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A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETÉNEK

módosított ALAPSZABÁLYA

A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete az Egyesületekről szóló 1989. II.
törvény, valamint az Egyesület alakulásakor a hatályos pénzügyi törvény alkalmazásával jött
létre.
Az Egyesület fő tevékenysége az egyesületi tagok ügyvédi felelősségbiztosítása.
Az Egyesület a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény
rendelkezéseit a működése során alkalmazta, az Egyesület Alapszabályát és Biztosítási
feltételét ennek figyelembevételével módosította és kiegészítette.
A Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényt a 2008. évi CIII. törvény
módosította. Ennek megfelelően az Egyesület Küldöttközgyűlése 2009. március 30-án módosította az
Egyesület Küldöttközgyűlése által 2005. április 4-én elfogadott Alapszabályt.
A módosítás értelmében az Alapszabály IV. fejezet 4.2. pontja kiegészítésre került: „A tagdíjból az
Egyesület biztosítási szolgáltatást nem nyújt.” A Küldöttközgyűlés kiegészítette az Alapszabály X.
fejezetének 2. bekezdését azzal, hogy: „A pótbefizetést és annak mértékét a Küldöttközgyűlés rendeli el és
azt az Egyesület biztosításra jogosult tagjai egyenlő arányban teljesítik.” A módosított Alapszabály 2009.
május 1. napjától lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg a megelőző Alapszabály hatályát vesztette.
Az Egyesület Küldöttközgyűlése 2010. április 26-án módosította az Egyesület 2009. május 1. napjától
hatályban volt Alapszabályának VI. fejezet 6.15. pontját akként, hogy a Felügyelő Bizottság elnökből és
két tagból áll. Ugyancsak módosította az Alapszabály IX. fejezet 9.7. pontját (az Egyesület gazdálkodása –
eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék). A Küldöttközgyűlés az Alapszabály 9.7. pontjának két utolsó
önálló bekezdését módosította akként, hogy a negyedévi meghatározástól eltérően „Díjjóváírásra akkor
kerül sor, ha a jogosult biztosított tag számára legalább egy havi biztosítási díjnak megfelelő összeg
képződött.” A 9.7. pont utolsó mondatát a Küldöttközgyűlés akként változtatta meg, hogy: ”Az Egyesület a
díjjóváírást legkésőbb az üzleti évet követő december hó 31. napjáig teljesíti”, a megelőző Alapszabályban
meghatározott június 30. időponttal szemben. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály
hatályba lépésével a megelőző Alapszabály hatályát vesztette. ). A módosítás 2010. június 1. napjától lépett
hatályba.

Az Egyesület Küldöttközgyűlése 2012. március 26-án az Egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény rendelkezései alapján módosította és kiegészítette az Egyesület 2010. június 1. napjától
hatályos Alapszabályát.
Az Egyesület Küldöttközgyűlése a 2010. június 1. napjától hatályos módosított Alapszabály bevezető rész,
I. fejezet 1.1. Az Egyesület neve és rövidített neve; II. fejezet 2.1. Az Egyesület céljai; 2.2. Az Egyesületbe
történő ismételt belépés esetén fizetendő egyszeri vagyoni hozzájárulásról; 2.3. A tárgyévi nyereség
tagoknak történő visszajuttatásáról; 2.4. Szükség szerinti érdekképviselet; 2.5. Befektetések; 2.7. Átkerül a
jelen Alapszabály 12.2. pontjába; III. fejezet 3.1. Az Egyesület tagjai; 3.1.2. A tagok nyilvántartása; 3.2.
Az egyesületi tagság keletkezése; 3.3. A tagsági viszony megszűnik, a visszalépő tagra vonatkozó szabály, a
tagsági viszony megszűnése esetén az örökösre vonatkozó szabály; 3.4.
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A tag részvétele a területi küldöttválasztó gyűlésen, a tag perindítási jogosultsága; 3.5. Ügyvédi
tevékenység szüneteltetésének bejelentése; 3.6. Az egyesület tagjainak kötelessége; 3.7.Mentesülés a
biztosítási díj fizetése alól az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének időtartamára; IV. fejezet 4.2.
Biztosítási szolgáltatási igénybevétele; 4.3. szövegpontosítás; 4.5. átkerült a 4.1. ponthoz, ill. az alkalmazott
ügyvédekre vonatkozó szabályok; 4.6. átkerült a 4.5. pontba; 4.7. átkerült a 4.1. pontba; 4.8. átkerült a 4.6.
pontba; V. fejezet, Az Egyesület induló vagyona, szövegpontosítás; VI. fejezet 6.1. Vezető állású
személyek; 6.2. A legfőbb szerv elnevezésének törvény szerinti megváltozása; 6.3. Küldöttgyűlésre; 6.4. A
küldöttek választásának szabályai; 6.5. A küldöttek választásának szabályai; 6.6. Jelölő Bizottság
létrehozása; 6.7. A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatásköre helyett az Elnökségre (Igazgatótanács) és
feladataira vonatkozó szabályok; 6.8. A Küldöttközgyűlési szabályok helyett a Szolgáltatási Bizottságra
(Kárrendezés) vonatkozó szabályok; 6.9. A Küldöttközgyűlésre vonatkozó szabályok helyett a Felügyelő
Bizottságra vonatkozó előírások; 6.10. A Küldöttközgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok helyett a
Panasz Bizottságra vonatkozó előírások; 6.11. a jelen Alapszabály 6.7. pontban; 6.12. a jelen Alapszabály
Segélyezési Szabályzatában (4.sz. melléklet); 6.13. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, jelen
Alapszabály 6.6. pontban; 6.14. a Szolgáltatási Bizottságra vonatkozó szabályok a jelen Alapszabály 6.8.
pontjában; 6.15. a Felügyelő Bizottságra vonatkozó szabályok a jelen Alapszabály 6.9. pontjában; 6.16. a
Felügyelő Bizottság feladatai a jelen Alapszabály 6.9. pontjában; 6.17. törlésre került ; 6.18. a Panasz
Bizottság a jelen Alapszabály 6.10. pontjában; VII. fejezet 7.1. az Igazgatóság elnevezés Igazgatótanácsra
változott; 7.2. az alelnök elnevezés elnökhelyettesre változott; 7.3. a főtitkár elnevezés ügyvezetőre
változott; 7.4. - 7.5. a két pont sorrendje változott a jelen Alapszabályban; VIII. fejezet 8.1. részben
változtak az Alapszabály mellékletei (1-4. sz. melléklet); IX. fejezet 9.1. a minimális szavatolótőke
szintjének törvényi változásának átvezetése; 9.4. kiegészült az alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt
megjelöléssel; 9.5. szövegpontosítás; 9.6. a harmadik mondat törlésre került; 9.7. a díjvisszatérítés módja
kiegészült a díjjóváírás körében az elsősorban meghatározással; X. fejezet, kiegészült a pótlólagos
befizetésre vonatkozó további szabályokkal; XI. fejezet Az Egyesület megszűnése körében a törvényi
változások átvezetésre kerültek; 11.1. az Egyesület feloszlásával kapcsolatos új szabályokkal egészült ki;
11.2. az Alapszabály tartalmazza a Bit. 57. § (1) bek. f/ pontjának rendelkezését az Egyesület átalakulására
vonatkozóan; 11.3. az Egyesület megszűnése esetére vonatkozó biztosítási szolgáltatások helyett az
Egyesület biztosító részvénytársasággá történő átalakulására vonatkozó szabályok; 11.4. a tevékenységi
engedély visszavonására vonatkozó szabály helyett az Egyesület megszűnése esetére vonatkozó
vagyonfelosztás; XII. fejezet, 12.1. - 12.3. a záró rendelkezések kiegészítése az Egyesület működésével,
tevékenységi engedélyével, viszontbiztosítási szerződésével, szakmai felügyeletével és törvényi
ellenőrzésével pontjait módosította, helyezte hatályon kívül, ill. egészítette ki.
Újonnan szabályozott részek a Kölcsönös Biztosító Egyesület Alapszabályában: Bevezető rész, I. fejezet
1.1.2. Egyesület rövidített neve; 1.4. Egyesület jogi személy; II. fejezet 2.1. Az Egyesület céljai; III. fejezet
3.1.2. A tagok nyilvántartása; IV. fejezet 4.1. A tagdíj kialakítása és fizetésének módja, VI. fejezet 6.3.
Küldöttgyűlés; 6.4. Területi Küldöttválasztó Gyűlés; IX. fejezet 9.8. Ügyfélvédelmi Alaphoz történő
hozzájárulás; 9.9.A veszteség rendezésének módja; XI. fejezet 11.2. Átalakuláshoz szükséges felügyeleti
engedély; 11.3. Részvénytársasággá történő átalakulás; 11.3.1. Elnökség feladatai; 11.3.2. Az Egyesület
vagyonából történő részesedés; 11.5. Biztosítási Szolgáltatások az Egyesület megszűnése esetén; XII.
fejezet 12.3. Az Egyesület szakmai felügyeletét és törvényességi ellenőrzését ellátó szervek; 12.4.
Alkalmazandó törvények
Az Egyesület rendkívüli Küldöttközgyűlése 2012. október 8. napján megtartott ülésén az Egyesület
Küldöttközgyűlése által 2012. március 26-án elfogadott Alapszabályt az alábbi pontokban módosította, ill.
változtatta meg:
Alapszabály III. 3.3. pont: Az ügyvédi tevékenységüket szüneteltető tagok tagsági jogviszonyának
fennmaradásáról., IV. 4.1. pont: A tagdíj kialakításának elvei, fizetésének módja kiegészül az ügyvédi
tevékenységüket szüneteltető egyesületi tagokra vonatkozó tagdíjfizetés szabályaival és a tagdíjnak a
segélyezésre fordítandó tárgyévi tervezett összegre vonatkozó döntéssel kapcsolatban.
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Alapszabály VI. 6.3. pont kiegészül az új belépők képviseletével kapcsolatos szabályokkal., 6.1. pont a
vezető állású személyek körének meghatározásával, 6.4. pont kiegészül a küldöttek megválasztásának
részletes eljárási szabályait tartalmazó, az Alapszabály 3.sz. mellékletére való hivatkozásokkal, a 6.5. pont
kiegészül a számviteli beszámolónak az elfogadásával., a 6.7. pont az Elnökség feladata különösen rész
kiegészül a segélyezési tevékenységet irányító elnökségi tag és munkatársai megválasztásával és az
Elnökség összehívása minimális értesítési időközének meghatározásával., a 6.9. pont Felügyelő Bizottság
összehívása minimális értesítési időközének meghatározásával., VIII. 8.1. pontja kiegészül 3-4. sz.
melléklettel, IX. 9.8. pontja változik az Ügyfélvédelmi (Kártalanítási) Alaphoz történő hozzájárulás éves
összegének megállapítására vonatkozó döntési jogosítvánnyal kapcsolatban, XI. fejezet Az Egyesület
megszűnése körében törlésre került az ötödik francia bekezdés és feltüntetésre került a nyilvántartásból
törlés., XII. 12.5. pont a módosított és egységes szerkezetben foglalt, megváltoztatott Alapszabály és
mellékleteinek elfogadásáról.

Az Egyesület Küldöttgyűlése 2015. november 16-án a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
tv., valamint a Ptk. hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló
2013. évi CLXXVII. tv., valamint a Biztosítási Tevékenységről szóló, 2014. évi LXXXVIII. tv. (a
továbbiakban: Bit.) rendelkezései alapján és egyebekben is módosította és kiegészítette az
Egyesület 2014. november 26. napjától hatályos Alapszabályát.
Újonnan szabályozott részek az Alapszabályban:
Alapszabály bevezető rész az Egyesület fogalom meghatározásáról.
A II. fejezet 2.3. pontjának második mondata és a 2.6. pontjának 3. mondata törlésre kerül.
A III. fejezet 3.3. a tagsági jogviszony megszűnése eseteinek kiegészítése és a felelősségbiztosítási
díj fizetésének elmulasztása miatti egyesületi tagsági viszony megszűnése.
A IV. fejezet 4.1. pont kiegészül a tagdíj kialakítás elvei.
A VI. fejezet 6.1 pontjában a szervezetek felsorolásának sorrendje változik, 6.3. pont kiegészül a
Küldöttgyűlés összehívására vonatkozó elnökségi hirdetmény alapján a napirend kiegészítésére
vonatkozó indítvány előterjesztése, az Elnökség ezzel kapcsolatos feladataira, a Küldöttgyűlésen
résztvevők körére, az Elnökség tagjainak kötelezettségére, a Küldöttgyűlés vezetésére, a küldöttek
szavazati jogának gyakorlására, a szavazatok összeszámlálására és a felvett jegyzőkönyv Felügyelet
részére történő megküldésére vonatkozóan. A 6.5. pont kiegészül egyes, a Küldöttgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési jogosítványokkal és törlésre kerülnek a Bit. hatályon kívül
helyezett § számai, a 6.7. pont kiegészül az Elnökségi tagok cikluson belüli választására vonatkozó
szabállyal, a minősített többséggel hozandó döntések tételes felsorolásával, az elnökségi ülésről
felvett jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó szabályokkal, valamint az ülés megtartása nélkül hozható
döntések köréről, ill. az Egyesület képviseletére jogosultakra vonatkozó szabállyal. A 6.8. pont
kiegészül a tagok megválasztására vonatkozó szabállyal és öt munkanapban kerül meghatározása a
panaszügyek továbbításának időtartama a Panasz Bizottsághoz, tagjainak száma négyre változik. A
6.1., 6.5., 6.7., 6.8., és a 6.10., 8.1. pontban a Szolgáltatási Bizottság (kárrendezés) elnevezése
Kárrendezési Bizottságra változik, a 6.9. pont kiegészül a Felügyelő Bizottság jogosítványával
külső szakértő felkérésére, tagjainak száma négyre változik.
A VII. fejezet 7.1. pont kiegészül az első számú vezetővel kötendő munkaszerződésre vonatkozó
szabállyal, 7.2. pont utolsó sora törlésre került, 7.3. pont kiegészül az ügyvezető egyes további
feladataival, a 7.5 pont a második ügyvezető képviseleti jogosultságát szabályozza a Bit. előírása
szerint, a 7.6. pont felsorolása két egyéb vezetővel egészül ki és meghatározásra kerülnek az első
számú vezető helyettesei, a 7.7 pont törlésre kerül.
Az új VII/A fejezet tartalmazza az Egyesület vezető tisztségviselőire vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi szabályokat.
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A IX. fejezet 9.1. pontjának utolsó sora törlésre kerül, 9.6. pontja kiegészíti az eredmény
felhasználás elveire vonatkozó előírásokat a Szolvencia II. Uniós Irányelvnek való megfelelés
kötelezettségével, 9.7. pontjában a kármentességi díjengedményben részesíthető tagok köre kerül
szabályozásra. A XI. fejezet az Egyesület megszűnése 11.2. pont kiegészül az Elnökség feladatával,
11.3.1. pontja kiegészül a Küldöttgyűlés átalakulásról szóló első és második döntésére vonatkozó
szabályokkal, 11. 4. pont kiegészül az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a
vagyonfelosztás elveivel, valamint a tartozás kiegyenlítése után fennmaradó vagyon felosztásával, a
11.6. pont új előírásként tartalmazza az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető
tisztségviselőkkel szemben érvényesíthető hitelezői kártérítési igényt.
A XII. fejezet 12.3. pont a Felügyelet új elnevezését és a törvényességi felügyeleti szerv változását
tünteti fel.
A 12.4 pont a Szolgáltatási Bizottság (Kárrendezés) névváltozásával kapcsolatos általános szabályt
tartalmaz. A 12.5. pont tartalmazza a módosított Alapszabály elfogadásának és hatályba lépésének
napját.
Az Egyesület Küldöttgyűlése 2016. május 23-án kiegészítette és módosította a Küldöttgyűlés által
2015. november 16-án elfogadott módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a III.
fejezet 3.3., a VI. fejezet 6.3., 6.4., 6.5., 6.7., 6.8. és 6.9. pontjai, VII. fejezet 7.3. pontja valamint a
XI. fejezet 11.1. pontja, és a XII. fejezet 12.4., 12.5. pontjaira vonatkozóan.
Az Egyesület Küldöttgyűlése 2018 május 14 napján kiegészítette és módosította az 2016 május
23 napjától hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2.3., 3.1.1., 3.3, 3.5., 4.1., 4.2.,
4.5., 6.3., 6.5., 6.7., 6.8., 6.9., 7.6., VII/A fejezet 7.1., 7.2., 7.3., VIII. Fejezet 8.1., 9.7., 11.1.,
11.2., 12.3., 12.4., 12.5. pontjaira vonatkozóan.
A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete olyan kölcsönösségi alapon működő
Egyesület, amely kizárólag tagjával kötött biztosítási szerződés alapján, biztosítási díj
ellenében a Biztosítási Feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése
esetében, biztosítástechnikai elvek alapján, előre meghatározott szolgáltatást nyújt.
I. FEJEZET
AZ EGYESÜLET NEVE
1.1.

Az Egyesület neve:

1.1.1. Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete
1.1.2. Az Egyesület rövidített neve:
MÜBSE
1.2.

Az Egyesület székhelye:
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV.5.

1.3.

Az Egyesület körpecsétje:
a köriratban az Egyesület neve.

1.4.

Az Egyesület jogi személy
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II. FEJEZET
AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE
2.1.

Az Egyesület céljai:

2.1.1. Kizárólag tagjaival kötött szerződés alapján, biztosítási díj ellenében, a Biztosítási
Feltételekben
meghatározott
biztosítási
események
bekövetkezése
esetében,
biztosítástechnikai elvek alapján előre meghatározott szolgáltatás nyújtása, valamint a
tagdíjakból segélyek biztosítása.
2.1.2. Hozzájárulás az Egyesület tagjainak szakmai munkáját segítő oktatásokhoz, a tájékoztatást
szolgáló kiadványok megjelentetéséhez a kármegelőzés érdekében.
2.2.

Az Egyesület célja elérése érdekében a tagok rendszeresen tagdíjat, és felelősségbiztosítási
díjat fizetnek, továbbá az Igazgatótanács határozata alapján pótlólagos befizetés
teljesítenek.

2.3.

Az Egyesületbe történő belépéskor a Küldöttgyűlés által megállapított egyszeri vagyoni
hozzájárulást kell fizetni. Az Egyesületbe történő ismételt belépés esetén az egyszeri
vagyoni hozzájárulást újra meg kell fizetni. Ettől a szabálytól az Igazgatótanács
üzletpolitikai szempontok alapján eltérhet.
Az egyszeri vagyoni hozzájárulás

1.

összege

Az egyszeri vagyoni hozzájárulást minden tag esetében a tagsági jogok keletkezésének
időpontjában érvényes éves tagdíj összegével azonos összegben kell megfizetni.
/Alapszabály 4.1. pont/
2.

a rendelkezésre bocsátás módja, ideje

Az egyszeri vagyoni hozzájárulást az Egyesület házi pénztárába történő befizetéssel,
vagy az Egyesület pénzforgalmi számlájára történő átutalással, bankkártyával, vagy
online fizetés útján, a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 8 napon belül egy
összegben kell megfizetni.
Az Egyesület szolgáltatásait a befizetett tagdíjakból, a biztosítási díjakból és az egyesületi
vagyon hasznosításából származó források terhére nyújtja.
2.4.

Az Egyesület tagjaival szemben nem törekszik üzleti haszon elérésére.

2.5.

Az Egyesület tevékenységi körében szükség szerint tagjai érdekképviseletét is ellátja.

2.6.

Az Egyesület az egyesületi vagyon növelése céljából befektetéseket eszközölhet.

2.7.

Az Egyesület a felelősségbiztosítási tevékenységét a Bit. 1. számú melléklet A. rész 13.
pontjában meghatározott ágazati besorolás szerint végzi.
Az Egyesület tevékenysége az általános felelősségbiztosítás.
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III. FEJEZET
AZ EGYESÜLET TAGJAI
3.1.

Az Egyesület tagjai:

3.1.1. - az ügyvédi kamarába tagként bejegyzett ügyvéd,
- az ügyvédi kamaráknál nyilvántartott ügyvédi irodák,
- alkalmazott ügyvédek,
- európai közösségi jogász
- külföldi jogi tanácsadó,
- ügyvédek és ügyvédi irodák alkalmazottai.
A Kölcsönös Biztosító Egyesületbe történő belépés feltétele az Alapszabály mellékletét képező
biztosítási szerződés megkötése. Az ügyvédi iroda tagja biztosítására az ügyvédi iroda, az
alkalmazott ügyvéd és az alkalmazott európai közösségi jogász biztosítására a munkáltató köt
felelősségbiztosítást. Ez az előírás nem érinti azoknak a tagsági jogviszonyát, akik a jelen
módosított Alapszabály hatályba lépését megelőzően váltak az Egyesület tagjává.
3.1.2. A tagok nyilvántartása
A tagokat az Egyesület elektronikus rendszerében nevük (elnevezésük) és tagkód szerint
tartja nyilván.
3.2.

Az egyesületi tagság a tag belépési nyilatkozatának aláírásával keletkezik, a belépés
hónapjának első napjával.

3.3.

A tagsági jogviszony megszűnik:
- a tag kilépésével. (kilépési nyilatkozatának Egyesülethez történő beérkezése napján),
- a tag elhalálozásával (az elhalálozás napján),
- jogutód nélküli megszűnésével
- a tag kizárásával (a Küldöttgyűlés kizárási határozatának napján)
A tag akkor zárható ki, ha magatartása az Egyesület célkitűzéseit sérti. A tagnak
jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát, vagy Küldöttgyűlési határozatot súlyosan, vagy
ismételten sértő magatartása esetén a Küldöttgyűlés – bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A
kizárási javaslatot tárgyaló Küldöttgyűlés elé a tag jogosult írásban vagy szóban
előterjeszteni az indokolással ellátott kizárási javaslattal kapcsolatos álláspontját. A tag
véleményét az Egyesület ügyvezetője köteles előzetesen, a Küldöttgyűlés időpontját
legalább 15 nappal megelőzően kikérni. Amennyiben a tag álláspontját nem közli a
Küldöttgyűléssel, úgy ez a körülmény a kizárás kérdésben való döntésnek nem akadálya.
A kizárási határozatot írásba kell foglalni és meg kell indokolni. Az indokolás
tartalmazza a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a tag
tájékoztatását arról, hogy a határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Az írásba
foglalt kizárási határozatot az ügyvezető a határozat meghozatalát követő 15 napon
belül – a határozat megküldésével- közli a taggal.
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az alkalmazott ügyvéd munkaviszonyának megszűnésével (a megszűnés napján),
az ügyvédi kamarai tagság megszüntetésével,
amennyiben az ügyvédi iroda az Üttv. 96 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint
megszűnik,
külföldi jogi tanácsadó esetében az Üttv 35.§.(1). bekezdés b). pontjában foglaltak
szerint.
amennyiben a tag a tagdíját felszólítás ellenére sem fizeti meg az esedékesség napjára
visszamenőleges hatállyal.

A tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli felmondó
nyilatkozatával a biztosítási évfordulóra bármikor indokolás nélkül megszüntetheti.
A biztosítási szerződés megszűnésével az ügyvédi tevékenységét szüneteltető tag tagsági
jogviszonya nem szűnik meg, feltéve, ha eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének.
A felelősségbiztosítási díj fizetésének követelményeit, a fizetés elmulasztásának
következményeit az Egyesület Biztosítási Feltételei tartalmazzák.
Az egyesületi tagdíjat, a felelősségbiztosítási díjat az egyesületi tagság megszűnése esetén
annak a hónapnak az utolsó napjáig kell megfizetni, amelyben a tag tagsági viszonya
megszűnt.
Amennyiben a tag adott tárgyévi tagsága és biztosítása az egyesületi tagdíj és a biztosítási
díj fizetésének elmulasztása miatt szűnik meg, a visszalépő tag az esedékes évi tagdíjat és
biztosítási díjat egy összegben a tárgyév első hónapjának 10. napjáig köteles az
Egyesületnek megfizetni. Ebben az esetben a tagot az éves díjfizetési gyakoriság esetére
vonatkozó százalékos díjkedvezmény nem illeti meg. (Felelősségbiztosítási Feltétel VI. 11.
pont).
A tagsági viszony megszűnése esetén a tag, ill. örököse az addig befizetett tagsági díjat, az
egyszeri alkalommal befizetett vagyoni hozzájárulást semmilyen jogcímen nem követelheti
vissza.
3.4.

A tagok jogai egyenlők, azokat a tagok személyesen, illetve küldöttek útján
gyakorolják. Egyesületi tisztségre bármely tag jelölhető és választható, amennyiben megfelel
a Bit.-ben az adott tisztség betöltésére meghatározott feltételeknek. A tag részt vehet az
Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
A tag jogosult a rá vonatkozó Területi Küldöttválasztó Gyűlésen személyesen részt venni.
Jogosult továbbá a megválasztott küldöttek útján az Egyesületre vonatkozó kérdést feltenni,
indítványt előterjeszteni és annak a Küldöttgyűlés napirendjére vételét kezdeményezni.
A tag jogosult az Egyesület szervei által hozott jog- vagy Alapszabálysértő határozat
megsemmisítése iránt a Ptk.-ban meghatározott törvényes határidőn belül pert indítani. A
tag perindítása az Egyesület szerve által hozott határozat végrehajtását nem gátolja.
A tagok egyenlőségét a díjak és szolgáltatások eltérő megállapítása nem sérti, ha azok az
Alapszabálynak megfelelnek.
Ügyvédi iroda esetében a jogokat és kötelezettségeket az ügyvédi iroda nevében az iroda
vezetője gyakorolja.
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3.5.

A tag az Egyesületbe történő belépésével az Alapszabályban foglaltakat elfogadja.
Az ügyvéd, az ügyvédi iroda (az ügyvédi iroda vezetője) az Egyesületbe történő belépésével
írásban papír alapon, vagy elektronikus formában nem megváltoztatható módon, vagy
az Egyesület honlapján online szerződéskötés útján, egyidejűleg nyilatkozatot tesz a
választott biztosítási feltétel szerinti felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó
szándékáról a biztosítási feltétel III. 1. pontjában meghatározottak szerint.
Az ügyvédi iroda vezetője bejelenti az iroda tagjainak, alkalmazott ügyvédeinek, nevét,
lakcímét, (a tagsági viszony fennállása alatt ezekben történő változásokat) továbbá bejelenti,
ha az ügyvéd vagy az irodai tag ügyvédi tevékenységét szünetelteti, valamint ha a tag az
ügyvédi tevékenységét a szünetelést követően folytatja. Bejelenti az irodai tag tagsági
viszonya megszüntetetését, amikor az bekövetkezik.
Az ügyvédi tevékenység szünetelését az Egyesület tagja kamarai határozattal köteles
bejelenteni és igazolni. A szünetelés időtartama alatt az Egyesület kockázatviselése nem áll
fenn.
Az Egyesület szolgáltatását az ügyvédi iroda tagjai számának figyelembevételével az
Egyesület biztosítási feltételei szerint veheti igénybe, az ügyvédi iroda esetében valamennyi
tagjára és alkalmazott ügyvédjére azonos biztosítási feltétel mellett.
A munkaviszonyban álló alkalmazott ügyvédekre vonatkozó és az Egyesületet terhelő
biztosítási szolgáltatást az Egyesület biztosítási feltételei tartalmazza.
Az ügyvédi iroda az Egyesület részére a tagdíj illetve a felelősségbiztosítási díj fizetési
kötelezettségét az együttes létszám figyelembevételével teljesíti.
Az európai közösségi jogász állandó, illetve eseti jelleggel folytat ügyvédi tevékenységet.
Az európai közösségi jogásszal kötött biztosítási szerződés azonos az ügyvéddel, illetve
ügyvédi irodával kötött felelősségbiztosítási szerződés feltételrendszerével.
A külföldi jogi tanácsadó biztosítása az Üttv. 82 § (1) bekezdésében írt tevékenységre terjed
ki, amennyiben a külföldi jogi tanácsadó e tevékenységét az az Üttv. előírásaiban foglaltak
betartása mellett folytatja.
A külföldi jogi
tanácsadó tagdíjat, egyszeri vagyoni
hozzájárulást
és
felelősségbiztosítási díjat fizet, ezeket az Egyesület felé közvetlenül teljesíti.
A külföldi jogi tanácsadó káreseményenkénti és éves biztosítási összege nem lehet
kevesebb, mint a vele együttműködési szerződést kötő ügyvéd, ügyvédi iroda által kötött
biztosítási szerződésben meghatározott káreseményenkénti és éves, ügyvédi iroda esetében
az egy tagra vetített biztosítási összegnél.

3.6.

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

3.7.

Az Egyesület tagja a felelősségbiztosítási díj fizetése alól az ügyvédi tevékenysége
szünetelésének időtartamára mentesül.
Az Egyesület tagjának tagdíjfizetési kötelezettsége a szünetelés időtartama alatt is fennáll.
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3.8.

Az ügyvédek jogai és kötelezettségei egyenlők, függetlenül a választott működési
formától. Ennek megfelelően, az ügyvédi iroda ügyvéd tagját az egyénileg biztosított
ügyvédekkel azonos jogok illetik meg.

IV. FEJEZET
AZ EGYESÜLETI TAGDÍJ, BIZTOSÍTÁSI DÍJ
4.1.

Tagdíj
A tagdíj az Egyesület Küldöttgyűlése által a biztosítási időszakra meghatározott díj.
Az egyesületi tagdíj részben az Egyesület működésének feltételeit, továbbá az egyesületi
tagok segélyezését szolgálja.
Az egyesületi tagdíj éves díj. A tagdíjat előre kell megfizetni, oly módon, hogy először a
tagsági viszony létrejöttekor a biztosítási díjjal, ill. annak első részletével egyidejűleg kell
teljesíteni.
Fennálló tagsági viszony esetén az esedékes tagdíjat a biztosítási díjjal együtt, a választott
díjfizetési mód szerint kell megfizetni. (Éves, háromhavi, tagdíjfizetés.) Az egyesületi tagdíjat
minden esetben az adott tárgyhó egészére meg kell fizetni.
A tagdíj mértékének kialakítási elvei: a megállapított éves tagdíj mértéke a biztosított által
választott biztosítási feltételtől (Biztosítási Feltétel 5.14/A) függetlenül – azonos összegben
kerül meghatározásra (egységes összegű tagdíj). A tagdíj éves összege az I. sz. biztosítási
feltétel mindenkori díjának 10-15 %-os mértékében, de legalább 12.000.- Ft állapítható meg.
Az ügyvédi tevékenységüket szüneteltető egyesületi tagoknak a tagsági díjat évente, vagy
háromhavonta kell megfizetniük, a választott díjfizetési mód szerint. Ugyanez a szabály
vonatkozik az Egyesület azon tagjaira, akik a jelen módosított Alapszabály hatályba
lépését megelőzően váltak az Egyesület tagjává és nem rendelkeznek biztosítási
szerződéssel (3.1.1. pont).
A tagdíjnak a segélyezésre (segélyek folyósítására) fordítandó tárgyévi tervezett összegét az
Igazgatótanács állapítja meg és az éves költségvetési javaslat részeként terjeszti a
Küldöttgyűlés elé. A segélyezésre vonatkozó részletes eljárási szabályokat a jelen
Alapszabály 3. sz. melléklete - az Egyesület Segélyezési Szabályzata - tartalmazza.
A tagdíjból az Egyesület biztosítási szolgáltatást nem nyújt.

4.2.

Az Egyesület biztosítási szolgáltatásait a tag, ügyvédi iroda esetében az ügyvédi iroda
nevében az iroda vezetője veszi igénybe az Alapszabály és annak mellékletét képező
biztosítási feltételekben rögzített módon történő elfogadásával. (Az egyesületi tagdíj és a
biztosítási díj fizetési rendszerét, a díjfizetési kötelezettség elmulasztásának
következményeit az Egyesület biztosítási feltételei tartalmazzák.)
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4.3.

Az ügyvéd az alkalmazott ügyvéd javára, az ügyvédi iroda tagja az alkalmazott ügyvéd
javára az Egyesületnek befizetést teljesíthet. Ez a befizetés az alkalmazott ügyvéd részéről
történő egyesületi tagdíj befizetésének tekintendő.

4.4.

Az ügyvéd (illetve ügyvédi iroda) alkalmazott tagja a belépéssel egyidejűleg írásban
hozzájárul ahhoz, hogy a munkáltatója az egyesületi tagdíjat béréből (illetményéből) levonja
és azt az Egyesületnek utalja át.
Az ügyvéd (illetve ügyvédi iroda) mint munkáltató az alkalmazott ügyvéd (ügyvédek) után
fizetendő tagdíjat, az emelt felelősségbiztosítási díjat az általuk fizetett tagdíj és
felelősségbiztosítási díj befizetésével egyidejűleg kötelesek az Egyesületnek megfizetni.

4.5.

Alkalmazott ügyvéd alkalmazása esetén az ügyvéd, illetve ügyvédi iroda, minden esetben
emelt felelősségbiztosítási díjat tartozik fizetni. Alkalmazott ügyvédekre kötött kiegészítő
biztosítás esetén az emelt biztosítás többletösszege azonos a munkáltatói jogokat gyakorló
ügyvéd, illetve ügyvédi iroda esetén az egy önálló tag által fizetett felelősségbiztosítási díj
összegével.

4.6.

A Magyar Ügyvédi Kamara, a területi kamarák, valamint az ügyvédi irodák, ügyvédek,
külföldi jogi tanácsadók az Alapszabályban rögzített szolgáltatásokhoz a kötelezően fizetett
tagdíjon és felelősségbiztosítási díjon felül vagyonukból is hozzájárulhatnak.

V. FEJEZET
AZ EGYESÜLET INDULÓ VAGYONA
Az Egyesület megalakulásakor 500.000,- Ft összegű induló vagyonnal rendelkezett, amit az
Országos Ügyvédi Kamara teljes ülése kölcsön formájában biztosított a megalakuló
Küldöttközgyűlés részére.
A további induló vagyon mértékét az alakuló Küldöttközgyűlés határozta meg a megelőző
Alapszabály IV. fejezet 4.1 pontjában foglaltak figyelembevételével.
VI. FEJEZET
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
6.1.

- Küldöttgyűlés
- Igazgatótanács
- Felügyelő Bizottság
- Kárrendezési Bizottság
- Panasz Bizottság.
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Az Egyesületnél vezető állású személyek az Igazgatótanács tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai
és az ügyvezető.
6.2.

Az Egyesület tagjai az Egyesület Küldöttgyűlésén küldöttek útján vesznek részt.

6.3.

Küldöttgyűlés
A Kölcsönös Biztosító Egyesület legfőbb szerve az 50 tagú Küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlés a
küldöttek összessége, mely évente legalább egyszer ül össze (rendes Küldöttgyűlés).
A küldötteket a tagok köréből létszámarányosan 5 évre választják a budapesti területi régiók
küldöttválasztó gyűlésein és a Megyei Területi Küldöttválasztó Gyűléseken.
Az adott terület egyesületi tagjainak létszámarányát az Igazgatótanács öt évente a Területi
Küldöttválasztó Gyűlések lebonyolítását megelőző 60 nappal állapítja meg.
A küldötteket az Egyesület budapesti régióinak küldöttválasztási területeihez és megyei
küldöttválasztási területéhez tartozó tagjainak gyűlése (Területi Küldöttválasztó Gyűlés)
titkos, írásbeli szavazással választja meg az adott küldöttválasztási területhez tartozó tagok
közül.
A rendes Küldöttgyűlést legkésőbb minden év május 15. napjáig össze kell hívni. Indokolt
esetben ettől az Igazgatótanács eltérhet. A Küldöttgyűlést 60 napon belül össze kell hívni,
ha az érvényesen megválasztott küldöttek 1/3-a a cél megjelölésével, vagy a Felügyelő
Bizottság, ill. a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) írásban kezdeményezi
(rendkívüli Küldöttgyűlés).
A Küldöttgyűlést az Igazgatótanács hívja össze.
A Küldöttgyűlés helyét, idejét és napirendjét az Igazgatótanács állapítja meg. A
Küldöttgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a Küldöttgyűlés időpontja előtt legalább
15 nappal az Egyesület honlapján /www.mubse.hu/ az Igazgatótanács közzéteszi. A
hirdetménynek tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, a Küldöttgyűlés helyét,
idejét, napirendjét, valamint a napirendhez tartozó iratok (mellékletek) megtekintésének
helyét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A küldöttgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezető a tagnak –
kérelmére- köteles felvilágosítást adni.
A közzétételt követő 5 munkanapon belül a tagok és az Egyesület szervei a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával az. Igazgatótanácstól. A napirend
kiegészítésének tárgyában az Igazgatótanács soron kívül dönt.
Amennyiben az Igazgatótanács a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy
annak nem tesz eleget, úgy az Igazgatótanács Elnöke a napirend elfogadásáról szóló
határozat elfogadását megelőzően a Küldöttgyűlés döntését kéri a napirend kiegészítésének
tárgyában.
A napirendet is tartalmazó meghívót a Küldöttgyűlés időpontját megelőző lekésőbb 15.
napig ajánlott tértivevényes levélben kézbesíteni kell a küldöttek részére. A kézbesítésre a
hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Amennyiben a küldött
kéri, úgy részére a napirendet is tartalmazó meghívót elektronikus úton is meg kell küldeni.
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A Küldöttgyűlésre az MNB (Felügyelet) képviselőjét meg kell hívni. A Felügyelet
képviselője a Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt.
A Küldöttgyűlés nem nyilvános. A Küldöttgyűlésen a küldötteken kívül a tagok, az
Igazgatótanács tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, az Egyesület egyéb vezetői, valamint az
Igazgatótanács által meghívottak és a Küldöttgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt.
Az Igazgatótanács tagjai kötelesek részt venni a Küldöttgyűlésen, az Egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységével és gazdasági helyzetével
összefüggésben.
Küldöttgyűlést az Igazgatótanács elnöke, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes, vagy az
Igazgatótanács valamely más tagja vezeti. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha
azon az érvényesen megválasztott küldöttek 50 %-a + 1 fő (26fő) megjelent. A jelenlévő
küldöttek a levezető elnök felhívására nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
megválasztják a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőt.
Minden küldöttet egy szavazat illet meg, a Küldöttgyűlésen a küldöttek csak személyesen
szavazhatnak.
A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a megválasztott küldött az Egyesület
küldötteinek országos egységes listájában (Választási Szabályzat 7. pont) szerepeljen.
A Küldöttgyűlésen az Egyesület bármely tagja személyesen részt vehet, felszólalhat,
kérdéseket tehet fel, javaslatotokat és észrevételeket tehet, szavazásra azonban csak a
küldöttek jogosultak.
A határozatképtelenség miatt megismételt Küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számától
függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban, ha az eredeti Küldöttgyűlési
meghívóban erre kifejezetten figyelmeztették a Küldötteket és abban a megismételt
küldöttgyűlés helyét és idejét is feltüntették.
A megismételt Küldöttgyűlésen az eredeti napirendi pontokban lehet határozatot hozni. A
megismételt Küldöttgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontokkal azonos napirenddel
hívható össze az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra.
A Küldöttgyűlés határozatait - amennyiben a jelen Alapszabály vagy jogszabály nem ír mást elő – a
jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy
alapítója,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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A Küldöttgyűlés előírhat minősített szótöbbséggel történő döntést. A szavazatokat az
levezető elnök számolja össze. A határozatok meghozatalát követően a levezető Elnök
azonnal szóban kihirdeti a határozatokat a Küldöttgyűlés előtt.
A Küldöttgyűlés határozathozatalai során a hatályos Bit. rendelkezéseivel ellenétes
határozatot nem hozhat és maradéktalanul be kell tartania a Biztosítási tevékenységről szóló
Törvény mindazon rendelkezését, amely az Egyesület tevékenységére és működésére
vonatkozik.
A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök és az ügyvezető, valamint a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a Küldöttgyűlés helyét és időpontját, a napirendi pontokat,
a határozatképességet, a közgyűlési tisztségviselők megválasztását és nevét, az
elhangzottakat, a döntések tartamát, idejét és hatályát, a döntést támogatók és az ellenzők
számarányát.
A Küldöttgyűlési határozatokat az Egyesület hivatalos honlapján /www.mubse.hu/ közli a
tagokkal.
Bármely küldött a küldöttgyűlési jegyzőkönyv másolatának, vagy a jegyzőkönyv egy
részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetőtől.
A Küldöttgyűlésről készült jegyzőkönyv egy példányát mellékleteivel együtt a
Küldöttgyűlést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Felügyelet részére.
Új belépők képviselete:
Az új belépők képviseletére egy választási cikluson belül az új tag székhelye szerint
megválasztott küldött jogosult. Az Egyesületbe történő belépésükkor az új belépő tagok
írásban nyilatkoznak arról, hogy a következő választásig elfogadják a székhelyük szerint
megválasztott küldöttet képviseletük ellátására.
Az Igazgatótanács évente felülvizsgálja a jelen Alapszabály 4. sz. mellékletének (Választási
Szabályzat) A./ jelű mellékletében részletezett létszámadatokat, mely alapján megállapítja a
budapesti régiók küldöttválasztási területeihez tartozó egyesületi tagok létszámát és a
megyei területi kamarák egyesületi tagjainak létszámát, valamint azok egymáshoz
viszonyított arányát.
Amennyiben az Igazgatótanács az éves felülvizsgálatának eredményeként azt állapítja meg,
hogy a megyék közötti létszámarányok jelentősen megváltoztak és ez a jelentős változás a két
rendes Küldöttválasztó Gyűlés közötti öt év átlagában is fennáll, akkor az Igazgatótanács
ennek megfelelően állapítja meg, hogy melyik megye jogosult 2 küldöttet választani. Jelentős
változásnak az minősül, ha az új belépők száma az adott küldöttválasztási területen a
felülvizsgálat évében eléri vagy meghaladja a megelőző év taglétszámának 15 %-át.
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6.4.

Területi Küldöttválasztó Gyűlés
Küldöttválasztási területek: 5 budapesti régió és a
19 megye területe
(észak-budai, dél-budai, belvárosi, kelet-pesti és észak-délpesti régiók, valamint a megyei
küldöttválasztási területe).
Az öt budapesti régió Területi Küldöttválasztó Gyűlése 5-5, összesen 25 küldöttet választ az
Egyesület Küldöttgyűlésébe. Észak-budai terület: I., II., III.; dél-budai terület: XI., XII.,
XXII.; belvárosi terület: V.; kelet-pesti terület: IV., VI., VII., VIII., IX., X.; észak-délpesti
terület: XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerületek.
A Megyei Területi Küldöttválasztó Gyűlés összesen 25 küldöttet választ – megyénként
1-2
küldöttet - az Egyesület Küldöttgyűlésébe. Két küldöttet választanak az Egyesület
nyilvántartása szerinti hat legnagyobb taglétszámmal rendelkező területi kamara
egyesületi tagjai. A többi területi kamara egyesületi tagjai egy küldöttet választanak.
A Kölcsönös Biztosító Egyesület tagja az Egyesület által nyilvántartott ügyvédi iroda
székhelye szerint kerül az Igazgatótanács által területi besorolásra. A tag kizárólag a
székhelye szerint összehívott területi küldöttválasztási eljárásban vehet részt.
A területi küldöttválasztó gyűlések megszervezése és lebonyolítása az Igazgatótanács
feladata. A területi küldöttválasztó gyűléseken az Igazgatótanács által kijelölt tag vesz részt
a jelen Alapszabály előírásainak érvényesülése érdekében. A küldöttválasztó területi
gyűlések összehívására és megtartására vonatkozó részletes szabályokat az Igazgatótanács
állapítja meg.
A területi küldöttválasztó gyűlésre a meghívót az Egyesület honlapján teszi közzé és két
országos napilapban hirdetményt jelentet meg legkésőbb a Területi Küldöttválasztó Gyűlés
napja előtti 15. naptári napon. Amennyiben a tagsági viszony a meghívó közzétételét
követően jön létre, az új belépő tagnak a rá irányadó területi küldöttválasztó gyűlés
meghívóját is át kell adni.
A területi meghívóban közlésre kerül a területi küldöttválasztó gyűlés helye és ideje,
napirendje, továbbá a gyűlés határozatképtelensége miatt megismételt gyűlés helye és ideje,
valamint a lebonyolítás főbb szabályai.
A meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a megismételt területi
küldöttválasztó gyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti
napirendi pontokban.
A területi küldöttválasztó gyűlésen jelenléti ívet kell felvenni. A területi küldöttválasztó
gyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttválasztási területhez tartozó tagok 50 %-a + 1 tag
jelen van.
A megismételt területi küldöttválasztó gyűlés az eredeti területi küldöttválasztó gyűlés kezdő
időpontját követően, ugyanazon a napon legkorábban egy órával későbbi időpontra,
legkésőbb 8 napon belül hívható össze. A megismételt területi küldöttválasztó gyűlés a
meghívóban szereplő napirendi pontokkal azonos napirenddel hívható össze. A megismételt
területi küldöttválasztó gyűlésen az eredeti napirendi pontokban lehet határozatot hozni.
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A megismételt területi küldöttválasztó gyűlés a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
A küldött visszahívása és a helyébe új küldött választása miatt összehívásra kerülő területi
küldöttválasztó gyűlés lebonyolítására ugyanezeket az eljárási szabályokat kell alkalmazni.
Küldöttnek az adott választási területhez tartozó bármelyik tag jelölhető. Az adott
küldöttválasztási területhez tartozó bármelyik tag jogosult küldöttjelöltet jelölni. A tag
jogosult több személyt is küldöttnek jelölni. A jelölő lap az Egyesület honlapjáról tölthető le,
ill. kérelemre az Egyesület postai úton megküldi az azt igénylő tag részére. A küldöttjelölt a
jelölő lapon aláírásával nyilatkozik a jelölés elfogadásáról.
A jelölés akkor érvényes, ha a jelölőlap legkésőbb az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlés
szavazási eljárásának megkezdéséig a levezető Elnök részére aláírva átadásra kerül.
A beérkezett érvényes jelölések alapján a küldöttjelöltekről a Területi Küldöttválasztó
Gyűlés helyszínén listát kell készíteni.
A küldöttek megválasztásának részletes eljárási szabályait a jelen Alapszabály 4 sz.
melléklete tartalmazza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
-

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít,
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy
alapítója,
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A területi küldöttválasztó gyűlésen a levezető elnök megválasztásáig az Igazgatótanács által
kijelölt tag elnököl. A jelenlévő tagok közül nyílt szavazással, egyszerű többséggel levezető
Elnököt és jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni,
melyet a levezető Elnök által felkért jegyzőkönyvvezető vezet. A jegyzőkönyvet a levezető
Elnök, a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
A budapesti régiók és a megyei küldöttválasztási területek küldöttje az a 25-25 küldöttjelölt
lesz, akik az adott területi küldöttválasztó gyűlésen titkos szavazással, a leadott érvényes
szavazatok közül a legtöbb szavazatot kapta és egyúttal a leadott szavazatok több mint felét
megszerezte.
A küldöttek megbízatása a megválasztásukat követő első Küldöttgyűlés napjától kezdődően 5
évre szól.
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A területi küldöttválasztó gyűlésen felvett jegyzőkönyvet a levezető elnök 3 munkanapon
belül megküldi az Egyesület ügyvezetőjének, aki a részére megküldött jegyzőkönyvek
szavazási eredményeit összesíti, a megválasztott küldöttekről országos egységes listát készít,
melyet az Egyesület a honlapján tesz közzé.
A küldött megbízatása megszűnik az Egyesületi tagsági jogviszony megszűnésével,
lemondással, visszahívással, ill. az Egyesület új Küldöttgyűlése alakuló ülésének a napján.
A küldött visszahívásának részletes szabályait a jelen Alapszabály 4. sz. mellékletének 10.
pontja tartalmazza.
A visszahívott küldött mandátuma az őt visszahívó területi küldöttválasztó gyűlés határozata
meghozatalának napján szűnik meg.
Amennyiben a Területi Küldöttválasztó Gyűlés által választott megyei küldött megbízatása
visszahívással szűnik meg, a küldöttet visszahívó Megyei Területi Küldöttválasztó gyűlés a
visszahívást követően azonnal új küldöttet köteles választani.

A visszahívott küldött helyébe csak abban a megyében tevékenységüket folytató tagok közül
választható új küldött, ahol a visszahívott küldött a tevékenységét folytatja.
6.5.

A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

-

az Alapszabály és mellékleteinek elfogadása, módosítása, a jelenlévő küldöttek
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával.
A jelen Alapszabály 9.1. pontjában
részletezett
rendelkezések
kizárólag
a
Felügyelet egyetértésével módosíthatók a tőketartalék; a lekötött tartalék; az értékelési
tartalék 20%-a; az eredménytartalék; a mérleg szerinti eredmény; és az alárendelt
kölcsöntőke tekintetében.
az Egyesület céljának (Alapszabály II. fejezet, 2.1. pontja) módosításához és az
Egyesület megszűnéséről szóló Küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
más biztosító egyesülettel történő egyesülésének vagy szétválásának elhatározása, a jelen
Alapszabály 11.1. pontjában foglalt feltételek szerint:
döntés a Kölcsönös Biztosító Egyesület biztosító részvénytársasággá történő
átalakulásáról a Küldöttgyűlés tagjai háromnegyedének a hozzájárulásával [Bit. 27. §
(2) bek.,]
az Egyesület Igazgatótanácsának megválasztása, tagjainak visszahívása, felmentése, a
tisztségviselők megválasztása, visszahívása, felmentése,
az Igazgatótanács éves beszámolójának megtárgyalása,
a Kárrendezési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése,
a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, felmentése elnöke beszámolójának
elfogadása,
az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztása, felmentése,
a tag kizárása,
az Egyesület hároméves stratégiájának és cselekvési tervének elfogadása
az Egyesület éves költségvetésének elfogadása, ennek részeként az, Igazgatótanács a
Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása, az előző évről szóló számviteli
beszámoló elfogadása,
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az Igazgatótanács ügyrendjének jóváhagyása,
döntés az Egyesület eredményének felhasználásáról,
az egyesületi tagdíj, és az egyszeri vagyoni hozzájárulás mértékének, ill. az egyesületi
nem biztosítási szolgáltatásoknak a meghatározása,
döntés a vezető tisztségviselők vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről,
Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület vezető
tisztségviselőivel vagy ezek közeli hozzátartozójával, ill. hozzátartozójával köt, ide nem
értve az ügyvédi felelősségbiztosítási szerződéseket.
a Küldöttgyűlés által hatáskörébe vont ügyek,
döntés az Egyesület megszűnése után fennálló vagyon felosztásáról
Az egyes tagoknak a jogutód részvénytársaság saját tőkéből történő vagyoni
részesedésének meghatározása a Kölcsönös Biztosító Egyesület átalakulása esetén a Bit.
alapján.
Amennyiben az Igazgatótanács a Küldöttgyűlést a Ptk. 3:81 § (1) bekezdés a)c).pontja alapján hívta össze (Alapszabály 6.7. pont) a küldöttek kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az
Egyesület megszüntetéséről dönteni.

Az Ügyvédi tevékenységről szó 2017.évi LXXVIII. törvény 14.§.(3) bekezdés b) pontja
szerint a Magyar Ügyvédi Kamara Szabályzatában határozza meg az ügyvédi
felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegét, valamint törvényben
nem szabályozott követelményeit.
A törvényben és a Magyar Ügyvédi Kamara Szabályzatában meghatározottak szerint
köteles a Küldöttgyűlés eljárni a biztosítási szolgáltatás mértékének meghatározása során.
6.6.

A tisztségviselők megválasztását megelőzően a Küldöttgyűlés jelölő bizottságot hoz létre,
ezek tagjaira az Igazgatótanács tesz javaslatot.
A jelölő bizottság által jelölt tisztségviselőkre és tagokra a küldöttek is javaslatot tehetnek.
A tisztségre megválasztottnak azt kell tekinteni, aki a határozatképes Küldöttgyűlésen a
jelenlévő küldöttek többségi szavazatát megkapta.
A megválasztott tisztségviselők visszahívására, felmentésére az Igazgatótanács teszi meg
minősített többséggel hozott javaslatát a Küldöttgyűlésnek.

6.7.

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

Az Igazgatótanács jogosult a viszontbiztosítási szerződés megkötésére.
Az Igazgatótanács jogosult az éves felelősségbiztosítási díj megállapítására
valamennyi biztosítási feltételre vonatkozóan, a biztosítási feltételben meghatározott
időszak figyelembevételével.
- A biztosítási feltételek megállapítása, ill. módosítása.
Ennek a három hatáskörének a gyakorlását az Igazgatótanács nem ruházhatja át.
Az Igazgatótanács a fenti döntéseiről a Küldöttgyűlést tájékoztatni köteles.
- Megállapítja a tagdíjból a segélyezésre (segélyek folyósítására) fordítható tárgyévi
összeg tervezett mértékét. Megválasztja a segélyezési tevékenységet irányító tagot és két
munkatársát.
- Az Igazgatótanács szükség szerint dönt az Alapszabály X. fejezetében részletezett
pótlólagos befizetésről és annak mértékéről abban az esetben, amennyiben a Kölcsönös
Biztosító Egyesület pénzügyi szükséghelyzetbe kerül.
- Az Igazgatótanács feladata a Területi Küldöttválasztó Gyűlések és a Küldöttgyűlés
összehívása, azok lebonyolítása
- az Igazgatótanács köteles a Küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az
Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
- Az Egyesület fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló éves jelentés közzététel
előtti jóváhagyása.
- Döntés az Egyesület biztosító részvénytársasággá történő átalakulásra vonatkozó
indítványról.
Az Igazgatótanács akkor határozatképes, ha legalább 5 tagja az igazgatótanácsi ülésen jelen
van.
Az Igazgatótanács határozatait - amennyiben a jelen Alapszabály másképp nem rendelkezik
- a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Minősített többségű határozat
meghozatalához az összes elnökségi tag kétharmadának / 6 tag/ szavazata szükséges.
Az Igazgatótanács minősített többséggel határoz:
- az Alapszabály Küldöttgyűlés elé terjesztésének elfogadásáról, tervezett módosításáról,
kiegészítéséről
- a Küldöttgyűlés elé terjesztendő éves beszámoló elfogadásáról, a beszámoló részeként az
Egyesület fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló éves jelentés jóváhagyásáról
- az Egyesület céljának megváltoztatására, kiegészítésére, módosítására vonatkozó
előterjesztésről
- a vagyonkezelő kiválasztásáról
- hatáskörei gyakorlásának átruházásáról
Az Egyesület biztosító részvénytársasággá történő átalakulására vonatkozó indítvány
elfogadásához (XI. fejezet 11.3.) az összes igazgatótanácsi tag négyötödének (7 tag)
szavazata szükséges.
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Ha az igazgatótanácsi ülés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt
ülést legkorábban a határozatképtelen ülést követően 8 napon belül össze kell hívni.
A megismételt ülés akkor határozatképes, ha az Igazgatótanács 5 tagja azon jelen van.
Az Igazgatótanács Elnökének törekednie kell a nyitott, szakmailag megalapozott vitákon
alapuló, kellő kritikai hozzáállással megvalósuló kiegyensúlyozott döntéshozatalra, továbbá
biztosítania kell a többségi állásponttól eltérő egyedi álláspont jegyzőkönyvben történő
rögzítését is, ha ezt a nemmel, vagy tartózkodással szavazó tag kéri.
Az Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a jelen
lévők nevét, a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat.
Az Igazgatótanács ülés tartása nélkül határozhat a következő esetekben:
Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az ülés összehívására jogosult vezető tisztségviselők
kezdeményezhetik oly módon, hogy az igazgatótanácsi ülésre szóló meghívó helyett a
határozat tervezetét küldik meg az Igazgatótanács tagjainak.
Az igazgatótanácsi tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolc
napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Igazgatótanács
összehívására jogosult vezető tisztségviselőknek.
A határozatot az Igazgatótanács akkor fogadhatja el, ha a tagok többsége (5 fő) írásban
(papír alapon, vagy elektronikus úton) azt közli az elnökkel vagy az ügyvezetővel, hogy a
kitűzött elnökségi ülés elé terjesztett döntési javaslattal egyetért, azt elfogadja. Ülés
megtartása nélkül dönt az Igazgatótanács a Küldöttgyűlés napirendjének kiegészítése
tárgyában. Azokban az ügyekben, amelyekben az Igazgatótanács 6, vagy 7 tagjának
egybehangzó szavazatával jogosult döntést hozni, ülés tartása nélkül nem határozhat.
Ha bármely igazgatótanácsi tag az ülés megtartását kívánja, az Igazgatótanács ülését az ülés
összehívására jogosult vezető tisztségviselőknek össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi
igazgatótanácsi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezető megállapítja a szavazás
eredményét és azt további három napon belül közli az Igazgatótanács tagjaival. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Az Igazgatótanács tagjai:
Elnök, Elnökhelyettes, Ügyvezető, a Kárrendezési Bizottság elnöke és további megválasztott
5 tag.
Az Igazgatótanács tagja az a nagykorú egyesületi tag lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet igazgatótanácsi tag az,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg
a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- akit az Egyesületnél az vezető állású tisztségéhez kapcsolódó feladatai ellátásától jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt.
- az a személy, akivel szemben az előző bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt
vádemelésre került sor, a büntető eljárás jogerős befejezéséig vezető állású személynek
nem választható meg. /Bit. 53. § (4) és (5) bek./
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Annak a megválasztott igazgatótanácsi tagnak
- akivel szemben a régi Btk. (1978. évi IV. törvény) XV. fejezetének VII. és VIII.
címében, XVII. és XVIII. fejezetében, vagy
- a Btk. XXVII, vagy XXXV – XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt
vádemelésre került sor, vagy külföldön az illetékes hatóság részéről vádemelésre került
sor olyan bűncselekmény miatt, amely az 1978. évi IV. törvény XVII., vagy XVIII.
- Fejezete szerint 2013. június 3-ig büntetendő volt, vagy a Btk. XXXV. – XLIII.
Fejezetében foglaltak szerint büntetendő, a büntető eljárás jogerős befejezéséig, vezető
állású tisztségéhez kapcsolódó feladatai általa történő ellátását fel kell függeszteni.
Az Igazgatótanács összehívása:
Az Igazgatótanácsot legalább negyedévenként az elnök az ügyvezetővel együttesen hívja
össze. A meghívót elektronikus levélben kell megküldeni, legkésőbb az ülés időpontját
megelőző 8. napig. Az Igazgatótanács ülésére a Felügyelő Bizottság elnökét és az Egyesület
egyéb vezetőit meg kell hívni.
Az Igazgatótanács három tagjának indítványára rendkívüli igazgatótanácsi ülést kell
összehívni. Az Igazgatótanács ülését akkor is össze kell hívni, ha a Küldöttgyűlés határozata
azt előírta.
Ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Küldöttgyűlés hagyja jóvá.
Az Igazgatótanács bármely tagja és az első számú vezető (ügyvezető) együttesen jogosultak
az Egyesület képviseletére – ide értve a pénzforgalmi számla feletti rendelkezést is.
Az Egyesület második ügyvezetője is jogosult az Egyesület képviseletére az Igazgatótanács
bármely tagjával együttesen.
6.8.

KÁRRENDEZÉSI BIZOTTSÁG
Elnökét és tagjait a Küldöttgyűlés választja 5 évre, nyílt szavazással. Tagjainak a
megbízatása az érintett személy elfogadó nyilatkozatával jön létre és a következő
Kárrendezési Bizottság megválasztásáig tart.
A Kárrendezési Bizottság feladata a jelen Alapszabály mellékletét képező ügyvédi
felelősségbiztosítási feltételek alapján az Egyesülethez benyújtott kárbejelentések elbírálása.
A Kárrendezési Bizottság a beérkezett kárigényt az ügy érdemi elbírálásához szükséges
összes iratnak és véleménynek a hozzá beérkezését követő 15 napon belül bírálja el. Az
elbírálást indokolt esetben további 15 nappal meghosszabbíthatja.
A bizottság elnökből és négy tagból áll.
A Kárrendezési Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Igazgatótanács hagyja
jóvá.
A Kárrendezési Bizottság szükség szerint ül össze, összehívásáról a bizottság elnöke
gondoskodik. A Bizottság határozatképességét és döntéshozatalának módját ügyrendje
szabályozza, mely a jelen Alapszabály 2. sz. melléklete.
A Kárrendezési Bizottság határozata ellen az érdekelt fél panasszal élhet a Panasz
Bizottsághoz. A Kárrendezési Bizottság a panasz beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül továbbítja a panasz beadványt az iratokkal együtt a Panasz Bizottság elnökéhez.
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6.9.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
A Felügyelő Bizottság az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének ellenőrzését ellátó
testület.
A Felügyelő Bizottság négy tagból áll, elnökből és három tagból.
Elnökét és tagjait a Küldöttgyűlés választja 5 évre, nyílt szavazással. Tagjainak a
megbízatása az érintett személy elfogadó nyilatkozatával jön létre és a következő Felügyelő
Bizottság megválasztásáig tart. A Felügyelő
Bizottság testületként jár el és jogosult
összehívni az Igazgatótanács ülését.
A Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatótanács ülésein.
A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú Egyesületi tag lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető
tisztségviselője.
A Felügyelő Bizottság feladata:
Ellenőrzi, hogy az Egyesület működése megfelel-e a jogszabályoknak, a Felügyelet
ajánlásainak, az Egyesület szabályzatainak és a jelen Alapszabályban foglaltaknak. Ellenőrzi
az Egyesület gazdálkodását.
A Felügyelő Bizottság évente köteles a Küldöttgyűlésen munkájáról beszámolni és
tájékoztatni a Küldöttgyűlést az Egyesület gazdálkodásáról.
A Felügyelő Bizottság az Egyesület pénzügyi és gazdasági ellenőrzését könyvszakértő
bevonásával végzi. A Felügyelő Bizottság jogosult szükség szerint külső szakértő
felkérésére, melynek költsége az Egyesületet terheli.
A mérleg auditálás eredményét a Felügyelő Bizottság terjeszti a Küldöttgyűlés elé saját
jelentésében elfogadásra.
A Felügyelő Bizottság legalább naptári negyedévente tart ülést. A Felügyelő Bizottság
ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, a meghívó elektronikus levélben történő
megküldésével, legkésőbb az ülés napját megelőző 8 nappal.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja az FB ülésen jelen
van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén, ha az
ülésen a Bizottság négy tagja van jelen, az Elnök szavazata szerinti döntést kell hozni.
A Felügyelő Bizottság Elnökének törekednie kell a nyitott, szakmailag megalapozott vitákon
alapuló, kellő kritikai hozzáállással megvalósuló kiegyensúlyozott döntés hozatalra, továbbá
biztosítania kell a többségi állásponttól eltérő egyedi álláspont jegyzők könyvben történő
rögzítését is, ha ezt a nemmel, vagy tartózkodással szavazó tag kéri.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság szükség esetében jogosult rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását
kezdeményezni az Igazgatótanács elnökénél. Amennyiben az Elnök a kérelem
kézhezvételétől számított 30 napon belül annak nem tesz eleget, úgy a Felügyelő Bizottság
jogosult a Küldöttgyűlés összehívására.
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6.10. PANASZ BIZOTTSÁG
A Panasz Bizottság feladata a Kárrendezési Bizottság határozata ellen benyújtott panaszok
elbírálása és a másodfokú határozat meghozatala.
A Panasz Bizottság elnökből és két tagból áll.
A Panasz Bizottság tagjai: az Egyesület Igazgatótanácsának elnöke, elnökhelyettese és az
Egyesület elsőszámú ügyvezetője.
A Panasz Bizottság elnökét a Bizottság tagjai maguk közül választják meg.
A Panasz Bizottság a döntését a Bizottság elnökének írásbeli előterjesztése (határozati
javaslat) alapján többségi határozattal hozza meg.
A Panasz Bizottság a panaszt az Egyesülethez történt beérkezést követő 30 napon belül
bírálja el.
A Panasz Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
A Panasz Bizottság valamely tagjának tartós akadályoztatása esetén helyette az
Igazgatótanács által kijelölt igazgatótanácsi tag jár el, az akadályoztatás megszűnéséig.

VII. FEJEZET
AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐINEK HATÁSKÖRE
7.1.

Az ELNÖK (az Igazgatótanács elnöke)
-

7.2.

összehívja az elnökségi ülést az ügyvezetővel együttesen
ellenőrzi az Alapszabály előírásainak betartását, továbbá a Küldöttgyűlés, ill.
Igazgatótanács határozatainak végrehajtását.
az elnök és az első számú vezető együttesen jogosult az Egyesület képviseletére
kiadványozási, utalványozási jogot gyakorol,
az Igazgatótanács jóváhagyásával visszterhes szerződést köthet az Igazgatótanács által
meghatározottak szerint,
az Igazgatótanács nevében összehívja az Egyesület Küldöttgyűlését,
javaslatot tesz a Küldöttgyűlés napirendjére,
elnököl a Küldöttgyűlésen és az elnökségi ülésen.
Az Egyesület első számú vezetője (ügyvezető) feletti munkáltatói jogokat az
Igazgatótanács Elnöke az Igazgatótanács által kijelölt bármely taggal együttesen
gyakorolja.

Az ELNÖKHELYETTES (az Igazgatótanács elnökének helyettese)
- helyettesíti az elnököt az általa meghatározott körben,
- Az elnökhelyettes és az első számú vezető együttesen jogosult az Egyesület
képviseletére.
- az Igazgatótanács által rábízott feladatokat ellátja.
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7.3.

Az ÜGYVEZETŐ
Az ügyvezető a biztosító vezetésére megválasztott, a biztosítóval munkaviszonyban álló első
számú vezető.
A biztosító első számú vezetője a biztosító munkaszervezetének irányítója.
Az ügyvezetőt az Egyesület Alapszabályában meghatározottak szerint az Egyesület
Küldöttgyűlése választja meg és munkaviszonyának időtartama addig áll fenn, amíg a
megválasztott tisztségét betölti.
Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács Elnöke az Igazgatótanács által
kijelölt bármely taggal együttesen gyakorolja.
A munkaszerződést az ügyvezetővel az Igazgatótanács elnöke köti meg.
A munkaviszonyára - a Bit. előírásain túlmenően - a Munka Törvénykönyvben a vezető
állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Az Ügyvezető:
- fenntartja az Egyesület működőképességét, ennek keretében folyamatosan intézi az
Egyesület ügyeit az elnökségi ülések között, az Igazgatótanács határozatainak
megfelelően,
- előkészíti az Igazgatótanács üléseit, a Küldöttgyűlést, biztosítja működésüket és
gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
- az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése, kiadványozási, utalványozási jogot
gyakorol, visszterhes szerződéseket köthet az Igazgatótanács jóváhagyásától függően, az
Igazgatótanács bármely tagjával az Egyesület képviseletére együttesen jogosult
- rendszeresen beszámol az Elnökségnek az elnökségi ülések között végzett munkáról,
- az Egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogot gyakorol,
- elkészíti és előterjeszti az Egyesület költségvetését a Küldöttgyűlésen,
- felel az Egyesület gazdasági ügyeinek, ügyvitelének folyamatos végrehajtásáért, az
Egyesületi vagyon kezeléséért,
- fenyegető fizetésképtelenség esetén meghozza, ill. kezdeményezi a szükséges
intézkedéseket,
- felelős az Egyesület ügyviteli és pénzügyi rendjéért, az irattározási szabályok
betartásáért
- összehangolja az Egyesület tisztségviselőinek tevékenységét
- gondoskodik a tagság nyilvántartásáról.
7.4.

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

7.5. Az Egyesület második ügyvezetőt foglalkoztat.
A második ügyvezetővel az Egyesület Igazgatótanácsának javaslatára határozatlan időtartamra
a munkaszerződést az Egyesület első számú vezetője (ügyvezető) köti meg.
A második ügyvezető munkafeladatait az első ügyvezető állapítja meg.
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Az Egyesület képviseletére - ideértve a pénzforgalmi számla feletti rendelkezést is – az
Igazgatótanács bármely tagjával együttesen jogosult.
7.6. Az Egyesület egyéb vezetői
- vezető aktuárius
- vezető jogász
- számviteli rendért felelős vezető
- belső ellenőrzési vezető (belső ellenőr)
- vezető kockázatkezelő
- megfelelőségi vezető
A biztosításszakmai vezetők a Bit. előírásának megfelelően munkájukat munkaviszony
keretében látják el.
A munkaszerződéseket velük az Egyesület elsőszámú vezetője (ügyvezető) köti meg. A
munkaszerződések megkötésénél alkalmazni kell a Bit. 53.§ (3)-(6) bekezdésében
meghatározott szabályokat.

A Bit. 49. § (3) bekezdése szerinti vezető állású személyek az első számú vezető helyettesei:
a második ügyvezető (számviteli rendért felelős vezető), és a vezető jogász.

VII/A. FEJEZET
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ KIZÁRÓ ÉS
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK.
7.1.

Az Egyesület vezető tisztségviselőjének közeli hozzátartozója és hozzátartozója /Ptk. 8:1. §.
(1) bek. 1. és 2. pontja/ az Igazgatótanács előzetes hozzájárulása alapján köthet valamely
tevékenyég ellátására megbízási, vagy egyéb szerződést az Egyesülettel.

7.2.

Az Egyesület vezető tisztségviselője nem vállalhat az Üttv. 2.§ (1) bekezdés a) - f)
pontjaiban részletezett tevékenységet az Egyesülettel szemben. Ez a szabály vonatkozik arra
a gazdálkodó szervezetre (Pp. 7.§ (1) bekezdés 6. pont) is, melyben az Egyesület vezető
tisztségviselője, közeli hozzátartozója, vagy hozzátartozója részesedéssel rendelkezik.

7.3.

Az Egyesület vezető tisztségviselője nem folytathat az Egyesület céljaival, érdekeivel
ellentétes tevékenységet.
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VIII. FEJEZET
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, AZ ALAPSZABÁLY
MELLÉKLETEI
8.1.

A biztosítási szolgáltatásokat - a jelen Alapszabály 1. sz. melléklete – az Egyesület ügyvédi
felelősségbiztosítási feltételeiben foglaltak tartalmazzák.
A jelen Alapszabály X. fejezete rendelkezik a tagok szükségessé váló pótlólagos befizetési
kötelezettségéről.
Az Alapszabály további mellékletei:
2. sz. melléklet: Kárrendezési Bizottság Ügyrendje,
3. sz. melléklet: Segélyezési Szabályzat,
4. sz. melléklet: Választási Szabályzat.

IX. FEJEZET
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
9.1.

Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik.
Az Egyesület tevékenységénél és a szolgáltatásánál nem térhet el a Bit. rendelkezéseinek
betartásától (biztosítástechnikai tartalékok, azok képzése, szavatoló tőke nagysága).
Az Egyesület tevékenysége során nem térhet el a Bit. rendelkezéseitől. Az Egyesület a saját
tőke terhére kizárólag olyan mértékben teljesíthet kifizetést, amelynek következtében a
szavatoló tőke összege nem csökken a minimális szavatoló tőke szintjének kétszerese alá; a
Biztosító Egyesület megszűnése esetén akkor, ha a Biztosító Egyesület egyéb
kötelezettségeit rendezte.

9.2.

Az egyesületi tagok az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.

9.3.

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

9.4. Abban az esetben, ha az Egyesület magánszemély tagja (alkalmazott ügyvéd)
az
Egyesület jogi személy tagjával fennálló munkaviszonyát megszűnteti, vagy az Egyesületből
kilép, előre hozzájárul ahhoz, hogy a jogi személy által a javára teljesített
befizetések
engedményezés útján - a jogi személyre visszaszármazzanak.
9.5.

-

Az Egyesület Igazgatótanácsa minősített többséggel (az összes igazgatótanácsi tag
kétharmadának,6 tag egyetértésével) jogosult dönteni az Egyesület vagyonának
beruházásáról, vagy befektetéséről.
A befektetések során az Igazgatótanács a Bit. befektetési szabályai adta keretek között
köteles eljárni.
Az Igazgatótanács a döntéséről a Küldöttgyűlésnek beszámolni köteles.
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Az eredmény felhasználás elvei
9.6.

Az Egyesület eredményének felhasználása során elsősorban az Egyesület biztonsági tőke
szükségletét kell kielégíteni. Ennek képzésénél a Bit. rendelkezéseit be kell tartani. Az
Egyesületnek teljesítenie kell a Szolvencia II. Uniós Irányelvben, a Bit.-ben és a vonatkozó
jogszabályokban, Felügyeleti ajánlásokban megállapított szabályok szerinti szavatoló tőke
és biztosítástechnikai tartalékok szerinti tőkemegfelelést. Ennek a kötelezettségnek a
teljesítésén felül keletkező eredmény fektethető be az Egyesület Befektetési Szabályzatában
foglaltak szerint.

9.7.
Azoknak a tagoknak, akik a tárgyévet megelőző, a külön szabályzatban meghatározott
naptári időszakban érvényes biztosítási szerződéssel rendelkeztek és folyamatosan
kármentesek voltak, az Egyesület kármentességi díjengedményt nyújt az e célra képzett
tartalék terhére.
A kármentességi díjengedmény rendszerét, jogosulti körét az Igazgatótanács
szabályzatban állapítja meg. A díjengedmény mértékét az Igazgatótanács évente
határozza meg. Az Igazgatótanács által elfogadott határozat a szabályzat melléklete.
A díjengedmény mértékének meghatározása szempontjából a tag érvényes ügyvédi
felelősségbiztosítási feltételét kell figyelembe venni. A díjengedményt az Egyesület
elsősorban díjjóváírással teljesíti.
9.8.

Az Igazgatótanács a vétlen károsultak kártalanítása érdekében a MÜK által létrehozandó
Ügyfélvédelmi (Kártalanítási) Alaphoz történő hozzájárulás tervezett összegéről dönthet. A
hozzájárulás tervezett összegét az Igazgatótanács minősített többséggel (az összes
igazgatótanácsi tag kétharmadának /6 tag/ egyetértésével) évente jogosult meghatározni a
beszámolási időszakra vonatkozó előzetes mérlegadatok figyelembevételével.
A tárgyévi tervezett összeget az Igazgatótanács az éves költségvetési javaslat részeként
terjeszti a Küldöttgyűlés elé.

9.9.

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

XI. FEJEZET
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
11.1. Az Egyesület megszűnik:
- a Küldöttgyűlés döntése alapján részvénytársasággá történő átalakulással, jogutódlással,
- a Küldöttgyűlés döntése alapján az Egyesület megszűnésének kimondásával,
- bírósági feloszlatással,
- a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen bíróság általi megszüntetéssel, vagy
megszűnésének bírósági megállapításával és a nyilvántartásból törlik.
A Küldöttgyűlés az Egyesület megszűnését, vagy más egyesülettel való egyesülését abban esetben
mondhatja ki, ha a Küldöttgyűlés tagjainak legalább háromnegyede (38 fő) ahhoz hozzájárult.
A Biztosító Egyesület feloszlása esetén a tagok biztosítási jogviszonyáról a Küldöttgyűlésnek a
megszűnésre vonatkozó döntésében kell rendelkezni.
11.2. Az Egyesület átalakulásához (egyesülés, szétválás, részvénytársasággá történő átalakulás) a
Felügyelet engedélye szükséges /Bit. 237.§ (1) bekezdés i) pont /
11.3. A Kölcsönös Biztosító Egyesület biztosító részvénytársasággá történő átalakulása:
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11.3.1. Az Igazgatótanács– miután megelőzően az arra vonatkozó négyötödös többséggel (6.7.
pont) meghozta a részvénytársasággá történő átalakulásra vonatkozó indítványt, határozatát a Küldöttgyűlés átalakulást előkészítő első ülése elé terjeszti a Bit. - ben
foglaltak szerint. Ennek keretében 60 nappal ez előkészítő ülés előtt intézkedik arról, hogy
az Egyesület honlapján és két országos napilapban hirdetmény jelenjen meg az Egyesület
részvénytársasággá történő átalakulásával kapcsolatban. A hirdetményben az
Igazgatótanács felhívja a tagokat, hogy a Küldöttgyűlés átalakulást előkészítő ülését
megelőző 30. napig van lehetőségük nyilatkozni arról, ha nem kívánnak a létrejövő biztosító
részvénytársaság tagjává válni.
Az Igazgatótanács köteles olyan indítvány terjeszteni a Küldöttgyűlés előkészítő ülése elé, amely
tájékoztatást ad az átalakulással elérni kívánt gazdasági célról, valamint az ahhoz szükséges
eszközökről és az Egyesületi tagok, ill. a munkavállalók jövőbeni helyzetéről, továbbá ismerteti az
indítványozók és az Igazgatótanács álláspontját.
A Küldöttgyűlés az előkészítő ülésen hozott, az átalakulásról szóló első döntésének tartalmaznia
kell:
- az átalakulás szándékát
- az átalakulást kezdeményező Egyesület és a létrejövő Rt. nevét, székhelyét,
- a létrejövő Rt-ben résztvevő egyesületi tagok adatait
- az átalakuló Egyesület és létrejövő Rt. vagyonmérleg tervezetének fordulónapját,
- az átalakulásban érintett könyvvizsgáló adatait.
Az átalakulásról szóló második döntésnek tartalmaznia kell:
- az átalakuló Egyesület és a létrejövő Rt. vagyonmérleg tervezetének elfogadásáról szóló
döntést,
- a létrejövő Rt. Alapszabályának tervezetét,
- az átalakulás időpontját,
- a létrejövő Rt. vezető tisztségviselőinek /Igazgatótanács és Felügyelő Bizottság tagjai/
nevét és lakóhelyét
- a megszűnő Egyesület vagyonmérleg - tervezete alapján az Rt. egyes tagjainak vagyoni
részesedésére jutó saját tőke értékét és az annak megfelelő részvény névértéket,
- a részvények darabszámát, névértékét, az egyes részvényfajták ismertetését.
11.3.2. Az Egyesület vagyonából az átalakulást elhatározó Küldöttgyűlés napján tagsági
jogviszonyban álló minden tag egyenlő mértékben részesül.
11.4. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a Biztosító Egyesület vagyona
felosztásának elvei:
o az Egyesületnek az ügyvédi felelősségbiztosítási szerződésből származó
kötelezettségeivel szemben a felszámolási költségeknek elsőbbsége van
o a biztosítási szerződésből származó kötelezettségeket az I. – II. – III. Biztosítási
Feltételek szerinti szerződésből származó kötelezettségek sorrendjében kell
kielégíteni.

30
Az Egyesület tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyonát egyenlő arányban kell
felosztani azok között a tagok között, akik az Egyesület törlése napján az Egyesület tagjai
voltak. /Ptk. 3:85.§ (1) bek./
A felosztást minden esetben
rendezésének elsőbbsége.

megelőzi

a

biztosítási

szerződési

kötelezettségek

11.5. Az Egyesület megszűnése esetén a biztosítási szolgáltatások további alakulását az
egyes felelősségbiztosítási feltételek előírásai tartalmazzák.
11.6. Az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag az Egyesület jogutód
nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e- minőségükben az
Egyesületnek okozott károk miatt kártérítési igényt érvényesíthet a Ptk. 3:86. § (1) bek.
alapján.
XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. Az Egyesület azt követően kezdte meg működését, hogy a Fővárosi Bíróság 9.Pk.66887/1. sz.
végzésével 1991. szeptember 3-án nyilvántartásba vette.
Az Egyesület rendelkezik a Bit. 1. sz. mellékletének A) részében meghatározott nem
életbiztosítási ág ágazati besorolás szerinti 13. Általános felelősség művelésére vonatkozó
Felügyeleti tevékenységi engedéllyel.
12.2. Az Egyesület a jelen Alapszabály 1. sz. mellékletét képező ügyvédi felelősségbiztosítási
feltételekre viszontbiztosítási szerződést kötött.
12.3. A Kölcsönös Biztosító Egyesület szakmai felügyeletét a biztosítási tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII. törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank látja el.
Az Egyesület törvényességi felügyeletét a Fővárosi Törvényszék látja el.
12.4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Biztosítási tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII törvény, az Egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Ptk.
szabályai alkalmazandók.

12.5 Az Egyesület Küldöttgyűlése 2018. május 14. napján módosította és kiegészítette az
Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. Az Alapszabály módosított és
kiegészítő rendelkezései 2018. május 14. napján lépnek hatályba.
Budapest, 2018 május 14.

Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete

