsra vonatkoz6 indiwiinyr6l.

Az lgazgat6tandcs akkor hatdrozatk6pes, ha legalibb 5 taSia az eln0ks6gi 0l6sen ielen van. Az
lgazgat6tandcs hatdrozatait - amennyiben az Alapszab6ly misk6pp nem rendelkezik - a ielenl6v6k

egyszer( sz6tdbbs6g6vel hozza. Min6sitett tObbs6g( hat5rozat meghozata16hoz az

iisszes

igazgat6tanicsi tag k6tharmadinak / 6 tag/ szavazata sziiks6Bes.
Az lgazgat6tandcs tagja az a nagykori egyes0letitag lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a tevdkenys6ge

ellit6sdhoz sziiks6ges k6rb€n nem korlitoztdk.
Nem lehet igazgat6tanicsitag az,

o

o

akit b(ncselekm6ny elkdvet6se miatt joger6sen szabadsdgveszt6s btintet6sre it6ltek,
- amig a b0ntetett el66lethez ffz6d6 h6trdnyos kovetkezmenyek a16l nem menteslih,
- akit az Egyesiiletn6l a vezet6 illdsrj tiszts6gdhez kapcsol6d6 feladatai elldtds6t6l joger6s
bir6i itdlettel eltiltottak, az eltihas hatdlya alatt.
az a szem6ly, akivel szemben az el6z6 bekezd6sben meghat6rozott boncselekm6ny miatt
vddemel6sre kerUlt sor, a bUntet6 eljires joger6s befejez6s6ig vezet6 6lldsi szem6lynek nem
vilaszthat6 meg. /Bit. 53. S (4) 6s (5) bek./

Az lgazgat6tandcs tagjai: Elndk, Elndkhelyettes, Ugyvezet6, a Kdrrendez€si Bizottsdg elnOke 6s tovabbi

megvilasdott

5 tag.

Az lgazgat6tandcs dsszehivisa:

Az lgazgat6tandcsot legaldbb negyed6venkefit az eln6k az ogyvezetdvel egytittesen hivia 6ssze. A
meghiv6t elektronikus lev6lben kell megk0ldeni legk6s6bb az Ul6s id6pontidt megel6z6 8. napig. Az
lgazgat6tanics iil6s6re a Feliigyel6 Bizottsag elndk6t 6s az Egyestilet egy6b vezet6it meg kell hivni. Az
lgazgat6tanics h6rom tagidnak indiwdnydra rendkiviili igazgat6tandcsi i.il6st kell dsszehivni. Az
lgazgat6tandcs iil6s6t akkor is 6ssze kell hlvni, ha a Kulddttgygl6s hatdrozata azt el6irta. Ugyrendj6t
maga iillapitia meg, 6s azt a K0lddttgy0lis hagyja j6vii. Az lgazgat6tandcs birmely tagja 6s az els6
szimU vezet6 (0gyvezet6) egytittesen jogosultak az EgyesUlet kdpviselet6re - idedrtve a p6nzforgalmi
szimla feletti rendelkez6st is. Az Egyesolet mdsodik Ugyvezet6ie
az lgazgat6tanics birmely tag.jdval egy0ttesen.

is

iogosult az EByesr.ilet k6pviselet6re

Felugyelci Brzotts;g
A FelUgye16 Bizottsig feladata:

.
r
.

Ellen6rzi az Egyes0let 0gyint6z6 6s k6pviseletiszerv6t

Ellen6rzi, hogy

az

/Bit22.5(2ll

Egyes0let mfikdd6se megfelel-e

a

jogsza bd lyok na

k, a

Fehigyelet

ajdnlisainak, az Egyes0let szabilyzatainak 6s az Alapszabdlyban foglaltaknak.
Ellen6rzi az Egyesiilet gazddlkodiisiit. A Fel0gyel6 Bizottsdg 6vente kdteles a K0lddttgy(l6sen
munkdi5r6l besz6molni 6s tiij6koztatni a Kuldottgyil6st az Egyes0let gazddlkod6sd 16l. A
Feliigye16 BizottsSg az Egyesiilet p6nziigyi6s ga zdas6gi e llen6rzds6t ktinywizsgSl6 bevon6sdval
v6gzi. A Feliigyeld Bizottsdg jogosuh sziiks6g szerint ktils6 szak6rt6 felk6r6s6re, melynek
ktilts6ge az Egyesiiletet terheli. A m€rleg auditdlds eredm6ny6t a Feliigye16 Bizottsdg terjeszti
a Kiilddttgyoles e16 sajdt jelent6sdben elfogaddsra.

A Fel0gyel6 Bizottsdg 6vente legal;ibb 4 alkalommal, negyed6vente tart 0l6st. A Fel0gyel6 Bizottsdg
i.il6s6t a FelijgyelS Bizotts6g elncike hivja ossze, a meghiv6 postai oton t6rt6n6 megkiild6sdvel
legk6s6bb az iil6s napjdt megel6z6 8 nappal. A Feliigyel6 Bizottsdg akkor hat6rozatk6pes, ha legal6bb

hdrom tagja az FB ril6sen jelen van. Hatdrozatait egyszer( sz6tribbs6ggel hozza

meg.

Szavazategyenl6s6g eset6n, ha az iilesen a Bizotts6g negy tagja van jelen, az Elndk szavazata szerinti
ddntest kell hozni. A Feliigyel6 Bizotts5g ElnOkdnek t6rekednie kell a nyitott, szakmailag megalapozott
vitdkon alapul6, kell6 kritikai hozzddllissal megval6sul6 kiegyensI lyozott d6ntds hozatalra, tovdbbd
biztositania kell a tdbbsdgi dlldspontt6l eltd16 egyedi 6llispont jegyz6kdnyvben tcirt6n6 rdgzitds6t is,
ha ezt a nemmel, vagy tart6zkoddssal szavaz6 tag keri.
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A Felogye16 Bizotts:ig Ugyrendjdt maga dllapitia meg.
A Feltigye16 Bizottsig sztiks6g eset6ben.iogosult rendkivoli KUlddttgyfll6s OsszehivdsSt kezdem6nyezni
az lgazgat6tan6cs elndk6n6l. Amennyiben az Eln6k a k6relem k6zhe^/6tel6t6l szdmitott 30 napon bel0l

annak nem tesz eleget, [8y a Feltigye16 Bizottsdg jogosult a KiildOttgyfl6s Osszehivds6ra.

Kirrende26si Bizottsdg
Eln6k6t 6s tagjait a K0lddttgyfl6s viilasztja 5 6vre, nyilt szavazdssal. Tagjainak a megbizatdsa az 6rintett
szem6ly elfogad6 nyilatkozatdva I ,dn l6tre 6s a kdvetkez6 K6rrendezdsi BizottsSg megvilaszt6s6ig tart.

A Kirrendez6si Bizottsdg feladata az Alapszabiily mell6klet6t k6pez6 0gyv6di felel6ssdgbiztositiisi
feltdtelek alapj;in az Egyesiilethez benyUjtott k6rbejelent6sek elbirSl6sa. A Kdrrendez6si Bizottsdg a
be6rkezett karig6nyt az iigy 6rdemi elbirdlisihoz szUks6ges dsszes iratnak 6s v6lem6nynek a hozzd
be6rkez6s6t k6vet6 15 napon beliil birilja el. Az elbirSldst indokolt esetben tovdbbi 15 nappal
meghosszabbithatia.
A bizottsiig egy elndkb6l, egy elndkhelyettesb6l 6s

hirom tagb6l ill.

A Kdrrendez6si Bizottsig ogyrendjet maga Sllapitja meg 6s azt az lgazgat6tanecs hagyja i6vii. A
Kdrrendez6si Bizotts6g szoksig szerint til dssze, dsszehivisi16l a bizottsig elntike gondoskodik. A
Bizottsdg hatirozatk6pessdg6t €s ddnt6shozata16nak m6djit ogyrendie szabdlyozza. A Kdrrendez6si
Bizottsdg hatdrozata ellen az drdekelt f6l panasszal 6lhet a Panasz Bizotts5ghoz. A Kdrrendez€si
BizottsSg a panasz be6rkez6s6t6l sz6mitott 5 munkanapon beltl tov6bbitia a panasz beadvenyt az
iratokkal e8yiitt a Panasz Bizottsdg eln6k6hez.
A Panasz Bizotts6g
A Panasz Bizottsdg feladata a Kirrendez6si Bizottsdg hat5rozata ellen benyijtott panaszok elbir5l5sa
6s a mdsodfokt hatirozat meghozatala. A Panasz Bizottsig elntikb6l 6s k6t tagb6l ill. A Panasz
Bizottsdg tagiai: az Egyes0let lgazgat6ta nicsd nak eln<ike, elnOkhelyettese 6s az Egyesulet els6szdmrj
vezet6ie- A Panasz Bizottsdg eln6k6t a Bizottsdg tagjai maguk kdziil v6laszti6k meg. A Panasz Bizottsdg
a d6nt6s6t a Bizottsdg eln6k6nek irisbeli el6terieszt6se (hatdrozati javaslat) alapjiin tobbsegi

hat6rozattal hozza meg. A Panasz Bizoftsag a panaszt az Egyesolethez t6rt6nt be6rkez6st ktivet6 30
napon beli.il biriilja el.

A Panasz Bizotts6g az iigyrend.i6t maga dllapitia meg.

A Panasz Bizottsdg valamely tagjSnak tart6s akad6lyoztatSsa eset6n helyette az l8azgat6tandcs
kiiel6lt igazgat6tan6csi tag jir el, az akad5lyoztatis megsz0n6s6ig
Egyes r

ihal

let trsrtseg.i:je c;

Az Egyesolet tiszts6gvise16inek hatdskor6t az Egyesulet Alapszab6lySnak Vll. Feiezete definiiilia.
Az Egyesulet nevesitett tisztsegvise16i 6s egy6b vezet6i:

o
o
.
.
.
o
o
.

eln<ik,

elntikhelyettes,
aigyvezet6,

vezet6 aktudrius,
vezet6 jogdsz,

szimviteli rend6rt felel6s vezet6,
bels6 ellen6z6si vezet6 (bels6 ellen6r),

vezet6kock6zatkezel6,

@

megfelel6s6gi vezet6

Az Egyesiilet tiszts6gvise l6i jogos ulta

Kontroll

fu

n

az Egyestilet bizottsdgi ril6sein r6szt venni ta ndcskozdsi jogga

I

kci6k

Az Egyesiilet bels6

.

I

kontroll6s kockizatkezel6si rendszere hirom v6delmivonal ment6n 6p0lfel

Operativ fu n kcl6k (Kockizat Tulajdonosok|, melyek az els6 vedelmivonalat k6pviselik 6s a

szal<teriiletiikhtiz kapcsol6d6 kockdzatok v6gs6 felel6sei;

o
o

Kockdzatkezel6si

is

Megfele16s6gi funkci6, melyek a mdsodik v6delmivonalat kepviselik;

Bels6 Ellen6rzds, mely a harmadik vedelmivonalat k6pviseli.

A Kockdzatkezel6si 6s Megfelel6s6gifunkci6k (mdsodik v6delmi vonal) kieg6szitik az operativ

ter0letek
dhal v6Szett tev6kenys6geket. Ezek a funkci6k fiiggetlenek a kiil6nbitz6 operativ teruletekt6l 6s
kdzvetleniil riportilnak az Eln<iksdgnek az Egyes0let szab6lyzatainak megfelel6en. A kockizatkezelesi
rendszert v6gUl a Bels6 Ellen6rz6si funkci6 erdslti meg (harmadik v6delmi vonal), mely fiiggetlen az
operativ ter0letekt6l 6s a Felogyel6bizottsdSnak riportdl.
Aktuoriue funkcia
A funkci6 r6szletes ismertet6se megtaldlhat6 a 8.6 feiezetben

tr,legiet::..: ,'

l

A Megfelel6s6gi funkci6 irdnyitjsd6rt a megfelel6s6gi vezet6 felel6s, akivel szemben - a jogszabilyi
el6irdsoknak megfelel6en - alapvet6 elvdrds, hogy szakirilnyrl fels6fok[ - igy ktildndsen kdzgazdas6gi,
biztosit6si, penz0gyi vagy jogi - vdgzettsdggel rendelkezzen.
A megfelel6s6gi vezet6 fuggetlen a Biztosit6 mis tev6kenys6g6t irinyit6 vezet6jdt6l, veliik sem ald
vagy-fiil6rendeltsdgi, sem mds m6don utasitisi viszonyban nem dll ide nem 6rtve az iigyvezet6
igazgat6 irdnyitisi tevekenys6g6t. A megfelel6s6gi vezet6 rendelkezik a tev6kenys6ge v6gz6sdhez
sz0kseges felhatalmazdssal, szakkdpzetts6ggel, a feladat

elljtiisban ktizrem6kcid6 szak6rt6kkel 6s a

tev6kenys6ge elv6gz6sehez sztikseges informdci6khoz val6 hozzif6r6ssel.
Az 0gyvezet6 - els6 szdmI vezet6 - irdnyitdsa

vezet6 tev6kenysdg616l az elndks6gnek

/

mellett mfkcidik a megfelel6s6givezet6. A megfelel6sdgi
igazgat6tandcs/ 6vente irisban beszdmol. A megfelel6s6gi

vezet6 rendszeresen beszdmol az iigwezet6 igazgatonak

a

megfelel6seg terUlet6n szerzett
tapasztalatai16l. A Megfelel6s6gi funkci6 fele16s azert, hogy a jogszabdlyi kdrnyezetben bek<jvetkez6
esetleges vdltozisoknak az Egyesuletre gyakorolt hatdsait felmirje, valamint feftSria 6s felm6rje a
megfelel6s6gi kockdzatokat, ideertve azon intezkeddsek el6gs6gess6g6t is, melyek c6lja a t6rv6nyi meg
nem felel6s elkerU16se.
'ta

.i)-'ta -:) a: ',' :

:

Kockdzatkezel6si funkci6 vezet6ie a vezet6 kockdzatkezel6, akivel szemben - a .iogszabjlyi
el6irdsoknak megfelel6en - alapvet6 elvdrds, hogy szakirinyri fels<ifok0 - igy kU16ndsen kdzgazdasigi,
aktuirius szak6rt6, matematikusi, m6rn6ki, jogi vagy penzogyi - v6gzetts6ggel rendelkezzen. A
Kock6zatkezel6si funkcio - a helyi trirv6nyeknek 6s szabdlyozdsoknak megfelel6en - teljes hozzifdresi
jogosultsdggal rendelkezik minden olyan informdciohoz, rendszerhez 6s dokumentdci6hoz, mely a

A

kockdzatkezel6si tev6kenys6g hatdlya

ali tartozik.
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A Kockizatkezel6sifunkci6 vezet6je az lgazgat6tanics fel6 ielent. A Kockiizatkezel6si funkci6 feladata

tovibbS:

.

az lSazgat6tanics 6s egy6b funkci6k tdmogatdsa a kockizatkezelesi rendszer hat6kony 6s
eredm6nyes m gktidtet6s6ben,

.
.
.
.
.

a kockizatkezel6si rendszer feliigyelete, a kockdzatkezel6si szabdlyzat bevezetdse,
a Szolvencia ll-es szavatol6t6ke szUks6glet sz6mit6sdnak feliigyelete,
ORSA

Jelent6s elk6szit6se 6s koordindldsa

el az lgazgat6tan6cs fel6 minden kockizattal kapcsolatos t6makorben
tdgabb €rtelemben vett kockizat feh5risi folyamat r6szek6nt meghatdrozza 6s felm6ri az
esetlegesen felmerii16 kockizatokat.
tandcsad6i szerepet

lit

Belso Eilend ftsi fur:kcia
A funkci6 r6szletes ismertetese megtal6lhat6 a B.4, 8.5 fejezetekben.

.Javadalmazdsi Politika

Az Egyestilet a h6rom6ves Strat6gia 6s cselekv6si terv szerint 2018. 6vben motivii16 6rt6kel6si 6s
javadalmazdsi rendszert alakitott ki, mely az egy6ni teljesitm6nyekre 6pijl6 vSltoz6 [rdrelemeket
tartalmaz, 6s a munkavdlla16k tev6kenys6g6nek 6rt6kel6sdn alapul.
munkaviszonyban jll6 munkavjllal6k az 6ves kdlts6gvet6sb€ betervezdsre kertil6 iutalomban
r6szestilnek. A k6lts6ryet6st az lgazgat6tanecs javaslata alap.idn a Kiildottgyfil6s fogadja el.

A

8.2 Srair:. a (3 "r'3jjaq,:s -,1.: rrr-trgtriThatosagi (jvet?lmenyek
Az Egyesulet a nevesitett tisztsegvisel6ivel szemben elvdria, hoSy rendelkezzenek a iogszabSlyi
el6irdsok szerinti 6s a pozici6 betdlt6s6hezfeladatok elldtdsihoz sziiksdges k6pess6gekkel, tud6ssal,
v6gzettsdggel 6s szakma i taPaszta latta l.

E

8.3 Kockdzatkezelesi rendszer, ideertve a sajdt kockdzat- 6s szolvencia ertekel6st

A kockdzat az Egyesiilet Uzleti tev6kenys6g6nek szerves r6sze. A kockdzat kezel6s c6lja nem a

kockdzatok minimaliz6ldsa, hanem annak biztositisa, hogy az EgyesUlet a kockiizatait megfelel6en
azonositsa, m6rje fel 6s kezelje annak 6rdek6ben, hogy a felmertih kockizatok m6rt6ke ne
vesz6lyeztesse a folyamatos m{ktid6st.
Az kockdzatkezel6si keretrendszer a kdvetkez6 folyamatokon alapul:

.
.
.

Kockdzatok azonositdsa, m6rdse,
Kockdzatok kezel6se €s kontrollja,
Kock6zatok riportdlSsa (bele6rwe az ORSA Riportot).

Kockdzatok azonosrtdsa, merese
Kock6zat azonosit6sa, m6r6se alatt ertjiik a kockdzat (megl6v6 vagy potencidlis, bels6 vagy k0ls6)
term6szetdnek meg6n6s6t, hat6senak elemz6s6t, kiteried6s6nek behatdroldsit (limitek beillitiisa),

ellen6n6si szempontjainak es m6dszereinek meghatdroz6sSt, m6rhet6s6g6nek 6rtelmez6s6t
(kvalitativ, kvantitativ, ill. explicit vagy implicit), tisszeftigg6seinek ismeret6t 6s mds kockdzatokhoz va16
viszonyftdsdt.

AStandard Formu16ra alapozott KockdzatiT6rk6p (lisd a lentidbra) bemutatja a Szolvencia ll Oirektiva
dltal meghatirozott, a kockizati t6ke szdmszergsit6sekor alkalmazott standard megkdzellt6snek
megfelel6en definidlt 6s osztilyozott f6bb kockdzatokat.
l. pill6rben le nem fedett

A Standard Formul6ban lefedett l. pill6res kock6zatok

Partnerdltali

Piacikockizatok nemtelresit6s kockizatok

Ka

matl6 b

kockizatok

Biztositdsi
Oper6ci<is kock6zatok

kock6zata

Nem-6let

Nemteliesit6si

Dii 6s Tartal6koldsMegfelel6s6gi kockizat

R€szvinypiaci

Katasztr6fa (CAT) Bels6 csalis

lngatlanpiaci

Td

rl6s

Kamatr6s

Kiils6 csalis

Likviditirsi
kock5zat

Strat6giai kockizat
Reputdci6s
kockdzat

Munkakcirnyezet 6s

Tovd bbterjed6si

mu nkabiztonsig

kockdzat

Devizad rfolyam

Ugyf6l 6s term6k

Koncentrdcios

Eszkrizrik fizikai s6rtil6se

Fokoz6d6

kockizat

Uzletmenet megszakadds,
rendszerhibdk
V6grehajtis 6s
folyamatmenedzsment
A Standard Formula m6dszertana a kockdzati t6kesziiks6glet szimszerfsit6s6re alkalmazott standard

megkdzelites, amely a krivetkez6 elemekre 6pUl:
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.

Piac konzisztens sz6mszerfsit6si alapelvek alkalmazisa a Sajdt T6ke azonositdsSra. A
kotelezetts6gek val6s 6rt6ke (fair value) magdban foglalla a idv6beli cash flow-k legjobb
becslis6t (Best estimate of Liabilities) 6s egy toviibbi kockdzati 16hagydst (Risk Margin).
. A Szavatol6t6ke Sziik6glet (azaz solvency Capital Requirement - SCR) 6rt6kel6se, mint f6
kock6zatm6r6si kriterium. A SCR az a t6ke, amely a Rendelkez6sre ill6 t6ke maximilis
vesztes6geinek az elnyel6s6re szolgdl. Meghatiiroz6sa a value-at-Risk megk6zelit6st
alkalmazva I 6ves id6horizonton ttirt6nik 99,5%-os val6szin(s6gi szinten.
Az t. pill6rben le nem fedett kockdzatikateg6ria tartalmazza azokat a kockdzatokat, amelyek a kor6bbi
kateg6ridkba nem sorolhat6k 6s nem generilnak t6kesziiks6gletet. Hatdsuk Iehet azonban az Egyesiilet
iizleti cdljainak megval6sithat6sigira, de kezel6s0k 6s csdkkent6siik nem igdnyel t6keszfikseglet
szdmit6st.

Kockdzatkezel6si rendszer
Az Egyesiilet bels6

.
.
o

Operativ funkci6k (Kockiizat Tulajdonosok), melyek az els6 v6delmi vonalat k6pviselik 6s a
szaktertiletfi kh6z kapcsol6d6 kock5zatok v6gs6 felel6sei;
Kockdzatkezel6si 6s Megfelel6segi funkci6, melyek a miisodik v6delmivonalat k6pviselik;
Bels6 Ellen6rz6s, mely a harmadik v6delmi vona lat k6pviseli.

Az egyes

tu

kontroll6s kockezatkezel6si rendszere h5rom v6delmi vonal ment6n 6piilfel:

kontrollfunkci6k r6szletes ismertet6se meSta16lhat6 a 8.1 illetve a 8.4-5 fejezetben.

Egyesailet

-

m6ret6re 6s 6sszetetts6g6re val6 tekintettel- nem dllit fel a kockizatkezel6ssel

kapcsolatosan kUl6n bizottsiigokat. A mdsodik 6s harmadik v6delmi vonal k6pvisel6i r6szt vesznek az
Eln6ks6gi iil6seken, t6mogatva ewel is annak munk5j6t.
ORSA

folyamat

kockdzatkezel6si rendszer kiemelten fontos eleme, amelynek c6lja a
jelen szempontiSb6l, illewe
fizet6k6pess6gi helyzet 6s a kockdzati profil megfelel6s6g6nek 6rt6kel6se a
i6v6be tekint6 m6don.

Az ORSA folyamat

a

Az ORSA Riportnak hitelesen kell al5t6masztania 6s dokumentalnia a kock6zat €n6kel6si folyamat
eredm6ny6t. Az ORSA Riportban taliilhat6 informici6knak kellSk6ppen r6szletesnek kell lennitik ahhoz,

hogy biztositani tudjSk

a

relev6ns eredm6nyek felhaszndlhat6sdg6t

a

d6nt6shoz6si 6s tervez6si

folyamat sordn.
Az ORSA Riport a ktivetkez6

.
.
.
.
.

f6 elemekb6l 6ll:

lriinyitisirendszerrevonatkoz6megdllapitdsok
Kockizatiriinyit6s 6s - kezel6s, mely ezek 6rt6kel6s6t 6s

a

fejlesztend6 tertileteket tartalmazza;

UzletitervaktualizdlSsa/kiegdszit6se
Kockdzati strat6gia aktualizdl6sa 6s a strat6gia megfelel6s€g6nek alStimasztdsa
Kockdzati m6r6szdmok 6s modellek eredm6nyei, bele6nve:
1. a f6bb kockdzatok azonositds6nak 6s 6rt6kel6s6nek eredm€ny6t,

2.akockilzatiprofilkockjzatokszerinti6rt6kel6s6t6sahozzSjuktartoz6
t6keszuk6Sletet (mind aktudlis, mind e16re tekint6 perspeKiv6b6l)'
A rendszeres oRsA Riport tartalmazza a telies kockjzati profil 6rt6kel6s6t 6s minden 6vben az 6v
mdsodik negyed6vdben k6sziil, figyelembe v6ve az eldz6 6vre vonatkoz6 6v v6gi p6nziigyi adatokat' A
Riportot a szabdlyoz6 iltal megszabott id6interva llumon beltil, de legk6s5bb november 30-ig be kell

nyrijtani az MNB-nek.

@

Nem-rendszeres ORSA Riport az Egyesiilet kockizati profiljinak jelentSs megvdltozdsa eset6n kdszUl.

A vezet6 kockdzatkezel6 felel6ss6ge az olyan esetek azonositdsa, amikor ad- hoc ORSA Riportot kell
k6sziteni. Ennek megfelel6en bdrmely, a Kockdzattulajdonosok dltal felvetett erre irdnyul6 javaslatot
meg kell vizsgdlni 6s 6rt6kelni kell az lgazgat6tan6cs bevondsival. A nem-rendszeres ORSA Riport
elk6szit6set potenci6lisan kivilt6 t6nyez6k egy indikativ listdja a k6vetkez6:

.
.
.
o

kockdzati profil megviltozdsa;
t6keszi.ik6gletre vonatkoz6 szabdlyoz6i el6irdsok bdrmely m6don tdrt€n6 megsdrtdse

az

Uzleti tervez6si peri6dus alatt;

az Uzleti modellben, az Uzleti strat€gi6ban, a term6kekben, a fokoz6d6 kockdzatokban, a
befektet6si strat6giiban, a viszontbiztositSsi strat6gidban, a portf6li6 kiegyensflyozdsdban
vagy birmely mis, a kulcsfontossdgri tizletifolyamatokban bek6vetkezett jelent6s vdlto26s;
szab6lyoz6i kdrnyezetben bekdvetkezett ielent6s vdltozds.

tu

ORSA riportot a vezet6 kockdzatkezel6 kdsziti el az ozleti 6s a kontroll funkci6k tdmogatdsdval. Az
elk6szii[t jelent6st az lgazgat6tandcs j6vdhagyisa utd n, a t6rv6nyi szabSlyozisnak megfelel6en, bektildi
az Egyesailet az MNB-nek.
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A Bels6 Ellen6rz6si funkci6 a harmadik v6delmi vonalat liitja el.

A Bels6 Ellen6rz6si Tervben meghatdrozott Bels6 Ellen6n6si tev6kenys6geket kell elv6gezni' A Bels6
Ellen6rz6si Tervet a Feliigyel6 Bizottsig hagyia j6vii. A Bels6 Ellen6rz6si Funkci6 a FeluSyel6
Bizottsdggal folyamatosan kommunikSl, 6vente 4 alkalommal r6szt vesz a Feliigyeld bizotts6gi
iil6seken. A Felogye16 bizottsdgi Ul6sen megtirgyali6k azokat az ellen6rz6si jelent6seket, melyeket a
bels6 ellen6r elv6gez,6s ameVet az 6ves munkaterve tartalmaz. A Fel0gyel6 bizottsdg fogadja el a
bels6 ellen6r €ves Audit Tervdt, az elv6gzett tev6kenys6gekr6l sz6l6 beszemobkat 6s birmely egy6b,
a Funkci6t 6s a bels6 kontrollokat 6rint6 relev6ns informici6kat.
A bels6 ellen6ri szerep fontossdga 6s 6rzekeny term6szete miatt, illetve, mivel az auditori tev6kenys6g
az EgyesUlet folyamatainak szerves r6sz& kell, hogy k6pezze, az ellen6rz6sitev6kenys6get nem hhet
harmadik fdlhez sem kiszervezni sem vele megosztani. Timogat6i 6s tandcsad6i tev6kenys6g ig6nybe

v6tele azonban megenBedett az lSazgat6tan6cs i6vdhagyesa mellett, amennyiben az egy specifikus
t6maktirre 6s limitilt id6sza kra korldtoz6dik.
A bels6 ellen6rz6st vegz6 dolgoz6 jogai es kOtelezetts6gei:

A helyszini ellen6z6st v6gz6 szem6ly jogosuh az ellen6n6s v6grehaitdsa c6ljiib6l biirmely helyis6gbe
be16pni, minden olyan kapcso16d6 iratba betekinteni, amelynek ismerete az ellen6rz6shez szuks6ges.
Jogosult az ellen6126tt dolgoz6t6l irisban vagy sz6ban felvildgositist k6rni. Amennyiben az ellen6rz6s
sordn k6ts6g meriil fel az egyes okm6nyok hiteless6ge tekintet6ben vagy az adatok kieg6szit6se azt
sziiks6gess6 teszi, az ellen6rz6st v6gz6 szem6ly.,oSosult a bizonylatok helyess6g6t vagy az adatokat az
azok keletkez6s6ben ktizrem(ik6d6 mds szervekn6l is megn6zni, illetve kieg6sziteni- ha a kiils6 szerv
rendelkez6sre 6ll-, de e jogdnak gyakorldsa el6tt az elnOkt6l ktil6n erre vonatkoz6 felhatalmaz6st kell
kapnia. A helyszini vizsgdlatot v6gz6 szemely k6teles a megdllapitisait irdsba foglalni. K6teles az azok
al6tdmasztds6ra szolgS16 iratokban foglahak val6disigdt is ellen6rizni. Az ellen6rzest v6gz6 dolgoz6

utasitist csak akkor adhat, ha a szervezetifel6pit6s szerint erre egy€bkent

is

iogosult lenne.

tu ellen6rz6st v6gz6 dolgoz6 felel6s:

.
e
r
.

megdllapitasaihelyess6g66n,
az 6szlelt hiSnyossdgok, mulasztSsok
az ellen6rz6s sor5n tudomds6ra

feltirds6nak 6s irdsbeli r6gzit6s6nek elmulaszt6se6rt,

.iutott hivatalititok meg6rz6s66rt,

titoktartdsi kdtelezetts6gdnek megtartds66rt.

A BELS6 ETTEN6RZES

rrUOlta

A bels6 ellen6rz6s feladata a tenyek, a ktir0lmdnyek megillapitdsa, a mulasztisok okainak feherdsa,
6s az esetleges felel6ss6g megiillapit6sa. Az ellen6rz6s sordn felt6rt hi6nyossdgok megszuntet6s6re az
ellen6rz6st v6gz6 dolgoz6 iavaslatot tesz az elndknek.
ellen6r meg5llapitdsai6s iavaslatai alapjiin a Feltigyel6 bizotts;ig eln<ike hatirozatot hoz
hibiik kijavitiisira.

Az

az

esetleges

A BELS6 ELLEN6RZES TTNUITTEI
A szakmai, tevekenys6ggel 6sszef0gg6 ellen6rz6si feladatok:

E

az 6ves munkaterv v69rehajtdsinak ellen6rz6se, az ezzel kapcsolatos tev6kenys6gdnek

vizsgdlata,
a munka tartalminak 6s szinvonaldnak viszonyitisa a kdvetelm6nyekhez.
A BELS6 ELLEN6RZES FAjTAI
1.

Tirgy6t tekintve

o
.
o
.

az ellen6rz6s lehet:

5tfog6, dltaldnos ellen6rz6s: adott id6szakra, konkr6tan megjel6lt feladatk6r megit6l6s6hez
nyUjt komplex m6don informdci6t,
t6mavizsgdlat (azonos jellegf feladatok 6sszehangolt 6s osszehasonlit6 vizsgiilatdt takarja),
c6lvizsg6lat (r6szfeladat ellen6rz6sdre szolge16 esetijelleg( vizsgdlat),
ut6vizsgdlat (az ellen6rz6s

iltal

kordbban feltdrt hi5nyossdgok megsziintet6s6nek vizsgdlata)

2. Tartalmdt tekintve az ellen6rz6s lehet:

.
.

szakmai ellen6rz6s (kiresem6nyek ellen6rzds)

0gyviteli ellen6rz6s (adminisztrativterolet ellen6rz6s)

3. ld6pontja szerint az ellen6rzds lehet:

.
.
.

el6zetes (a tartalmi esem6ny vdgrehajtdsa el6tti elemz6 ellen6rzds),
(a tartalmi munka bonyolitds6val pSrhuzamos),

egyidej(

ut6lagos (a m0veletek v6grehajtdsa utdni ellen6rz6s).

4. Gyakorisiga szerint az ellen6rz6s lehet:

o
.
.

folyamatos,
id6szaki,
eseti.

i.l l: >i a :- j'::-: ':,,r:,..:'
A bels6 ellen6r folyamatos ellen6rz€si kdtelezetts6ge az al6bbiakra terjed ki:

el6zetes terv szerint ellen6rzi az alapdokumentumok felhaszndlSsit, az 6rv6nyben l6v6
iogszabdlyok (ttirv6nyek) 6rv6nyes016set, a k6zgyfl6si hatdrozatok v6grehajtdsdt,
elkdsziti 6ves ellen6rz6si terv€t, amelyben meghatdrozza az egyes szervezeti egys6gek
dolgoz6inak ellen6rzesi kdtelezetts6g6t, s azok v6grehajtdsit ellen6zi;

ellen6rz€seinek megdllapitdsait a felUgye16 bizottsdg r6szere megkIldi, majd a feliigye16
bizottsdg ddnt6s6t kdvet6en gondoskodik a szUks6ges int6zked6sek megtete1616l 6s azok
v6g re h ajtd s6 16l;

vizsgdlia a tev6kenysdg ellStdsinak hat6konysiig6t, fejleszt6sek tervszer0s6g6t 6s
gazdasdgossdg6t;

ellen6rzi az egyes0letben foly6 gazddlkoddssal kapcsolatos munkAkat (gazdasSgi, p6nz0gyi,
munkaiigyi, szdmviteli 6s mds iltaldnos 6rvdny( rendelkez6sek megtartdsdt, a bels6
szabdlyzatok 6s utasitdsob a munkakori leirdsok betartdsdt, az egyesiilet vagyon v6delm6t,
annak szervezetts€get 6s hatdkonysdgdt, a leltdrozis, selejtez6s ds egy6b zSrlati munkdk
helyess696t, megalapozottsig,t),

@

B.6 Akt,-rariusi f3la d3t Ki r
Az Egyesfilet aKud riusi fu nkci6jdt a vezet6 aktuirius l6tja el, ennek megfehl6en sz6mitisi 6s valid6ldsi

feladatokat is egyardnt v6gez. A vezet6 aktudriussal, mint a funkci6 vezet6j6vel szemben a t6rv6nyi
el6ir6soknak megfehl6en elvdrds az aldbbi szakmai 6s egy6b felt6teleknek va16 megfelel6s:

.

biztositdsmatematikai (aktudriusi) v6gzetts6g vagy szakirinyi fels6fokti 6s legalibb tit6ves
vezet6 aktuiriusi vagy tizdves aktudriusi munkakdrben szerzett szakmai Syakorlat,

.

legalibb dt6ves, biztosit6ndl vagy viszontbiztosit6ndl, p6nziigyi feltigyeletet elldt6
szervezetn6l, a biztosit6k, az aktudriusok vagy biztositiskdzvetit6k szakmai 6rdekv6delmi
szerv6n6l, biztosit6skOzvetit6i tev6kenys€get folytat6 gazddlkodo szervezetndl vagy biztosit6
ktinywizsg;il6jindl szerzett aktudriusi szakmai gyakorlat.

A 5zolvencia ll irdnyelv rendelkez6seinek megfelel6en az

.
o
o

Aktuiriusi funkci6 feladata:

a biztoslt6stechnikai tartal6kok szdmitdsdnak 6sszehangoldsa,

az alkalmazott m6dszertan 6s az alapul szolgS16 modellek, valamint a biztosit6stechnikai
tartal6kok szdmit6sdndl figyelembe vett feltev6sek megfelel6s6g6nek biztosit6sa,
a biztositdstechnikai tartal6kok sz6mitasdhoz haszndlt adatok el6gs6gess6g6nek 6s
min6s6g6nek 6rt6kel6se,

. a legjobb becsl6sek 6s a tapasztalati adatok 6sszevet6se,
. az lgazgat6tandcs tai6koztatisa a biztositdstechnikai tartal6kok szimit5sdnak
megbizhat6s69616l 6s megfelel6s6g616l,

. a biztositSstechnikai
.
.
.
Az

tartal6k szdmitSs6nak feliiSyelete, olyan esetekben, ahol nem 5ll

rendelkez6sre elegend6 mennyis6g0, vagy megfele16 min6s6gf adat ahhoz, hogy megbizhat6
aktudriusi m6dszertant lehessen a lkalmazni,
az 6ltalinos biztositdsi kockdzatviillalisi politik;16lva16;illiisfoglaliis kialakiuisa,
a viszontbiztositdsi megdllapodasok megfelel6s6g616l va16 Slldspont kialakitisa,

valamint

a kockizatkezel6si rendszer hat6kony bevezet6s6n ek tdmogatdsa'

akturriusitertlet feladatait ielenleg

egy f6 ldtia el, aki egy szem6lyben a vezet6 aktudrius is'

3.7
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Kiszervezisi politika: az Egyesiilet annak 6rdek6ben, hogy a strat6gidjdban megfogalmazott cdljai a
leghat6konyabban megva l6sul.janak, 6s az eredm6nyess6ge az Uzleti tervben meghatdrozottak szerint
alakuljon, a biztositdssal, illet6leg a biztosit6ssal ktizvetlenUl dsszefugg6 tev6kenys6g6nek v6gz6s6vel
- a biztositisi tev6kenysdgr6l sz6l6 tdrv6ny 6ltal meghatirozott keretek k6ztitt - arra jogosult mds
ceget, illet6leg term6szetes szem6lyt bizhat meg.

A kiszervezett tevikenyseggel kapcsolatban alkalmazott jogszabSlyok: A biztositiisi tev6kenys6g16l
sz6l6 2014. evi LXy\XVlll. tdrv€ny 6s a 2013. 6vi V. t6rv6ny a Polgdri Tdrv6nykdnyvr6l.
Az lgazgat6tandcs hat6rozatban

jeldlte ki a kiszervez6#rt felel6s kiemelten fontos szemelyt.

Az EgyesUlet kiszervez6s16l sz616 szabdlyzata dllapitia meg az aigymenet kiszervez6s6nek c6ljdt, m6djet

felt6teleit. Az Egyesiiletnek - az adatv6delmi e16irisok betartdsa mellett -a portf6li6 kezel6s
informatikai szolgihatisok kd16ben vannak kiszervezett tev6kenys6gei. A Biztosit6 tevdkenysege

6s annak
6s az

ell6t6sdnak fontos felt6tele az informatikai szolgdltatisok igdnybevdtele.
A kiszervez6sre irSnyu16 szerz6d6sek megkdtese el6ft az 6rintett szakterilet vezet6j6nek nyilatkoznia

kell arr6l, hogy a Bit. 90 5 (5) bekezd6s6ben meghat6rozott kdr0lmdnyek a szerz6d6s tergyit k6pez6
tev6kenys6g tekintet6ben nem Sllnak fenn. Az EgyesUlet valamely tev6kenys6g kiszervez6se eset6n a
szen6d6s aldir6sdt megel6z6en vizsgdlja, hogy az adott tev6kenysig kiszervezese milyen hatdssal van
az Egyesulet muk6d6s6nek biztonsig6ra. Az adott 0gymenet klszervez6s6re akkor keriilhet sor, ha a
kiszervezett tevikenys6g irdnyitdsa, annak ellen6rz6se, valamint a biztositdsi kockizatok6rt val6
helytdllSs az Egyesi.iletn6l marad. A EgyesUlet felel6s az6rt, hogy a kiszervezett tevekenyseget v6gz6 a
jogszabdlyi el6irdsok betartisdval is a t6le elvdrhat6 gondossdggal jdrjon el. Ennek 6rdek6ben a
Kiszervez6si Szabdlyzat meghatdrozza a kiszervezett tev6kenys6gre vonatkoz6 szerz6d6s k6telez6

tartalmi elemeit, melyek biztositjdk

a

tev6kenys6g min6s6g6re vonatkoz6 r6szletes k6vetelmdnyeket.

A kiszervezett tev6kenys6g irdnyitdsdt 6s fuliigyelet6t a szdmviteli rend6rt felel6s vezet6 ldtia el a
portf6li6 kezeldsi szerz6disek esetdben, a Biztosit6 portf6li6 kezeldsi szabdlyzatdban 6s a
szerz6d6sekben meghatSrozottak szerint. Az lT Ugymenetet elldt6 szervezetek tevdkenys6g6nek
irinyitds6t 6s feliigyeletdt a szervezetek 0gwezet6in keresztiil az informatikus projekt-manager
folyamatos kapcsolattartds mellett

va

l6sitja meg.

@

C. Kock6zati profil
Az Egyesolet alapvet6

.
.
.
.
.
.
o
C.1

kockizati preferenci6i

uzleti tev6kenys6ge kizir6lag 0gyv6d felel6ss6S biztositisra 6s ahhoz szorosan kapcsol6d6
kieg6szit6 felel6ss6g biztositdsra (ingatlan, ktizbeszerz6si, ad6tandcsad6i) terjed ki'
Hossz, tevrl kapcsolatot alakit ki az egyesii leti tagokkal.
Elkdtelezett a biztonsdgos befektet6sek mellett.
Likviditis meg6rz6sdre mindig figyelemmel van.
6vatos viszontbiztosftasi politikiia van, ennek megfelel6en kdti viszontbiztositesi
szen 6d6seit.

Koncentrdci6s kockizatot elfogadhat6 szinten tartjuk.
M0k6d6si 6s reputSci6s kock6zatokat gondosan merlegeli.

Sirt:s

i3r <:;ka:al

A nem-6let

biztositdsi kock6zat

a

biztosit6si ktitelezetts6gek felmerUl6sehez, m6rtdk6hez vagy

id6belis6g6hez kapcsol6d6 bizonytalansdgra vonatkozik. A tartal6koldsi 6s katasztr6fa kock6zat ahhoz
a bizonytalansdghoz kapcsol6dik, hogy a kiirtartal6kok kifutdsa egy 6ves id6horizonton beltl elt6r a

vdrhat6 6rt6kt6l. M5s sz6val, azt a kockSzatot ielenti, hogY az aktu6riusi tartal6kok nem elegend6ek
felmerult kirokb6l fakad6 6sszes ktitelezetts6g fedez6s6re.

a

A nem-6let biztositdsi kockdzat szavatol6t6ke sz0ks6glete rr48 milli6 Ft (ennek 95 sz6za16ka nem-€let
biztositdsi tarta 16kkockjzat, 5 szdzal6ka nem-6let biztositdsi katasztr6fakockizat). Az e16z6 6vi

a

nem-6let biztositdsi kockdzat szavatol6t6ke szUks6glete minimdlisan
(ntivekedett. A szavatol6t6ke sziiks6gletre vonatkoz6 tovibbi informdci6k e ielent6s E.2 r6sz6ben

szimitishoz k6pest

taliilhat6k. Az Egyes0let egyetlen nem-6letbiztositdsi katasztr6fa kockdzata az ember dltal okozott
katasztr6fdra k6pzett kockizat, melynek m6rt6ke nem jelent6s.

6ltalmeghatirozott. Az Egyesiilet
hagyomdnyosan 6rtelmezett kockiizatelbir.ll6i tev6kenys68et nem v6gez, mert befogad minden

Az EgyesUlet kockezatvdllaldsi folyamata egyedi, az eSvesuleti c6lok

Ugyv6det, aki a tagsSggal szem beni kovetelm6nyeknek megfelel'

a

legfontosabb kockdzatcsokkent6si technika a
viszontbiztositis. A Groupama Biztosit6 Zrt.-vel 2015-ben megriiitotta az Egyesiilet a viszontbiztositdsi
szerz6d6st. A viszontbiztositdsi szerz6d6sek legfontosabb param6terei (bejelent6si id6, kdr limit)
pontosan megegyeznek az ugyvdd szakmai felel6ss6g biztosit6s fult6teleivel. A 2001 el6tti kdresetek
vonatkozds6ban, mdr dijfizet6s n6lktil, de fenndll a Generali Biztosit6 Zrt. viszontbiztosit6si

A

biztositdsi kockdzatok vonatkozisdban

ktitelezetts6ge.
Szakmarkeozes
(hiszen
Az Egyes0let, mivel hagyomdnyosan 6rtelmezett kockdzatelbird16i tev6kenys6get nem vegez

befogad minden ti8w6det, aki a tagsdggal szembeni k6vetelm6nyeknek megfelel),2013 v6g6n fgy
d6ntott, hogy a biztositott 0gw6dek szakmai tuddsinak gyarapitSsa, 6s az iigyv6di m0hibik
csiikkent6s6nek 6rdek6ben, kirmegel6z6s ielleggel, egy-egy olyan t6mak<irben, ahol a legtdbb iigyv6di

mUhiba keletkezik, iriisbeli szakmai anyagokat kdszit.

A koriibbi

6vekben elk6szitett anyagok

hatdlyositott 6s a megvdltozott bir6i Syakorlat szerint aktualizdlt anyagai, a kordbbi szakmai anyagok,

@

valamint az archiv szakmai anyagok az Egyesiilet honlapjdn
feltileten 6rhet6k el.

(j

egys6ges formaviligri, felhaszni 16ba rdt

tu

anyagokat az Egyesiilet Kirrendezdsi Bizottsdgdnak eln<ike dr. Kom6novics lbolya 6s dr. Szfcs
Brigitta igazgat6tanicsi tag gondozza, neves szaktekintdlyek lektoriltik.

Tov6bbra is sikeres az a szolg6ltatdsunk is, hogy hetente k6t alkalommal - el6zetes egyeztet6s utdn - a
Kdrrendezesi Bizottsig tagjai konzulticiris lehet6siggel a panaszolt iigp€dek rendelkez6s6re Sllnak a
k6rok elkeriil6se, esetleg csrikkentdse c6lidb6l.

A kirstatisztikdk ismeretdben a kdrmegel6z6 hat6s, a kdrstatisztika javuldsa csak hosszabb id6 utdn

virhat6.
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C.2 ?iacl kock3:at
A p6nzugyi kockizat magdban foglalja

a

a

r6szv6nypiac, vagy devizaSrfolya mok,
ingatlan6rak 6s a kamatr6s nem vdrt mozgdsib6l ered6 kockdzatot, melyeknek kedvez6tlen hat6sa
lehet az Egyesiilet gazdasigi 6s p6nzugyi eredm6nyeire. Ezen felul az egy adott kibocsjt6
koncentrdci6rdnak tilzott megndveked6sdb6l ad6d6 vesztesdgeket is figyelembe veszi'

kamatldbak,

A sztenderd modell sz5mitisok alapjen az Egyesulet piaci kockdzatokb6l szdrmaz6 szavatol6t6ke
sziiks6glete 213 milli6 Ft (diverzifikiici6 uti n), mely n6vekeddst jelent az el6z6 6vhez k6pest. Ennek oka
az lngatlanpiaci- 6s a Kamatr6s kockdzat ndveked6se az el6z6 6vhez viszonyiwa, alapvet6en a kitetts6g
ndveked6se miatt.

A szavatol6t6ke szuksegletr6l tovdbbi informdciok az E.2 feiezetben talelhat6ak. A piaci kockSzatok
6rt6kel6sdhez haszndh m6dszertan az el6z6 beszdmol6si id6szak 6ta nem vdltozott. A standard
formula megfelel6en modellezi a piaci kock6zat koncentrici6jat.
A piaci kockdzat megfele16 szinten tartdsa 6rdek6ben az Egyes0tet a befektetdsi tev6kenys6g6nek egy
r6sz6t kiszervezi k6t alapkezel6h6z, illewe elkdtelezett a biztons6gos b€fektetdsek mellett.
l-^ -L-;- -+
-r-.Ir -t r^
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a-1.

partner nem
A partner 6hali nem teljesit6si kockdzat azt ielenti, hogy vesztes6gek merulnek fel, mert a

p6nzogyi kotelezettsdgeinek. Az Egyesolet hitelkockdzata alapvet6en
viszontbiztositdsi partnereinek, illetve a bankok (lekdtdtt bet6t) nem teljesit6s6b6l ered.

tud eleget tenni

A sztenderd modell

szdmitdsok szerint

a partner 6ltali nem teljesit6sb6l sz6rmaz6

a

kockdzatok

szavatol6t6ke szi.iks68lete 109 milli6 Ft (diverzifikici6 utdn). Ez magasabb, mint a tavalyi 6rt6k,
melynek legf6bb oka egy nagyobb 6sszegr bet6t, meV megn6velte az egyes tipusf kockizatra k6pzett
szavatol6 t6kesz0ks6Sletet.

ridriasI K a akaza t
A likviditiisi kockdzat annak a i6vedelmez6s6get 6s t6kehelyzetet 6rint6 ielenlegi, vagy vdrhat6
kockizata, hogy az Egyesiilet ielent6s vesztes6gek ndlkiil nem tudja esed6kes ktttelezetts6Beit
teljesiteni. A likviditdsi kockdzatra szavatol6t6ke nem keriil megk6pz6sre'
C.4

Li<

Ajov5beni dijakban foglalt vdrhat6 nyereseg
Nem relevdns.

4.5 \'1i (od esi kccke z a i
A mukaiddsi kockdzat nem megfelel6en, vagy hibiisan m(kod6 folyamatokb6l, munkatdrsak vagy
rendszerek hibiijibol, vagy kiJls6 esem6nyekb6l szSrmaz6 vesztes6Sek kockizata'
Az ESyesiilet a k6vetkez6 h6t mfkdd6si kock6zati kateg6ridt kiilonbtiztet meg a p6nz0gy szektor
sztenderdjeinek megfelel6en:

1.

Bels6 csalds, jogosulatlan tev6kenys6g, lopds 6s csalds (pl. sziind6kos t6ves ielentds,

2.

alkalmazotti lop6s, bennfentes keresked6s).
KUls6 csal6s 6s lopds, rendszerbiztonsdg ilthigiis6b6l fakad6 probl6mik (pl. betdr6s, aldirishamisitds, szdmit6g6Pes csalds)'

3.

Munk6ltat6i gyakorlat 6s munkabiztonsdg: alkalmazotti kapcsolatokMl ered6 vesdes6gek,
biztons6gos munkahelyi kdrnyezet hiSnya, diszkrimindci6s cselekm6nyek (pl' munkahelyi
biztonsdgi szabdlyok megs6rt6se).

4. uy6l,

gzleti gyakorlat, marketing 6s term6kpolitika: megfelel6s6g, k6zz6t6tel 6s bizalmi

viszony (pl. bizalmas iigyf6ladatok kiaddsa, p6nzmosds, enged6lyezetlen term6kek eladdsa)'

E

5.

Tirgyi eszkiizdkben bek6vetkez6 kdrok: katasztr6fdk 6s egyeb esem6nyek (pl. term6szeti
katasztr6f6k, kiils6 forrdsb6l szdrmaz6 emberi vesztes6gek, terrorizmus, szdnd6kos
kdrokozds).

(pl.

6.

Uzletmenet fennakadisa vagy rendszerhiba: rendszerek hibii.ia

7.

V6grehajtds, teljesitds 6s folyamatkezel6s: tranzakci6-v6grehaitis, fenntartds, monitoring 6s

hardver-,

szoftverprob16mdk).

jelentdskdszit6s, dokumentici6, Ugyf6lnyilvi

nta

rtds, kereskedelmi partnerek

okozta

vesztes6gek (pl. adatrdgzitdsi hibdk, nem teljes jogi dokumentdci6, kereskedelmi partnerrel
felmer016 prob16miik)

A sztenderd modell sz6mitisok szerint a m0k6d6si kockdzatokb6l szdrmaz6 szavatol6t6ke sziiks6glete
az EgyesUletnek 58 milli6

Co

forint.

Egyib lelentos kock3zatck

A2 Egyesolet a krivetkez6 egy6b kockezatokat 6rt6keli jelent6snek:

Titok As adatuedebm, informdci'kezelis: A biztosit6 elk6szitette az adatv6delemr6l sz6l6
szabilyozisit, meghat6rozta ebben az adatkezel6s elveit, szabilyait, biztositisi 6s Uzleti titok
meg6rz6sere vonatkoz6 szabdlyokat, kOvetend6 elj5riisokat. Az lT szabalfzatok is tartalmaznak
szabilyokat az adaw6delem terUlet6n kdvetend6 eljirdsokra.

A biztosito 2018. j0liustol a GDPR szabilyainak val6 megfelel6s c6l.liib6l adatvedelmi tisztvisel6t
alkalmaz, akinek feladata k016nosen naprak6sz tdi6koztatist nyrjtani a szem6lyes adatok kezel6s6re

vonatkoz6 jogi elSirdsokr6l 6s azok 6rv6nyesit6sdnek m6djaival kapcsolatban. Tanicsot ad

az

adatkeze16knek, az adatgazdik 6s az adatkezel6si mriveletet v6gz6 szemdlyek sz5m6ra.

A biztosit6

rendelkezik - a Feliigyelet 6ltal kdszitett mintaszab5tyzat szerinti panaszkezeldsi szabdlyzattal. A Eiztosit6 negyed6vente ielentds keret6ben adja meg a Feliigyelet
szimira a panaszkezel6ssel kapcsolatos adatokat, statisztikit. Ezt a bels6 ellen6r ellen6rzi.
Ponoszkezees:

tu

Egyesulet a GDPR szabdlyozdsnak va16 megfelel6s 6rdek6ben kUls6 szakert6 tdmogatdsit vette
ig6nybe 2018 folya m6n.

i.: -gr:i i.nr-r^,ak
Az Egyesiilet 6rz6kenys6g vizsgdlatot v6gez annak 6rdek6ben, hogy ellen6rizze, szavatol6t6ke
megfelel6se hogyan alakulna kedvez6tlen piaci felt6telek, illewe a viszontbiztosit6 min6siteseben
bektivetkez6 jelent6sebb vdltozrs eset6n. Az alSbbi stressz szdmitisokat v6gezt0k el:

o
.

kockdzatmentes kamatl6b felfe16 sokk +500 bizispont (az MNB ajdnldsa szerint)
kockdzatmentes kamatlib lefel6 sokk -200 biizispont (az MNB aj6nl6sa szerint)

Az 6rz6kenys6gvizsgdlat eredm6ny6t az E fejezet tartalmazza.

D. Szavatol6tSke megfelelesi ertekeles
D.1 Eszkozdk

Az Eszk6z6k it6rt6kel6se sordn a 2015/35 TTIHATATU4ZASOU mepUl$ RENDEL3T dhal el6irt
iit6rtekel6si kovetelm6nyek szerint idrtunk el. Ez al6l a sajiit haszndlatf ingatlanok piaci 6rt6k6nek
szimitisa kivetel, ahol a piaci 6rt6ket a tdbb intemetes port6l szSmit6sait Osszehasonlitva
szd msze r6s

itett ii k.

A k6vetkez6

t6blizat tartalmazza

a kiil6nbseget az

itdrt6keh 6s az eredeti m6rleg eszkozoldala

kdz6tt:

sll

2018.12.31

Helyi
szabdlyok

Uzleti 6s c6g6rt6k

0

0

Halasztott szerz6si kdlts6gek

0

0

lmmateri6lis ravak

0

6

Halasztott ad6kt vete16sek

0

0

0

0

151

64

5 671

6 686

lngatlanok (a saiSt haszndlatri kiv6tel6vel)

0

0

Kapcsolt v6llalkoz6sokban l6v6 r6szesed6sek

0

0

Reszv6nyek

0

0

jegyzett 16szv6nyek

0

0

Nem jegyzett r6szv6nyek

0

0

Kdtv6nyek

6 554

6 578

Allamktitv6nyek

5 553

6776

Vdllalati kdtv6nyek

10

402

Strukturdlt kOtvenyek

0

0

Fedezettel biztositott ert6kpapirok

0

0

Kollektiv befektet6si vdllalkozSsok

107

108

0

0

Nyugdijszolgdltatdso

k

t6bblete

Sajdt hasznilatra tartott ingatlanok, gdpek 6s berendez6sek

Befektet6sek (az indexhez ktitiitt 6s unit'linked szer26d6sekre

tartott

eszkiizilk kiv6tel6vel)

Derivativdk

Bet6tek a p€nzeszk6z egyendrtekesek kiv6tel6vel

0

0

Egv6b befehetesek

0

0

lndexhez kotott 6s unit-linked szerz6d6sekre tartott eszkdzdk

0

0

Hitelek 6s jelzilogkolcsdndk

0

0

Biztositdsi kdtvdnyekre adott hitelek

0

0

0

0

0

0

1047

0

Biztositdsi 6s kozvetit6kndl lev6 kintlev6segek

4

4

Viszontbiztositisi kintlev6s6gek

8

8

Kintlev6s6gek (keresked6s, nem biztositds)

13

13

Sajdt r6szv6nyek (kdzvetlen birtoklds)

0

0

0

0

535

535

10

85

8 438

7 400

Mag6nszem6lyeknek adott hitelek 6s jelzSlogkd

lcs<in

ok

Egy€b hitelek 6s jelzd logkdlcs<incik

Viszontbiztoslt5si megt6riil6s

A szavatol6t6ke-elemekre, illetve a lehivott, de m6g be nem

fizetett

alapt6k6re vonatkoz6an fi zetend6 cisszegek
P6nzeszkriz<ik 6s p6nzeszkciz egyenen6kesek
Egyeb, m5shol nem szerepeltetett eszkaiziik
Eszkdzdk 6sszesen

D.2 B;zt:silisre.:hni(ai te-:l e(c(
Az Egyesi.ilet a biztositdstechnikai tartal6kokat a 2OL4. evi D(xXVlll. tdrv6nnyel 6s a 2015/35

i's

EU

rendelettel 6sszhangba n k6pzi.
A szabdlyoz6s s?erint a nem-6letbiztositdsi kOtelezetts6gek legjobb becsl6s€t ki.il0n kell kiszdmitani a

dijtartal6kokra ds

a

fiigg6kir tartalekokra

vonatkoz6an.

A diitartalikoknak a biztositdsi 6s viszontbiztositdsi kotelezetts6gek dltal fedezett olyan
j6v6beli kiirig6nyekre kell vonatkoznia, amelyek a szerz6d6s hat6rdn bel0lre esnek. A
diitartal6k kiszdmitds6ra vonatkozo p6nzdramlis-e16rejelz6seknek tartalmaznia kell az
ezekhez az eseminyekhez kapcsol6d6 szolgdltatdsokat, k6ltsegeket 6s dijakat. Jelenleg ilyen

jellegfi di.itarta16kai az Egyesiiletnek

ni

ncsenek.

A fiigg6kdr-ta rta 16koknak olyan k6rigdnyekre kell vonatkoznia, amelyek mdr megtdrt6ntek,
fiiggetleniil attol, hogy az ezen esem6nyekb6l szdrmazo kdrig€nyeket bejelentettdk-e. A
fijgg6kd r-ta rta l6kok kiszdmitds6ra vonatkoz6 penzdramlds-e16re.jelz6seknek tartalmaznia kell
az esem6nyekhez kapcsol6d6 szolgiltatdsokat, kdltsdgeket 6s dijakat.Jelenleg az Egyestilet

vonatkozisSban
tartalmazza.

a

.idvdbeli kirkifizeteseket 6s

a

kifizet6sekhez kapcsolt k6ltsegeket

Mivel az Egyesolet egy dgazatba (Line of Business) sorolt term6keket 6rt6kesit, igy automatikusan
megval6sul a homog6n kockdzati csoportba sorol6s. A felmer0l6 kdrok a szerz6d6ses limitek miatt,
kdrnagys6g szerint sem bomlanak meg kfil6nbtiz6 kateg6ridkrd, ez6rt nemjelent probldmdt a nagy
kSrok kezel6se. A kdrk6hs6gek vonatkozdsdban a m6rleg szerinti kdrktilts6gekb6l indultunk ki.

A kovetett aktudriusi m6dszertan eh6rt a szokSsos gyakorlatt6l, ugyanakkor figyelembe veszi

az

Egyesolet kiemelten hosszrl kirtapasztalatdt 6s az a16nyossdg elv6t. A gyakorlatban ez azt ielenti, hogy
a leglobb becsl6st (BEL) 6ves bdzisU, linc-l6tra tipusti kifutisi h6romsz<iggel iillapitjuk meg. A becsl6s
sordn figyelembe vessziik a szez6d6si felt6telek szerinti specidlis kdrjelent6si hatSrid6re vonatkoz6
szabdlyokat:

.
.
.

1991-2000 kdzdtti szerz6d6sek vonatkozis6ban nincs korldt,
2OO1-2011 kOz6tti szerz6d6sek vonatkozis5ban 10 6ves kirjelent6si limit van,
2012 utdni szerz6d6sek vonatkozdsdban 7 6ves kdrjelent6si limit van'

Viszontbiztositdsi szempontb6l a bruttr! 6s a nett6 eredm6nyeket hasonl6an param6terezett, k6t kU16n
futisb6l kapjuk. A nett6 6s a brutt6 eredm6nyek ktiziitti kii16nbdzetet haszndIuk fel a viszontbidositisi

kitetts6g modellez6s6re a CDR szimitisa sorin is.

tu Egyesolet csak 6ltalSnos felel6ss6gbiztositdsban

k6pez tartal6kot.

rutt6

Nett6

Technikaitartal6kok

2 116

1069

legjobb becsl6s

1938

891

\19

779

B

Kockdzati rdhagyds

(-,+

).: lra{

A tavalyi 6vhez m6dszertani viltozds tdrt6nt nem ttirt6nt a legjobb

becsl6s szdmitds6ban. A
kirtarta16kok legiobb becs16se az el6z66vhez k6pest nem jelent6s m6rt6kben, de emelkedett. A nett6
tarta16kok mindOsszesen 36% a szdmviteli biztositdstechnikai tartal6koknak. Az EgyesUlet szdmitdsi
m6dszere csak a mUltb6li kiradatok infliici6rirt haszniilia fel, infldci6s progn6zisokat nem '
Az alkalmazott m6dszertanok rtivid <isszefogla ldsa:

a k6rk6ltsig 6s a brutt6 kdrkifizet6s szdzal6kos ariny6t kisz6mitva, a2t
rdvetitett0k a brutt6 k5rra. Az igy kapott k6lts6gtartal6kot hasznihuk fel a nett6 kSrkdltseg
szdmitisdra is, csak a nett6 tarta16k kifutdsinak megfelel6en megvdhoztawa az 6venkenti

A

kdrktikseg szdmitdso:

ktilts6gtartalek aisszegeket.

A kockdzoti rdhoqlds;

az Egyesiilet

iltal alkalmazott m6dszer a szavatol6t6ke el6relelz6sen alapul, 6s

a ,,Cost of Capital,, 6rt6ke 6%. Ez megfelel a BIZOTTSAG (EU) 2015/35 FELHATALMAZASON AIAPUL6
RENDELETE 37. cikk6ben e16irtaknak. A rendelet 58.cikk6ben foglalt egyszerusit6seket felhaszndlva,
az EgyesUlet a brutt6 tarta16kok €rt6k6t drivernek felhasznitva szimitia ki a kockSzati rShagySst.

di.itarta16kot az EtOpA iiltal kiadott biztositdstechnikai tarta16kokra vonatko26 specifikiici6 (
,,lri nymutat6so k a biztositdstechnikai tarta16kok 6rt6ke16s6hez" cim0 irdnymutatds EIOPA-BoS-14/156
HU) t. technikai mell€klet6ben taldlhat6 a dijtarta16kokra vonatkoz6 egyszer(s[t6sben leirtak alapjdn

A

k6pezzUk.

Mivel az Egyesiilet kizir6lagjanudr elsejei 6vford ul6s szerz&6sekkel rendelkezik, lgy meg nem szolgdlt
dijtartal6ka nincs. Csak azon szerz6d6sek kdvetkez6 6vi dija ival kell sz6molni, amelyeket nem mondtak
fel vagy tdrdltek, tov.ibbd azon ii szerz6d6sek dijaival, amiket m6r 2018. december 31-6ig
megkotdttek. Figyelembe vessz0k a viirhat6 6ven bel0li td rl6seket is. A dijak b€csl6s6t kiil6n v6gezz0k
el a brutt6 6s nett6 dijra. tu alkalmazando brutt6 6s nett6 CR 6rt6kre a vezet6 aktudrius tesz iavaslatot
a kor6bbi 6vek tapasztalata 6s a j<iv6re vonatkoz6 vdrakozdsok alapjdn. Az 6rt6ket az ugyvezet6k
hagyj;ik j6vii az 6ves tervez6s folyamdn. Miut6n l6v6 6vi dijak 6ven bel0l ,,felhaszndldsra kerulnek",
nincs sziiksdg azok diszkontdlSsdra. Az Egyesailetnek nincsenek klasszikus 6rtelemben vett szerz6si
k6lts69ei.
Az egyszerusitett formula : BE=(CR-UrPVtP

A biztositistechnikai tartal6kokra vonatkoz6 tisszefoda16 tdbliizat:
Aitaliin06 f ele16ss6gbiztositds

(milli6 Ft)
Szrmviteli szab6lyok szerinti biztosit6st€chnikar tartal6k

30m

K6telezetts€gek l€gjobb becs16se a viszontbiztositiis fiSyelembev€tele n6lk0l

1 938

179

Xocklzati fiihagy6s {t6rsasi8a n€'zet)

1047

MeSt6rt16sek vis.ontbidosit6kt6l
Biztos itiistechnaka i

ta(a

l6k a visrontb iztos

itis

I 069

fi8yele m bev6televel

Az Egyesiilet nem alkalmaz sem volatilitdsi kiigazitest, sem illeszked6si kiigazitdst, sem Stmeneti
kockdzatmentes hozamg6rb6t, sem 6tmeneti levonAst.

l' I a;,,:c < r:: ::?1:j:q:r
tu

Egy6b ktitelezetts6gek (passziv id6beli elhatdroldsok, ad6szdmlSkon keletkezett kdtelezetts6g, stb.)

a kdnwszerinti ert6ket tekintji.ik a piaci €ndknek. A tagokkal szemben fenndlld
kdtelezetts6get, amit a p6nztigyi beszdmo16ban az Eredm6nyt6l ftigg6 tarta16k soron jelenitiink meg,
a Szolvencia ll-es m6rlegben az Egy6b tartal6k sorra kerol it, hiszen azt a jelenlegi szabdlyozds
6rtelmdben tel.ies eg6sz6ben k6teless6ge az Egyes0letnek a tagjais26mdra visszajuttatni.
6n6kel6s6n6l

Kotelezetts6gek (mHUF)

5ll

Egy6b tarta16k

310

Biztositdsi Ugyletkil
Viszontbiztositdsi Ugyletb6l
Egy6b kOtelezetts6g

246

Osszesen

515

8
51

Penziigyibeszdmol6
0
246
8
51
30s

,.1-:t '.- . a'ta.a a: -'-:. -':
Az Egyesiilet nem alkalmaz alternativ 6rt6kel6si m6dszert

E

E. TSkekezel6s
E.

1 Sravatoloto ke

ill6

Az Egyesiilet rendelkez6sre

szavatol6 t6k6ie kiziir6lag az eszk6ztik forr6sokat meghalad6

tdbblet6b6l iill. A rendelkez6sre il16 szavatol6t6ke a k6vetke26 elemekb6l :illhat:
o Alapt6ke 6s az ahhoz kapcsol6d6 t6ketartal6k
o lndu16 tdke, tagsdgi hozzijdrulis vagy ezekkel egyen6rt6ku alapvet6 szavatol6t6ke elemek
biztosit6 egyes0letek 6s egyesUleti formdhoz hasonl6an m0kdd6 biztositok eset6n

o
o
o
.
.
.

AlSrendehegyesiiletitagiszdmlik
Anyeres6gr6szesed6sb6l szirmaz6szavatol6t6ke
Els6bbs6gi r6szv6nyek 6s az azokhoz kapcsol6d6 t6ketartal6k

At6rt6kel6sitarta16k
Az lrdnyelv 75. cikke szerint 6rtdkelt aldrendelt kdtelezetts€8ek
Nett6 halasztott ad6k6vetel6sek
Az Egyesiiletnek jelenleg csak alapt6k6je, valamint 6t6rt€kel6si tartal6ka van.
A szavatol6t6ke osszet6te16nek

bemutatisa:

gavatol6t6ke - osszehasonlitis a. el6z6 dwel
2018

{milli6 Ft)

Vilto.is

2017
0,5

0,s

0

0

C

C

0

0

C

0

0

C

0

C

C

s 707

5 834

-127

0

0

0

c

0

o

0

0

c

0

0

C

0

0

0

s 707

s 835

-127

2018

m17

v:ho16s

s 707

5 834

-127

saj6t r6szv6nyek

0

0

o

verhatd 6!taldkok 6s kifiret6sek

0

0

0

Egy6b alapvet6 szavatoftit6ke elemek

0

0

0

Elkiiliinitas miatt torl6tozott szavatol6t6ke elemek

0

0

0

s707

5834

-127

iegyzett t6ke

lemen t6kehez kep6ol6d6 t6ketarta

16l

Ttibblett6ke
Elsitbbs6gi reszvdnyek

r6szvdnFthez kapcsokid6 tSketanal6k

Els6bbs6Ei

At6n6kel6ri tarte16tok l16sd

az alabbi

tiibHzatot)

alirend€lt kdtele.ettsetek
a nett6 halas ott ad6k6vetelesek dn6level megegye26 tiiste8

hti hatdEig I hal alapvet6 szev.tol6t6 keldnt i6v6ha8Yotr, a fenlielG€n lEm
emlhett sravatoldt6k€ deltEk
A penzngyi kimutetasottan rer.Pl(' szavetoliSt6ke, .nElY nem dr.e a etan6ke16si
EBy6b, a feliiSye

tartaldtnal! 6s nem Glel meg
ktivetelm6
A p€nrogyi-

a

Szolven.h

ll

szavatob t6t6be ttirt6n6 beioroliis

k

6

hhelintdretekb€n lev6

r6r€.€d€tel levonisa

Alapvet6 sravatoldtOke levonisok utan 63sr6en

A rendelkez6sre il16 szavatolot6ke kis m6rtdkben csdkkent

At6rt6keliri tartal6k
(milli6
Es2kitzttk

rt)

- forrisok

Atdrt6keldsi tanaldk

tu Egyesiilet osztaldkot nem fizet.

E

illo szavato16 t6kdje 6s az elfogadhat6 szavatol6t6ke tisszege megegyezik.
EgyesUletnek kieg6szit6 szavato16 t6k6ie nincs. Minden szavatol6t6ke eleme els6 szintf (Tier 1).

Az Egyes0let rendelkezdsre

tu

Gszesen

MiIIi6

1. sant

-

kodabzo[

2.

szflt

3. sant

HUF

A sza/atol6l6le saiks6gletEk vald

szarablol6lc

nEgHdes

s"eflpodi$l rend(ezasle ab

6zas€i

A mininaiE Ekesajks6ghhek valo megbdds szemportab6l rendelkezasrc
szavatolotole 6szes€.r

A

-

szfit
kod6tan

1.

elo

szardoldtike szlr&seglehek val6 riegHdeshez figyelembe vdEb szav ol6tike

Ggesgl
A mintrdb Ekesaltsagl€hek
'/alo dEgiCel8'ez

Men

figFl€rte 'rdle6 gavdol66ke

5707

5 707

0

0

5 707

5m7

0

0

5707

5m7

0

0

5 707

5707

0

0

0

E

A szimviteli beszdmol6ban szerepl6 sajit t6ke 6s a Szolvencia ll m6rleg szerinti eszkdziik forrdsokat
meghalad6 tdbblet6nek levezet6se:
A szdmviteli torvdnyben el6irt sajit t6ke 6s az e?kOzok forrdsokat meghalad6 t6bblete kozotti
egyeztetes

(millio Ft)

2018

201.7

Kiil6n bseg

1

1

0

0

0

0

106

101

5

3 586

3179

407

0

0

0

404

407

-3

4 097

3 685

4t2

-6

2

-4

279

-207

1838

2 238

-400

0

0

0

-?94

-357

63

0

0

0

5 107

5 843

,136

legyzett t6ke
legyzett, de meg be nem fizetett tdke ( - )
T5

keta rta

l€ k

Eredmenytartal6k
Ert6kel6si tartal6k
lM6r

szerintieredm6ny

5aj6t t6ke:

immaterialis javak miatt
Kiisazit6s befektet6sek miatt
Kiigazitas nett6 technikai tartal6k miatt

ies aldrendelt tartozisok miatt

Ki

it;s

Ki

ites egy6b elemek miatt

Kii

it6s halasztott addk miatt

Eszkarzdk

zu

forrisokat meghaladd tobblete

Az Egyestilet osztal6kot nem fizet.

E

E.2 Szavatolotoke szrjkseglet es minimAlis t6keszrlkseglet

Az Egyesiilet

a

lapvet6 szavatolot6ke sztksdglete:

Ala

pvet6 szavatol6t6ke sz0kseglet
Mi i6 Ft

Nett6
szavatol6t6ke

Brutt6
szavatol6t6ke

sz0ks6glet

szuks6glet

Piaci kockizat

273

213

Partner dltali nemteljesit6si kockdzat
Eletbiztositisi kockdzat

109

109

0

0

0
448
-165

448

Eg6szs69biztositdsi kockizat

Nem-6letbiztositdsi kockizat
Diverzifikici6
lmmateri6lis .iavakka I kapcsolatos kockd zat
Alapvet6 szavatol6t6ke sziikseglet

0

-

165

0

0

505

505

Az Egyesulet jelent6sebb kockizata a piaci, valamint a nem -6letbilositisi kockdzat. A partner Shali
nem teljesit6si kock6zat kis mdrt6kben n6tt egy jelent6sebb lekotott betdt miatt.
Az Egyes0let szavatol6t6ke sziiks6glete:

milli6 Ft

A szavatolot6ke szUks6glet kiszdmitdsa
A kiigazit6sok hozzdrendel6se az elkUlarnitett alapokra

/ illeszked6si
kiigazitdsi portf6li6ra vonatkoz6 elvi s2avatol6t6ke sz0ks6glet tisszesit6se
miatt

0

M(kridesi kockdzat

58

A biztosit;stechnikai tarta16kok vesztes6gelnye16 k6pessdge

0

A halasztott ad6k vesztesegelnye16 kdpessdge

0

A 2003/ 41/EK irdnyelv 4- cikkdvel risszhangban mfi kddtetett tizletigak

t6kektivetelm6nye

0

Szavatol6t6ke szoks6glet a tcibblett6ke-kdvetelm6ny ndlktil

663

El6irt tdbblett6ke-kov€telm6ny

0

Szavatol6t6ke sziiks6glet

663

bbi t6 bliizat mutatja az Egyesiilet szavato16- illetve a minimilis t6kesziik6glet€nek alakuldsdt

Az

a lii

az

elmrllt hdrom 6vben.

Szavatol6t6ke sz0ks6glet

(milli6 Ft)
2

scR
MCR

L

018

201.7

2016

663

616

932

754

1 145

t42

1,

E

Mivel a minimdlis t6kesz0ks6glet mindhdrom 6vben magasabb, mint a szavatol6t6ke szi.iks6glet, az
hatdrozza meg az Egyes0let szavatol6t6ke sziiks6glet6t.

tu

Egyesiilet a minimilis t6keszuks6gletet az EU 2015/35 Felhatalmazeson alapu16 rendelet6ben
me8hatirozott m6dszertan alapj6n kiszdmitja.

A minim6lis t6keszr.iks6glet

szimitisa nem-6letbiztositdsi tev6kenys€gre:
Nem-6letbiztositdsi

A tel.ies minimdlis t6kesz0ks6glet kiszdm it6sa

milli6

tev6kenys6gek

Ft)

Linedris MCR

161

scR

663

MCR fels6

298

korliitja

McR also korliitja

166

Kombinilt MCR

L66
7 L42

McR abszolut als6 korlStja

L

Minimdlis t6kesz0ks6glet

tu Egyesiilet t6kemegfelel6si mutat6ia kiemelked6en

r42

magas

T6kemeSfeleldsi mutat6

Tirfl6v

milli6

El6z6 dv

5 707

5 834

Szavatoldt6ke szrik5

1142

1 154

T6kemegfel€lisi mutat6

50c%

!{l7%

A

ravatol6t6ke

szriks

i --^ ^^..--c) !=f-:, I)':4
. Az

letet fedez6 fi

lembe vehetd szavato16tdke

i--^]',-r a
!:;>5d
-.

alibbi stressz sz6mit6sokat vdgezttik el:

.
.

kockdzatmentes kamatl5b felfel6 sokk +500 bizispont (az MNB aj6nl6sa szerint)
kockdzatmentes kamatlSb lefel6 sokk -2OO bdzispont (az MNB ajenl:isa szerint)

5CR

MCR

Eredeti

+ 500 bp

-200 bp

663

690

695

ru2

1742

1t42

Nem relevans.

Nem relevans.

Nem relevi ns

E
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5. sz. mell6klet

-

KiildtittgyUl6s hat6rozatai

I

201 8.05.

t4

K-l

1

2018.05. r4

K-2
K-3

l

2018.05.

4

2018.05.

l4
l4

5

201 8.05.

I

K-4

4 K-4-

|

6.

20 t 8.05. r4

1

2018.05. t4 K-5- l

8.

11t6 Budapest, Hegedgs Gyula utca 8.
+3612j9 8989

201 8.05.

I4

K-5

K-6

Kiildtitteviil6s hat6 rozatai 20 I 8.
A Kiild0ttry les iu Eg,yestilet lgazgat6tan6csdnak irdsbeli beszimol6.i6t az Egyesiilet 2017.6vi munk6idr6l eg,hangrian elfogadta.
A KUlditttln/(lds .v Ett/estilet ktinyvvizsgil6.ia :ihal auditih 2017. dvi mdrlcgbcszdrnol6jrit egjrhangtan ellbgadta.
A KiilddtteytEs az Egyesiilet Felilqyel6 Bizotts6rlrimak ielentdsdt az Eryes0let 2017. dvi tev6kenvs6,r6r6l. eAyhanetan elfosadta.
A Ktild0ltgyiiles u []S/esiilel 20ltl. evi kdltsigvetdset egyhanguan elfbgadta.
A K0ldiittstil6s az Eryesi.ilet 2018 ds 20206v kdzdtti 3 6ves k6ftsdgvet6s6t egyhanguan elfogadta.
A K0ldottS/{ilCs a javashtot, mely szerint az Alapszabily 6.7. pontja az lgazgat6tanecs fehdata ktilondsen: els<i hirom gondolatjeldben
foghltak utrh kieg6sziil: "Ennek a h6rom hatdsk0rdnek a grakorl6sdt az lgazgat6tanics nem ruh6zhatja 6t" 26 igen 6s I nem szavazattal
elfoghadta
A Kiild0ttryiilds az lgazgal|lanics el<iterjesztdsdt az Eryesiilet Ahpszab6ly6nak m6dosit6s6r6l egr kieg6szitdssel (6.7. pont. Az
Iqazgat6tanacs tbladata kiilonosen: Ennek a h6rom hat6skdrCnek a gakorl6s6t az lgazgal'lut{cs nem ruhSzhatja 6t) 26 igen ds I nem
szavazattal elfogadta.

A K0lddtt$,(lds a 7. ) napirendi pontban el6terjes:ztett, az ES/esiilet 2018. jtnius I . napjdt6l hat6lyos 6s egrysdges szerkezetbe foglah
Biaositrisi Feltdteldt ery m6dositdssal (X. Az E$/estilet mentesuldse - kiriv6 srityos gondathnsegnak min6siil, ha ... amennyiben a
biztositott a kordbbi kdrrendezds sor6n mir elbirdlt miihib66val azonos miihibrit v6t.) l6 igen ds I nem szavazattal elfogadta.
A Ktildoftryiilds 2018. 6vre a Moor Stephens K-E-S Audit Kft-t az Eryesulet konywizsgdl6 cdg6nek eryhangiran megvAhsztotta 2018.
6vben Dr. Sugdmi KCri Anna l6tja el a ktinywizsgiihtot. A kdnywizsg6kht t6rry6vidlj6t, szerz6d6s szerinti 4.900.000.- Ft+Afa,

9.

20 t 8.05.

t4

K-7

0sszegben egyhangfran elfogadta.

10.

20 t 8.05.

t4

K-8

A Kulddttryiilds az Elndkhelyettes sz6beli el6terjeszt6se alapjdn Dr. Tdrdk Ferenc, Dr. Kom6novics Ibolya" Dr. Sz(cs Brigitta 6s Dr
Bata Zohen lgazgat6tanecsi tagokkal kotdtt megbizisi szerz6d6seket l5 igen szavazattal ery tart6zkod6s mellett i6v6'haArta.
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-.i4

20 t8. I 1.05

lr-10

-l5.

2018. r I .05

u-3

.16

20 t8. t t.05

I

31

10t8.11.05

lr --.i -l

ili

l{) t

ti-14

ll

05

Az lgazgatdtandcs az eloterjesztett 2019. januAr l. napj6t6l hatelyos BiztosilAsi Fekdlelt a lV. 2. pont A vari6ci6jAnak alkalmaz6s6val

Cs az al6bbi
hdrom kiegdszitdssel egyhangtan eltbgadta.
Biztos[tAsi Feltdtel lV. 3. pont ulolsO mondata: Amennyiben a szabalyszegds mulasztassal valdsul meg, akkor a kdrokozds id6pontja az azt koveto
nap, amikor az elmulasztott cselekmCnyt mdg a ker bekovetkezCse ndlkUl p6tolni lehetett volna.
Biztositasi Fehdtel Vlll. 2. pont: Ha a biaositottal szemben a k6rigdnyt bir6s6g el6n drvdnyesltik, akkor a biaositott ezl a tudomesara jut6st6l
szdmitott 30 napon bel0l koteles az Egyes0letnek bejelenteni.
Biztosit6si Feltdtel Xl. 12. pontia kiegCsztll: Tudom6s szerzdsnek a m6dositott feltCtelnek az Egyes0let honlapi6n t0ndn6 kdzzdtdtele tekintendo.
Az lgazgat6knacs az el6terjesztett, a megldvd termdkek 20 19. Cvi dlj6ra vonatkozd javaslatol egyhangrian eltbgadta.
Az lgazgatdtanacs az eloterjesztett magasabb 50 ds 100 milli6 fbrint limit osszeg0 tj termdkek bevezetesre vonalkoz6 javaslatot egyhangoan
€ltbgadta.

I

t-,r2

Az lgazgatdlan6cs az eloterjesztett Adatvddelmi kie8dszit6 biztosit6si feltdtelt
Az lgazgat6tanAcs egyhangrlan rlgy ddnt, hoBy

a

6s annak

20l9.6vre vonatkoz6 dljat egyhangfan elfogadta

Groupama Biztoslt6val kbti meg a viszontbiztoslt6si szerzttddst. l"'elhatalmazza az tlgyvezet6t a

20l9.januar l. napjatol hatAlyos 3 dves hatarozott idejii viszontbiztositdsi szerz6dds al6lr6s6ra.
"10

18.
20t8.

.05

Ii-36

4t.

20t8.t r.05

t-17

19.

20

.05

E-35

Az lgazgatdtanacs az el6terjesztett aktuariusi tunkci6riportot egyhanguan eltbgadta
Az lgazgatdtan6cs a m6dosit6sokkal egysdges szukezetbe foglalt lratkezelCsi Szab6lyzatot ajavasoh m6dositdssal egyhangtan elfogadta

Az lgazgatdtan6cs a sz6belijavaslatot tArgynyeremdny felajdnlAsara egyhanguan elfogadta. Felkdri az 0gyvezetot, hogy int6zkedjen egy kbzdp
Ar kateg6ries lap-top beszerzdsdrdl ds etadasdr6l a

12

20lt. t2.01

L-38-l

43.

20tt. t2.03.

lr-38-2

44.

20E. t2.03

t.r-39

.t5

208. t2.01

E-40

.16.

t08. t2.03.

ti-41

4't

208.12.0-'r.

u-.12

20tt. 12.0 ].

u-43-

.

..18

|

Az
Az
Az
Az
Az

MtiK kdpvisel6je

rdsz6re.

lgazgat6tan60s az el6terjesztett, a 2019. dvi kdltsdgvetds tervezetdre vonatkozd javaslatot egyhangfan elfogadtq
lgazgatdtanAcs az elbterj esztett, a h6rom dves tcrv 20l9-202 I tervezetdre vonatkoz6 javaslatol egyhangrian elfogadta.
Igazgat6tanacs az eloterjeszlett Kdtelezettsdgvdllal6si Szabdlyzatot me$ergy alta ds cgyhangfan elfogadta.
n fenn
lgazgat6tanacs az et6terjesztett Panaszkezeldsi Szabilyzatol az ismertetett kCt m6dosit6ssal hat6l

a.

lgazgatotandcs az el6terjesztett egysdges szerkezetbe tbglalt Adatvddelmi Szabdlyzatol az ismenetett pontositdsokkal egyhangfan elfogadta.

Az lgazgat6tanacs az a me lblelosdgi vezetd el6terjesztett 201 8. Cvij elentdsdt ds 2019, evi munkatervdt egyhangrian eltbtsadta.
Az lgazg,atdtan6cs k6relmez6 ugyvdd egdszsdgi 6llapot6ra tekintetlel rCszCre 100.000 Ft. mdlt6nyoss6gi segdly megfizetdsChez egyhangu
dontessel hozzajArul.

49

208. r2.03.

E-43-2

50

20E.12.r3.

tt-44

5t

208. r2. r3

E-15

isinditAs jogcimdn beny0jtott segdlykdrelemnek nem ad helyt.
Az Igazgat6tanacs egyhangUan igy dont, ho it
Az lgazgatdtandcs rlgy ddnt, hoB,y a temetdsi scgdly cmeldsdre vonatkoz6 hatarozati javaslatr6l tllds tartAsa ndlk0l hatiroz. Az lgazgat6Bnecs

l0l9

anudr l-t6l a temetdsi se

adhat6 maxim6lis 0

100.000 Ft-ban h'dt rozza me

Az lgazgatdtan6cs Ugy dbnt, hogy az ugyvezeto tblhatalmaz6siira vonatkoz6 hat6rozati javaslatr6l ulds tanasa nelk0l hatiroz. Az lgazgatotanacs
lblhatalmazza az ogyvezetdt egyes szabalyzatok sztlksdgessd v6l6 technikai jellegii fel0lvizsg6lat6ra, aktualizilds6ra.
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6. sz. mell6klet

-

at6tan5cs hat5rozatai

|

lgazgat6tanAcsi Ul€sek hatdrozstai 2018,
lgazgatdtan6cs az el6terjesztett Szamviteli Politikat ds annak k6telez6en elkdszltendo melldkletei kozol
egyhang0an elfogadta.

Az

a

Pdnzkezeldsi Szab6lyzatot

2018.0t.22

ti-

20t8.01.?2

l:.-212

3

20 18.0 I .22

4.

2018.0 t.22

t,2/3
t,214

an ellbgadta.
dtanAcs az elbterjesztett Sz6mlakeret ttlkrot
Az lgazgatdtandc s az elotcrjesztett Sz6mlarendet egyhang[an elfogadta.
A/l
n6cs az eldterjesztelt Bdren kivtlli uttatdsok 2018. dvre vonatkozd szab6l z.al6l

Az lgazgat6lanecs

i szabilyzatot Cs Mcgl'clel(lscgi l'olitikiit c hangIan clfbgadta
Az lgazgatotanacs az el6terjesztett hatdrozati javaslatot egyhang0an elfogadta. Az lgazgat6tanacs azt javasolja a KUldottgyol dsnek, hogy az
Egyesolet 20 | 8. dvi kttnyvvizsg6l6j6nak a Moore Stephens K-E-S Audit Kft-t valassza meg ds Dr. Sug6md KCri Anna l6ssa el a k0nyvvizsgdl6i
tbladatot, ds 6llapltsa meg a konyvvizsg6l6 Kft. dijaz6s6t

.,

I

5

20r8.0I.22

lr-l

6.

20 r{t.0 t .22

li-.1

7

2018.01.22

lt-5

tt

20 18.0 I .22

L.-6

9

20 t 8.03. t9

t:.-'7

20 t 8.03. r9

l:- tl

l9

lr-9

l0
.

20 I lt.01.

Az,I

Azl

Azl

az el 6tcr eszlett nemzeti adatszol96ltatdsi szabel

hangian ellbgadta

m6dosit/isdt cgyhanguan elfbgadta.

tdtan6cs az cl6terjesztctt Megfelel6s

6tan6cs a 22. sz.

'l6voli hozz6fdrCs Szab6lyi/atot egyhang0an elfo

ta

az elhangzott pon tositdsokkal egyhangUan elfogadta.
termdkpolitikdjdr6l sz616 Szabdl
Az lgazgat6tanacs a M I]SL
e han uan eltbgadta
I
sz6l6
besz6mol6t
tevd
7.
dvi
segdlyezdsi
Azl
n6cs a 201
Az lgazgat6tanecs egyhangf szayazattal az ir6sbeli elOterjesztdsnek megfelel6en meghal6rozla a V6lasztes i Szabalyzat A/ jelfi melldkletdben

2017. dvben a hat legnagyobb ldtsz6m0 megyCt.

Dr. Balajthy J6nos ugyvdd kdrelmdt egyhangt dontdssel jdvahagyta.

H ozz6j6rul 100.000.-

tbrint praxisinditdsi segdly

t2

20 t8.03.1e

ti- t0

Az

13.

20 t 8.03. t9

lr-lI

Az lgazgat6tan6cs dr. 'l'ak6cs Cergely'IihamCr ugyvdd kdrelmCt egyhang[ dontdssel a SegClyezdsi Szab{lyzal ll. t'ejezet 2. Pont masodik
bekezddse alapj6n. a kulonds mdlt6nyl6st drdem16 egyedi, indokolt esetre teki ntettel [gy hagyjaj6v6, hogy a kdrelmez6 rCszCre 150.000.- forint

lgazgat6tandcs
lbly6sitasehoz

dsszeg0 segelyl 6llaplt meg.
14.

20 I 8.04. t6

u- t2

Az lgazgat6tandcs az el6terjesztett az Egyesulet 2016. eYi vdgleges kdltsdgvetdsdt egy hangrian elfogadta 6s a K0ldongy0lds

t5

20 t E.04. t6

[- l2- |

Az Igazgat6tan6cs az eldterjesztett az Egyesulet 201 E-2020 dvre vonatkoz6 h6romdves koltsdgvetdsdt egyhangrlan elfogadta
elC

16.

20 I 8.04. r6

ti-

tl

e16

terjesai.

ds a KuldottgyiilCs

terjeszti

Az lgazBat6tan6cs az el6terjeszte az lgazgatotanacs irisbeli Beszamoldjdt az Egyesulet 2017. dv i munk6j6r6l a javasolt v6ltoztatdsokkal

cs

kiegdszltdssel egyhanglan elfogadta ds a Ktlldbttgy0lCs eld terjeszti

t7.

201 8.04.

t6

li-

14

Az lgazgatotanacs az eloterjesztett a 2017. dvi PCnzugyi tevdkenysdgr6l sz6l6 mdrlegbeszdmo l6t egyhang0an eltbgadta
terJeszti.

9t

Cs

a Kuldottgy0lds eld

U
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20 18.04. r 6

tr-

20

20 I ti.04. t6

t:,-t1

2t.
'r)

20lti.0,l. l(r

ti- I lt
ti- l8-

l0 I 8.04. t6

v6ltoztat6sokkal egyhangrian ellbgadta ds a KUlddttgyUlds elC terjesai.
Az lgazgat6tanacs az eldterjesztett hat6rozati javaslatot az Egyes0let 2018. jonius l. napjatdl hatdlyos biztositdsi feltdteldre az
kezdemdnyezett v6ltoztatasokkal egyhangrian eltbgadta ds a KUldongyUlCs eld terjeszli

l6

20 tE.04. t6

www.mubse.hll
mubse@mub5e.hu

Az lgazgat6tan6cs az eloterjesztett az Egyestllet hat6lyos Alapszabdly6nak m6doslt6s6ra vonatozd javaslatot az IT tagiai 6ltal kezdemdnyezett

It- t5

19.

8.

+361 239 8989
+361 239 3121

r

lT tagjai 6ltal

Az lgazgat6tanecs a 2018. dvi besz6mol6 K0ld0trgyfilds idd
tidt ds napirendjdnek meghatdrozdsdt
hangtan elfogadta.
Az ltsazgat6tanacs az el6tcrjesztett Feliigyeleti Adatszol Itat6si Srabdlyzatot egyhan an e ltb
At, I gazgat6tanAcs ogy dont, hogy az SFCR ds RSR ellbgadasAra vonaikoz6 hat6rozati javaslat tervezetekr6l tll6s tanAsa ndlkul hat6roz. Az
lgazgat6tan6cs az eloterjesztetett hat6rozati javaslatot 201 8,05.03. napj6n elfogadta.
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Az lgaz8at6tan6cs az eldterjesztett, a k6rmentessd8i dtengedmdny rendszerCr6l sz616 Szabalyzatot egyhangUan elfogadta. Felkdri az ogyvezetot,
hogy gondoskodjon az rlj rendszer kommunik6l6s6rdl a kdt ugyvddi szaklapban.
Az lgazgat6tanacs a Kdrrendezdsi Bizotts6g ugy
dnek mddosi6sera vonatkozo javaslatot egyhangrian elfogadta.
Az lgazgatdtandcs az AdatvCdelmi Szab6lyzat m6dosit6s6ra vonatkoz6 javaslatot egyhangfan elfogadta azzal, h ogy az 1.5.2. pontban ismertetett

25.
26.

lgazgat6tandcs Ugy ddnt, hogy az Intbrmatikai strukttra 23., 24.,25. sz. szabilyzatainak elfogaddsdra vonatkoz6 hat6rozati javaslat
tervezetekr6l 0les tan6sa nelk0l hataroz. Azlgazgatbtanfics az el6terjeszreteu hatArozatijavaslatot egy mddosir6ssal 2018.05.03. napj6n eltbgadta.

t{bllzatot

az. eliJzetes

hatasvizsg6lat eredmdnyd16l a Szabtlyzat 5. sz. melldklete tartalmazza.
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Az lgazgatdtandcs az eloterjesztelt szab6lyzatokat megt6rgyalta ds a szab6lyzatokat a fel0lvizsgalat eredmCnyekdnt egyhangU dbntdssel m6doslt6s
ndlkUl hat6ly6ban lbnntartja. (A Sz6mviteli Politika 6s kdtclez6 melldkletei)
Az lgaz8aldtandcs az el6terjesztett 2017. dvi ORSA jelentCst megtergyalta Cs egyhangUan elfbgadta
Az lgazgat6lan6cs a javaslatot egyhangt szavazissal ugy hagyja j6v6, hogy felhatalmazza az tlgyvezetot, hogy a magasabb limitosszegii
biztosit6yold bevezetds€vel egyidejfileg kockazat elblrAlast yegez?,en, rovabbe az Egyestllet honlapjan elozetes tajekoztatAsr adjon a tagsag
rdszdre arrOl, hogy a kiugr6an sokjogos k6n okoz6 Ugyvddek biaositasi szerz6dds6t az Egyestllet jogosult felmondani.

29.
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lgazgat6tanAcs a Biztosit6 Egyestllet CrtCkesitdsi tevdkenysdgdrl felelos vezetdjdnek szemdlydre vonatkozO sz6beli eloterjesztdst egy
tartdzkodassal, egydbkdnt egyhangrlan elfogadta.
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Az lgazgaldtanacs az el6terjeszett, a3/2018.sz. Szab6lyzat kiegdszltCsCre vonatkoz6 lrasbeli
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Az lgazgat6tan{cs az el6tcrjesztett Szerz6ddskezeldsi Szab6lyzatot megtdrgyalta ds egyhanguan elfogadta.
Az lgazgatdtanacs megt6rgyaha ds egyhangrlan elfogadta az tlgyvezet6 sz6beli el6terjesztdsdt Dr. M6dosi Anna-Mdria kiszervezCsCrt felelos

-.t

kiemelten tbntos szemdly kUel6ldsd16l.
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ds sz6beli

javaslatokat egyhanguan elfogadta

