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1. A szabályozás célja 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (Életbiztosító) és a CIG Pannónia Első Magyar Ál-

talános Biztosító Zrt. (EMABIT, egyenként Biztosító, együttesen a továbbiakban Biz-
tosítók) jelen szabályzatban megjelöli azokat a szervezeti összeférhetetlenségeket, 
amelyek  

- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk), 
- a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiak-

ban: Bit)  
- a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.), 

valamint  

- az MNB egyes rendelkezései  
alapján fennállhatnak és meghatározza azokat az eljárásokat, amelyek alapján ezek 

nyomon követhetőek és kezelhetőek. 
 
A szabályzat további célja azonosítani azokat a potencionális érdekkonfliktusokat, 

amelyek a Biztosítók működésével, ügyleteikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolato-
sak, egyben meghatározza azokat az eljárásokat és kontrollpontokat, amelyek kö-

vetése elengedhetetlen ezek kezeléséhez. 
 
A szabályzat így az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdéseket széles körben 

szabályozza azzal, hogy a biztosítók egyes tisztségeket betöltő személyek számára 
összeférhetetlenségi helyzetek kezelésére és nyilvántartására kötelezettséget írt 

elő. 
 
 

2. Az alkalmazási terület 

A szabályzat hatálya kiterjed a 

 
a.) Biztosítók vezető állású munkavállalóira, így a Biztosító mint munkál-

tató vezetőjére, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - részben 
vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállalójára, azaz a 
vezérigazgatóra és helyettesére. (vezetők) 

 
b.) A Biztosítók azon munkavállalóira, akik munkaszerződésében a vezetőre 

vonatkozó rendelkezések alkalmazását írták elő, ha munkavállaló a Bizto-
sító, mint munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
vagy fokozottan bizalmi jellegű és a vezetővé minősítésnek az Mt-ben elő-

írt egyéb rendelkezései is fennállanak. (vezető állásúvá minősített 
munkavállalók) 

 
c.) A Ptk szerinti vezető tisztségviselőkre, akik az ügyvezetést ellátó Igaz-

gatóság tagjai. 

 
d.) A Bit szerinti vezető állású személyekre, így Igazgatóság és a 

Felügyelőbizottság tagjaira, továbbá az első számú vezetőre és annak helyette-
seire. (A szabályzat elfogadásakor az első számú vezető a vezérigazgató szemé-
lye egybeesik) 

 
A szabályzat egyes rendelkezései a Biztosítók alkalmazásában álló munkavállalókra 

is kiterjednek 
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Jelen szabályzat nem tér ki azon összeférhetetlenségi helyzetekre, amelyet a bizto-
sítók értékesítési tevékenységével összefüggésben a közvetítőkkel - így különösen 
a javadalmazással, továbbá a közvetítő és az ügyfél érdekkonfliktusával - kapcsola-

tos szabályozásra vonatkoztathatók. Ez utóbbira a biztosítók külön szabályzatot 
léptettek hatályba. 

 

3. Szervezeti és személyi összeférhetetlenségi helyzetek 

 
3.1. Vezető tisztségviselő összeférhetetlensége  
(Ptk 3:115. § (1-2) bekezdése alapján) 

 
A Biztosítók vezető tisztségviselője, azaz a vezérigazgató és helyettese - nyilvá-

nosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági 
részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely 
főtevékenységként a biztosítóval ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint 

az a Biztosító, amelyben vezető tisztségviselő.  
 

Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség el-
fogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a tár-
saságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag.  

 
A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei ki-

vételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főte-
vékenysége körébe tartozó szerződéseket. A tilalom nem terjed ki azon biztosítási 
szerződések megkötésére, amelyek feltételei és ellenértéke azonosak a mások szá-

mára kínált szerződési feltételekkel és ellenértékkel. 
 

3.2. Felügyelőbizottsági tag összeférhetetlensége 
(Ptk 3:26. § alapján) 

 
Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vo-
natkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Biztosító ve-

zető tisztségviselője. 
 

3.3. Munkavállalói összeférhetetlenség 
(Mt 211. § alapján) 
 

A Biztosítók vezetői további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthetnek. 
 

A Biztosító Igazgatósága ahhoz hozzájárulhat, hogy a munkáltató vezetője, vala-
mint a közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére 
jogosított más munkavállalója, azaz a vezérigazgató és helyettese más munkáltató-

nál további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen. Nem kell hozzájárulás a 
más munkáltatónál történő foglalkoztatás létesítéséhez, ha arra a Biztosítók kon-

szolidációjába, vagy érdekkörébe tartozó vállalatánál, vagy egyéb ilyen jogi sze-
mélynél kerül sor. 
 

A vezető (vezérigazgató, helyettese és a munkaszerződésében vezető állásúnak mi-
nősített munkavállaló) 
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a) nem szerezhet részesedést – nyilvánosan működő részvénytársaságban való rész-
vényszerzés kivételével – a Biztosítóval, mint munkáltatóval azonos vagy ahhoz ha-
sonló tevékenységet is végző, vagy a Biztosítóval, mint munkáltatóval rendszeres 

gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, 
 

b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tar-
tozó ügyletet, továbbá  

 
c) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a Biztosítóval azonos vagy ahhoz ha-
sonló tevékenységet is folytató vagy a Biztosítóval rendszeres gazdasági kapcsolat-

ban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál. 

 
A b) pontban írt tilalom nem vonatkozik a vezető tisztségviselő összeférhetetlensé-
génél részletezett feltételű ügyletkötésekre. A munkáltatóval hasonló tevékenység-

nek minősülnek azok a tevékenységek, amelyeket a Biztosítók a főtevékenységük 
mellett az alapszabályban egyéb tevékenységi körként jelöltek meg. 

 
3.4. Biztosítási vezetőkre és munkavállalókra vonatkozó speciális összefér-

hetetlenség 

(Bit 74-75. § alapján) 
 

A Biztosító Bit szerinti vezető állású személye, egyéb vezetője, továbbá a biztosítási 
tevékenységgel kapcsolatos feladatot ellátó alkalmazottja vagy megbízottja köte-
les a munkáltató Biztosítónak bejelenteni, ha 

 
a) maga vagy közeli hozzátartozója a foglalkoztató Biztosítóval szerződéses kapcso-

latba lépni kívánó félnél minősített befolyással rendelkezik, 
 
b) a megkötendő szerződéssel kapcsolatban más érdekeltséggel rendelkezik, to-

vábbá 
 

c) a Biztosítóval szerződéses kapcsolatba lépni kívánó félnél igazgatósági, vagy fe-
lügyelőbizottsági tisztséget visel. 
 

Az ezen pontokban meghatározott esetekben az összeférhetetlenséggel érintett 
személy a döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt. 

 
A Biztosító Bit szerinti vezető állású személye (Igazgatóság és a Felügyelőbizottság 
tagjai, első számú vezető), egyéb vezetője, valamint a biztosítási tevékenységgel 

kapcsolatos feladatot ellátó alkalmazottja a munkaviszony vagy megbízatás lét-
rejötte előtt köteles írásbeli nyilatkozatot tenni a Biztosító részére arról, hogy 

maga vagy közeli hozzátartozója a Biztosítónál, más biztosítónál vagy viszontbizto-
sítónál, biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnél rendelke-

zik-e közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel. 
 
Az tulajdonosi részesedés fennállása esetén a nyilatkozatnak ki kell terjednie a tu-

lajdonosi részesedés mértékére. 
 

A Biztosítók vezető állású személye, egyéb vezetője, továbbá a biztosítási tevé-
kenységgel kapcsolatos feladatot ellátó alkalmazottja vagy megbízottja a munkavi-
szony vagy megbízatás fennállása alatt a közvetlen vagy közvetett tulajdonosi ré-
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szesedéssel kapcsolatos tények keletkezésével vagy fennállásával kapcsolatos vál-
tozásról két munkanapon belül írásbeli nyilatkozatot köteles tenni. Ezen bejelenté-
sekről és nyilatkozatokról a biztosító köteles nyilvántartást vezetni. 

 
A Biztosítók munkavállalói kötelesek bejelenteni, ha munkaviszonyuk fennállása 

alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítenek. 
Ha a további munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló jogviszony veszélyez-

teti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit a biztosító - eltérő megállapodás hiányá-
ban - a jogviszony létesítését az első számú vezető megtilthatja.  
 

IIyen jogviszonynak minősül különösen 
- ha a létesítendő új munkaviszony vagy egyéb jogviszony a tisztességtelen 

piaci magatartás tilalmára vonatkozó szabályokba ütközik; 
- ha a munkáltató, mint alárendelt szerv az irányító vagy ellenőrző szervnél 

alkalmazott dolgozót kíván foglalkoztatni vagy megbízni (ez nem vonatko-

zik a tudományos, oktatói, valamint a szerzői jogi védelemben részesülő al-
kotói munkára, beleértve a lektori és a szerkesztői tevékenységet is) 

- ha a foglalkoztatással a dolgozó közeli hozzátartozójával alá- vagy föléren-
deltségi helyzetbe kerülne, vagy ha beosztásánál fogva hozzátartozója te-
vékenységének közvetlen ellenőrzésére lenne köteles (az együttalkalmazás 

tilalma alól indokolt esetben felmentés adható) 
- a jogviszony létesítése a Biztosítók számára gazdasági hátrány lehetőségét 

eredményezheti, vagy versenyhátrányt jelenthet. 
 

 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekintendő a vállalkozási és a 
megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel 

járó gazdasági és polgári jogi társasági jogviszony. A munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az 
egyéni vállalkozói tevékenységekre is. 

 
A Biztosítók a prudens működés biztosítása érdekében az előzőekben foglaltakon túl 

összeférhetetlennek minősítik azt a helyzetet is, amikor bármely munkavállaló, 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező személy a hozzátar-
tozójával irányítási, ellenőrzési viszonyba kerül, továbbá azt is, amikor a munkavál-

laló, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező személy által 
kezdeményezett tranzakciókat a hozzátartozó hagyja jóvá, illetve a technikai közre-

működése szükséges a tranzakció megvalósulásához. 
 
Közelinek nem minősülő hozzátartozó esetén a Biztosító vezérigazgatója a jelen 

pontban foglalt tilalom alól felmentést adhat. 
 

Nem állapítható meg összeférhetetlenség, ha az egyik hozzátartozó kizárólag az 
Életbiztosítóval, a másik kizárólag az EMABIT-tal áll jogviszonyban. 

 
3.5. Alkalmassági összeférhetetlenség 
(Bit 74/A. § alapján) 

 
A Biztosítók vezető állású személye, valamint egyéb vezetője köteles a biztosítónak 

két munkanapon belül bejelenteni, ha a szakmai alkalmassággal és üzleti megbíz-
hatósággal kapcsolatos követelményeknek már nem felel meg. 
 

3.6. Tisztséghalmozási összeférhetetlenség 
(Bit 56. § (2) bekezdése alapján) 
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Az egyéb vezetők legfeljebb két biztosítónál tölthetnek be egyéb vezetői pozíciót. 
 

3.7. Egyéb összeférhetetlenségek 
(a biztosítók és viszontbiztosítók irányítási rendszeréről szóló MNB 4/2016. (VI.06.) 

számú, továbbá az MNB 27/2018. (XII.10.) számú belső védelmi vonalak kialakítá-
sáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról 

ajánlása alapján) 
 
A Biztosító belső személyi állományából felvett belső ellenőrök – a vonatkozó nem-

zetközi IIA (Institution of Internal Auditors) standardok alapján minimum 1 évig – 
ne ellenőrizzenek olyan tevékenységet, vagy feladatkört, amelyet az ellenőrzésbe 

vont tárgyidőszakban korábban elláttak. 
 
A belső ellenőr tevékenysége független legyen azoktól a területektől és tevékenysé-

gektől, amit ellenőriznie kell. A belső ellenőr a függetlenség biztosítása érdekében 
az ellenőrzésen kívül más feladatkörrel, mely érdekkonfliktushoz vezethet, nem bíz-

ható meg.  
 
Amennyiben lehetőség van arra, hogy ugyanazon személy több testületnek is tagja 

legyen, több pozíciót betöltsön, vagy valamely kontroll funkcióért is felelős legyen, 
a különböző funkciók ellátását úgy kell kialakítani, hogy az ne jelenthessen érdek-

konfliktust, illetve minimalizálásra kerüljenek az abból fakadó negatív hatások (pél-
dául, hogy a túlterheltség ne akadályozza a személyt az egyes pozíciói magas szín-
vonalú ellátásában.  

 
 

4. Szervezeti összeférhetetlenséggel kapcsolatos fogalmak, jogszabályok 
 

A biztosító vezetője, vezető állású személyei és egyéb vezetői 
 

A biztosító vezetőjének minősülnek az igazgatóság tagjai, a felügyelőbizottság tag-
jai, az első számú vezető; 
 

A biztosító Bit. szerinti egyéb vezetői: a vezető biztosításmatematikus, a vezető jo-
gász, a számviteli rendért felelős vezető, belső ellenőr, vezető kockázatkezelő és 

megfelelőségi vezető. 
 
Érdemi ügyintéző  

 
Az a munkavállaló, akinek a tevékenysége érinti vagy befolyásolja a biztosító üzleti 

döntéseit, tevékenységét. 
 
Mt. szerinti vezető állású munkavállaló 

 
Az Mt. 208. §-ának (1) bekezdése alapján vezetőnek minősülő és a (2) bekezdése 

alapján vezetővé minősített munkavállaló 
 

Hozzátartozó és közeli hozzátartozó 
Az Mt. 294.§ (1) bekezdésének b) pontja szempontjából:  
a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, 
az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, 

és a testvér házastársa, 
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A Ptk. 8:1. § szempontjából:  
közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a 
testvér; 

hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házas-
társa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

 
kapcsolt fél: Az európai parlamenti és tanácsi rendelettel öszhangban egyes nem-
zetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK (2008. november 

3.) rendelet M26 9 fogalmak között meghatározott magánszemély és gazdálkodó 
egység 

 
Bit: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tör-
vény 

 
Mt.: A Munka Törvénykönyvéről (Mt.) szóló 2012. évi I. tv. 

 
Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
 

 

5. A szervezeti összeférhetetlenség kezelése és nyilvántartása 
 
 

5.1. Az összeférhetetlenségi helyzet bejelentésére kötelezettek köre 
 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételére a Biztosítóknál az alábbi személyek 
kötelezettek: 

 

a. A biztosító első számú vezetője, helyettesei, valamint az Igazgatóság és a Felü-
gyelőbizottság tagjai, 

b. a Bit szerinti egyéb vezetők 

c. a vezető állású munkavállalók 

d. Az a-c. pontokban felsoroltakon felül a biztosító üzleti döntéseiben résztvevő 

valamennyi érdemi ügyintéző. 
 

Ha vita merül fel, hogy valamelyik munkavállaló érdemi ügyintézőnek minősül-e, a 

munkáltatói jogkört gyakorló személynek  a vezető jogász állásfoglalását kell 
kérni.  

 
5.2. Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás 

 
A nyilatkozat helyes kitöltése érdekében kellő felvilágosítást, illetve tájékoztatást 
kell adnia a munkavállalóra vonatkozó tilalmakról, illetve összeférhetetlenségi hely-

zetekről. A nyilatkozatot egy példányban kell kiállítani, amelyet a HR vezető tart 
nyilván a nyilatkozó személy munkaszerződésével együtt. 

 
5.3. Szervezeti, személyi összeférhetetlenségi nyilvántartás 
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A Biztosítók Bit szerinti vezetőinek összeférhetetlenségi nyilatkozatait és bejelenté-
seit a vezető jogász tartja nyilván az érintett személy, vagy testület egyéb nyilatko-
zataival. 

 
Ha a Biztosítók olyan új munkavállalóval létesítenek munkaviszonyt, aki összeférhe-

tetlenségi nyilatkozattételre köteles, illetve ha az Igazgatóság vagy a Felügyelőbi-
zottság új tagja kerül megválasztásra, a munkaszerződés létesítésével, illetve a 

tisztség elfogadásával egyidejűleg köteles az összeférhetetlenségi nyilatkozatot az 
érintett személlyel kitöltetni. A nyilatkozat beszerzéséért a munkavállaló esetében a 
HR vezető, a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjainál a vezető jogász felelős. 

 
A nyilatkozat kiállítása alkalmával fel kell hívnia az érintett személyek figyelmét, 

hogy ha az összeférhetetlenségi okok valamelyike tekintetében változás történik, a 
nyilatkozattevő erről azonnal, de legkésőbb 2 napon belül köteles a biztosító első 
számú vezetőjét, illetve munkáltatói jogokat gyakorló vezetőt írásban értesíteni, il-

letve új nyilatkozatot kiállítani. 
 

5.4. Összeférhetetlenséggel kapcsolatos változások kezelése 
 
A HR vezető és a vezető jogász a tisztségviselők esetében évente, a munkavállalók 

esetén kétévente köteles a nyilatkozásra kötelezett személyektől új nyilatkozatot 
beszerezni. A nyilatkozatok éves frissítése nem érinti a bejelentésre kötelezettek-

nek a bejelentési kötelezettség teljesítésére előírt bejelentési határidejét.  
 
Nyilatkozattételi kötelezettség terheli a munkavállalót akkor is, ha a munkaviszonya 

során kerül olyan beosztásba, amelyiknél az előzőekben meghatározott valamelyik 
összeférhetetlenségi ok vizsgálata szükséges. 

 
A nyilatkozat benyújtása után a nyilatkozatot beszerző vezető haladéktalanul köte-
les megvizsgálni, hogy a bejelentés tartalmazza-e a szabályzatban felsorolt össze-

férhetetlenségi okok valamelyikét, ha igen, akkor azt köteles a megfelelőségi ve-
zető részére továbbítani. A megfelelőségi vezető a pozitív (összeférhetelenségi okot 

megjelölő) összeférhetetlenségi nyilatkozatot tartalmazó nyilatkozatokról nyilván-
tartást vezet. 
 

Amennyiben összeférhetetlenségi helyzet megállapítható, a HR vezető ezt a körül-
ményt jelzi az érintett személy közvetlen vezetőjének, aki köteles az összeférhetet-

lenséggel érintett személyt írásban 15 napon belül felhívni e helyzet azonnali vagy 
záros határidőn belüli megszüntetésére.  
 

Érdekösszeütközéses összeférhetetlenség esetén a nyilatkozatot a megfelelőségi 
vezető a szabályzatban megjelölt testületnek köteles továbbítani és a továbbiakban 

a 6. pont rendelkezései szerint kell eljárni. 
 

A hozzátartozói jogviszony létesítésével előállt alá-fölérendeltség összeférhetetlen-
ség esetén a szakterületi vezető, több érintett szakterület esetén a vezérigazgató 
köteles megtenni az összeférhetetlenségi helyzet feloldásához szükséges intézkedé-

seket, lehetőség szerint oly módon, hogy minden érintett munkavégzésre irányuló 
jogviszonya fennmaradjon. 

 
Amennyiben nyilatkozat összeférhetetlenségre utal, de az illetékes vezető a beje-
lentésre 15 napon belül nem nyilatkozik, a HR vezető ezt a körülményt a vezérigaz-

gatónak jelzi. Ez esetben a vezérigazgató utasítja a szakterületi vezetőt az intézke-
dés megtételére. 
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Abban az esetben, ha vita merül fel, hogy a nyilatkozatban foglaltak megvalósítják-
e az érintett személyre irányadó valamelyik összeférhetetlenségi okot, az intézke-

dés megtétele előtt indokolt kikérni a vezető jogász véleményét.  
 

5.5. Bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményei 
 

Az összeférhetetlenségi helyzet fennállása, annak késedelmes bejelentése vagy el-
titkolása további jogkövetkezményeket is maga után vonhat; így 
 

a.  munkaviszonyból származó kötelezettségszegés esetén hátrányos jogkö-
vetkezmények alkalmazását  

b. ha vezető szegi meg az Mt-ben  meghatározott tilalmat, a munkáltató a ve-
zetőtől - a meghatározott elévülési időn belül - a polgári jog szabályai sze-
rint kártérítést követelhet;  

c. ha vezető tisztségviselő, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagja 
szegi meg a Ptk-ban foglalt tilalmat, a biztosító tőle ugyancsak kártérítést 

követelhet a polgári jog szabályai szerint; 

d. ha a vezetőnek nem minősülő munkavállaló okoz az összeférhetetlenségi ti-
lalom megszegésével a munkáltatónak kárt, kártérítési felelősségét az Mt. 

rendelkezései alapján kell elbírálni. 
 

5.6. A nyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése 
 
Az összeférhetetlenség kérdésében benyújtott nyilatkozatokat a HR köteles az érin-

tett személy személyi anyagában nyilvántartani és őrizni. 
 

A nyilvántartásban fel kell tüntetni a nyilatkozat keltezésének időpontját.  
 

A nyilatkozatok meglétét és annak helyességét a belső ellenőr köteles legalább há-

romévente egyszer ellenőrizni, és a fennálló hiányosságokról a vezetést és a Felü-
gyelőbizottságot tájékoztatnia kell. A megállapításokkal érintett Biztosító vezérigaz-

gatója köteles intézkedni a hiányosságok kiküszöböléséről. 
 

6. Érdekkonfliktus alapján azonosítható összeférhetetlenségi helyzetek 

 

6.1. Felek közötti érdekellentétek esetei 
 

Érdekellenetétek merülhetnek fel az alábbi felek között: 
- A Biztosító és részvényese, 

- a Biztosító és vezető tisztségviselője, 
- a Biztosító és munkavállalója, 
- a Biztosító és ügyfele, 

- a Biztosító vezető tisztségviselője és a Biztosító ügyfele, 
- a Biztosító és a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozás, 

- az Életbiztosító és az EMABIT,  
- a Biztosító és a tulajdonlásával működő Alapkezelő,   
- a Biztosító és kapcsolt vállalkozása, vagy személye (együtt kapcsolt fél) 

- a Biztosító és beszállítója között. 
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6.2. A fenti felek között érdekkonfliktus akkor áll fenn,  
 

- ha az egyik fél a másik előnyére vagy hátrányára nyereséghez jut, vesztes-

éget kerül, vagy szenved el, 
- az érdekük különbözik és érdekeit az egyik fél a másik terhére tudja érvé-

nyesíteni, vagy ilyen irányban befolyásolni, 
- a felek azonos tevékenységet, folytatnak, 

- valamely fél beszállítói érdeke eltér a másik érintett fél érdekétől, 
- valamely fél a másik fél döntését a szokásos juttatástól eltérő juttatással 

befolyásolja olyan irányba, amely döntést ezen befolyásolás nélkül nem 

tette volna meg. 
 

6.3. A működéssel kapcsolatban azonosítható összeférhetetlenségi helyze-
tek 

 

- a Biztosító tisztségviselője különböző funkciók ellátása során keletkező el-
térő érdekek, 

- belső kontroll funkciót ellátó tisztségviselő és egyben más funkciók ellátása 
során keletkező eltérő érdekek, 

- releváns külső felekhez fűződő személyes, vagy szakmai kapcsolat, 

- politikai befolyás, vagy politikai kapcsolatok 
- a Biztosítóhoz, vagy alkalmazottjához  fűződő személyes, vagy szakmai 

kapcsolat, 
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony és a közelmúltban (különösen az 

elmúlt 5 évben) fennállt korábbi munkaviszony. 

 
 

7. Az érdekkonfliktusok kezelése 

Az érdekkonfliktusok azonosítását követően a Biztosítók az összeférhetetlenség ke-

zelésére az alábbi eljárási rendet követik: 
 
Ha az érdekkonfliktus az Igazgatóság tagjánál merül fel: 

 
Az Igazgatóság tagja köteles tájékoztatni az Igazgatóságot, ha a társaság (vagy 

bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban 
álló személynek, vagy kapcsolt félnek) jelentős személyes érdeke állt fenn, vagy az 
érdekkonfliktusnak a jelen szabályzatban részletezett, ahhoz hasonló, vagy más – 

döntést esetleg befolyásoló – potenciális érdekkonfliktusa áll fenn. 
 

Az érintett igazgatósági tag a döntésben nem vehet részt. 
 
Ha az érdekkonfliktus a Felügyelőbizottság tagjánál merül fel: 

 
A Felügyelőbizottság tagja köteles tájékoztatni az Igazgatóságot, ha a társaság 

(vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kap-
csolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.  
 

Tisztségviselők, munkavállalók ügyleteinél követendő eljárás: 
 

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság és a menedzsment tagok (és a velük kap-
csolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létre-
jött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti 
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gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolítja le. 
Amennyiben az ilyen ügyletek a szokásostól eltérnek (a társaság által fizetendő dí-
jak a nyilvánosan meghirdetett áraktól, vagy a más ügyfelek által fizetett ártól ked-

vezőtlen módon eltérnek), az ügyletet a társaság megfelelőségi vezetőjének véle-
ménye alapján lehet teljesíteni. 

 
Üzleti gyakorlattól eltérő jelentős ügyleteknél követendő eljárás: 

A Biztosítók az általános üzleti gyakorlattól eltérő jelentős ügyleteket és azok fel-
tételeit elfogadtatják a Felügyelőbizottsággal. A Biztosítók az ügyletet az Életbizto-
sító Bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásolásra vonatkozó szabályzata alap-

ján minősíti.  
 

Az Igazgatóság ügyrendje meghatározza azokat az értékhatárokat, amelyek vona-
kozásában az egyes döntéseket saját hatáskörébe utalja. 
 

A menedzsment tagokat illető, a Biztosítók hatályos javadalmazási irányelveitől  el-
térő juttatásait és ezek változásait, továbbá részvényalapú juttatásokat a Biztosítók 

kötelesek a közgyűlésre külön külön napirendi pontban előterjeszteni. 
 
Egyéb érdekeltség bejelentése 

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja köteles tájékoztatni a Felügyelőbizott-
ságot, ha megválasztását követően nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott 

testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést. 
 
Egyes garanciális szabályok 

A Biztosító belső ellenőrzés szervezetét úgy köteles kialakítani, hogy az elkülönül az 
operatív vezetést végző menedzsmenttől. 

 
Az Igazgatóság köteles a Felügyelőbizottságot és az Auditbizottságot minden eset-
ben értesíteni, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel 

kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve 
külső szakértőt, továábbá arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél 

fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más 
módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre. 
 

Záró rendelkezések 

A Biztosító az összeférhetetlenségi szabályzat rendelkezéseiről, annak közzétételé-
vel tájékoztatja a részvényeseit. 

 
A jelen szabályzat 2019. június 3.  napján az Igazgatóság határozatával lép ha-

tályba, ezzel egyidejűleg a korábbi - az összeférhetetlenségi helyzet bejelentéséről 
és nyilvántartásáról szóló – szabályzat rendelkezési hatályukat vesztik. 
 

 
A kiadmány hiteléül 

 
 
 

 
vezető jogász 
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