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A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGÉNEK (MABISZ)
ALAPSZABÁLYA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE
A Magyarország területén működő, tevékenységi engedéllyel rendelkező biztosítók közös szakmai érdekeik
együttes érvényesítése és védelme, a szakmai színvonal és a pénzügyi kultúra emelése, valamint a biztosítás
intézményrendszeréhez kapcsolódó részfeladatok ellátása érdekében megalapították és működtetik a Magyar
Biztosítók Szövetségét (továbbiakban: Szövetség.)

1. A SZÖVETSÉG NEVE, FORMÁJA, SZÉKHELYE ÉS TARTAMA
1.1

A Szövetség elnevezése: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE.
németül:

VERBAND DER UNGARISCHEN VERSICHERUNGSANSTALTEN

angolul:

ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

olaszul:

FEDERAZIONE DELLE SOCIETÁ D'ASSICURAZIONI UNGHERESI

franciául:

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE HONGROISES

oroszul:

АССОЦИАЦИИ ВЕНГЕРСКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

1.2

A Szövetség nevének rövidítése: MABISZ.

1.3

A Szövetség székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

1.4

A Szövetség hivatalos nyelve a magyar.

1.5

A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő civil szervezet,
amely önálló jogi személy.
A Szövetséget a Fővárosi Bíróság 6. Pk. 64315/2. számú végzésével, 3158. sorszám alatt országos szakmai érdekképviseleti szervezetként - vette nyilvántartásba, az alapítás időpontjára
(1990. november 14.) visszamenő hatállyal.

1.6

A Szövetség határozatlan időtartamra alakult.
A Szövetség első üzleti éve a bírósági nyilvántartásba vételtől 1990. december 31. napjáig tartott;
az ezt követő üzleti évek a naptári évvel egyezőek.

2. A SZÖVETSÉG CÉLJA
2.1

A Szövetség célja:
a) a biztosítási szakma közös érdekeinek érvényesítése, védelme és képviselete,
b) tagok közreműködésével közös álláspont kialakítása a szakmát érintő döntések, illetőleg
jogszabályok előkészítésében,
c) állásfoglalások kialakítása szakmai, etikai és versenykérdésekben,
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d) tagok, illetőleg a vezető testületek szakmai álláspontjának képviselete a külső szervek és
hatóságok, valamint egyéb fórumok előtt,
e) szakmai együttműködés és munkakapcsolat kialakítása a társszervezetekkel,
f) az egész szakma érdekeit és a biztosítási kultúra elmélyítését szolgáló propaganda- és PR
tevékenység folytatása, pénzügyi-, biztosítási kultúra fejlesztését szolgáló tevékenység,
pénzügyi-, fogyasztói tudatosság fejlesztése különös tekintettel a biztosítás társadalmi
fontosságára
g) a biztosítási szakma érdekeit szolgáló sajtótermékek kiadásának segítése és támogatása,
h) a hazai biztosításügy képviselete a nemzetközi fórumokon,
i) a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatok ellátása.
2.2

Amennyiben a Szövetség 2.1. pontban meghatározott célja nem tud maradéktalanul
megvalósulni, azaz nem valamennyi tag egyetértésével alakul ki az a közös álláspont – így
különösen – a szakmát érintő döntések, jogszabályok előkészítése során, szakmai etikai,
versenykérdésekben, amit a tagok, illetőleg a vezető testületek, külső szervek és a hatóságok
valamint egyéb fórumok előtt képvisel, akkor a Szövetség – amennyiben az érintett tag ezt kéri köteles feltüntetni álláspontja mellett az ún. kisebbség véleményét, álláspontját is.

2.3

A Szövetség ellátja azon feladatokat, amelyekkel a jogszabály felruházza, vagy amelyekkel a
tagok egyébként megbízzák. A Szövetség munkáltatói érdekképviseleti tevékenységet csak a
jogszabály előkészítés és a jogalkotás során végez.

2.4

A Szövetség – jogszabályi felhatalmazás alapján
felelősségbiztosításhoz kapcsolódó feladatokat is ellát.

2.5

A Közgyűlés döntése alapján a Szövetség - a tagok szakmai céljainak megvalósítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat.

2.6

A Szövetség, annak testületei és tagbiztosítói kiemelt feladatnak tekintik a tisztességes piaci
verseny szabályainak betartását, betartatását, a tevékenység ez irányú folyamatos kontrollját, a
nem kívánatos jelenségek azonnali jelzését és megszüntetését.

–egyéb,

kötelező

gépjármű-

3. A SZÖVETSÉG TAGJAI
3.1

A Szövetség tagja lehet minden, Magyarország területén működő és biztosítási vagy
viszontbiztosítási tevékenységi engedéllyel rendelkező
a) részvénytársaság,
b) szövetkezet,
c) egyesület,
d) másik tagállamban székhellyel
magyarországi fióktelepe,

rendelkező

biztosító,

viszontbiztosító,

vagy

annak

e) harmadik országbeli biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe (továbbiakban:
biztosítók),
f) továbbá a fentiek csoportja, szövetsége (csoportos tagság).
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3.2

A biztosítók a biztosítási tevékenység folytatását engedélyező felügyeleti határozat jogerőre
emelkedésétől, illetőleg a biztosítási tevékenységre vonatkozó engedélyt kiadó hatóságnál történt
regisztrálásuk időpontjától tagként vagy csoportos tagként kérhetik felvételüket a Szövetségbe.

3.3

A MABISZ tagság önkéntes.

3.4

Az írásbeli tagfelvételi kérelmet a MABISZ főtitkárához kell címezni, a felvételről a Szövetség
Ügyvezető Elnöksége (ÜE) dönt.

3.5

A tagfelvételi kérelmet a főtitkár akkor terjeszti az Ügyvezető Elnökség elé, ha a felvételét
kezdeményező:
a) a MABISZ Alapszabályát, Etikai és Versenykódexét magára nézve kötelezőnek ismeri el,
b) megismerésüket követően csatlakozik a korábban már megkötött szövetségi szintű, vagy ágazati
megállapodásokhoz,
c) nyilatkozik arról, hogy a biztosítónak, illetőleg tulajdonosainak nincs függőben lévő tartozása a
tagbiztosítókkal, vagy a Szövetséggel szemben, illetőleg nyilatkozik a tartozás rendezésének
módjáról.

3.6

Ha az ÜE a kérelemnek helyt ad, a tagság – ellenkező döntés hiányában - a felvételi kérelem
benyújtásának napjára visszamenő hatállyal jön létre.

3.7

A tagság típusai:
a) Társult tag: a felvételt követő egy évig a tag, vagy csoportos tag társult tagi pozícióban van. A
társult tagoknak a rendes tagokkal azonos jogai és kötelezettségei vannak.
b) Rendes tag: egy év elteltével az Ügyvezető Elnökség dönt a rendes tagságról, döntés hiányában
a társult tagság az egy év elteltével rendes tagsággá válik.
c) Csoportos tag: a MABISZ azon társult vagy rendes tagja, aki valamely csoport tagjaként kérte
felvételét. A csoport tagjai közösen fizetik meg egy tag díját, amelynek összege a csoport tagjai
által képviselt, díjbevétel-arányos piaci részesedéséhez igazodik, de nem lehet kevesebb, mint
a mindenkori minimum tagdíj. Ezért cserébe a csoportot (tagjait közösen) a Szövetség
testületeiben egy szavazat illeti meg. A közös tagdíj és a közös szavazat nem korlátozza a
csoport tagjainak azon jogát, hogy a Szövetség valamennyi szervezeti egységében külön-külön
is önállóan, önálló tanácskozási joggal részt vegyenek. Egyebekben a csoportos tagok jogai és
kötelezettségei megegyeznek a többi tag jogaival és kötelezettségével, azokat képviselője útján
gyakorolja, ideértve a tisztség betöltését is.
d) Különleges jogállású tag: A MABISZ Elkülönített Szervezeti Egységének (ESZE) a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény által meghatározott feladatai
ellátása érdekében a Közgyűlés vagy az Ellenőrző Bizottság az ESZE működésével kapcsolatos
döntésének meghozatalában azon, a jogszabályi előírásoknak megfelelően Magyarországon
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenység végzésére jogosult biztosítók is részt
vehetnek, amelyek a MABISZ-ban sem rendes, sem társult, sem csoportos tagsággal nem
rendelkeznek.


A különleges jogállású tagság a Magyarországon kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
művelésére vonatkozó, jogszabály szerinti jogosultság megszerzését követően jön létre,
amikor a biztosító a különleges jogállású tagként való csatlakozási szándékát bejelentő
nyilatkozata, és a regisztrációs díj befizetésének igazolása megérkezik a MABISZ
főtitkárához. A különleges jogállású tag évente a MABISZ részére a működési költségek
fedezetére regisztrációs díjat köteles fizetni, melynek összege kétmillió forint. A
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különleges jogállású tagság a kötelező gépjármű felelősségbiztosításra kiadott engedély
visszavonásával, a különleges jogállású tagbiztosító bármely más okból történő
megszűnésével, valamint akkor szűnik meg, ha a különleges jogállású tagbiztosító társult,
rendes vagy csoportos tagságot szerez.


A különleges jogállású tag a Közgyűlésen kizárólag az Elkülönített Szervezeti Egységet
érintő napirendi pontok tárgyalásán és döntéshozatalában vehet részt. A Közgyűlésen az
Elkülönített Szervezeti Egységet érintő kérdések tekintetében a különleges jogállású tag
a rendes tagéval azonos feltételekkel szavazati joggal rendelkezik, szavazati jogát
azonban csak akkor gyakorolhatja, amennyiben az előírt regisztrációs díj teljes
összegének megfizetését a közgyűlést megelőzően a főtitkár részére igazolta. Nem
gyakorolhatja a különleges jogállású tag szavazati jogát, amennyiben a Szövetséggel
szemben lejárt fizetési kötelezettsége van. A közgyűlésen kizárólag azon különleges
jogállású tag vehet részt, amelyet a Szövetség az adott Közgyűlést megelőző legalább 15
nappal megelőzően különleges jogállású tagként nyilvántartásba vett.



A különleges jogállású tag a Szövetség szerveibe nem választhat és nem választható,
tagsági jogai kizárólag az Elkülönített Szervezeti Egységet érintő szavazati és ellenőrzési
jogra korlátozódnak. A különleges jogállású tag köteles hozzájárulást teljesíteni a
MABISZ jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján a gépjármű-biztosítással
kapcsolatosan végzett feladataihoz.

e) Pártoló tag: A Szövetség pártoló tagja lehet minden olyan személy vagy szervezet, akinek, vagy
amelynek tevékenysége a biztosítási tevékenységgel vagy a biztosítók tevékenységével
összefügg, és tagfelvételi kérelmét az ÜE jóváhagyja. Az ÜE határozatát nem köteles
megindokolni.

3.8



A pártoló tag a Szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a
Szövetség szerveibe nem választhat és nem választható, de tanácskozási joggal részt
vehet a Szövetség azon tagozatainak, szekcióinak ülésén, amelyeken való részvételét az
ÜE határozatában előzetesen engedélyezi.



A pártoló tagság az ÜE tagfelvételi határozatában meghatározott időtartamra, ennek
hiányában 1 éves határozott időtartamra jön létre.



A pártoló tagsági díj mértékét az ÜE határozatában állapítja meg. A tagdíjfizetési
kötelezettségnek – az ÜE eltérő határozata hiányában - a pártoló tag a Szövetség
felszólítására egy összegben a tagság időtartamára előre, határozatlan idejű pártoló tagság
esetén pedig évente köteles eleget tenni.



A pártoló tagság megszűnik a határozott idő lejártával, a pártoló tag évforduló előtt
legkésőbb 3 hónappal előbb a Szövetséghez megküldött lemondásával vagy kizárással.



Megszűnik a pártoló tagság, ha a pártoló tag tevékenysége vagy magatartása már nem
függ össze a biztosítási tevékenységgel illetve a biztosítók tevékenységével. A pártoló
tagság megszűnésének tényét és a megszűnés idejét az ÜE állapítja meg.

A rendes, társult, pártoló és csoportos tagság megszűnik:
a) a tagbiztosító teljes tevékenységi engedélyének visszavonásával,
b) a tagsági jogviszony tagbiztosító által kezdeményezett megszüntetésével,
c) kizárással,
d) ha az ÜE úgy dönt, hogy a társult tagot nem regisztrálja rendes tagként.
e) A csoportos tagság megszűnik és a társult vagy rendes állapotának megfelelő önálló tagsággá
alakul át attól az időponttól, amikor a csoport tagjainak száma 1-re csökken
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f) A csoportos tagság megszűnik és a társult vagy rendes állapotának megfelelő önálló tagsággá
alakul át attól az időponttól, amikor a csoportos tag önálló tagként való részvételét az Ügyvezető
Elnökségnek bejelenti.
3.9

A tagbiztosító tevékenységi engedélyének visszavonást kimondó felügyeleti határozat jogerőre
emelkedése napján a tagság (beleértve a különleges jogállású tagságot is) automatikusan
megszűnik.

3.10 A tagbiztosítók tagsági jogviszonyuk megszüntetését ajánlott, vagy dokumentált elektronikus
levélben legkésőbb minden év szeptember 30. napjáig – a naptári év végére – kezdeményezhetik.
3.11 A Szövetség Ügyvezető Elnöksége határozatával kizárhatja azt a tagot, aki jogszabályt, a
Szövetség Alapszabályát, közgyűlési határozatát vagy érdekeit súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít vagy Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget az
erre történő írásbeli felhívás ellenére sem.
Kizárást eredményező súlyos vagy ismételten sértő magatartásnak minősül különösen:
a) az esedékes tagdíj (pártoló tagsági díj) igazolt felszólítás ellenére történő meg nem fizetése;
b) KSZ vagy KALAP feltöltési kötelezettség igazolt felszólítás ellenére történő elmulasztása.
A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról, és e napirendi pont tárgyalásakor
meg kell hívni az Ügyvezető Elnökség ülésére, amelyen lehetőséget kell részére biztosítani a
védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására. A tag kizárását kimondó határozatot
az ülésről készített jegyzőkönyvben írásba kell foglalni. A határozatnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat valamint a jogorvoslati lehetőségekről való
tájékoztatást és azt a jegyzőkönyvvel együtt meg kell küldeni a kizárt tagnak. A kizárás tényét a
határozat szövegének megküldésével a főtitkár írásban közli a kizárt taggal.
3.12 A tagság megszűnése esetén a tag időarányosan köteles helytállni a tagsági jogviszony
megszűnéséig esedékessé vált szövetségi kötelezettségeiért. E tartozásnak a tag az Elnök
értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül köteles eleget tenni.
3.13 Az Alapszabály rendelkezéseinek, a Közgyűlés határozatának megszegése, vagy a tagok érdekeit
súlyosan sértő magatartás esetén az ÜE a tagbiztosító vagy a csoportos tag tagsági jogviszonyát
indokolt határozatával – legfeljebb egy éves időtartamra - felfüggesztheti. A felfüggesztés tartama
alatt a tagbiztosító a tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó jogait nem gyakorolhatja.
3.14 A biztosító az ÜE tagfelvételi kérelmet elutasító, illetőleg kizárást tartalmazó határozatának
felülvizsgálatát kérheti a Közgyűléstől.
3.15 A Szövetség a tagbiztosítókról és pártoló tagokról nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján
közzétesz. A Szövetség jogosult a tagfelvétellel, illetőleg kizárással kapcsolatos döntését
nyilvánosságra hozni.

4. A TAGOK JOGAI
4.1

A Szövetség rendes, társult, és csoportos tagjait megilleti:
a) A Közgyűlésen való részvétel joga.
b) A Közgyűlésen való szavazás joga.
c) A választás és a választhatóság, illetőleg - az Alapszabály által meghatározott esetekben – a
delegálás joga.
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d) Az indítványtétel, kezdeményezés és véleménynyilvánítás az arra rendelt fórumokon.
e) A tájékoztatáshoz való jog a Szövetség tevékenységéről; a felvilágosítás kérésére a főtitkár 5
munkanapon belül köteles válaszolni.
f) A Szövetség tagozataiban és szekcióiban való részvétel joga.
g) A Szövetség szolgáltatásainak igénybevételi joga.
4.2

A csoportos tagokra vonatkozó eltérő szabályok:
a) A csoportba tartozó tagok a csoport döntéshozatali rendjéről és képviseletéről ügyrendet
kötelesek készíteni, amelyet megküldenek a Főtitkárnak. A képviseleti jog, az ügyrend, vagy
azok változása a Főtitkár általi nyilvántartásba vétel időpontjától hatályos.
b) A csoportos tag a Közgyűlésen személyesen, vagy képviselője útján vehet részt.
c) A csoportos tag a Közgyűlésen oly módon szavazhat, hogy a csoportot megillető egy szavazat
kialakításában vehet részt. A csoport a döntéseinek kialakításáról és képviseletéről saját
ügyrendje szerint dönt. A döntést a Szövetség akkor tekintheti érvényesnek, ha annak
meghozatala a csoport ügyrendjének megfelelően történt, a Szövetség azonban a döntés
érvényességét csak a csoport, vagy valamely tagja, vagy egyéb, a tagság körébe vagy a
munkaszervezetbe tartozó személy kérésére vizsgálja - a vizsgálat lezárásának napjáig a
szavazatot érvényesnek kell tekinteni. Ilyen kérés hiányában a Szövetség a csoport jelenlévő
képviselőjének szavazatát tekinti érvényesnek.

5. A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI
5.1

Valamennyi tag - ideértve a különleges jogállású tagot is az őt érintő kérdésekben - kötelezettsége:
a) A Szövetség eredményes működésének elősegítése.
b) Az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek betartása
és betartatása.
c) A tagbiztosítók közötti – de a biztosítási szakma közmegítélését, vagy a biztosítottak széles
körét érintő - szakmai, elszámolási vagy jogi vita előzetes, szövetségi szintű egyeztetése.
d) A tag tudomására jutott üzleti titok, biztosítási titok, vagy a Szövetség tevékenységével
összefüggő belső adat megőrzése.
e) Az Alapszabály, illetőleg a jogszabályok szerinti hozzájárulás a Szövetség működési
költségeihez.
f) A Közgyűlés az ÜE, vagy az ESZE IT jóváhagyása alapján az ESZE felelős vezetője által
elrendelt adatszolgáltatás határidőben történő teljesítése.
g) A tagbiztosító - ideértve a különleges jogállású tagot is - nem veszélyeztetheti a Szövetség
céljainak megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.

6. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
6.1

A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, ügyvezető és képviseleti szerve az Ügyvezető
Elnökség, amelyet az Elnök irányít.
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6.2

A Szövetség ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság.

6.3

Az operatív feladatokat a munkaszervezet látja el a főtitkár irányításával.

6.4

A tagok kezdeményezhetik állandó tagozatok és állandó vagy eseti (ad hoc) szekciók létrehozását,
összevonását és megszüntetést is.

6.5

A munkaszervezeten – és a MABISZ gazdálkodásán belül - elkülönül a gépjárműfelelősségbiztosítással kapcsolatos, jogszabályon, nemzetközi szerződésen alapuló feladatokat
ellátó Elkülönített Szervezeti Egység (ESZE).

7. A KÖZGYŰLÉS
7.1

A Szövetség legfőbb szervezete a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlésen
minden tag egy szavazattal rendelkezik.

7.2

A Közgyűlésen a tagbiztosítót az első számú vezető vagy annak delegáltja képviseli.

7.3

A tagbiztosítót írásbeli meghatalmazás alapján más tagbiztosító is képviselheti a Közgyűlésen
azzal, hogy háromnál több szavazata a meghatalmazottnak nem lehet.

7.4

Az Elkülönített Szervezeti Egység egyéb vezetőit – tanácskozási joggal – a Közgyűlés felelősségi
területüket érintő napirendi pontjai tárgyalására meg kell hívni.

7.5

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a Szövetség stratégiai céljainak és kiemelt feladatainak meghatározása,
c) a MABISZ beszámolójának és az ESZE éves gazdálkodási jelentésének elfogadása, valamint a
MABISZ és az ESZE tevékenységi körébe tartozó feladatokra vonatkozó költségvetések
meghatározása,
d) a tagdíjfizetés mértékéről, továbbá a vagyoni hozzájárulás módjáról és mértékéről való döntés,
e) gazdálkodási, vállalkozási, szolgáltató tevékenység engedélyezése,
f) az Ügyvezető Elnökség, az Ellenőrző Bizottság és az ESZE Intéző Testület tagjainak
megválasztása és felmentése,
g) a tagságfelvételi kérelmet elutasító, illetőleg a kizárást tartalmazó Ügyvezető elnökségi döntés
ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálása,
h) a MABISZ más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása,
i) a Szövetség átalakulásának, vagy megszűnésének kimondása,
j) döntés – az ESZE IT javaslata alapján – az ESZE könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló
személyéről.

7.6

A Közgyűlés a jelen Alapszabály elfogadásával a hatáskörébe tartozó kérdések közül delegálja
az ESZE IT számára az alábbi döntési jogköröket:
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döntés a módosított költségvetés és létszámterv elfogadásáról, amennyiben az eltérés,
módosítás a legutoljára elfogadott tervek fő számainak 15%-os mértéket meg nem haladó
módosulását eredményezi;



az ESZE tartalékolási politikájának és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályzatának
meghatározása, valamint döntés az ESZE felelős vezetője előterjesztése alapján a Kártalanítási
Számla biztosítástechnikai tartalékainak fedezetéül szolgáló előlegek bekéréséről és a
tagbiztosítók részére teljesítendő visszautalásokról, valamint a Kártalanítási Alap
vonatkozásában pótbefizetés elrendeléséről.

7.7

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer – a napirend egyidejű közlésével kell
összehívni, legkésőbb 15 nappal a Közgyűlést megelőzően. A közgyűlés összehívásáról az
Ügyvezető Elnökség felhatalmazása alapján az Elnök dönt, a döntés végrehajtásáról a főtitkár
gondoskodik. A Közgyűlés napirendi pontjait az ÜE határozza meg.

7.8

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az
egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az ÜE jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az ÜE nem dönt, vagy azt elutasítja, a
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában. A napirendre ilyen esetben a kérdés akkor vehető fel, ha
azzal a jelenlévő tagok egyhangúan egyetértenek.

7.9

Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt a tagok legalább egyharmada - az ok és a cél
megjelölésével - írásban kéri az Elnöktől.

7.10 Össze kell hívni továbbá a Közgyűlést a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a
Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, a Szövetség előreláthatólag nem lesz
képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy a Szövetség céljainak elérése veszélybe
került. Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Szövetség megszüntetéséről
dönteni.
7.11 A tagok kérelmére a rendkívüli Közgyűlést a kérelem kézhezvételétől számított harminc napon
belül kell összehívni, ugyancsak a napirend előzetes közlésével. A Közgyűlést az Elnök vezeti.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagbiztosítók 3/4-e képviselteti magát.
7.12 Határozatképtelenség esetén az Elnök - 7 munkanapon belül - újabb Közgyűlést hívhat össze. Az
így összehívott Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
7.13 Mind a rendes, mind a rendkívüli Közgyűlés meghívójához mellékelni kell az ülés napirendjét,
és az esetleges írásos anyagokat. Ha a tagok a Közgyűlés megnyitása után terjesztenek elő
napirendi pontra vonatkozó javaslatot, azt csak a jelenlévők egyhangú szavazata alapján tárgyalja
a Közgyűlés.
A Közgyűlést levezető elnökként is az Ügyvezető Elnökség Elnöke vezeti. Ez Elnök
akadályoztatása esetén a közgyűlést az Elnökhelyettes vezeti. Amennyiben mind az Elnök, mind
az Elnökhelyettes akadályoztatva van, a Közgyűlés a tagok jelenlévő képviselői közül egyszerű
többséggel levezető elnököt választ. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel megválasztja a
szavazatszámlálót valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjét.
A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. A tag szavazati jogát első számú
vezetője, vagy cégszerűen meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
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a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
7.14 A Közgyűlés határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
Közgyűlés új szavazást folytat le. Az ESZE éves gazdálkodási jelentéséről és az ESZE
tevékenységét érintő kérdésekről a jelen lévő kötelező gépjármű felelősségbiztosítási módozatot
művelő tagok és a jelen lévő különleges jogállású tagok szavazatainak egyszerű többségével dönt
a Közgyűlés. Az Alapszabály megállapításához és módosításához a jelenlevők
háromnegyedének, az Ügyvezető Elnökség és az Ellenőrző Bizottság megválasztásához, valamint
felmentéséhez a jelenlevők 2/3-ának szavazata szükséges.
7.15 A Közgyűlés a tagbiztosítók ¾-ének szavazatával dönt a Szövetség átalakulása és megszűnése,
valamint céljának módosítása tárgyában.
7.16 A közgyűlésről a Szövetség jegyzőkönyvet készít, amelyből megállapíthatóak a közgyűlés
lényeges eseményei, és amely szó szerint tartalmazza a közgyűlésen hozott határozatokat, és azt
– annak hitelesítése után – elektronikus formában kézbesíti valamennyi tagnak. Az eredeti
dokumentumokat a Szövetség irattárában őrzi meg.

8. ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG
8.1

Az Ügyvezető Elnökség (ÜE) mandátuma három évre szól.

8.2

Az Ügyvezető Elnökség - legfeljebb - nyolc tagbiztosítóból áll. A testület tagjainak egy részét az
Alapszabály jelöli ki, a többi tagot a Közgyűlés választja meg három éves időtartamra. A
tagbiztosítók az általunk delegált személlyel képviseltetik magukat a testületben. Az ÜE tagja az
a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták és akivel szemben nem állnak fenn polgári Törvénykönyvben vagy egyéb
jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi okok. Nem lehet az ÜE tagja az,
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
az ÜE tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Ha az ÜE tagja jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői
feladatokat nevében ellátja. Az ÜE tagjaira vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell. Az ÜE tagja feladatait személyesen köteles ellátni.

8.3

A közgyűlési választást megelőző üzleti év díjbevételi adatai szerinti első négy piacvezető
tagbiztosító az Alapszabály szerint a testület tagjává válik. A többi tagbiztosítót úgy kell
megválasztani, hogy testület összetétele tükrözze a hazai biztosítási piac sajátosságait és
differenciált érdekeit.

8.4

A piaci részesedés számbavétele során a korrigált díjbevételt kell figyelembe venni, (az életági
egyszeri és eseti díjas biztosítások éves díjbevételének 10 százalékával), az ún. ikerbiztosítók,
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illetőleg az azonos tulajdonosi csoporthoz tartozó tagbiztosítók piaci részesedését össze kell
vonni.
8.5

A tagbiztosítók törekednek arra, hogy az Ügyvezető Elnökségbe az első számú vezetőt delegálják.

8.6

Az Ügyvezető Elnökség – tagjai közül – a testület mandátumának időtartamára Elnököt és
Elnökhelyettest választ.

8.7

Ha az Elnök a piacvezetők közül kerül ki, az Elnökhelyettest a piacvezetőkön kívüli körből kell
megválasztani. Ez a szabály fordítva is érvényes.

8.8

Az Ügyvezető Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) döntés a tagfelvétellel és kizárással kapcsolatos ügyekben.
b) a MABISZ Szervezeti és Működési Szabályzatának és számviteli politikájának jóváhagyása;
c) a Főtitkár és az ESZE felelős vezetőjének kinevezése és felmentése;
d) az ESZE mellett működő Intéző Testület (IT) tagjainak jelölése;
e) a MABISZ beszámolójának véleményezése, valamint a MABISZ nem az ESZE tevékenységi
körébe tartozó feladataira vonatkozó költségvetés véleményezése
f) a tagozatok működési rendjének és éves munkatervének jóváhagyása;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, az Ellenőrző Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi tagbiztosítók, a vezető tisztségviselők és az Ellenőrző Bizottság tagjai
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
j) a végelszámoló kijelölése,
k) mindazon ügyek, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy a felelős vezető
kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket határozatával az ügyvezetést ellátó főtitkártól
hatáskörébe von. Az Ügyvezető Elnökség nem vonhatja saját hatáskörébe a jogszabály szerint
a felelős vezetőt megillető jogokat.

8.9

Az Ügyvezető Elnökség havonta tart rendes ülést. A rendkívüli ülést bármelyik tag kérésére öt
napon belül össze kell hívni.

8.10 Az ülést az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes, vagy megbízásuk alapján a főtitkár
hívja össze.
8.11 Az Ügyvezető Elnökség határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. A határozatképesség
vizsgálatakor a tört számok felfelé kerekítésével kell a szükséges létszámot megállapítani.
Határozatképtelenség esetén az ülést vezető Elnök, vagy Elnökhelyettes dönt az ülés
megtartásáról. Ha az ülés napirendjén döntési javaslat is szerepel, testületet öt napon belül újra
össze kell hívni. Az így összehívott ülés határozatképes, ha a tagok több mint 50%-a jelen van.
8.12 Ha az Ügyvezető Elnökség – a testületben magát nem képviseltető – tagbiztosító tevékenységével
kapcsolatos ügyet tárgyal, az érintett tagbiztosítót az ülésre meg kell hívni.
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8.13 A testület a döntéseit szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az új szavazást kell
tartani. Az Ügyvezető Elnökség ülésein a Szövetség főtitkára tanácskozási joggal vesz részt.
8.14 Az Ügyvezető Elnökség döntései a tagbiztosítókra kötelező érvényűek.
8.15 Az Ügyvezető Elnökség egyebekben maga határozza meg ügyrendjét. Sürgős döntést igénylő
ügyekben – a testület összehívása nélkül – írásban is elrendelhető a szavazás.
8.16 Az Ügyvezető Elnökség üléséről a főtitkár az ÜE ügyrendjében meghatározott határidőn belül
emlékeztetőt készít, és azt – az ülés írásos anyagaival együtt - kézbesíti valamennyi tagnak. Ha
az emlékeztető szolgálati, üzleti, vagy biztosítási titkot tartalmaz, az ezekre vonatkozó szabályok
szerint kell eljárni.
8.17 Az Ügyvezető Elnökség indokolt esetben – tanácskozási és konzultációs jelleggel - összehívja a
Vezérigazgatók Értekezletét, amelyen minden tag első számú vezetőjével (vagy delegáltjával)
képviselteti magát.
8.18 Az Ügyvezető Elnökség tagjai vagy bármelyikük akadályoztatása esetén a Közgyűlésen való
részvételre meghatalmazott személyek kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a
Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szövetség tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni.

9. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
9.1

A Közgyűlés legalább háromtagú Ellenőrző Bizottságot (EB) választ öt évre. Az EB első ülésén
a tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. Az EB tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és akivel
szemben nem állnak fenn Polgári Törvénykönyvben vagy egyéb jogszabályban meghatározott
kizáró vagy összeférhetetlenségi okok. Nem lehet az EB tagja az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült, továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az EB tagja az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől. Ha az EB tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. Az EB tagjaira
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Az EB tagja feladatait személyesen
köteles ellátni.

9.2

A Közgyűlésen a különleges jogállású tagok maguk közül egy személyt az EB tagjának
megválaszthatnak. A különleges jogállású tagok által választott EB-tag kizárólag a 9.3 d) pontban
meghatározott feladatok ellátásában vesz részt.

9.3

Az Ellenőrző Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:
a) figyelemmel kíséri a MABISZ jogszabályszerű, Alapszabály, SZMSZ és a Közgyűlés
határozatai szerinti működését,
b) ellenőrzi a MABISZ és az ESZE pénzügyi gazdálkodását,
c) megvizsgálja a MABISZ zárszámadását és arról évente egyszer jelentést tesz a Közgyűlésnek,
d) ellátja a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége működésének jogszabályoknak,
Alapszabálynak, a Közgyűlés határozatainak való megfelelőségének és pénzügyi
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gazdálkodásának ellenőrzését. Ennek keretében az Ellenőrző Bizottság különösen az alábbi
feladatokat látja el:


gondoskodik arról, hogy az ESZE rendelkezzen átfogó és eredményes működésre
alkalmas ellenőrzési rendszerrel;



irányítja a belső ellenőrzési szervezetet, amelynek keretében
−

elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési tervét,

−

legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket és
ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,

−

szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,

−

javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezet létszámának változtatására; és

−

a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat és
javaslatokat dolgoz ki.

9.4

Az EB ügyrendjét maga határozza meg.

9.5

Az EB szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést.

10. A FŐTITKÁR
10.1 A főtitkárt az Ügyvezető Elnökség nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltató jogokat az Elnök
gyakorolja.
10.2 A főtitkár látja el a MABISZ ügyvezetését. Főtitkár az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és akivel
szemben nem állnak fenn Polgári Törvénykönyvben vagy egyéb jogszabályban meghatározott
kizáró vagy összeférhetetlenségi okok. Nem lehet főtitkár az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült, továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet főtitkár az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől. Ha a főtitkár jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A főtitkárra
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A főtitkár feladatait személyesen
köteles ellátni.
10.3 A főtitkár feladatköre:
a) a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásában a Szövetség képviselőjeként szerepel;
b) a Közgyűlések és az Ügyvezető Elnökség ülései között képviseli a Szövetséget a hatóságok és
más szervek előtt, valamint a nemzetközi kapcsolatokban;
c) a Szövetség nevében kötelezettséget vállal;
d) munkáltatói jogkört gyakorol a Szövetség munkaszervezetének tagjai felett;
e) folyamatosan intézi a Szövetség ügyeit; feladata az egyesület napi ügyeinek vitele, hatáskörébe
tartoznak mindazon ügyek, amiket az Alapszabály nem sorol a Közgyűlés vagy az Ügyvezető
Elnökség kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Ügyvezető Elnökség nem vont saját
hatáskörébe.
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f) előkészíti a Közgyűlést és az Ügyvezető Elnökség üléseit, valamint gondoskodik a hozott
határozatok kézbesítéséről és végrehajtásáról, ennek körében


az Elnök döntése alapján összehívja a Közgyűlést, értesíti a tagságot és az egyesület
szerveit;



előkészíti a beszámolókat és azokat az Ügyvezető Elnökség és az ÜE jóváhagyását
követően a Közgyűlés elé terjeszti;



elkészíti a MABISZ éves költségvetését és azt - az ESZE költségvetésének kivételével –
az Ügyvezető Elnökség és a Közgyűlés elé terjeszti;



részt vesz a Közgyűlés és az Ügyvezető Elnökség ülésein, és beszámol a MABISZ
működésével kapcsolatos kérdésekről;

g) kezeli a MABISZ vagyonát, meghozza és végrehajtja a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntéseket, az ÜE által jóváhagyott számviteli
politika alapján;
h) előkészíti a MABISZ jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakítását és a
tisztségviselők megválasztatását;
i) az egész szakmát érintő ügyekben tájékoztatja a sajtót és a külső szerveket;
j) koordinálja a tagozatok és szekciók tevékenységét,
k) nyilvántartja a MABISZ tagságát;
l) nyilvántartja a MABISZ határozatait, szervezeti okiratait, és vezeti egyéb könyveit, a MABISZ
működésével kapcsolatos iratokat megőrzi;
m) folyamatosan vizsgálja a MABISZ-t érintő megszűnési ok fennállását, és annak bekövetkezte
esetén megteszi a törvényben előírt intézkedéseket;
10.4 A főtitkár köteles megőrizni a birtokába jutott szolgálati, üzleti vagy biztosítási titoknak minősülő
információkat, és ezt köteles érvényesíteni az irányítása alá tartozó munkaszervezet
vonatkozásában is.

11. ELKÜLÖNÍTETT SZERVEZETI EGYSÉG (ESZE)
11.1 A MABISZ szervezetében jogszabály szerint működő Elkülönített Szervezeti Egység (ESZE)
működik. Az Ügyvezető Elnökség az ESZÉ-t további szakmai feladatok ellátásával is
megbízhatja.
11.2 A ESZE szervezete és gazdálkodása a Szövetségen belül elkülönül.
11.3 A ESZE nem jogi személy.
11.4 Az ESZE élén a felelős vezető áll. A felelős vezető e minőségében csak a jogszabályoknak, az
alapszabálynak, valamint a Közgyűlés határozatainak van alávetve, és a MABISZ egyes tagjai
által nem utasítható.
11.5 A felelős vezető feladatai:
a) az ESZE operatív irányítása,
b) Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása;
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c) az ESZE egyéb szabályzatainak meghatározása,
kötelezettségvállalásra vonatkozó utasítások kivételével;

a

tartalékolási

politika

és

a

d) munkáltatói jogok gyakorlása az ESZE munkavállalói tekintetében;
e) az ESZE költségvetése tervezetének és létszámtervének elkészítése;
f) a Közgyűlés által megválasztott, az ESZE könyvvizsgálatát jogszabály szerint ellátó
könyvvizsgálóval a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötése;
g) felelős az ESZE jogszabályokban, nemzetközi szerződésekben, egyéb megállapodásokban,
valamint a Közgyűlés határozataiban meghatározott feladatainak ellátásáért,
11.6 az ESZE szervezetének és működésének szabályait a jogszabályok, a nemzetközi szerződések, a
Közgyűlés határozatai és az Alapszabály és adta keretek között az ESZE Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
11.7 Az ESZE működése költségeinek fedezetét a jogszabályban meghatározott biztosítótársaságok
jogszabályban vagy külön megállapodásban meghatározottak szerint biztosítják.
11.8 Az ESZE mellett 7 tagú Intéző Testület (IT) működik. Az IT-nek állandó tagja az ESZE felelős
vezetője, valamint az ESZE belföldi és nemzetközi területért felelős vezetői. Az IT további 4
tagját az Ügyvezető Elnökség jelöli és a Közgyűlés választja meg határozott időtartamra. A
Közgyűlés által az IT tagjának megválasztott természetes személyek e minőségükben
személyesen kötelesek eljárni, az Ügyvezető Elnökség javaslatára a Közgyűlés által bármikor
visszahívhatóak vagy tisztségükről lemondhatnak. Az IT elnöke az ESZE felelős vezetője.
Az IT tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták, és akivel szemben nem állnak fenn Polgári Törvénykönyvben
vagy egyéb jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi okok. Nem lehet az IT
tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá az,
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem
lehet az IT tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Ha az IT tagja jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői
feladatokat nevében ellátja. Az IT tagjaira vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell. Az IT tagja feladatait személyesen köteles ellátni.
Az IT elnöke a MABISZ egyéb testületeiben gondoskodik az Intéző Testület képviseletéről.
11.9 Az IT feladatai:
a) Ellátja az ESZE stratégiai irányítását és ellenőrzését, az Ellenőrző Bizottságnál ellenőrzés
lefolytatását kezdeményezheti.
b) Véleményezi az ESZE költségvetését és létszámtervét a Közgyűlés számára; illetve a 7.6 pont
alapján a Közgyűlés által delegált jogkörében eljárva dönt a módosított költségvetés és
létszámterv elfogadásáról, amennyiben az eltérés, módosítás a legutoljára elfogadott tervek fő
számainak 15%-os mértéket meg nem haladó módosulását eredményezi;
c) Véleményezi az ESZE éves gazdálkodási jelentését a Közgyűlés számára, valamint az ESZE
által az ÜE vagy a Közgyűlés számára készítendő előterjesztéseket;
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d) Javaslatot tesz a Közgyűlés számára az ESZE könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló
személyére;
e) A 7.6 pont alapján a Közgyűlés által delegált jogkörében eljárva meghatározza az ESZE
tartalékolási politikáját és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályzatát, valamint dönt az
ESZE felelős vezetője előterjesztése alapján a Kártalanítási Számla biztosítástechnikai
tartalékainak fedezetéül szolgáló előlegek bekéréséről és a tagbiztosítók részére teljesítendő
visszautalásokról, valamint a Kártalanítási Alap vonatkozásában pótbefizetés elrendeléséről;
f) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő biztosítók irányába adatszolgáltatást
rendelhet el.
11.10 Az IT minden hónapban, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. Az ülést az IT elnöke hívja
össze. Rendkívüli ülés összehívását bármely tag írásban kezdeményezheti.
11.11 Az IT akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok közül legalább négy fő jelen
van. Az IT döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
11.12 Halasztást nem tűrő ügyben, az előterjesztéstől számított két napon belül az IT ülésen kívül,
írásban, elektronikus kommunikáció útján is hozhat határozatot. Az ESZE Kártalanítási Számlát
érintő előlegbekérésekre és visszautalásokra vonatkozó előterjesztéséről az IT két munkanapon
belül köteles dönteni.
11.13 Az IT elé terjesztendő előkészítő és tájékoztató dokumentációt legkésőbb a következő ülés előtt
egy héttel a tagok részére meg kell küldeni.
11.14 Az IT üléseiről emlékeztető készül, melyet legkésőbb az ülést követő egy héten belül a tagok
részére meg kell küldeni.
11.15 Az IT és az EB tagja e minőségében eljárva az ESZE működésével kapcsolatos minden
dokumentumba betekinthet, információt kérhet. E jog gyakorlása nem sértheti a vonatkozó
hatályos jogszabályok előírásait.
11.16 Az ESZE vonatkozásában 10 millió forint értékű vagy azt meghaladó összegű kötelezettséget
kizárólag az IT előzetes jóváhagyása birtokában lehet vállalni. E szabály tekintetében
kötelezettségvállalásnak minősül különösen az ESZE tevékenységével és gazdálkodásával
kapcsolatban tett bármely nyilatkozat, amelynek következtében fizetési, munkavégzési,
foglalkoztatási, szolgáltatási kötelezettség keletkezik, illetve mások szolgáltatása fejében
ellenszolgáltatást kell teljesíteni, ide nem értve az ESZE kárrendezési tevékenysége folytatása
során az egyes egyedi károk rendezése kapcsán a kárkifizetés vonatkozásában tett kötelezettség
vállalásokat.

12. TAGOZATOK, SZEKCIÓK
12.1 Az Ügyvezető Elnökség – biztosítási ágak, illetőleg üzletágak szerinti, illetőleg funkcionális tagozatokat és szekciókat hozhat létre. A tagozatok és szekciók tevékenységének szabályait a
tagozati ügyrendek határozzák meg, amelyeket az Ügyvezető Elnökség hagy jóvá.
12.2 A tagozatok legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig éves munkatervet
készítenek, amelyet az Ügyvezető Elnökség hagy jóvá.
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13. A SZÖVETSÉG VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
13.1 A Szövetség a vagyonával önállóan rendelkezik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség
számvitelében a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egységével kapcsolatos eszközöket el kell
különíteni az egyéb működéshez szükséges vagyontól.
13.2 A Szövetség bevételei:
a) a tagok által fizetett tagdíjakból,
b) a tagok egyéb vagyoni és nem vagyoni hozzájárulásából,
c) felajánlásokból,
d) gazdasági, vállalkozási tevékenységből,
e) az ESZE által ellátott feladatok ellátásához eszközölt tagi hozzájárulásokból származnak.
13.3 A Szövetség kiadásai:
a) az érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység megvalósítása érdekében felmerülő közvetlen
és közvetett költségek,
b) az ESZE által ellátott feladatok ellátásából adódó kárkifizetések és költségek.
13.4 A tagok - a tagdíjfizetésen és jogszabályon, valamint a közgyűlési döntésen alapuló hozzájárulási
kötelezettségükön túl - a Szövetség tartozásaiért nem felelnek.
13.5 A Szövetség gazdálkodásának egyéb kérdéseire a hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

14. A TAGDÍJ
14.1 A Szövetség tagjai tagdíjbefizetésre kötelesek, amelynek mértékét az Alapszabály állapítja meg.
14.2 A MABISZ kötelező gépjármű felelősségbiztosításhoz kacsolódó, jogszabályban, illetőleg
nemzetközi szerződésben meghatározott feladatainak költségfedezetét a jogszabályok szerinti
módon, vagy külön megállapodás alapján finanszírozzák a kötelező gépjármű
felelősségbiztosítást művelő biztosítók, ezért a tagdíj e költségek fedezetét nem szolgálja.
14.3 A tagbiztosítók a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetéshez olyan arányban járulnak hozzá,
mint ahogy a tagbiztosító korrigált díjbevétele a tagbiztosítók összesített korrigált díjbevételéhez
aránylik.
Az arány megállapításánál figyelembe kell venni a tagbiztosító Bit. szerinti anyavállalatának
ellenőrző befolyása alatt álló valamennyi magyarországi székhelyű biztosítót és az anyavállalat
magyarországi biztosítói fióktelepét, valamint a tagbiztosító tulajdonában lévő valamennyi
magyarországi biztosítót is.
Ha a Bit. szerinti anyavállalat ellenőrző befolyása alatt álló magyarországi székhelyű biztosítók
és az anyavállalat magyarországi biztosítói fióktelepe közül több is tagja a MABISZ-nak, akkor
ezen tagok által összességében fizetett tagdíj mértéke nem haladhatja meg az összes piaci
részesedésük aránya alapján megállapítható tagdíj mértékét. Ebben az esetben az érintett
tagbiztosítók hozzájárulási kötelezettségének aránya azonos a korrigált díjbevételüknek és a
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fentiek szerint figyelembe vett biztosítók összesített korrigált díjbevételének egymáshoz
viszonyított arányával.
14.4 Az éves tagdíj legalacsonyabb mértéke valamennyi tagbiztosító számára egységesen 2 (kettő)
millió forint.
14.5 Az éves tagdíj két egyenlő részletben, minden év január 1-én, illetőleg július 1-én esedékes.
14.6 Évközi belépés esetén a tag időarányos tagdíjat fizet, amelynek első részlete a tagfelvételkor
esedékes.
14.7 A rendes tagdíj megfizetésére az ÜE előteljesítést írhat elő. A fizetés ilyenkor a felszólítás
kézhezvételét követő 14. napon esedékes.
14.8 A Közgyűlés - a Szövetség eredményes működése érdekében - egyéb vagyoni, illetőleg nem
vagyoni hozzájárulást is megállapíthat.
14.9 A Szövetség közjogi feladatainak teljesítéséhez szükséges befizetések teljesítésének technikai
módszerét és ütemezését az érintett tagok megállapodása határozza meg.

15. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
15.1 A Szövetség megszűnik a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen, ha:
a) a közgyűlés döntése alapján átalakul;
b) a közgyűlés a feloszlásáról határoz;
c) az arra jogosult szerv megszünteti;
d) tagjainak száma hat hónapon keresztül ne éri el a tíz főt.
15.2 A közgyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott
végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
15.3 Ha a Szövetség megszűnését a tagok kezdeményezik, erről a tényről az Elnök haladéktalanul
értesíti a biztosítási terület szabályozásáért felelős minisztert és a felügyeleti hatóságot.
15.4 Ha a Szövetség közgyűlési határozattal jogutód nélkül szűnik meg, az ESZE által ellátott
feladatokhoz kapcsolódó vagyoni eszközökön túli vagyonáról - a hitelezők kielégítése után - a
Közgyűlés dönt.
15.5 Ha a Szövetség nem közgyűlési határozattal szűnik meg, - az ESZE által ellátott feladatokhoz
kapcsolódó vagyoni eszközökön túli vagyonát - a hitelezők kielégítése után - a biztosításügyet
szolgáló közérdekű célra kell fordítani.

16. HATÁLYBALÉPÉS
16.1 Jelen – egységes szerkezetbe foglalt – Alapszabály a Közgyűlési jóváhagyást követően, 2017.
december 4. napjával lép hatályba.
16.2 A hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre jelen Alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
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