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Tisztelt Küldöttgyűlés!

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Igazgatótanácsa 2020. évi tevékenységéről
szóló

beszámolóját

az alábbiak szerint terjeszti a t. Küldöttgyűlés elé:

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

Ez a Beszámoló az Egyesület honlapján közzétételre kerül.
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I.
A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete hároméves (2018-2020) stratégiájának és
cselekvési tervének teljesítése 2020-ban
A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete 2017 végén meghirdette a 2018-2020-as időszakra
vonatkozó stratégiáját és stratégiai cselekvési tervét. Jelen anyag a három év elteltével értékeli a terv
teljesülését.
A tervben szereplő fejlesztések fő célja az volt, hogy a MÜBSE a változó körülmények között is a
magyar ügyvédi kar megelégedésére folytassa tevékenységét, miközben korszerűsíti
termékkínálatát és működését.
Az Egyesületnek a cselekvési tervben kijelölt tevékenységével a következő fő mutatók elérése volt a cél:
- az Egyesület tartsa meg piaci részesedését, továbbá
- 30%-al növelje az általa kezelt magasabb értékű – a törvényben előírt minimum fedezetet tartalmazó
alapbiztosításon felüli - biztosítási szerződések arányát, oly módon, hogy
- a működés fedezete – mely biztosítottainknak és egyéb tagjainknak, valamint az ügyvédségnek
általánosságban kínált többletszolgáltatások fedezete - éves szinten 100 millió Ft mértékkel emelkedjen
2020 végére.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Az Egyesület piaci részesedése 2020. év végén 89 %, a 2019-es adatokhoz képest változatlan, a 2017.
évben mért 90%-hoz képest jelentéktelen mértékben csökkent. A 3 éves időszakra kitűzött célt elértnek
tekinthetjük.
A biztosítási szerződések száma kis mértékben, 2017. év végéhez képest 53 db-al, 2019-hez képest 30 dbal nőtt.
- A magasabb értékű szerződések aránya a 2017. évi végi 10,5%-ról 13,2%-ra emelkedett, tehát az
emelkedés mértéke: 25,7%. Ezt a mutatót nem sikerült teljesen elérni, mivel a piackutatások alapján
tervezett mértéknél némileg lassabb ütemben nőtt a magasabb fedezeti összegű és a kiegészítő biztosítások
száma.
A működési fedezet - a 2017. évihez képest – a stratégiai tervidőszak minden évében 100 millió Ft
feletti összegben növekedett. A többlet 2018-ban 135 millió Ft, 2019-ben 122 millió Ft, 2020-ban pedig
170 millió Ft volt. Ezt a célmutatót tehát nem csak a tervidőszak végére értük el, hanem minden egyes
évben túlteljesítettük.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 2017. évben felállított stratégiai cselekvési terv 11 projektje mellé 2019-ben - feladataink átvizsgálása
alapján - 2 újabb stratégiai projekt megindítását láttuk szükségesnek.
A 13 projekt közül 6 projekt sikeresen lezárult 2018. év végével, 2 projekt 2019-ben, 2020-ban 5
projektben voltak további teendők. Utóbbiak közül 4 projektet sikeresen lezártunk, 1 projektben
maradtak részfeladatok a következő tervidőszakra.
Mindezek alapján tehát a 3 év során 13 stratégiai projekt végrehajtásán dolgoztunk, közülük 12 teljesen,
1 pedig nagyrészben befejeződött, az alábbiak szerint.
A teljes 3 éves stratégia és cselekvési terv teljesítéséről külön napirendi pontban, külön beszámolóban
adunk tájékoztatást.
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A stratégiai cselekvési terv projektjei teljesítésének összefoglalása

1

Téma
Kezdés
Alaptermékek korszerűsítése és új termékek
2018
kidolgozása

Befejezés
lezárva 2019ben

2

Bővülő termékkínálat

2018

egy részfeladat
nyitott

3

Online oktatási rendszer beindítása

2018

lezárva 2020ban

4

Segélyezési rendszer megújítása

2017

lezárva 2018ban

5

Ügyfélszolgálat fejlesztése

2018

lezárva 2018ban

6

Külső és belső kommunikáció és marketing
tevékenység erősítése

2018

lezárva 2020ban

7

IT fejlesztés - Ügyvéd Portál (website) kialakítása

2017

lezárva 2019ben

8

IT
fejlesztés
Rendszerfejlesztések
(tagnyilvántartó, káreset nyilvántartó)

2017

lezárva 2020ban

9

Viszontbiztosítási szerződések átstrukturálása

2018

lezárva 2018ban

2018

lezárva 2019ben

2017

lezárva 2018ban

2019

lezárva 2019ben

2019

lezárva 2020ban

Emberi erőforrások
10 menedzselése

(HR)

hangsúlyosabb

11 Controlling funkció fejlesztése
Az Egyesület befektetéseinek
12 átalakítása és menedzselése

strukturális

13 Megfelelőség 2019. projekt
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A stratégiai cselekvési terv projektjei 2020. évi teljesítésének részletezése
1. Bővülő termékkínálat
A projekt célja az, hogy segítséget nyújtsunk saját ügyfélkörünknek (tagságunknak) az ügyvédi
felelősségbiztosításon túlmenően egyes további biztosítási igényeik kielégítését szolgáló, más
biztosításokhoz való előnyös és egyszerű hozzáféréshez.
A projekt előkészületeként a kommunikációs és marketing projekt kapcsán említett piackutatás során
felmértük tagságunk e körben mutatkozó releváns igényeit.
Arra a megállapításra jutottunk, hogy az elsősorban igényelt biztosítási termékeket (baleset és
egészségbiztosítások, ügyvédi iroda biztosítása, lakásbiztosítás) nem saját kockázatvállalással, hanem
más piaci szereplő bekapcsolásával célszerű kínálatba venni.
A versenyeztetéssel kiválasztott alkusz cég 2019. év során igényeinket a piaci biztosítókhoz közvetítette,
a legjobb ajánlatok elfogadásával kialakultak a három biztosítási termékcsoport feltételei és a
szolgáltatást nyújtó biztosítók köre.
A termékcsoportok bevezetésének ütemezése az alábbi volt:
2020. január 1-től minden MÜBSE tag alanyi jogon magas fedezetű ügyvédi
balesetbiztosításban részesül,
A COVID járványhelyzet miatt azonban módosítani kényszerültünk az opcionális biztosítások
bevezetésének ütemtervét.
2020. októberétől tettük lehetővé a tagi jogú balesetbiztosítás szolgáltatásainak emelését és a
családtagoknak a biztosítottak körébe való bevonását célzó opcionális balesetbiztosítások megkötését,
2020. novemberétől vettük kínálatba az ügyvédi egészségbiztosítási csomagokat (a családtagok
bevonása e körben is lehetséges)
2020. IV. negyedévre terveztük az ügyvédi irodák/lakások biztosításának kínálatba vételét,
azonban ezt az elemet csak az új stratégiai tervezési időszakban tudjuk kidolgozni.
Mindezek alapján indokolt a projekt ezen elemének befejezési határidejét 2022. december 31-re
módosítani.
2. Online – akkreditált - távoktatási rendszer beindítása
A projekt célkitűzései:
- A szakmai oktató anyagok aktualizálása az új jogszabályok és joggyakorlat beépítésével,
bővítése új anyagokkal.
-

Az anyagok új, felhasználóbarát felületre történő áthelyezése.
A közreadott anyagok elsajátításának teszt alapján történő kontrollálása on-line módon, a kötelező
ügyvédi továbbképzés rendszerébe kapcsolódva akkreditáció megszerzése, ezzel kredit
pontok megszerzésének lehetővé tétele tagjaink számára.

A célok jelentős részben teljesültek.
- Kialakításra került az új egységes formavilágú, modern vizualizációjú verziója a frissített szakmai
anyagoknak.-
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- Az ütemterv szerint frissítésre és szakmai lektorálásra kerültek a tananyagok (2019. végéig 8
témakör)
- Az Egyesületet oktatóhelyként akkreditáltattuk Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata alapján.
- A tananyagokat tovább kellett fejlesztenünk a MÜK Oktatási Bizottságának 2020-ban, az e-learning
képzésekre vonatkozóan kiadott ajánlása szerint. 2020. IV. negyedévétől folyamatosan
akkreditáltatjuk a már elkészült tananyagokat, ezt követően pedig a jelenleg frissítés alatt álló
további szakmai anyagokat is.
A projektet 2020. 12. 31-i dátummal sikeresen lezártnak tekinthetjük, a szakmai anyagokat a
továbbiakban a kialakított módszer szerint illesztjük a rendszerbe.
3. Külső és belső kommunikáció és marketing tevékenység erősítése
A projekt több, egymással összefüggő célt tűzött ki:
3.1 A stratégiában megfogalmaztuk, hogy az Egyesület meglévő tagjai számára a megfelelő tartalmú
hagyományos és elektronikus kommunikáció erősítése kiemelkedő cél.
3.2 A hatékony munkavégzés elősegítésére ki kell alakítani a saját munkatársak részére az Egyesület
működésére és eredményeire vonatkozó rendszeres belső tájékoztatás formáit.
A 3.1. sz. céllal kapcsolatosan több lépés is megvalósult:
- megújult az Egyesület honlapjának és hírleveleinek formája. Aktuális tartalmakat
kommunikáltunk ezeken csatornákon, továbbá követhetővé és mérhetővé tettük a hírlevelek
olvasottságát,
- jelentősen fejlesztettük a területi Kamarákkal kapcsolatos személyes kommunikációt, az
ügyvezető és az Igazgatótanács további négy tagja személyesen vett részt a területi ügyvédi
kamarák közgyűlésein és tartottak rövid előadást a MÜBSE eredményeiről, céljairól,
- kialakítottuk a MÜBSE tartalmak rendszeres közlésének módját az ügyvédeknek szóló nyomtatott
és elektronikus szakmai sajtóban (Ügyvédek Lapja, Pesti Ügyvéd, Ügyvédfórum)
A külső kommunikáció jelzett bővítése folyamatosan fejlődik. 2019-ben a Jogkódexben megkezdtük a
megállapodás szerinti kommunikációt, egy alkalommal, novemberben szerepeltek üzeneteink a nyitó
oldalon. A megjelenést követő mérésünk szerint számottevően növekedett honlapunk látogatottsága az
adott és az azt követő héten. 2020-ban ezért folytatjuk a Jogkódexen keresztüli kommunikációt. A
tervezettek szerinti 4 alkalommal tesszük közzé aktuális üzeneteink figyelemfelkeltő címszavait.
Az Ügyvédek Lapjának 2019. decemberi számában, a B (borító) 2 oldalon megjelent az első – a Perfekt
Ügyvédi Balesetbiztosítással kapcsolatos - egyoldalas hirdetésünk. Ugyanebben a számban egy hosszabb
interjúban beszámolhattunk aktuális eredményeinkről, tagjainknak szóló ajánlatainkról. A 2020-as 6
megjelenést a B2 oldalon lefoglaltuk, a COVID helyzet miatt azonban a lapnak csak néhány példánya
jelent meg A további hirdetések tehát 2021-ben jelennek meg a lapban. Az UNION biztosítóval a
marketing támogatásra vonatkozóan megállapodtunk, az Ügyvédek Lapjában történő megjelenéseket a
partnerbiztosító finanszírozza.
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A 3.2. sz. cél kapcsán azt állapítottuk meg, hogy az Egyesület munkaszervezetének méretére tekintettel a
belső kommunikáció leghatékonyabb formája a rendszeres megbeszéléseken történő információ
átadás. Ezért bevezettük a kétheti ütemezésben tartandó vezetői megbeszélések rendszerét és az évi két
alkalommal (indokolt esetben sűrűbben) tartandó „összdolgozói” értekezleteket. Ezeken a
megbeszéléseken elhangzanak a legfontosabb tájékoztatások és többoldalú információ csere is zajlik.
Kialakítottuk ezen információk strukturált, visszakereshető megjelenítésének rendszerét is.
Miután a projektben tervezett hagyományos és online marketing lehetőségeket feltártuk, azok
megvalósítására a megállapodásokat megkötöttük, a belső kommunikáció rendszerének alapjait
kialakítottuk, a projektet 2020. I. negyedév végével lezártuk. Ezt követően a kialakított megoldások
folyamatos használatára és monitorozására fogunk összpontosítani.
4. IT fejlesztés - Rendszerfejlesztések (tagnyilvántartó, káreset nyilvántartó)
A fejlesztés céljai:
- az Egyesület Tagnyilvántartó és Káresemény nyilvántartó szoftvereinek teljes terjedelmű
újraírása,
- új szoftverkomponensek létrehozása.
- az új komponensek integrálása a MÜBSE-Doc rendszerbe,
- a meglévő adatok migrálása az új szoftver adatbázisába.
A Tagnyilvántartó rendszer bevezetése 2019 január 1-én megtörtént, az év során a riportokkal
kapcsolatos és néhány egyéb funkció finomhangolása volt folyamatban.
A Káreset nyilvántartó komponens fejlesztése a prioritások és a fejlesztői kapacitás korlátok miatt
fejlesztése csak a Tagnyilvántartó elkészülése után, 2020-ban kezdődött meg A komponens az év
novemberében éles felhasználásba került.
A projekt 2020. végével teljes egészében lezártnak tekinthető.
5. Megfelelőség 2019 projekt
Az MNB 27/2018. és 17/2019 számú, a pénzintézetek, illetve a biztosítók irányítási rendjére vonatkozó
ajánlásai alapján áttekintettük az Egyesület valamennyi belső szabályozását és megalkottuk azokat,
melyeket az új elvárások tettek kötelezővé.
A projektben 9 kolléga, összesen mintegy 400 munkaóra ráfordítással
- átnézett 17 meglévő belső szabályozást, melyek közül
- módosítani volt szükséges 15-öt, köztük pl. az SzMSz-t, az IT és az FB Ügyrendjét, a Belső
ellenőrzés szabályozását, a Kiszervezési politikát, a Vészhelyzeti, szolgáltatásfolytonossági tervet,
az Összeférhetetlenségi politikát.
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-

új szabályozásként az alábbi 5 politika került megszerkesztésre:
- Vezető tisztségviselők kiválasztása és teljesítményének értékelése
- Etikai kódex
- Javadalmazási politika
- Nyilvánosságra hozatali politika
- Termékfejlesztési és termékirányítási politika.

Az Igazgatótanács az év során elfogadta valamennyi új és módosított belső szabályozást.
A projekt során megállapításra került, hogy néhány MNB elvárás szükségessé teszi Alapszabályunk
módosítását is. Ennek kapcsán áttekintettük az Alapszabályt és módosításokat, korszerűsítéseket
javasoltunk számos helyen, nem csupán a projekttel összefüggésben. A módosított Alapszabályt az
Egyesület éves Küldöttgyűlése fogadja el.
A projekt munkálatai véget értek, lezárása a Küldöttgyűlés döntésével, 2020. decemberében
megtörtént.
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II.
Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület tárgyévi bevétele az éves biztosítási díjbevételből, a tagdíjakból, az egyszeri vagyoni
hozzájárulásból, valamint a vagyon hozadékából, kamatbevételekből áll. 2020 évben az 1. sz. biztosítás,
a 2. sz. és 3. sz. biztosítás díja változatlan maradt, a 2019. évben bevezetett két új 4. sz. és 5. sz. biztosítás
éves díja sem emelkedett. A bruttó biztosítási díjbevétel 68.071 e forinttal, míg a nettó bevétel 6.047 e
forinttal csökkent az előző időszakhoz képest.
A díjbevételek csökkenések oka az Igazgatótanács által a COVID-19 járványhelyzet miatt az ügyvédség
jelentős részét érintő munka és bevétel csökkenésre tekintettel lehetővé tett díjmérséklési lehetőség volt.
Ezzel a lehetőséggel – egyéni kérelem alapján – több, mint 3000 tagunk élt.
A tagdíjbevétel összege 132.602 e Ft, az egyszeri vagyoni hozzájárulás összege 4.992 e Ft volt 2020.
évben
A befolyt díjbevételt a károk és a kártartalékok fedezetére fordítottuk, a fennmaradó összeget pedig díjkedvezmények és szolgáltatások formájában visszaforgattuk a tagság részére.
Az egyszeri vagyoni hozzájárulás összege enyhén csökkent A kamatbevétel és az árfolyamnyereség
összege 20M Ft-tal meghaladta a 2020 évre tervezett bevétel összegét.
A működési költség 20%-al emelkedett 2019-hez képest. Ennek fő oka, hogy a járványügyi segélykeret
megnövelésével a 2020-ban a tagok számára megítélt segélyösszeg több mint 24 millió forinttal
(járulékokkal együtt 28 millió Ft-al) magasabb volt, mint a megelőző évben. Új költség elemként jelent
meg továbbá 2020-ban a csoportos balesetbiztosítás és kapcsolódó járulékainak összege, mely szintén kb
24 millió forintos költségnövekedést jelentett 2019-hez képest.
A tényleges működési költségek további emelkedését az informatikai fejlesztések, a bérfejlesztés, és
marketing költségek indokolták.
Az Egyesületi vagyon része a pénzkihelyezésből keletkező hozadék (kamatok és árfolyamnyereség). Az
Egyesület befektetett eszközeinek portfóliókezelését a Generali Alapkezelő Zrt és az MKB Pannónia
Alapkezelő Zrt. végzi.
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2018-2020. években az alábbiak szerint alakult az Egyesület vagyoni helyzete:
Év
Biztosítási díjbevétel:
Tagdíjbevétel:
Egyszeri vagyoni hozzájárulás:
Kamatbevétel és árfolyamnyereség:
December 31-én az OTP folyószámla
egyenlege:
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:

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

2019
1.240.534 e Ft.
146. 592 e Ft.
5.004 e Ft.
464.246 e Ft.

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

29.570 e Ft.

89.805 e Ft.

46.862 e Ft.

554.370 e Ft.

750.283 e Ft.

181.215 e Ft
679.757 e Ft
475.701 e Ft
8.233.855 e Ft

188. 486 e Ft.
686.174 e Ft.
394.842 e Ft.
7.895.551e Ft.

82.531. e Ft.
526.307 e Ft.
321.157 e Ft.
7.400.261.e Ft.

281.811 e Ft

284.516 e Ft.

264.866 e Ft.

288.977 e Ft

301.363 e Ft.

355.049 e Ft.

2.578.564 e Ft

2.485.079 e Ft.

2.333.410 e- Ft.

1.089 e Ft.
3.203.077 e Ft

73 e Ft.
3.143.234 e Ft

983 e Ft.
2.999.540 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.

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

492.706 e Ft

A táblázat adataiból megállapítható, hogy 2020 évben az elért adózott eredmény 212.555 e Ft volt, mely
a saját tőkét növelte az egyszeri vagyoni hozzájárulással együtt. Az Egyesület tartalékai garantálják a
biztonságos működést.
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A Biztosító Egyesület tőkehelyzete szilárd. Ezt támasztja alá a fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről
szóló 2020 évi jelentés, mely a Beszámoló 3. sz. melléklete. A biztosítástechnikai tartalékok 2020 évben,
a korábbi évekhez hasonlóan megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Portfólió kezelés útján befektetett pénzeszközök (Generali Alapkezelő és MKB Pannónia Alapkezelő),
valamint a Magyar Külkereskedelmi Banknál kezelt értékpapír számlákon:

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

2020
6.022.887 e Ft
1.922.256 e Ft
7.945.143 e Ft

A pénzvagyonon kívül az Egyesületi vagyon része az ingatlanállomány, mely tevékenységünk működési
feltételeit biztosítja. Könyv szerinti értéke 62.493 e Ft, piaci értéke az ingatlanárak emelkedése miatt
tovább nőtt.
Az Egyesület tárgyi eszköz állományának értéke 8.343 e Ft. Ez elsősorban a számítógép rendszerből áll.
Az immateriális javak értéke könyv szerint 26.160 e Ft, mely nagyrészt a saját fejlesztésű szoftvereket
tartalmazza.
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III.
Az Egyesület tagjai
Az Egyesület létszámadatai 2020. évben az alábbiak szerint alakultak
A teljes egyesületi taglétszám 2020. január1. napján
Aktív létszám 2020. január 1. napján

11.369 fő
10.582 fő

Teljes egyesületi taglétszám 2020. december 31. napján
Aktív létszám 2020. december 31. napján
/Biztosítási állomány/

11.475 fő

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

10.595 fő
880 fő
106 fő
13 fő

2020 évben törléssel összesen 440 jogviszony szűnt meg, ebből 54 egyesületi tag hunyt el.
2020. évben egy biztosított jogviszonya sem szűnt meg díj nemfizetés miatt.
A belépő új tagok száma 696 fő volt.
Az alkalmazott ügyvédek száma 398 fő volt.
Az Egyesület megtartotta vezető pozícióját az ügyvédi felelősségbiztosítási piacon, piaci
részesedése változatlanul 89% volt 2020. évben.
A törlési jogcímek megoszlása:
Törlési jogcímek 2020. január 1.- 2020. december 31.
Törlési jogcím
Kamarai határozat

fő
304
9
54
32
8
8
21
4
440

Megszűntetés díj nem fizetés miatt
Ügyvéd lett alkalmazott ügyvédből

Elhunyt
Munkáltatói felmondás
A tag felmondásával
Ügyvédből alkalmazott ügyvéd lett
Szünetelő tag tagsági jogviszony felmondása
Más lett a munkáltató
Összesen
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A MÜBSE taglétszámának változása 2019. december 31. és 2020. december 31.
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IV.
Kárrendezés
Az egyesületi formában történő működés lehetőséget biztosít arra, hogy tagok érdekében az Egyesület
Kárrendezési Bizottságot működtessen. A Bizottság tagjai aktív ügyvédek, akik nagy gyakorlatot
szereztek a káresemények elbírálásában.
2020. évben összesen 264 db kárigény került benyújtásra. A kárbejelentések száma – feltehetően a
járványhelyzet hatásaként - érdemben, 29%-al csökkent. (2019 évben 372 db, 2018 évben 381db kárigény
került benyújtásra)
A 2020 évben bejelentett kárügyekből kifizetésre került 87 db. 79 ügyben a Kárrendezési Bizottság
elutasította a kárigényt. 2 kárbejelentés visszavonásra került. Az elbírálás 77 ügyben volt folyamatban
december 31 napján.

Bejelentett károk főbb megoszlása

2020 év

2019 év

116

117

2018 év
110

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos

64

87

76

Határidő mulasztás

30

46

36

Ingatlan illetékügy

0

15

10

Cégeljárás

2

2

4

11

28

31

Letét hibás kifizetése

4

6

4

Letét vissza nem szolgáltatása

4

16

14

Kölcsönügylet

5

6

13

Megbízás nem teljesítése

8

28

41

Tartási, életjáradéki ügy

1

1

1

Közbeszerzés

5

3

2

Lejárt 10 éves utófedezet

0

2

14

Eladó hamis okirattal

1

3

0

Biztosítási fedezet hiánya

3

5

9

Kárigénylővel szemben kiszabott bírság

0

0

0

Egyéb ügyek

7

5

16

Sérelemdíj

3

1

0
264

1
372

Jogi képviselet ellátása

Végintézkedések

Méltányosság
Összesen:
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A benyújtott, összesen 264 db kárigény rendezésére vonatkozó adatok:
Kifizetésre került
87
Elutasítás
79
Visszavonva
2
Felfüggesztve a kárrendezés
0
Kárigénylő nem elérhető
0
Kifizetés nélkül lezárva
6
Egyéb okból lezárva
13
Folyamatban van
77
Összesen:
264
A benyújtott kárigények 40-45% a minősül megalapozottnak.
A kamarai fegyelmi eljárásban az ügyvéddel szemben hozott jogerős elmarasztaló határozat önmagában
nem alapozza meg a kárigényt. A kárbejelentők nem minden esetben veszik ezt figyelembe.
Más 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 2020-ben összesen 120 esetben nyújtottak be kérelmet a Panasz
Bizottsághoz (2019 évben 111, 2018 évben 91, esetben).
A korábban lezárásra került ügyekből a 2020 évben 35 ügy került újranyitásra.
Az újranyitás indokai (egy ügyben több indoka is lehet az újranyitásnak):
Kárigény újra beadva
felülvizsgálati kérelem beadva
Ítélet ügyvéd ellen
Kárigény kiegészítve
Méltányosság
Panaszos az egyezséget mégis elfogadta
Panaszos perel
PB által új eljárásra utasítva
PB megváltoztatás- kárigénynek helyt ad
PB kifizetésre utasítva
Végrehajtás eredménytelen
Visszafizetés folyamatban

8
5
4
5
0
0
4
5
2
1
0
1

Az újranyitott ügyekből kifizetésre került sor 17 ügyben, elutasításra került 7 ügy, folyamatban van 10
kárügy rendezése, 1 igényt a károsult visszavont.
2020. december 31-én 242 kárügy elbírálása volt folyamatban. A kárügyek folyamatos felülvizsgálata
biztosítja a folyamatban lévő ügyek számának csökkenését. (2019 december 31-én 330, 2018 december
31-én 488 kárügy volt folyamatban.)
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A 2018 - 2020 években, a kárbejelentés dátumától függetlenül az alábbi kifizetésekre került sor.
Év
Károsultak által bejelentett kárösszeg:
Elfogadott kárösszeg:
Viszontbiztosítók által kifizetett összeg:
MÜBSE-t terhelő kifizetések:
Ténylegesen kifizetett összegek
(viszontbiztosító+MÜBSE):
Ügyvédet terhelő önrész:

2020
562. 634 e Ft.
286. 335. e Ft.
165. 745 e Ft.
74. 089 e Ft.
239. 835 e Ft.

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

46. 500 e Ft.

38.421 e Ft

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

A kifizetett károk műhibák szerinti megoszlása:
2020 év

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

2019 év

2018 év

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

38
39
17
22
4
4
1

45
13
16
3
0
0
1
0
1
1
4
2
0
1
0
87

6
1
2
1
0
1
2
138

A kifizetett károkból 4 esetben jogerős ítélet alapján került sor kárkifizetésre. 3 ügyben a kárt egyezség
keretében rendezték. 80 ügyben peren kívüli kifizetésre került sor.
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Peres ügyek
Az Egyesülettel szemben indított, ill. folyamatban lévő 12 peres ügyben az Egyesület vezető jogásza,
kamarai jogtanácsos járt el. Egy, az Egyesülettel szemben folyamatban lévő perben megbízott ügyvéd
látta el a jogi képviseletet.
2018-2020 évben összesen 20 beavatkozással érintett ügyben jártak el megbízott ügyvédek. A korábbi
években történt beavatkozások közül 11 esetben fejeződött be jogerősen a peres eljárás a beszámolási
időszakban.

Pernyertességi adatok:
Pernyertességgel végződött

db.
7

Szüneteléssel megszűnt
Szünetelés alatt peren kívüli megállapodással megszűnt
Pervesztességgel zárult

1
1
2

Összesen:
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V.
Az Egyesület segélyezési tevékenysége
A COVID-19 járvánnyal összefüggésben megnövekedett számú segélykérelem miatt az Igazgatótanács
kétszer emelte meg a 2020. költségvetésben meghatározott 40.000.000.- forintos segélykeretet, összesen
15.000.0000.- forinttal.
Az Igazgatótanács a Segélyezi Szabályzat 3. g pontja (A segélyezés jogcíme méltányosság)
alkalmazásának kibővítéséről döntött április 20. napi ülésén. Ennek alapján a kialakult járványügyi
veszélyhelyzetre tekintettel rendkívüli méltányossági segély kérelmek benyújtásának lehetőségéről
döntött szeptember 1 napján. Egyidejűleg 10.000.000.- forint plusz keretet biztosított a költségvetési
tartalék terhére azon tagjaink segélyezésére, akiknek életkörülményeit a veszélyhelyzet miatti bevétel
csökkenés a leginkább érintette. Az egyszeri segély összege ezen a jogcímen 100.000.- forint volt. A
kérelmeket augusztus 31. napjáig lehetett benyújtani. Ez a rendelkezésre álló összeg 100 db indokolt
kérelem kedvező elbírálását tette lehetővé. A kérelmezőnek valószínűsítenie kellett a járványügyi
veszélyhelyzet miatt bekövetkezett anyagi hátrányokat, mind a kérelmező ügyvédi praxisa, mind
személye és családja vonatkozásában.
Az Igazgatótanács 2020. december 7. napján a beérkezett segélykérelmek nagy számára tekintettel
további 5.000.000.- forint összeget biztosított a járványügyi segélyezésre. Ezzel lehetővé vált, hogy a
benyújtott, megalapozott méltányossági járványügyi segélykérelmek teljes körűen teljesíthetők legyenek.
Továbbra is lehetőség volt igazolt betegség, gyermek születése, haláleset, valamint méltányosság
jogcímén segélykérelem benyújtására.
2020 évben a segélykeret összege összesen 55.000.000.- Ft volt. A benyújtott kérelmek alapján 521 fő
volt segélyezett.
A 2020. évi segélykeret-összeg
Segélykifizetés összege
Maradvány
A segélyek megoszlása jogcímek alapján:
fő
Betegség
85
Szülési
130
Temetési
50
Praxisindítás
112
Járványügyi
123
Méltányosság
14
IT döntés
7
Mindösszesen
521

55.000 e Ft.
54.980 e Ft.
20 e Ft.

Ft.
9.150 e Ft.
13.820 e Ft.
5.270 e Ft.
11.930 e Ft.
12.400 e Ft.
1.460 e Ft.
950 e Ft.
54.980 e Ft.
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2020 évben a főváros és a megyék szerinti kifizetések:
Budapest

294 db

Bács-Kiskun

13 db

Baranya

21 db

Békés

5 db

Borsod-Abaúj-Zemplén

13 db

Csongrád-Csanád

17 db

Fejér

9 db

Győr-Moson-Sopron

15 db

Hajdú-Bihar

22 db

Heves

9 db

Komárom

5 db

Nógrád

2 db

Pest

19 db

Somogy

13 db

Szabolcs-Szatmár-Bereg

15 db

Tolna
Szolnok

5 db
11 db

Vas

8 db

Veszprém

8 db

Zala
Összesen:

13 db
521 db
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VI.
Az Egyesület szervezeti élete

1. Az Igazgatótanács 2020. január 20. napján ülés tartása nélkül hozott határozatot
Határozat tervezetek elfogadása:
- Határozati javaslat tervezet az Igazgatótanács első félévi üléseinek tervezett
napirendjének elfogadására
- Határozati javaslat tervezet a Választási Szabályzat A/ jelű mellékletében 2019. évben
a hat legnagyobb egyesületi taglétszámú megye meghatározásáról.
- Határozati javaslat tervezet a területi és az öt budapesti régió Küldöttválasztó
Gyűléseinek összehívásáról.

2. Az Igazgatótanács 2020. március hó 16. napján tartott ülést
Az ülés napirendi pontjai:
-

-

-

-

-

-

Az Egyesület 2020 évi végleges költségvetésének megvitatása és elfogadása, döntés az
elfogadott költségvetés Küldöttgyűlés elé terjesztéséről. (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Az Egyesület hároméves /2020-2022/ költségvetésének megvitatása és elfogadása döntés
az elfogadott hároméves költségvetés Küldöttgyűlés elé terjesztéséről. (előadó: Dr. Csurgó
Ottó)
Az ügyvezető beszámolója a hároméves Fejlesztési Stratégia 2019. évi időarányos
teljesítéséről (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Tájékoztatás a könyvvizsgálóval kötött szerződés módosításáról és az új könyvvizsgálatért
feleős természetes személy kijelöléséről. Döntés a Küldöttgyűlés tájékoztatásáról (előadó:
Baráth Ágnes)
Javaslat az Egyesület Alapszabályának módosítására. A javaslat megvitatása és
elfogadása, döntés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály Küldöttgyűlés
elé terjesztéséről (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Üzletmenet folytonosság és katasztrófakezelési Szabályzat, Akcióterv (előadó: Dr. Csurgó
Ottó)
Javaslat a hatályos Segélyezési Szabályzat módosítására. A javaslat megvitatása és
elfogadása, döntés a Segélyezési Szabályzat Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr.
Török Ferenc)
Javaslat az öt budapesti régió Területi Küldöttválasztó Gyűlések Választási Bizottságai és
Szavazatszedő Bizottságai tagjainak megválasztása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Az Igazgatótanács tagjainak teljesítmény értékelése a 9/2019. sz. Szabályzat a vezető
tisztségviselők kiválasztásáról szóló Politika rendelkezései alapján (előadó: Dr. Kovács
Kázmér)
Egyéb döntések, tájékoztatók:
Dr. Tóth-Vári Lígia, Dr. Csapi Szilvia és Dr. Keserű Klaudia praxisindítási
segélykérelme (előadó: Dr. Török Ferenc)
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3. Az Igazgatótanács 2020. március 23. napján ülés tartása nélkül hozott határozatot
Határozat tervezetek elfogadása
1.
Az IT a járványügyi veszélyhelyzetben az Egyesület tagjai pénzügyi terheinek mérséklése
céljából úgy határoz, hogy a 2020. április 1-én esedékes negyedéves biztosítási díjak és
tagdíjak megfizetésére 6 hónapos halasztást kaphatnak tagjaink, vagyis ezen díjak
megfizetésének esedékességét 2020. október 1-re módosítja.
Az IT felhatalmazza az ügyvezetést arra, az Egyesület folyamatos működésének pénzügyi
feltételeit a befolyó díjak hiányában átmenetileg az Egyesület pénzügyi tartalékaiból teremtse
meg.
A döntés végrehajtásának felelőse az ügyvezetés, határidő: 2020. március 27., illetve
folyamatos.
Indoklás:
A kialakult helyzetben az Egyesület számos tagjánál jelentkezhetnek átmeneti bevételkiesések,
amelyek mérsékléséhez a javasolt megoldás hozzájárulhat. A javaslatban szereplő 6 hónapos
moratórium tekintettel van a járványhelyzet ma még ismeretlen, de becslések szerint ezen
időszakon belüli tartamára, valamint arra a tényre, hogy a negyedéves díjfizetést választó
tagjaink több, mint 84 %-a a negyedik negyedévben kármentességi díjjóváírásban részesül. (az
éritett tagok 63 %-a jelentős, 3, vagy 4 havi jóváírásban) Érintett tagjaink többsége számára
tehát ebben az időszakban kisebb terhet jelent majd az elmaradt díjrészletek megfizetése.
2.
Az IT a járványügyi veszélyhelyzet negatív gazdasági hatásai által leginkább érintett tagjaink
terheinek mérséklésének céljából új segélyezési jogcím kialakításáról, annak a Segélyezési
Szabályzatba beillesztéséről és Küldöttgyűlés elé terjesztéséről határoz. Szükséges továbbá az
új jogcímhez megfelelő pénzügyi eszközök allokálása is, a segélyezési keret forrásainak
ésszerű átcsoportosításával.
A részletek kidolgozásáért az ügyvezetés és az IT segélyezési feladatot ellátó tagja közösen
felelősek. Határidő: a javaslatokat az IT 2020. április 20-i ülésére kell döntéshozatalra
előterjeszteni.
Indoklás: A várható negatív gazdasági hatások nem egyformán fogják érinteni Egyesületünk
tagjait. Indokolt, hogy azon tagjainkat, akiket a bekövetkező veszteségek egzisztenciálisan a
legkedvezőtlenebbül érintenek majd, az Egyesület lehetőségeihez mérten segélyezési
eszközeivel támogassa.
3.
Az IT - arra tekintettel, hogy biztosított tagjaink a következő időszakban ügyvédi
tevékenységük végzésében mind a kereslet, mind a munkavégzés feltételeinek hiánya folytán
jelentős mértékben akadályozva lesznek, ezáltal a károkozások várható előfordulása is a
korábban kalkulálthoz képest jelentősen mérséklődik - az ügyvezetés feladatává teszi a
MÜBSE valamennyi aktív biztosítottját érintő, a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban
álló, lehetőleg az egy negyedéves biztosítási díjuk mértékét elérő kockázati díjvisszatérítési
kedvezmény nyújtására lehetőséget biztosító előterjesztés kidolgozását a 2020. április 20-i IT
ülésre.
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Indoklás: A kialakult járványügyi helyzetben a MÜBSE biztosítottjai számára nemcsak a
munkavégzési feltételek jelentős elnehezülése, számos munkaterület radikális beszűkülése,
illetve ellehetetlenülése, hanem az ügyvédi megbízások elmaradása is olyan jelentős
hátrányként mutatkozik, ami nemcsak a biztosítási díjak fedezetére nézve, hanem a biztosító
egyesület szolgáltatási kötelezettségének felmerülésére nézve is hatással van, ezért indokolt,
hogy az ügyvezetés vizsgálja meg és annak eredménye tekintetében tegyen előterjesztést, hogy
a jelen helyzet hatásaival arányban álló, lehetőleg a biztosítottak egy negyedéves díjmértékét
elérő kockázati díjvisszatérítés lehetőségének melyek az optimális feltételei.

4. Az Igazgatótanács 2020. április 3. napján ülés tartása nélkül hozott határozatot
Határozat tervezetek elfogadása:
Az Igazgatótanács az előterjesztett 2019 évi SFCR és 2019 évi RSR jelentéseket elfogadja.
Felhatalmazza a vezető aktuáriust, hogy az elfogadott jelentéseket az MNB részére a törvényes
határidőn belül benyújtsa.

5. Az Igazgatótanács ülésen 2020. április 20. napján telefonkonferencia keretében került megtartásra
Az ülés napirendi pontjai:
-

-

-

-

-

-

Az Igazgatótanács írásbeli Beszámolója az Egyesület 2019 évi munkájáról. A Beszámoló
megvitatása és elfogadása, döntés a Beszámoló Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr.
Csurgó Ottó)
A 2019 évi költségvetés teljesítése (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
A 2019 évi pénzügyi tevékenységről szóló mérlegbeszámoló megvitatása és elfogadása,
döntés a mérlegbeszámoló Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Javaslat az Igazgatótanács március 25-i döntése alapján 2020 évre az egy negyedéves
biztosítási díj mértékét elérő kockázati díj visszatérítési kedvezménynyújtására az aktív tagok
(biztosítottak) részére. A javaslat megvitatása és elfogadása. (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Javaslat az Egyesület 2020. évi, az Igazgatótanács által március 18. napján elfogadott végleges
költségvetésének módosítására. A javaslat megvitatása és elfogadása, döntés az elfogadott
költségvetés Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Javaslat az Egyesület 2020-2022. évre vonatkozó, az Igazgatótanács által március 18. napján
elfogadott hároméves költségvetés módosítására. A javaslat megvitatása és elfogadása, döntés
az elfogadott költségvetés Küldöttgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Javaslat az Egyesület Alapszabályának módosítására. A javaslat megvitatása és elfogadása,
döntés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály Küldöttgyűlés elé
terjesztéséről (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Javaslat a Fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló 2019 évi jelentésről (SFCR) és a
Rendszeres Felügyeleti jelentésről (RSR) A javaslatok megvitatása és elfogadására. Javaslat
az aktuáriusi jelentésről. A javaslat megvitatása és elfogadása (előadó: Tasnády Ágnes)
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-

-

Javaslat az Igazgatótanács által március 18. napján elfogadott Segélyezési Szabályzat 3. g.
pontja (a segélyezés jogcíme méltányolható ok) alkalmazásának kibővítésére az
Igazgatótanács március 25-i döntése alapján. A javaslat megvitatása és elfogadása (előadó: Dr.
Török Ferenc)
A 2020 évi beszámoló Küldöttgyűlés előkészítése, időpontjának kitűzése, napirendjének
meghatározása (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Egyéb döntések, tájékoztatók

6. A beszámoló Küldöttgyűlés 2020. május 22. napján ülés tartása nélkül hozott döntéseket
Napirendi pontok:
-

-

Az Egyesület Igazgatótanácsának írásbeli Beszámolója az Egyesület 2019. évi munkájáról.
Döntés a Beszámoló elfogadásáról.
Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2019. évi mérlegbeszámoló előterjesztése,
döntés a mérlegbeszámoló elfogadásáról.
Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
Döntés a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról.
Az Egyesület – a jelenlegi veszélyhelyzet pénzügyi hatásainak érvényesítése mellett
elkészített - 2020. évi költségvetésének előterjesztése a költségvetés elfogadása. A 20202022 év közötti hároméves költségvetés előterjesztése, a hároméves költségvetés
elfogadása
Az Igazgatótanács előterjesztése a Segélyezési Szabályzat módosítására. Döntés a
módosított Segélyezési Szabályzat elfogadásáról.

7. Az Igazgatótanács 2020. július 1. napján ülés tartása nélkül hozott határozatot
Határozat tervezetek elfogadása:
-

-

Javaslat az Igazgatótanács 2020 második félévi üléseinek tervezett napirendi pontjaira / 2020
szeptember 21, december 7 /
Javaslat a 2020 március 18 napján felfüggesztett Területi Küldöttválasztó Gyűlések
megtartásának folytatására. Az öt budapesti régió Küldöttválasztó gyűlései időpontjának
kitűzése, Választási Bizottságai és Szavazatszedő Bizottságai tagjainak megválasztása.
Javaslat a képviseleti jogosultság átruházásáról szóló eljárási rend (7/2017 sz. Szabályzat)
aktualizálására, módosítására
Javaslat a 2019 évi kibővített ORSA jelentés elfogadására
Javaslat segélyezési kérelem elbírálására
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8. Az Igazgatótanács 2020. augusztus 31. napján ülés tartása nélkül hozott határozatot
Határozat tervezetek elfogadása:
-

Javaslat a 2020. évi költségvetésben megállapított segélykeret összegének (40.000.000.forint) 10.000.000.- forinttal történő megemelésére a költségvetési tartalék terhére.
Indoklás: Az Igazgatótanács korábbi döntésével engedélyezte a járványhelyzet kapcsán
felmerülő segélykérelmek méltányossági elbírálásának kibővítését. Az ilyen irányú,
megalapozott segélykérelmek teljesítése esetén kis mértékben túllépné az Egyesület keretet,
eközben pedig jelentősen megnövekedett az egyéb – főként betegségi alapú – kérelmek száma
is. Tekintettel arra, hogy a segélyezési tevékenység Egyesületünk egyik fő specialitása és a
fenti tendenciának folytatódására számítunk az év hátralévő részében, szükségesnek látszik a
segélyezési keret javasolt megemelése.

-

Javaslat Dr. Kocsis Julianna egyedi méltányolható okból előterjesztett segélykérelmének
elbírálására.
Indoklás: A csatolt iratok alapján, a kolléganő egészségügyi és szociális helyzetére tekintettel
méltányossági alapon indokolt a magasabb összegű segélyezés.

9. Az Igazgatótanács ülése 2020. szeptember 21. napján telefonkonferencia keretében került megtartásra
Az ülés napirendi pontjai:
-

-

-

Javaslat a 2020 évi választói Küldöttgyűlés előkészítésére, időpontjának kitűzésére,
napirendjének meghatározására (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Az Igazgatótanács tagjainak teljesítmény értékelése a Kölcsönös Biztosító Egyesület vezető
tisztségviselők kiválasztásáról, jelöléséről és teljesítmény értékeléséről szóló Politikájában
foglaltak alapján (előadó: Dr. Kovács Kázmér)
Javaslat az Egyesület Alapszabályának módosítására. A javaslat megvitatása és elfogadása.
Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály Küldöttgyűlés elé
terjesztéséről (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Javaslat a Kármentességi díjengedmény szabályzat felülvizsgálatára, 4 és 5. pontjának
módosítására (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Javaslat a Felügyeleti adatszolgáltatásokat szabályozó nemzeti táblák 2020. évi módosított
adatszolgáltatási szabályzatának elfogadására (előadó: Baráth Ágnes)
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat éves felülvizsgálatára, kiegészítésére. (előadó:
D. Módosi Anna-Mária)
Javaslat Fogyasztóvédelmi Politika elfogadására. (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Javaslat a módosított Kockázatkezelési szabályzat és az ALM jelentés elfogadására (előadó:
Tasnády Ágnes)
Egyéb döntések, tájékoztatók
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10. Az Igazgatótanács 2020. október 2. napján ülés tartása nélkül hozott határozatot
Határozat tervezetek elfogadása:
-

Javaslat a megüresedő és az új tisztségviselői pozíciókra történő jelöltállítás körében a Jelölő
Bizottság figyelmébe ajánlott személyekről.
Javaslat az Adatszolgáltatási Szabályzat 1. sz. melléklet: Negyedéves QRT szabályzat
felülvizsgálatára.
Javaslat a Likviditási Szabályzat és likviditási veszélyhelyzeti terv felülvizsgálatára.
Javaslat a Biztosító Egyesület Működési Kockázatkezelési Szabályzatának felülvizsgálatára.

11. Az Igazgatótanács ülése 2020. december 7. napján telefonkonferencia keretében került megtartásra
Az ülés napirendi pontjai:
-

-

Tájékoztatás a megismételt választói Küldöttgyűlés elhalasztásáról és pótlásáról (előadó: Dr.
Kovács Kázmér)
A 2021 évi előzetes költségvetés tervezetének megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó
Ottó)
Tájékoztatás az MNB Vizsgálat nyitó megbeszélésén előadott és az MNB részére megküldött
stratégiai interjú prezentációról (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
Javaslat a kockázati mátrix éves felülvizsgálatára (előadó: Tasnády Ágnes)
A 2019. évi károk elemzése. (előadó: Tasnády Ágnes)
Tájékoztatás a Kárrendezési Bizottsághoz 2020 második fél évében érkezett
kárbejelentésekről, a korábbi évek azonos adataival is összehasonlítva (előadó: Dr.
Kománovics Ibolya)
Tájékoztató egyes pénzügyi szabályzatok évközi technikai jellegű felülvizsgálatáról (előadó:
Baráth Ágnes)
Javaslat egyes szabályzatok éves és fogyasztóvédelmi szempontú felülvizsgálatára,
kiegészítésére (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Javadalmazási Politika (8/2019. sz. Szabályzat)
Panaszkezelési Szabályzat (2/2019. sz. Szabályzat)
Javaslat a Megfelelőségi Politika és Megfelelőségi Szabályzat (3/2019.sz.Szabályzat)
módosítására (előadó: Dr. Pettendi Zsuzsa)
A megfelelőségi vezető 2020 évi jelentése és 2021 évi munkaterve (előadó: Dr. Pettendi
Zsuzsa)
Javaslat az Igazgatótanács 2021 első fél évi üléseinek tervezett időpontjára és napirendi
pontjaira (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
Egyéb kérdések, tájékoztatók (Előterjesztés a 2020 évi segélykeret 5 millió forinttal történő
megemelésére a költségvetési tartalék terhére (előadó: Dr. Török Ferenc)
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12. A választói Küldöttgyűlés 2020. december 22. napján ülés tartása nélkül hozott döntéseket
Napirendi pontok:
- Az Igazgatótanács előterjesztése az Egyesület Alapszabályának módosítására.
- Az Egyesületi választás megtartása a Jelölő Bizottság elnökének előterjesztése alapján.
a) Az Egyesület elnökének, elnökhelyettesének, ügyvezetőjének, a Kárrendezési Bizottság
elnökének és az Igazgatótanács további öt tagjának, valamint két póttagjának
megválasztása
b) A Felügyelő Bizottság elnökének és három tagjának, valamint póttagjának megválasztása
c) A Kárrendezési Bizottság négy tagjának, valamint póttagjának megválasztása.
A 2020. január 1. napjától hatályos ügyvédi Felelősségbiztosítási Feltétel a Beszámoló 1. melléklete.
A 2020. évi díjtájékoztató a Beszámoló 2. sz. mellékelte.
A Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés (SFCR) a Beszámoló 3. sz. melléklete.
A Küldöttgyűlés által hozott határozatok listája a Beszámoló 4. sz. melléklete.
Az Igazgatótanács által hozott határozatok listája a Beszámoló 5. sz. melléklete.
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VII.
Összefoglalás

Beszámolónk részletezi az Igazgatótanács munkáját és értékeli az elvégzett feladatokat.
A COVID-19 pandémia első és második hulláma kihívások elé állította az ügyvédséget és a Biztosító
Egyesületet is. Az ügyvédség jelentős részét érintő munka és bevétel csökkenésre az Egyesület három
döntéssel reagált.
A második negyedévi díj fizetés halasztásának lehetőségével, díjmérséklési lehetőség biztosításával egy
negyedéves díj összegéig és a kibővített méltányossági (járványügyi) segélyezési jogcím lehetőségével,
külön keretösszeggel az Egyesület a tagság megelégedésére tudta mérsékelni a járvány negatív hatásait.
A járványügyi intézkedéseknek megfelelően az Igazgatótanács a 2020. évi előzetes (és a hároméves)
költségvetés átdolgozásáról döntött.
Ebben az éves Beszámolónkban bemutattuk az Egyesület 2020 évi munkáját, melyet tagjaink segítőkész
magatartása és a területi kamarák elnökeinek és adminisztrációjának önzetlen támogatása nélkül nem
tudtunk volna elvégezni. Segítségüket ezúton is köszönjük!
Kérjük a Küldöttgyűlést, hogy az Igazgatótanács által előterjesztett 2020. évi beszámolót és üzleti tervjelentést szíveskedjen elfogadni.
Melléklet: 5 db
Budapest, 2021. április 26.

Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete
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