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Az MNB 5/2016 (VI. 06.) számú ajánlását 2018-ban új ajánlás váltotta fel, a 

27/2018. (XII.10.) MNB számú ajánlás. Az új ajánlást megjelenésekor a Biztosító 

„védelmi vonalai” azt áttekintették, gap elemzést készítettek és a szükséges 

mértékben módosítják a belső védelmi vonalak működtetéséről szóló belső 

szabályzást. Már 2016-ban az Informatikai Biztonsági Felelős által végzett munkát is 

a belső védelmi vonalak közé sorolták és ezzel meghaladják az MNB ajánlás 

tárgykörét. 

A jelentés kiadásakor hatályos ajánlás az alábbi linken érhető el: 

http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/felugyeleti-szabalyozo-

eszkozok/ajanlasok 

 

 

A Biztosító, mint nyilvánosan működő részvénytársaság, továbbra is követi az MNB 

ajánlásaiban megfogalmazottakat.  

 

A Hpt., a Tpt., illetve a Bit. alapján összevont felügyelet alá tartozó hitelintézetek, 

befektetési vállalkozások és biztosítók esetében a Felügyelet elvárja, hogy a belső 

védelmi vonalak csoport szinten is kialakításra és működtetésre kerüljenek, továbbá, 

hogy az ágazati törvények alapján összevont felügyelet alá tartozó hitelintézet, 

befektetési vállalkozás vagy biztosító (a továbbiakban: irányító intézmény) a csoport 

tagjai tekintetében – függetlenül azok székhelyétől - a belső védelmi vonalakkal 

összefüggésben is irányítási és felvigyázási funkciót alakítson ki és működtessen. E 

cél elérése érdekében alapvető fontosságú, hogy a csoporton belül azonos 

alapelveken nyugvó belső irányítási és kontroll gyakorlat valósuljon meg, amely 

tekintetben a felelősséget az irányító intézmény vezetése viseli. 

 

Az ajánlás szerint a pénzügyi szervezetek belső védelmi vonalait a felelős belső 

irányítás (internal governance) és a belső kontroll (internal control) funkciók 

alkotják. 

A felelős belső irányítás megvalósítását a pénzügyi szervezet a megfelelő 

szervezeti felépítés, szervezet, testületi rendszer kialakításával és működtetésével, 

irányítási (management) és felvigyázási (supervision) funkciók gyakorlásával 

biztosítja. A felelős belső irányítás (internal governance) a felelős vállalatirányítás 

(corporate governance) részeként értelmezendő, és annyiban szűkebb annál, hogy 

nem fedi le a tulajdonosokkal és az intézmény egyéb partnereivel való kapcsolatokat. 

A belső kontroll funkciók közé sorolhatók a kockázat kezelési funkciók (risk 

control function), a megfelelőség biztosítási funkció (compliance function) és a belső 

ellenőrzési rendszer (internal audit function).  

A belső ellenőrzési rendszer elemei a folyamatba épített ellenőrzés, a vezetői 

ellenőrzés, a vezetői információs rendszer, valamint a függetlenített belső ellenőrzési 

szervezet. 

 

A CIG Pannónia Életbiztosító szervezetében a belső védelmi vonalak tekintetében a 

felelős belső irányítás (internal governance) és a belső kontroll (internal control) 

a következőképpen működik: 

 

 

http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/felugyeleti-szabalyozo-eszkozok/ajanlasok
http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/felugyeleti-szabalyozo-eszkozok/ajanlasok
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Felelős belső irányítás 

A Társaság stratégiai irányító szerve az Igazgatóság, amit a Felügyelőbizottság 

ellenőriz.  

Az Igazgatóság ügyrendje írásba foglalt. Negyedévente ülésezik. Az ülésekre írásos 

előterjesztések készülnek. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amik tartalmazzák az ott 

hozott határozatokat is. 

Az üléseken az Igazgatóság megtárgyalta az IT biztonsági felelős, a compliance 

vezető és a kockázati vezető és a kockázatkezelésért felelős személy jelentéseit. 

A Biztosító 2007-ban alakult, a tényleges üzleti tevékenységet 2008-ban kezdte 

meg. Fő terméke azóta is a unit linked befektetési egységekhez kötött életbiztosítás. 

 

A Felügyelőbizottság ügyrendje írásba foglalt. Az ügyrendet az év során a FTJ 

ajánlás tervezetének való megfelelés miatt módosították. Az FB üléseit negyedévente 

tartják. Minden ülésre számos előterjesztés érkezik. Az üléseikről jegyzőkönyv 

készül, amik tartalmazzák az ott hozott határozatokat is. A Felügyelőbizottság 

ülésein megtárgyalja a belső ellenőrzés által időközben készített jelentéseket, a belső 

ellenőri jelentésekben foglalt feladatok végrehajtásának utánkövetését is. Az 

üléseken a Felügyelőbizottság megtárgyalta az IT biztonsági felelős, a compliance 

vezető és a kockázati vezető és a kockázatkezelésért felelős személy jelentéseit. 

 

A Biztosító operatív irányítója a Vezérigazgató, akit munkájában két, rendszeresen 

ülésező bizottság segít. Az Informatikai és a Kockázatkezelési bizottságok havonta 

egyszer ülésezik. A munkaszervezet hetente megtartott Menedzsment meeting 

elnevezésű értekezleteken számol be az elvégzett feladatokról. Erre az ülésre 

minden alkalommal meghívták a belső ellenőrzés vezetőjét is. 

 

Az Informatikai Bizottság a rendelkezésre álló IT erőforrások elosztásának terepe. 

Minden IT megrendelést írásban kell benyújtani. A megrendelő tartalmazza a várható 

költség-haszon becslést is. Az ülésekre előkészítő anyagot osztanak ki, majd azt 

kiegészítik a megbeszélésen elhangzottakkal. 

 

A Kockázatkezelési Bizottságot a Vezérigazgató vezeti. Tagjai a Menedzsment 

meeting tagjai és meghívottai, valamint a vezető aktuárius és a kockázatkezelésért 

felelős személyek. Üléseire a Megfelelőségi Biztos és Belső Ellenőrzés vezetője 

állandó meghívást kapnak. A Bizottság elsődleges feladata, hogy segítse és 

támogassa az Igazgatóságot abban, hogy kockázatkezelési tevékenységét a 

jogszabályoknak, illetve egyéb szabályoknak, a Társaság alapszabályának és a belső 

szabályzatoknak megfelelően végezhesse. Ennek keretében a Kockázatkezelési 

Bizottság rendszeres jelleggel, valamint szükség szerint áttekinti, felülvizsgálja és 

elemzi a Társaság kockázatkezelési tevékenységét. A Kockázatkezelési Bizottság 

2018-ban 10 alkalommal ülésezett. Ülésein áttekintette az aktuális kockázatokat 

illetve korábban feltárt kockázatok csökkentésére készített akcióterv megvalósulását. 

Az ülés állandó napirendi pontja a belső ellenőri jelentésekben megfogalmazott 

feladatok utánkövetésének állása is. A nyitott pontokért felelős vezető itt nyilatkozik, 

tudja-e tartani a határidőt. Határidőre meg nem oldott vagy várhatóan el nem 

készülő belső ellenőrzési javaslatok esetében további intézkedési javaslatot írnak elő 

(pl. felkérik a belső ellenőrt, hogy terjesszen elő határidő-módosítás iránti kérelmet a 

Felügyelőbizottságnak). 
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Az egyes munkaterületek feladata és működtetésének felelőse az SZMSZ-ben van 

meghatározva. Az Igazgatóság az SZMSZ-t rendszeresen frissíti, a munkaszervezet 

átalakításának megfelelően. 

 

A jogszabályok változását a Belső ellenőrzés folyamatosan figyelemmel kíséri 

(jogszabályfigyelő rendszert és nyilvántartást működtet). Ezen kívül rendszeresen 

monitorozzák a Felügyelet honlapján megjelenő ajánlásokat is. 

 

A 2018. évben a Biztosítónál az Igazgatóság és az operatív vezetés nem esett 

teljesen egybe. Az Igazgatóság elnöke 2014. év elejétől külső IG tag lett, az 

alkalmazottak felett a Vezérigazgató gyakorolta a munkáltatói jogokat.  

 

A Biztosító Audit bizottságot is működtet, ami ügyrenddel rendelkezik. Az Audit 

bizottság 2018-ban tartott ülésein – többek között - megtárgyalták a negyedéves 

pénzügyi beszámolókat is. 

 

A Társaság rendelkezik Fit & Proper szabályzattal. A tisztségviselőktől és vezető 

állású alkalmazottaktól elvárt, hogy megszerzett tudásukat karbantartsák, és ennek 

tényét dokumentálják. A Bit szerinti vezetők a 2018. évről szóló képzési 

dokumentumot a Jogi Igazgatóság részére átadták. 

 

Belső kontroll funkció 

Kockázati kontroll funkció- A kockázat kezelési funkció szervezetileg önálló 

megjelenítésére 2011 áprilisában került sor A biztosítóban a kockázat kezelési és a 

megfelelőség biztosítási kontroll funkciókat már 2013-ban szétválasztották. A 

kockázatkezelési vezető ebben a minőségében az Általános vezérigazgató-

helyettesnek riportál, a kockázatkezelési funkciót betöltő személy a 

Felügyelőbizottságnak számol be az elvégzett munkáról. 

 

A vállalat kockázati stratégiájának kialakítása és a kockázatok kezelése érdekében 

komplex, de a méretének és a Szolvencia II követelményeknek megfelelő, 

Kockázatkezelési Rendszert működtet. 

A kockázatcsökkentő eljárási rendek kialakítása, a végrehajtás monitorozása és az 

eredmények utókövetése a Kockázatkezelési funkciót betöltő személy irányítása alá 

tartozik.  

 

A társaság rendelkezik a szükséges belső szabályzatokkal (Kockázatkezelési Politika, 

Kockázatkezelési kézikönyv, vonatkozó ügyrend stb.), továbbá kockázati térképet, 

illetve a feltárt, értékelt kockázatok csökkentésére folyamatosan frissített akciótervet 

készít. 

 

A Kockázatkezelési vezető és a kockázatkezelési feladatkört ellátó személyek egyben 

a CIG Pannónia EMABIT-nál is betöltik ezt a szerepet. Ez elősegítette, hogy a 

cégcsoporton belül a szinergiahatásokat minél jobban kihasználják. A 

kockázatkezelési szervezet megfelel a Bit előírásainak, a törvényben előírt módon a 

vezető kockázatkezelő és a kockázatkezelési feladatkört ellátó személyek 

feladatkörei elhatárolásra kerültek. 



 

5 

 

A Társaság rendelkezik aktualizált Informatikai Biztonsági Szabályzattal és BCP 

tervvel is. Viszontbiztosítási politikáját évente felülvizsgálja. A belső és külső 

csalások megelőzésére szolgáló szabályzatot aktualizálták. 

 

Megfelelőség-biztosítási (Compliance) funkció – a Társaságnak van compliance 

tisztségviselője, aki ebben a minőségében a Vezérigazgatónak riportál. A 

megfelelőségi funkció működtetése kapcsán negyedévente vizsgálatokra került sor, 

amikről a felelős beszámolt Igazgatóság és a Felügyelőbizottság előtt. 

 

Informatikai biztonsági funkció – a Társaságnak van független Informatikai 

Biztonsági Felelőse, aki az Általános vezérigazgató-helyettesnek riportál. Az 

Informatikai Biztonsági Felelős ellátja a Biztosítók szervereinek, adathálózatának és 

egyéb, számítástechnikai rendszereinek ellenőrzési felügyeletével összefüggő 

tevékenységet. Havi összefoglaló beszámolóján keresztül informálja a 

menedzsmentet. Éves jelentését az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság is tárgyalta.  

 

A Biztosító számos szabályzattal rendelkezik. Minden szakterületnek évente át kell 

néznie szabályzatait. Amennyiben nem szükséges rajta módosítani, akkor ezt 

nyilatkozatba foglalják. 

 

A Biztosító kidolgozta a 2018. május 25-től érvényes, a GDPR-nak megfelelő 

Adatvédelmi szabályzatát, adatvédelmi tisztviselőjét az Adatvédelmi Hatósághoz 

bejelentette. 

 

Az ügyfél-panaszok kezelésére nagy gondot fordítanak, a panaszkezelési elvek 

megtalálhatók a Társaság honlapján. A szabályzatok és ügyrendek belső publikálása 

az intraneten történik. 

 

A Biztosító belső ellenőrzése rendelkezik ellenőrzési kézikönyvvel, hároméves 

munkatervvel. 

 

A belső ellenőrzés 2019-2021-re vonatkozó munkatervét a Felügyelőbizottság 2018. 

november 15-én fogadta el. A belső ellenőrzés hároméves gördülő tervet készít. 

Kapacitástervezési elve szerint a 100%-os kapacitásra tervezett vizsgálatokat 

rangsorolják és rendkívüli vizsgálat esetén az utolsó(k) átkerül(nek) a következő 

évre. A 2018-ra tervezett valamennyi vizsgálatot lefolytatták. A belső ellenőrzés 

létszáma 1 fő, főállású munkavállaló (az EMABIT-tal közös munkáltatói szerződés 

keretében). 

 

A belső ellenőrzés csoportszintű egységes működése a belső ellenőrzés vezetőjének 

személyén keresztül történik. 

 

Az adminisztráció munkafolyamatba épített ellenőrzése a négy szem elvével valósul 

meg. Az egyes tranzakciókat másik munkatárs hagyja jóvá a BANCS rendszerben. A 

pénzügyi területen elkülönül egymástól a teljesítés-igazoló és az utalványozó 

funkció. A kötelezettségvállalási utasítást kiadták. 
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A Társaság a riporting és a kontrolling osztályok által készített rendszeres és eseti 

riportok segítségével ellenőrzi a tervek teljesülését. A menedzsment havonta tekinti 

át a kontrolling jelentést. 

 

 

A Biztosító választott könyvvizsgálója beszámol a menedzsmentnek és az audit 

bizottságnak is, és jelzi, ha probléma van. Az év végi beszámoló tekintetében „tiszta 

jelentést” adott ki. 

 

 

Szolvencia II megfelelés: a Társaság 2011-2014 között fokozatosan érte el a 

Szolvencia II rendszernek való megfelelést. 2018-ban is elkészítette az ORSA 

elemzést, amit benyújtott a Felügyeletnek. A jelentés kialakításánál figyelembe 

vették az MNB által, a 2017-ben készített ORSA jelentéshez fűzött felügyeleti 

véleményt. 

 

Nyilvánosság: tekintettel arra, hogy a Biztosító Nyrt. formában működik 2010. 

szeptember 1-től, minden releváns információt a meghatározott sorrendben és úton 

nyilvánosságra hoz. Még 2010-ben megalkották az információ hozzáférési, a 

bennfentes kereskedésre vonatkozó és a minősített információ nyilvánosságra 

hozatalával kapcsolatos szabályzatokat, amelyeket a MAR rendelet hatályba lépését 

követően aktualizáltak és a nyilvántartásokat a végrehajtási rendeleteknek 

megfelelően állították össze. 

 

A belső védelmi vonalakról szóló ajánlás, továbbá a BÉT által kiadott felelős 

társaságirányítási ajánlások is javasolja a belső védelmi vonalak működtetésének 

nyilvánosságra hozatalát is. Ezt a Társaság megírta és honlapján, illetőleg a felelős 

társaságirányítási jelentésben közzétette. 

 


