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Tisztelt Küldöttgyűlés!

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Igazgatótanácsa 2021. évi
tevékenységéről szóló

beszámolóját

az alábbiak szerint terjeszti a t. Küldöttgyűlés elé:

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

Ez a Beszámoló az Egyesület honlapján közzétételre kerül.
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I.
Az Egyesület stratégiája
Az Egyesület hároméves (2021-2023) stratégiájának és cselekvési tervének időarányos
teljesülése 2021-ben
A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) az
Igazgatótanács és a Küldöttgyűlés döntései alapján 2021 tavaszán meghirdette a 2021-2023-as
időszakra vonatkozó stratégiai tervét.
A tervben szereplő fejlesztések fő célja, hogy a MÜBSE a változó körülmények között is a
magyar ügyvédi kar megelégedésére folytassa tevékenységét, miközben folyamatosan
korszerűsíti termékkínálatát, működését és őrizze meg a hosszú távon is biztonságos működést
garantáló tőkehelyzetét.
Az alapvető cél természetesen továbbra is az Egyesület hatékony és eredményes működése,
piaci részesedésének megtartása az általa kezelt biztosítási szerződések értékének növelésével
oly módon, hogy az ügyvédség és a tagság érdekében való működés fedezete tovább
emelkedjen.
Célunk az, hogy a tervidőszak végére
az Egyesület piaci részesedése a 2020. év végi szinten maradjon,
a magasabb értékű (nem a törvényi minimumfedezetet nyújtó) szerződések aránya érje
le a 25%-ot darabszámban és díjbevételben egyaránt, (az I-ING rendszernek a
tervidőszakban tervezett bevezetésének elmaradása esetén a jelzett értékek
alacsonyabban, 15% körül alakulhatnak)
az éves működési fedezet 100 millió Ft-tal növekedjék a tervidőszak végére.
A stratégia az alábbi fő területekre fókuszál:
•
Társadalmi szerepvállalás elsősorban a fenntartható működés érdekében
•
Értékteremtés a teljes ügyvédi kar érdekében
•
Az ügyfelek és a tagság irányába végzett tevékenységek folyamatos fejlesztése
•
A károsultak nehézségeinek egyszerű és korrekt megoldása
•
A munkatársak munkakörülményeinek folyamatos javítása a biztonságra és a
motivációra irányuló kiemelt figyelemmel.
A fenti célok eléréséhez 14 fejlesztési projekt került megfogalmazásra. Ezek státuszát,
eredményeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
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Téma

Kezdés

Befejezés

Státusz

A fejlesztés folyamatban, a termékkoncepciót a
Ügyvédi felelősségbiztosítási
2022. 03. havi IT ülésen mutattuk be, a
4.1.1. termékek fejlesztése
2021. 06.01. 2022.09.30 véglegesítés 06. hóban várható.
A
károkozási
cselekményeknek
a
korábbiaknál
részletesebb
monitorozása
a
szakmai
továbbképzések pozitív és a
külső körülmények (kiemelten
a COVID járványhelyzet)
Az elemzés elkészült, annak eredményeit a
negatív hatásainak elemzésére
termékfejlesztési és kárrendezési munkában
4.1.2. alapozva.
2021. 06.01. 2021.12.31. hasznosítjuk.
Az együttműködő külső partnerekkel abban
állapodtunk meg, hogy 2022-ben új termék
fejlesztése helyett a már bevezetett baleset- és
egészségbiztosítások fokozott promóciójára
2021. 09.01. 2022.09.30. fókuszálunk.

4.2.

A tagoknak kínált csoportos
személy- és vagyon
biztosítások módosítása és
bővítése

4.3.

A beavatkozásra érdemes esetek kiválasztásának
módszertana beépítésre került a szabályozásba,
amelyet a 2022. 03. havi IT ülés elé terjesztünk.
A beavatkozásban közreműködő ügyvédi irodák
Az
ügyfelek
peres
számát bővítettük, számukra új szerződéses
(beavatkozói) támogatásának
konstrukciót
és
minőségi
kritériumokat
erősítése
2021. 06.01. 2021.11.30. dolgoztunk ki.

4.4.

2021.04.01.

A projekt során több, a folyamatot gyorsító
szabályt építettünk be a Kárrendezési Bizottság
Ügyrendjébe, annak módosításával a projekt
2021.05.31. 2021. június 21. napjával befejeződött.

2021.09.01.

A projekt tervezése elindult, azonban
megállapításra került, hogy az szorosan
összefügg a honlap és a Portál fejlesztéseit célzó
2022.06.30. projektekkel, így a határidőt módosítani kell.

2021.09.01.

2021 végével újabb 2 db (összesen már 4 db) új
tematika érhető el, 18 kreditpont szerezhető. A
Borsod megyei Ügyvédi Kamarával közösen
videora rögzítendő előadást készítettünk elő, az
ügyvédi felelősség és annak biztosítása
2022.11.30. témájában.

4.5.

4.6.

A kárrendezési folyamat
gyorsítása

A kárrendezési folyamat
követhetősége

A műhibák elkerülését és a
kreditszerzést célzó oktatási
tevékenység fejlesztése
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A honlap és az Ügyvédportál
optimális mobil
4.7.1. elérhetőségének megoldása 2022.01.01.

2022.11.30. A projekt tervezése és végrehajtása elindult.

4.7.2. A honlap technikai megújítása 2022.01.01.

2022.11.30. A projekt tervezése és végrehajtása elindult.

2021.09.01.

A
kapcsolatfelvételt
követően
2021.
novemberben a tagozattal közösen a tagok
számára rendezvényt szerveztünk, amelyen az
ügyvédi felelősség és annak biztosítása kérdéseit,
továbbá a MÜBSE szolgáltatásait ismertettük,
kérdések, válaszok formájában. Megállapodtunk
2022.10.31. abban, hogy a rendezvényt évente megismételjük.

2021.06.01.

4 detektált probléma közült három megoldásra
került. Az e-mailek hatékonyságának javítására
képzést alakítottunk ki, melyet praktikussági
okokból 2022. II. negyedévére ütemeztünk.
Kialakítottuk a kommunikáció optimális
2021.12.31. mátrixát, ezeket folyamatosan alkalmazzuk is.

2021.06.01.

A rendszer kialakítása, a tiszteletdíjasok körének
3 fővel bővítése és új tiszteletdíjak
2021.10.31. kommunikálása megtörtént. A projekt lezárható.

A MÜBSE irodai működése a
4.11.1. fenntarthatóság érdekében
2021.06.01.

A MÜBSE működésének karbonsemlegesítése
2022-re – a hazai biztosítási piacon elsőként - off
set módszerrel megtörtént, egy magyar cég
(GREP)
energiamegtakarítási
projektjét
támogattuk karbonkredit vásárlásunkkal. Az
energia megtakarítást célzó további műszaki
megoldásokra ajánlatokat kaptunk, a munkákat
2022.12.31. 2022. I. félévében végezzük el.

A fenntarthatósági célok
beépítése a befektetési
4.11.2. folyamatokba

A
saját
kezelésű
portfólió
„zöld”
államkötvényekkel
bővült.
2021
végén
befektetési állományunk 1 %-a már a
2022.06.30. fenntarthatóságot célzó volt.

4.8.

Kapcsolat erősítése az
Ügyvédjelölti Tagozattal

4.9.

Belső kommunikáció
fejlesztése

4.10.

A javadalmazási rendszer
kiterjesztése

2021.04.01.

Összességében megállapítható, hogy a kijelölt feladatok teljesítése megfelelő ütemben halad.
A 14 projekt közül négy 2021. végén sikeresen lezárult, a többin pedig a meghatározott
ütemterv szerint dolgozunk, számottevő késedelem nem tapasztalható és az elvégzett munkák
eredménye az előzetesen kijelölt céloknak megfelel.
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A számszerűsített fő célok állása a 2020. évihez képest:
- Az Egyesület piaci részesedése nem számottevő mértékben, 0,6 %-kal 88.4 %-ra
csökkent 2021 végére,
- A magasabb értékű biztosítási szerződések száma 5 %-kal emelkedett 2021 végére,
arányuk a teljes állományban pedig 11,5 %-ról 12 %-ra nőtt, az állomány egészének
növekedése miatt.
- A működési fedezet 66,6 millió Ft-tal növekedett 2021 végére.

II.
Az Egyesület gazdálkodása
Az Egyesület tárgyévi bevétele az éves biztosítási díjbevételből, a tagdíjakból, az egyszeri
vagyoni hozzájárulásból, valamint a befektetett eszközök hozadékából, kamatbevételekből áll.
2021-ben az alapbiztosítások és a kiegészítő biztosítások éves díja sem változott. A bruttó
biztosítási díjbevétel 73.610 e forinttal, míg a nettó bevétel 42.531 e forinttal nőtt az előző
időszakhoz képest.
A díjbevételek növekedésének oka, hogy 2020-ban több mint 3000, negyedéves díjfizetést
választó tagunk élt az Igazgatótanács által, a COVID járványhelyzet miatt lehetővé tett
díjmérséklési lehetőséggel. 2021-ben az éves díjfizetési gyakoriságot választó tagjaink esetében
is választható volt a díjfizetési kedvezmény, de kisebb létszámukból adódóan a díjbevételt a
beszámolási időszakban ez mindössze 22 M Ft-tal csökkentette, szemben a 2020-ban elszámolt
81 M Ft-tal.
A tagdíjbevétel összege 132.755 e Ft, az egyszeri vagyoni hozzájárulás összege 5.280 e Ft volt
2021-ben.
A befolyt díjbevételt a károk és a kártartalékok fedezetére fordítottuk, a fennmaradó összeget
pedig díjkedvezmények és szolgáltatások (segélyezés, kamarai támogatások, csoportos
balesetbiztosítás, kármentességi díjkedvezmény) formájában visszaforgattuk a tagság részére.
A költségek teljes összege 28 M Ft-tal nőtt 2020-ról 2021-re, a beszámolási időszakban 503.7
M Ft volt. Az 5.9%-os növekedést főként bérfejlesztés, az informatikai eszközökhöz
kapcsolódó amortizáció, valamint néhány igénybe vett szolgáltatás (postaköltség, szakértői
díjak) indokolta. Csökkent ugyanakkor a segélyezéshez és a befektetésekhez kapcsolódó kiadás
összege.
2021-ben változott a költségfelosztás módszere, emiatt az igazgatási költség soron jelentős
növekedés (201 M Ft-ról 286 M Ft-ra) figyelhető meg. Ez a növekedés csak a felosztás
technikájának változásából adódik, mivel korábban a központhoz kapcsolódó költségek is
felosztásra kerültek a bérek arányában. Összességében a költségek mindössze 5.9%-kal (475.7
M Ft-ról 503.7 M Ft-ra) emelkedtek a fentebb említett okok miatt.
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Az Egyesületi vagyon része a pénzkihelyezésből keletkező hozadék (kamatok és
árfolyamnyereség). Az Egyesület befektetett eszközeinek portfoliókezelését a Generali
Alapkezelő Zrt. és az MKB Pannónia Alapkezelő Zrt. végzi.
A kedvezőtlen piaci környezetben a hozamok növelése érdekében az Egyesület portfolió
átalakítást, diverzifikációt hajtott végre 2021-ben. Az árfolyamveszteség ennek következtében
jelentősen meghaladta a tervezett összeget. A pandémia és a geopolitikai helyzet miatt további
átalakítások váltak indokolttá, hogy a lejáratkori veszteségeket elkerülje a Biztosító. Emiatt már
2021 során több értékpapír esetében a lejáratig tartás mellett döntött az Ügyvezetés.
2019-2021 években az alábbiak szerint alakult az Egyesület vagyoni helyzete:
Év
Biztosítási díjbevétel:
Tagdíjbevétel:
Egyszeri vagyoni hozzájárulás:
Kamatbevétel és árfolyamnyereség:
December 31-én likvid pénzeszközök
összege:
A viszontbiztosítónak fizetett éves
díj:
Viszontbiztosítótól kapott jutalék
Egyesületnél maradó díjbevétel:
Működési költség
Eszközállomány:
Kármentességi
fordított összeg:

díjengedményre

Tételes függőkár tartalék:
IBNR tartalék (be nem jelentett késői
károk tartaléka)
Törlési tartalék:
Biztonságtechnikai tartalék:
Az Egyesület tőkéje:
Jegyzett tőke, alapító tőke:
Tőketartalék:
Eredménytartalék:
Adózott eredmény:
Saját tőke:

2021
1.246.073 e Ft
132.755 e Ft
5.280 e Ft
246.528 e Ft

2020
1.172.463 e Ft
132.602 e Ft
4.992 e Ft
242.991 e Ft

2019
1.240.534 e Ft
132.224 e Ft
5.004 e Ft
464.246 e Ft

93.279 e Ft

62.050 e Ft

95.305 e Ft

492.706 e Ft

554.370 e Ft

182.015 e Ft
722.288 e Ft
503.754 e Ft
8.498.030 e Ft

181. 215 e Ft
679.757 e Ft
475.701 e Ft
8.233.855e Ft

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

265.589 e Ft

281.811 e Ft

284.516 e Ft

338.793 e Ft

288.977 e Ft

301.363 e Ft

2.626.050 e Ft

2.578.564 e Ft

2.485.079 e Ft

63 e Ft
3.290.832 e Ft

1.089 e Ft
3.203.077 e Ft

73 e Ft
3.143.234 e Ft

500 e Ft
121.188 e Ft
4.445.623 e Ft
142.598 e Ft
4.709.909 e Ft

500 e Ft
115.908 e Ft
4.233.068 e Ft
212.555 e Ft
4.562.031 e Ft

500 e Ft
110.916 e Ft
3.989.684 e Ft
243.384 e Ft
4.344.484 e Ft

523.785 e Ft
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A táblázat adataiból megállapítható, hogy 2021-ben az elért adózott eredmény 142.598 e Ft
volt, mely a saját tőkét növelte az egyszeri vagyoni hozzájárulással együtt. Az Egyesület
tartalékai garantálják a biztonságos működést.
A Biztosító Egyesület tőkehelyzete szilárd. Ezt támasztja alá a fizetőképességről és a pénzügyi
helyzetről szóló 2021. évi jelentés, mely a Beszámoló 3. sz. melléklete. A biztosítástechnikai
tartalékok 2021-ben, a korábbi évekhez hasonlóan megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
Portfóliókezelés útján befektetett pénzeszközök (Generali Alapkezelő és MKB Pannónia
Alapkezelő), valamint az MKB Banknál kezelt értékpapír számlákon 2021.12.31-én az alábbi
könyv szerinti értékkel rendelkezett az Egyesület:

Portfoliókezelés
Saját kezelés
Összes befektetés könyv szerinti értéke

2021.12.31.
5.251.111 e Ft
2.933.131 e Ft
8.184.242 e Ft

A pénzvagyonon kívül az Egyesületi vagyon része az ingatlanállomány, mely tevékenységünk
működési feltételeit biztosítja. Könyv szerinti értéke 61.778 e Ft, piaci értéke az ingatlanárak
emelkedése miatt tovább nőtt.
Az Egyesület tárgyi eszköz állományának értéke 11.323 e Ft. Ez elsősorban a számítógép
rendszerből áll. Az immateriális javak értéke könyv szerint 31.685 e Ft, mely nagyrészt a saját
fejlesztésű szoftvereket tartalmazza.

III.
Az Egyesület befektetési tevékenysége
Az Egyesület Igazgatótanácsa a 2021. április 26-i ülésén elfogadta a Biztosító befektetési
politikájának módosítását, mely 2021. május 1-től vált hatályossá és főbb szempontjai a
következők:
 az Egyesület befektetett pénzügyi eszközeinek maximum 35 %-át saját, 65 %- át pedig
idegen (portfóliókezelő) kezelésben tartja névérték alapon számítva (gyakorlati
szempontok miatt a +/- 2%-os tartományban való eltérés megengedett)
 mindkét portfoliókezelő az állományának legalább 80 %-át konzervatív befektetési
eszközökbe fekteti (magyar állampapír). Az idegen kezelésben tartott befektetett
eszközállomány maximum 20 %-a azonban hozamorientáltan, vállalati kötvények,
hozamgarantált és fenntarthatósági célokat szolgáló eszközalapok vásárlásaival kerül
kialakításra.
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az Egyesület a befektetések tekintetében a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási
szempontokat („Environment, Social, Corporate Governance” - ESG kritériumok) is
figyelembe veszi a döntéshozatal során.

Az Egyesület befektetési állománya 2021 végén az alábbiak szerint alakult:
Befektetések megoszlása
Saját kezelésben tartott eszközök
Portfoliókezelésben tartott
eszközök
Összesen

Névérték Megoszlás Névérték Megoszlás
2021 (eFt)
2020
2020 (eFt)
2021
2 714 500
35,56%
1 818 140
24,91%
4 918 872

64,44%

5 480 376

75,09%

7 633 372

100,00%

7 298 516

100,00%

1. Saját kezelésben tartott portfolió 2021-ben
Az Egyesület a fentiek értelmében 2021-ben átalakította portfoliója szerkezetét. Elsőként
tőketranszfereket hajtottunk végre a portfoliókezelőktől a saját kezelésű értékpapír számlák
felé, ezzel a portfoliókezelési díjak csökkentek, és a saját kezelés aránya a korábbi 25%-ról a
befektetési politikában megengedett 35% körüli szintre emelkedett.
A kezelők közötti átcsoportosítás eredményeként a lejáratig tartott eszközök saját kezelésbe
kerültek. Az Igazgatótanács 2020-as döntése értelmében a számviteli politika kiegészítésre
került azzal a lehetőséggel, hogy az Ügyvezetők beszerzéskor, illetve minden üzleti év elején a
piaci tendenciák alapján dönthetnek a befektetett pénzügyi eszközök lejáratig tartása vagy
forgatási célú besorolása mellett.
2021 végén könyv szerinti érték alapon a befektetett pénzügyi eszközök kb. 13%-a szerepelt a
lejáratig tartott értékpapírok kategóriájában. Az elmúlt időszakban mind a pandémia okozta
magas infláció, mind a kedvezőtlen geopolitikai változások a piaci árfolyamok romlását vonták
maguk után. A piaci értékek csökkenése a meglévő eszközök értékesítését csak realizált
árfolyamveszteség mellett tenné lehetővé, ezért 2022 első negyedévében az Ügyvezetés döntött
a meglévő államkötvények jelentős részének lejáratig tartása mellett.
2. Portfoliókezelésben tartott eszközök 2021-ben
A 2021. május 1-től érvényes befektetési politika értelmében a portfoliókezelésben lévő
eszközök maximum 20%-a fektethető be kötvény-, és részvényesalapokba, vállalati
kötvényekbe.
Ennek megfelelően az MKB Pannónia Alapkezelővel kötött szerződés 2021 májusában
felülvizsgálatra került, és a portfoliókezelésben tartott állományba beemelésre került néhány
befektetési alap, illetve vállalati kötvény. Ezek aránya névérték alapon 2021 végén elérte a
10%-ot, szemben a 2020-as év 1,82%-ával szemben.
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Befektetési jegy és vállalati kötvény

2021.12.31

Névérték (eFt)
Aránya a portfoliókezelésen belül

528 822
10,75%

2020.12.31
99 966
1,82%

A pandémia, gyorsuló infláció miatt az államkötvények esetében az árfolyamok romlottak,
ezért a piaci értékek jelentősen a könyv szerinti érték alá estek.
Az újonnan vásárolt (és egy korábbi Generalis) befektetési alapok és vállalati kötvények
esetében az árfolyamok 2021-ben még felfelé mozogtak, a bekerülési értékhez képest a piaci
értékek 1%-kal magasabbak, mint a könyv szerinti értékük.

Államkötvények
Befektetési alapok
Összesen:

Könyv szerinti érték
2021.12.31
4 564 395 814
686 715 018
5 251 110 832

Piaci érték

2021.12.31
4 127 447 831
690 998 055
4 818 445 886

3. Fenntarthatósági célt szolgáló eszközök 2021-ben
A befektetési stratégia további célja, hogy a befektetett tőke gyarapítása mellett a rendelkezésre
álló pénzeszközök megfelelő allokálásával elősegítse egy fenntarthatóbb jövő megteremtését.
Fenntarthatóságot szolgáló
befektetés
Zöld államkötvény névértéke (eFt)
Aránya a saját kezelésen belül
Aránya a teljes portfolión belül

2021.12.31
92 410
3,40%
1,21%

2020.12.31
0,00%
0,00%

Mivel a Biztosítási Törvény 222. §-a szerint „Biztosító számviteli biztosítástechnikai
tartalékának fedezetét nem képezheti a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap
által kibocsátott befektetési jegy”, a portfoliókezelők esetében „zöld” befektetési alapok
beszerzésére még nem került 2021-ben. Termékfejlesztőik folyamatosan dolgoznak az ESG
kritériumokat teljesítő, nem származtatott termékek kidolgozásán, illetve a piaci lehetőségeket
is aktívan nyomon követik.
Ugyanakkor a saját kezelés esetében a „zöld” portfolió további bővítése történt meg 2022
februárjában. A 2051-es lejárat mellé 2032-es zöld államkötvény került beszerzésre, melyek
együttesen a saját kezelésű portfolió 8,37%-át, a teljes befektetési állomány 3%-át teszik ki.
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IV.
Az Egyesület tagjai
Az Egyesület létszámadatai 2021. évben az alábbiak szerint alakultak:
A teljes egyesületi taglétszám 2021. január1. napján
Aktív létszám 2021. január 1. napján

11.475 fő
10.595 fő

Teljes egyesületi taglétszám 2021. december 31. napján
Aktív létszám 2021. december 31. napján
/Biztosítási állomány/

11.495 fő

Szünetelő tag
Tagok létszámának változása
Aktív tagok létszámának változása

10.690 fő
805 fő
20 fő
95 fő

2021. évben törléssel összesen 450 jogviszony szűnt meg, ebből 44 egyesületi tag hunyt el.
2021. évben 16 biztosított jogviszonya szűnt meg díj nemfizetés miatt.
A belépő új tagok száma 749 fő volt.
Az alkalmazott ügyvédek száma 346 fő volt.
Az Egyesület megtartotta vezető pozícióját az ügyvédi felelősségbiztosítási piacon, piaci
részesedése 88,4% volt 2021. évben.
A törlési jogcímek megoszlása 2021. január 1. és 2021. december 31. között:
Törlési jogcím
Kamarai határozat
Megszűntetés díjnemfizetés miatt
Ügyvéd lett alkalmazott ügyvédből
Elhunyt
Munkáltatói felmondás
A tag felmondásával
Ügyvédből alkalmazott ügyvéd lett
Szünetelő tag tagsági jogviszony felmondása
Más lett a munkáltató
Összesen

fő
275
16
12
44
40
29
1
31
2
450
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A MÜBSE taglétszámának változása 2020. december 31. és 2021. december 31. között:
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V.
Kárrendezés
Az egyesületi formában történő működés lehetőséget biztosít arra, hogy a tagok érdekében az
Egyesület Kárrendezési Bizottságot működtessen. A Bizottság tagjai aktív ügyvédek, akik nagy
gyakorlatot szereztek a káresemények elbírálásában.
2021. évben összesen 287 db kárigény került benyújtásra.
Bejelentett károk káralap szerinti megoszlása
Jogi képviselet ellátása
Ingatlan adásvétellel kapcsolatos
Határidő mulasztás
Ingatlan illeték
Cégeljárás
Végintézkedések
Letét hibás kifizetése
Letét vissza nem szolgáltatása
Kölcsönügylet
Megbízás nem teljesítése
Tartási, életjáradéki ügy
Eladó hamis okirattal
Egyéb ügyek
Méltányosság
Ingatlanközvetítés
Közbeszerzés
Nem biztosított
Összesen:

2021
103
84
51
2
7
17
9
2
4
0
2
0
6
0
0
0
0
287

2020
93
64
59
0
2
11
4
4
5
8
1
1
3
0
1
5
3
264

2019
76
81
68
12
2
24
4
8
4
22
1
3
4
1
0
3
5
318

A 2021. évben benyújtott, összesen 287 db kárigény rendezésére vonatkozó adatok:
Kifizetésre került
Elutasítás
Kifizetés nélkül lezárva
Folyamatban van
Összesen:

84
89
12
102
287
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A kamarai fegyelmi eljárásban az ügyvéddel szemben hozott jogerős elmarasztaló határozat
önmagában nem alapozza meg a kárigényt. A kárbejelentők nem minden esetben veszik ezt
figyelembe.
Továbbra is érvényes az a korábbi megállapításunk, hogy más biztosítók gyakorlatával
összevetve az Egyesülethez benyújtott megalapozatlan kárbejelentések nagyobb arányt
képviselnek. Ez kihat a kárköltségek alakulására és növeli az elutasításra kerülő ügyek számát.
A Kárrendezési Bizottság határozata ellen 2021-ben összesen 122 esetben nyújtottak be
kérelmet a Panasz Bizottsághoz (2020. évben 120 esetben).
A 2021. évben elbírált panaszok összehasonlítása a 2020-as évvel:

Határozat helyben hagyva
Határozat megváltoztatva
Határozat új eljárásra utasítva
Összesen

2021. év

2020. év

113
3
6
122

108
6
6
120

A 2020-ban bejelentett kárigények (összesen 264) számához viszonyítva 45,4%-ában került sor
Panasz Bizottsági eljárásra, amíg 2021-ben bejelentett kárigények (összesen 287)
vonatkozásában, ez 42,5%, amely enyhe csökkenést mutat. A Kárrendezési Bizottsági
határozatok megváltoztatására 2020-ban a határozatok 5%-ban került sor, 2021-ben még ennél
is minimálisan kisebb százalékban.
2019 - 2021 években, a kárbejelentés dátumától függetlenül az alábbi kifizetésekre került sor:

Megítélt kárösszeg:
Viszontbiztosítók által kifizetett
összeg:
MÜBSE-t terhelő kifizetések:
Ténylegesen kifizetett összegek
(viszontbiztosító+MÜBSE):
Ügyvédet terhelő önrész:

2021
255.490 e Ft
151.551 e Ft
62.318. e Ft
213.870 e Ft
41.620 e Ft

2020
286.335 e Ft

2019
246.586 e Ft

165.746 e Ft
74.089 e Ft

152.037 e Ft
56.129 e Ft

239.835 e Ft

208.166 e Ft

46.501 e Ft

38.421 e Ft

2021. december 31. napján 190 kárügy elbírálása volt folyamatban. A kárügyek folyamatos
felülvizsgálata biztosítja a folyamatban lévő ügyek számának csökkenését. (2020. december
31-én 242, 2019. december 31-én 330 kárügy volt folyamatban.)
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Peres ügyek:
2019-ben új beavatkozás:
2020-ban új beavatkozás:
2021-ben új beavatkozás:

6
5
14

A Kárrendezési bizottság 2019-től kezdte vezetni a beavatkozásokkal kapcsolatos adatokat
aszerint, hogy melyik évben hány megbízás történt a beavatkozások körében, milyen
eredménnyel járnak a beavatkozások.
A fenti számokból látható, hogy 2020-ban nagyon alacsony számban került sor
meghatalmazásra, ez abszolút összefüggött a pandémiával, a Home Office-ban történő
munkavégzéssel.
Az Egyesület Igazgatótanácsának egyik kiemelt célja volt, hogy a beavatkozások száma
jelentősen emelkedjen, ennek megvalósítása érdekében jött létre az alábbi megnevezésű
projekt: Az ügyfelek peres (beavatkozói) támogatásának erősítése.
A beavatkozásokkal érintett ügyekben született ítéletek 2021-ben:
Folyamatban volt év végéig
Pernyertességgel végződött:
Részben pernyertességgel végződött:
Egyezség:
Per megszűnt:
Összesen:

14
5
2
2
2
25

Pervesztesség nem volt, amely azt igazolja, hogy változatlanul célszerű a biztosított ügyvédek
mellett – az ügyvédi tevékenységükkel összefüggésben okozott károk miatt ellenük indult
kártérítési perekben a védekezésüket beavatkozással segíteni.
Az Egyesülettel szemben indított, illetve folyamatban lévő peres ügyekben 2021. július 1.
napjától megbízott ügyvéd jár el. 2021. december 31. napján 5 peres ügy volt folyamatban.

VI.
Az Egyesület segélyezési tevékenysége
A COVID-19 járványnak az egyesületi tagokat érintő hatásainak enyhítése érdekében az
Igazgatótanács a 2021. április 26. napján tartott ülésén a 2021. évi költségvetés segélyezési
kerete korábban megállapított 45 millió Ft-os összegének 10 millió forinttal történő
megemeléséről döntött.
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A rendkívüli méltányossági segély kérelmeket 2021. június 30. napjáig nyújthatták be a tagok,
A kérelmezőnek valószínűsítenie kellett a járványügyi veszélyhelyzet miatt bekövetkezett
anyagi hátrányokat, mind a kérelmező ügyvédi praxisa, mind személye és családja
vonatkozásában. Összesen 103 kérelmező részesült ezen a jogcímen kedvező elbírálásban.
Továbbra is lehetőség volt igazolt betegség, gyermek születése, haláleset, valamint
méltányosság jogcímén segélykérelem benyújtására. 2021. július 1. napi hatállyal
felülvizsgálatra került a Segélyezési szabályzat, amely módosítás értelmében amennyiben
mindkét szülő egyesületi tag, a születési segély összege gyermekenként 150.000 forintig
terjedhet, abban az esetben, amennyiben a szülők együttes kérelmet terjesztenek elő, és amely
kérelemben megjelölik, hogy részükre milyen arányban, illetve melyik szülő részére kerüljön a
segély összege kifizetésre.
2021. évben a segélykeret összege összesen 55.000.000.- Ft volt. A benyújtott kérelmek alapján
459 fő részesült segélyben.
A 2021. évi segélykeret összege:
Segélykifizetés összege:
Maradvány

55.000 e Ft
50.210 e Ft
4.790 e Ft

A segélyek megoszlása jogcímek alapján:
Jogcím
Születés
Betegség
Temetés
Praxisindítás
Méltányosság
IT döntés
Járványügyi
Összesen

Fő
106
48
57
110
31
4
103
459

Összeg
12.160 e Ft
5.340 e Ft
6.310 e Ft
12.100 e Ft
3.490 e Ft
510 e Ft
10.300 e Ft
50.210 e Ft

2021. évben a főváros és a megyék szerinti kifizetések:
Megye
Budapest
Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén

Összesen
247
21
20
3
17
17
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Csongrád-Csanád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

14
5
15
28
7
7
4
3
16
12
17
1
8
8
6
459

VII.
Társadalmi felelősségvállalás
Hangsúlyos új elem az Egyesület 2021-23-as stratégiájában a társadalmi felelősségvállalás
előtérbe helyezése.
Ennek keretében egyrészt - az Egyesület karbon lábnyomának tanácsadói segítséggel történt
megállapítását követően - a fenntartható működést célzó olyan projekteket indítottunk el,
melyekkel csökkenthetjük a kibocsájtásunkat. Ezek az energia- és vízmegtakarítást, valamint a
papír és hulladékkezelés racionalizálását célozzák. Vizsgáljuk energiaszükségletünk
fenntartható forrásokból történő beszerzésének lehetőségét is.
Másrészt a csökkentések után megmaradt kibocsájtásunkat ún. off-set megoldással,
karbonkreditek megvásárlásával kompenzáltuk, így az Egyesület tevékenysége 2022-től
karbonsemleges.
Befektetési politikánkba is beépítettük a fenntarthatósági célokat, kiemelt figyelmet fordítunk
az ilyen (ESG típusú) befektetési eszközök arányának fokozatos, de óvatos növelésére
portfóliónkon belül. Az ilyen típusú eszközök aránya 2021. végén 1,2 %-ot ért el, jelenleg már
3%-ot tesz ki.
A társadalmi felelősségvállalás keretében a fent írtakon túl jótékony társadalmi célok
támogatására törekszünk. 2021-ben a MÜK-el koordináltan a COVID árvák megsegítését célzó
alapítványnak juttattunk jelentősebb, természetesen lehetőségeink által meghatározott összeget,
továbbá a Budapesti Fesztiválzenekar közösségi tevékenységét támogattuk. 2022-ben pedig –
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szintén az ügyvédi kamarákkal egyeztetve - az ukrán háborús menekülteket segítő társadalmi
szervezetnek nyújtunk támogatást.

VIII.
Az Egyesület szervezeti élete
A/ Az Igazgatótanács 2021. március 22. napján ülést tartott.
Az ülés napirendi pontjai:
1. Az Egyesület 2021 évi végleges költségvetésének megvitatása és elfogadása, döntés az
elfogadott költségvetés Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
2. Az Egyesület 3 éves (2021-2023) költségvetésének megvitatása és elfogadása, döntés az
elfogadott 3 éves költségvetés Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
3. Az ügyvezető beszámolója a három éves (2018-2020) stratégia és cselekvési terv
teljesítéséről. A beszámoló megvitatása és elfogadása, döntés a beszámoló Küldöttgyűlés
elé terjesztéséről. (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
4. Javaslat a Javadalmazási Politika 8/2019. sz. Szabályzat módosításra. A javaslat
megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
5. Javaslat az Ügyvédi Felelősségbiztosítási Feltétel VI. Biztosítási díj 1. pontjának
(értékkövetés) módosítására. A javaslat megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Bata
Zoltán)
6. Javaslat az SZMSZ (1/2018. sz. szabályzat) módosítására. A javaslat megvitatása és
elfogadása (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
7. Javaslat a Kiszervezésről szóló Szabályzat (6/2019. sz.) módosításra. A javaslat
megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
8. Javaslat a 2020. évi, a Fizetőképességről és a Pénzügyi helyzetről szóló jelentésről
(FSCR). A javaslat megvitatása és elfogadása (előadó: Tasnády Ágnes)
9. Javaslat a 2020. évi Rendszeres Felügyeleti jelentésről (RSR). A javaslat megvitatása és
elfogadása (előadó: Tasnády Ágnes)
10. Egyéb kérdések, tájékoztatók
- Előterjesztés Dr. G.V-né és Dr. Sz. K. segélykérelmének elbírálására (előadó: Dr.
Török Ferenc)
B/ Az Igazgatótanács 2021. április 1. napján ülés tartása nélkül hozott határozatokat
A határozati javaslat tervezetek:
19

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

1.
2.

Javaslat a 2020. évi Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés (SFCR)
elfogadására
Javaslat a 2020. évi Rendszeres Felügyeleti jelentés (RSR) elfogadására.

C/ Az Igazgatótanács 2021. április 26. napján ülést tartott.
Az ülés napirendi pontjai:
1. Az Igazgatótanács írásbeli Beszámolója az Egyesület 2020 évi munkájáról. A
Beszámoló megvitatása és elfogadása, döntés az írásbeli Beszámoló Küldöttgyűlés elé
terjesztéséről (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
2. A 2020 évi költségvetés teljesítése (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
3. A 2020. évi pénzügyi tevékenységről szóló mérlegbeszámoló megvitatása és
elfogadása, döntés a mérlegbeszámoló Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr.
Csurgó Ottó)
4. Javaslat a Biztosító Egyesület hároméves (2021-2023) Stratégiája és cselekvési
tervének megvitatásáról és elfogadásáról, döntés a terv Küldöttgyűlés elé terjesztéséről
(előadó: Dr. Csurgó Ottó)
5. Javaslat a 2021. évre vonatkozó díjfizetési kedvezményekről. A javaslat megvitatása
és elfogadása. (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
6. Javaslat az ügyvezető felhatalmazására a hatályban lévő viszontbiztosítási szerződés
változatlan feltételekkel további egy évvel történő meghosszabbítására. A javaslat
megvitatása és elfogadása. (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
7. Javaslat az Aktuáriusi jelentés elfogadására. A javaslat megvitatása és elfogadása.
(előadó: Tasnády Ágnes)
8. Javaslat a Számviteli Politika és a Befektetési Szabályzat módosítására. A javaslatok
megvitatása és elfogadása. (előadó: Baráth Ágnes)
9. Javaslat a Segélyezési Szabályzat módosítására. A javaslat megvitatása és elfogadása.
Döntés a módosított Szabályzat Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr. Török
Ferenc)
10. A 2020 évi beszámoló Küldöttgyűlés előkészítése, időpontjának kitűzése,
napirendjének meghatározása (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
11. Egyéb döntések tájékoztatók
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D/ A beszámoló Küldöttgyűlés 2021. május 21. napján ülés tartása nélkül hozott határozatokat.
Napirendi pontok:
1. Az Egyesület Igazgatótanácsának írásbeli Beszámolója az Egyesület 2020. évi
munkájáról
2. Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2020. évi mérlegbeszámoló elfogadása
3. Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2020. évi
tevékenységéről
4. Az Egyesület 2021. évi költségvetésének elfogadása
5. Az Egyesület 2021-2023 év közötti hároméves költségvetésének elfogadása
6. Beszámoló a hároméves (2018-2020) Stratégia teljesüléséről. Döntés a Beszámoló
elfogadásáról.
7. A Biztosító Egyesület hároméves (2021-2023) Stratégia és cselekvési tervének
elfogadása
8. Az Egyesület hatályos Segélyezési Szabályzatának módosítása
E/ Az Igazgatótanács 2021. június 21. napján ülést tartott.
Az ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztatás a beszámoló Küldöttgyűlés eredményes lebonyolításáról. (előadó: Dr.
Csurgó Ottó)
2. Tájékoztatás az MNB átfogó vizsgálatának lezárásáról (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
3. Javaslat a Kárrendezési Bizottság ügyrendjének módosítására. A javaslat megvitatása
és elfogadása. (előadó: Dr. Kománovics Ibolya)
4. Beszámoló 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységről. (előadó: Kaposi Matild)
5. Javaslat a 2021. évi Béren kívüli juttatások szabályzatának módosítására. A javaslat
megvitatása és elfogadása (előadó: Baráth Ágnes)
6. Javaslat az Igazgatótanács 2021. második félévi üléseinek időpontjára és napirendi
pontjaira. A javaslat megvitatása és elfogadása. (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
7. Javaslat az Iratkezelési Szabályzat módosítására. A javaslat megvitatása és elfogadása
(előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
8. Javaslat a 2020. évi ORSA riport elfogadására. A jelentés megvitatása és elfogadása
(előadó: Tasnády Ágnes)
9. Javaslat az informatikai szabályzatrendszer átalakítására. A javaslat megvitatása és
elfogadása (előadó: Tóth Richard)
10. Egyéb döntések tájékoztatók
- Dr. ifj. T. T. segélyezési határozat elleni panasza (előadó: Dr. Török Ferenc)
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F/ Az Igazgatótanács 2021.szeptember 20. napján ülést tartott.
Az ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztató az MNB vizsgálati jelentésében foglalt feladatok teljesítéséről. (előadó:
Dr. Csurgó Ottó)
2. Javaslat a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2018. sz. szabályzat
módosítására. A javaslat megvitatása és elfogadása. (előadó: Dr. Csigi Nóra)
3. Javaslat az Informatikai stratégiai tervezésről szóló 6/2021. sz. szabályzat elfogadására.
A javaslat megvitatása és elfogadása. (előadó: Tóth Richárd)
4. Javaslat a 2021-2023-ra vonatkozó hároméves informatikai stratégia elfogadására. A
javaslat megvitatása és elfogadása. (előadó: Tóth Richárd)
5. Javaslat a Javadalmazási Politikáról szóló 8/2019. sz. szabályzat módosítására. A
javaslat megvitatása és elfogadása. (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
6. Javaslat a 2022. évi biztosítási díjakra. A javaslat megvitatása és elfogadása. (előadó:
Dr. Csurgó Ottó)
7. Javaslat az Ügyvédi Felelősségbiztosítási Feltétel XI. Fejezet 4. pontjának 2021.
október 1. napi hatállyal, illetve az 1. sz. melléklet 2022. január 1. napi hatállyal történő
módosítására. A javaslatok megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Bata Zoltán)
8. Javaslat az Adatvédelmi szabályzatról szóló 4/2018. sz. szabályzat módosítására. A
javaslat megvitatása és elfogadása. (előadó: Dr. Pettendi Zsuzsanna)
9. Javaslat a Szerződéskezelésről szóló 5/2018. sz. szabályzat módosítására. A javaslat
megvitatása és elfogadása. (előadó: Dr. Csigi Nóra)
10. Javaslat a Kiszervezésről szóló 6/2019. sz. szabályzat módosításáról. A javaslat
megvitatása és elfogadása. (előadó: Dr. Csigi Nóra)
11. Egyéb döntések, tájékoztatók (segélyezési határozat elleni panaszok)
G/ Az Igazgatótanács 2021. április 1. napján ülés tartása nélkül hozott határozatokat
Az Igazgatótanács határozatát igénylő napirendi pontok:
1. A felülvizsgált és tartalmi változást nem igénylő szabályzatok elfogadása
2. Az ügyvezetői hatáskörben év közben módosított szabályzatok jóváhagyása
3. A módosított szabályzatok elfogadása
H/ Az Igazgatótanács 2021. december 6. napján ülést tartott.
Az ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztatás az MNB vizsgálati jelentésében foglalt feladatok teljesítéséről és
nyomonkövetéséről. (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
2. A 2022. évi előzetes költségvetés tervezetének megvitatása és elfogadása (előadó: Dr.
Csurgó
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Ottó)
3. Javaslat a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban munkát végző választott
tisztségviselők javadalmazási rendszerének átalakítására (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
4. Javaslat az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásának
megállapítására a 2022-2024. évekre. Döntés az elfogadott javaslat Küldöttgyűlés elé
terjesztéséről. (előadó: Baráth Ágnes)
5. Javaslat az Igazgatótanács ügyrendjének módosítására. A javaslat megvitatása és
elfogadása.
(előadó: Dr. Csigi Nóra)
6. Javaslat a Kármegtérülés eljárási rendjéről szóló 18/2021. sz. szabályzat elfogadásáról
(előadó: Dr. Csigi Nóra)
7. Javaslat az Adatszolgáltatási szabályzatrendszer átalakítására. A javaslat megvitatása
és elfogadása. (előadó: Dr. Csigi Nóra)
8. Javaslat az Ügyvédi Felelősségbiztosítási Feltétel 2022. január 1. napi hatállyal történő
módosítására. A javaslatok megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Bata Zoltán)
9. Javaslat a Megfelelőségi Politikáról, megfelelőségi szabályzatról szóló 3/2019. sz.
szabályzat módosítására. A javaslat megvitatása és elfogadása. (előadó: Dr. Pettendi
Zsuzsa)
10. A megfelelőségi vezető 2021. évi jelentése és a 2022. évi munkaterve (előadó: Dr.
Pettendi
Zsuzsanna)
11. A kockázatkezelési feladatkör 2022. évi munkaterve (előadó: Tasnády Ágnes)
12. Az aktuáriusi feladatkör 2022. évi munkaterve (előadó: Tasnády Ágnes)
13. Javaslat a kockázati mátrix éves felülvizsgálatára (előadó: Tasnády Ágnes)
14. Javaslat az Igazgatótanács 2022. első félévi üléseinek tervezett időpontjaira és
tervezett napirendi pontjaira (előadó: Dr. Csigi Nóra)
15. Egyéb döntések, tájékoztatók

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A 2021. január 1. napjától hatályos ügyvédi Felelősségbiztosítási
Feltétel
2. sz. melléklet: A 2021. évi díjtájékoztató
3. sz. melléklet: A Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés (SFCR)
4. sz. melléklet: A Küldöttgyűlés által hozott határozatok listája
5. sz. melléklet: Az Igazgatótanács által hozott határozatok listája
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