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A L A P S Z A B Á L Y A
1. § A Magyarországi TIR Felelősség-
és Szakmai Biztosító Egyesület célja

A  Magyarországi  TIR
Felelősség-és Szakmai Biztosító
Egyesület  (a  továbbiakban:
biztosító  egyesület)  tagjait  a
Pénzügyi  Szervezetek  Állami
Felügyelete  által  kiadott
tevékenységi  engedély  alapján
veszélyközösség  szervezése
útján  biztosítási  termékek
művelésével  biztosítási
védelemben kívánja részesíteni.

2.  §  A  biztosító  egyesület  neve  és
székhelye

A  biztosító  egyesület  neve:
Magyarországi  TIR  Felelősség-
és Szakmai Biztosító Egyesület.
Rövidített  neve:  TIR  Biztosító
Egyesület.
A biztosító egyesület székhelye:
1067 Budapest, Teréz krt. 23.

3. § A biztosító egyesület tevékenységi
köre

(1)  A  biztosító  egyesület
tevékenységi  körét  a  Pénzügyi
Szervezetek  Állami  Felügyelete
által  kiadott  tevékenységi
engedély  határozza  meg.
Eszerint  a  biztosító  egyesület
jogosult a nem-élet biztosítási ág
művelésére. 
A  biztosító  egyesület  a
Biztosítóintézetekről  és  a

biztosítási  tevékenységről  szóló
1995.  évi  XCVI.  Törvény  1.
számú  melléklet  A)  részében
foglalt ágazatok közül az

1. Baleset
2. Betegség
3. Szárazföldi jármű-casco
4. Sínpályához kötött járművek

cascója
5. Légijármű-casco
6. Tengeri-,  tavi  és  folyami

jármű-casco
7. Szállítmány
8. Tűz- és elemi károk
9. Egyéb vagyoni károk
10. Önjáró  szárazföldi

járművekkel  összefüggő
felelősség

11. Légijárművekkel összefüggő
felelősség

12. Tengeri,  tavi  és  folyami
járművekkel  összefüggő
felelősség 

13. Általános felelősség
16. Különböző  pénzügyi
veszteségek
17. Jogvédelem
18. Segítségnyújtás

ágazatok  hatálya  alá  tartozó
termékeket műveli.

(2) A biztosító egyesület a Pénzügyi
Szervezetek  Állami  Felügyelete
által  kiadott  engedély alapján a
biztosítási  tevékenység  mellett
azzal  közvetlenül  összefüggő
tevékenységként  többes
biztosítási  ügynöki
tevékenységet folytat.
E  tevékenysége  keretében  saját
termékei kiegészítő fedezeteként
más biztosító termékeit terjeszti
a tagjai körében.

(3)  A  biztosító  egyesület  a  tagjai
körében  a  hatályos  jogszabályi
előírások  betartása  mellett



terjesztheti  a  biztosítási
termékeket.

4. § A tagsági jogviszony

A)   A biztosító egyesület tagjainak köre
(1) A  biztosító  egyesület  tagjai

lehetnek  mindazon  áru-  és
személyfuvarozók,  illetve
szállítmányozók,  továbbá
szakmai-érdekképviseleti
szervezetek,  illetve  tagjaik,
akiknek  tevékenysége  a
fuvarozáshoz,  illetve
szállítmányozáshoz kapcsolódik.

(2) A  biztosító  egyesület  tagjai
lehetnek  továbbá  mindazon
természetes  személyek,  egyéni
vállalkozók, jogi személyek, jogi
személyiség  nélküli  gazdasági
társaságok,  akik  a  jelen
Alapszabályt elfogadják.

(3) A  biztosító  egyesület  tagjai
lehetnek  továbbá  mindazon
természetes  személyek,  akik  a
biztosító  egyesülettel  tagsági
viszonyban  álló  jogi
személyekkel,  jogi  személyiség
nélküli  gazdasági  társaságokkal,
egyéni  vállalkozókkal
munkaviszonyban  állnak  és
javukra munkáltatójuk a biztosító
egyesületnél  baleset-  és
betegségbiztosítást köt.

B)   A tagsági jogviszony keletkezése
(1)  A tagsági jogviszonyt az alapító

tagok  esetében  a  Közgyűlés
alakulást  kimondó  határozata,
egyéb  esetben  a  természetes
személyek,  egyéni  vállalkozók,
jogi  személyek  és  jogi
személyiség nélküli  gazdasági
társaságok  által  aláírt  belépési
nyilatkozatnak  a  biztosító
egyesület  Intézőbizottsága
részéről történő elfogadása, és a

tagsági  díjnak  a  biztosító
egyesülethez  való  beérkezése
keletkezteti.

(2)   A  biztosító  egyesület  tagjaival
munkaviszonyban  álló
munkavállaló  is  a  biztosító
egyesület  tagjának  minősül
abban  az  esetben,  ha  a
munkáltatója az ő javára baleset
-  és  betegségbiztosítási
szerződést  köt,  és  a
munkavállaló,  mint  biztosított
ezen  biztosítási  szerződés
megkötéséhez hozzájárul. Ebben
az  esetben  a  biztosított  által  is
aláírt  baleset-  és
betegségbiztosítás  megkötésére
irányuló  ajánlatot  kell  belépési
nyilatkozatnak tekinteni.

(3)  A  tagként  belépni  kívánó
személyek  az  Alapszabályt
megkapják  már  a  belépési
nyilatkozat  megtétele  előtt,
belépési  nyilatkozatukat  az
Alapszabály  ismeretében  teszik
meg. 
A biztosító egyesület a belépési
nyilatkozat  elfogadásáról
igazolást  állít  ki,  amelyet
kézbesít  a  biztosító  egyesület
tagjai részére. 
A  tagsági  jogviszony  a
kézbesítést  követő  napon  jön
létre, de az egyszeri belépési díj
illetve  a  tagsági  díj
befizetésének  napjára
visszamenő hatállyal.

C)  A tagsági jogviszony megszűnése
(1)    A  tagsági  jogviszony
megszűnik:

 a) halál bekövetkezése esetén,
 b)  jogutód  nélküli
megszűnéssel,
 c) kizárással,
 d) kilépéssel,
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 e)  a  munkaviszony
megszűnésével.

(2)  Az  (1)  bekezdés  a)  b)  e)
pontjában  foglalt  esetben  a
tagsági  jogviszony
megszűnésének napja az a nap,
amikor  a  megszűnés  alapjául
szolgáló  tényről  szóló  írásos
bejelentés  a  biztosító
egyesülethez beérkezett.

(3)  Kizárásra  akkor  kerül  sor,  ha  a
tag  a  jelen  Alapszabály
rendelkezéseit,  illetve  a
fuvarozás  szabályait  ismételten
vagy súlyosan  megszegi,  avagy
a  tag  tagdíj-befizetési
kötelezettségének  ismételt
felszólításra  sem tesz  eleget.  A
tagsági  jogviszony
megszűnésének napja az a nap,
amikor  az  Intézőbizottság  a
kizárást  kimondó  határozatát
meghozta.

(4) Kilépéssel szűnik meg a tagsági
viszony abban az esetben,  ha a
tag írásban kilépési nyilatkozatot
tesz.  Ekkor  a  tagsági  viszony
megszűnésének napja az a nap,
amikor  a  kilépési  nyilatkozat  a
biztosító  egyesülethez
beérkezett.

(5)  Amennyiben  a  taggal  fennálló
munkaviszonya megszűnik azon
munkavállalónak,  aki  a
munkaviszony alapján volt tagja
a  biztosító  egyesületnek,  ez  a
körülmény  egyben  a  biztosító
egyesületi tagság megszűnését is
eredményezi,  kivéve,  ha  a
munkáltató által a munkavállaló
javára  a  biztosító  egyesületnél
kötött  baleset-  és
betegségbiztosítási  szerződésbe
a  korábbi  biztosított
szerződőként  belép,  illetve

szerződőként  vállalja  a
biztosítási díj további fizetését.

5. § A biztosító egyesület szervei

A)  A Közgyűlés
(1)  A  biztosító  egyesület  legfőbb

szerve  a  biztosító  egyesület
tagjaiból  álló  Közgyűlés.  Az
Intézőbizottság  a  Közgyűlést
évente  egy  ízben  köteles
összehívni.  A Közgyűlést össze
kell  hívni  akkor  is,  ha  azt  a
tagok  egyharmada  a  cél
megjelölésével indítványozza.

A  Közgyűlés  hatáskörébe  az
alábbi ügyek tartoznak:

a)  Az  Alapszabály
megállapítása és módosítása;
b)  Az  Intézőbizottság  négy
tagjának megválasztása;
c)  Az  évi  gazdálkodás  és
üzleti  terv  meghatározása,  a
költségvetési  beszámoló
elfogadása;
d)  Az  Intézőbizottság  éves
beszámolójának elfogadása;
e)  Pótbefizetés,  vagy  -  a
felelősségbiztosítási
szerződések  kivételével  a
szolgáltatások
csökkentésének elrendelése, a
pótbefizetés  feltételeinek
meghatározása,  ideértve  a
pótbefizetés  összegét,
esedékességét, az egyes tagok
közötti  megoszlásának
arányát  az  Alapszabályban
foglaltaknak megfelelően;
f)  A biztosító  egyesület  más
biztosító  egyesülettel  való
egyesülésének  vagy  a
biztosító  egyesület
szétválásának kimondása;
g)  A  biztosító  egyesület
feloszlásának kimondása;
h)  Rendelkezés  a  biztosító
egyesület  megszűnése  után
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fennmaradó  vagyon
felosztásáról.

(2)  A Közgyűlés az (1) bekezdés a-
e.  pontjában rögzített  ügyekben
határozatképes, ha azon a tagok
legalább 50 %-a plusz 1 fő jelen
van.  A  Közgyűlés  határozatát
nyílt  szavazással  egyszerű
szótöbbséggel  hozza.
Határozatképtelenség  esetén  a
15  napon  belül  összehívott
újabb  közgyűlés  az  eredeti
napirendben  szereplő
kérdésekben  a  megjelentek
számától  függetlenül
határozatképes.

(3)  A  (1)  bekezdés  f-h.  pontjában
foglalt  ügyekben  a  biztosító
egyesület  tagjai  legalább
háromnegyed  részének
egyhangú szavazata szükséges.
A  biztosító  egyesületnek  más
biztosító  egyesülettel  való
egyesüléséhez  vagy
szétválásához  a  Pénzügyi
Szervezetek  Állami
Felügyeletének  engedélye
szükséges.

(4)  A  Közgyűlés  üléséről
jegyzőkönyvet kell készíteni, és
határozatait  írásba kell  foglalni.
A  Közgyűlés  napirendjét  és  a
határozati  javaslatait  az
Intézőbizottság állítja össze.

(5) A napirendre fel kell venni azt a
kérdést,  amelynek
megtárgyalását  az
Intézőbizottság  elnökéhez
küldött  levélben  legalább  a
tagok  10  %-a  legkésőbb  15
nappal  a  Közgyűlés  tervezett
időpontja előtt kérte.

(6)  A  közgyűlési  meghívót  a
tagoknak legkésőbb 30 nappal a

Közgyűlés  tervezett  időpontja
előtt meg kell küldeni.

B)   Az Intézőbizottság
(1)  Az Intézőbizottság 5 tagból  áll,

melyből  4  tagot  a  Közgyűlés
választ 3 éves időtartamra.

(2)  Az  Intézőbizottság a Közgyűlés
által  választott  tagjai  közül  elnököt
választ.

(3)  Az  Intézőbizottság  5.  tagja  a
biztosító  egyesület  mindenkori
első  számú  vezetője,  akit  az
Intézőbizottság nevez ki.
Az  első  számú  vezetőt  érintő
kérdésekben  az  első  számú
vezetőnek nincs  szavazati  joga.
Az  első  számú  vezető  az
Intézőbizottság  elnöke  nem
lehet. 
Az első számú vezető a biztosító
egyesület  munkaszervezetének
irányítója.

(4)  Az  Intézőbizottság  szükség
szerint, de legalább 3 havonként
ülésezik  és  jogosult  eljárni  a
tagok  kizárása  tárgyában  és
minden  olyan  ügyben,  amely
nem  tartozik  a  Közgyűlés
kizárólagos  hatáskörébe.  Az
Intézőbizottság határozza meg a
tagdíj és az egyszeri belépési díj
mértékét,  és  fogadja  el  a
belépési nyilatkozatokat.

(5) A biztosító  egyesületet  az  első
számú  vezető  és  egy  másik
ügyvezető  együttesen  képviseli,
amely  együttes  aláírási  jog  az
Intézőbizottság  által
meghatározott  körben  az
egyesület  Szervezeti  és
Működési  Szabályzata  alapján
együttes  aláírási  jogként
átruházható.
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(6)  Az  Intézőbizottság  akkor
határozatképes,  ha  azon  az
Intézőbizottság  tagjai  közül
négy tag jelen van.

(7)  Az  Intézőbizottság  tagjait  egy
szavazat  illeti  meg.  Az
Intézőbizottság döntéseit a tagok
szavazatainak  egyszerű
többségével  hozza  meg,
szavazategyenlőség  esetén  az
elnök szavazata dönt.

(8) Az Intézőbizottság az ügyrendjét
maga  határozza  meg  és  a
Közgyűlés hagyja jóvá. 

C)   A tagok jogai és kötelezettségei
(1)  A tag jogosult és köteles a jelen

alapszabályban meghatározott
módon a biztosító egyesület
tevékenységében részt venni.

(2)  A  Közgyűlésen  a  biztosító
egyesületet  érintő  bármely
kérdést  felvetni,  annak
tárgyalásában  és  eldöntésében
szavazás útján közreműködni.

(3)  Bármely tag a biztosító egyesület
bármely tisztségére megválasztható.

(4)  A  tag  jogosult  a  biztosító
egyesület  bármely  szervének
törvénysértő  határozatát,  a
tudomására jutástól számított 30
napon  belül  bíróság  előtt
megtámadni.

(5)  A  tag  köteles  tagsági
hozzájárulást  valamint  -
Közgyűlési  határozat  esetén
-pótbefizetést teljesíteni. Köteles
továbbá  arra,  hogy  a  biztosító
egyesületnél  írásban  bejelentse
azt,  ha  a  tagsági  jogviszony
megszűnésének oka áll fenn, az
alapul  szolgáló  ok

bekövetkezésétől  számított  15
napon belül.

(6) A tag jogosult továbbá mindazon
jogoknak a gyakorlására, illetve
mindazon  kötelezettségek
teljesítésére,  amelyeket  a
hatályos  jogszabályok  ekként
rögzítenek.

6.§  A biztosító egyesület bevételei

A)  Az egyszeri belépési díj
 (1)  Az  egyszeri  belépési  díj  a

biztosító  egyesület  fenntartási  és
működési költségeinek fedezésére
szolgál.  Az  induló  tőke  mértéke
15.000.000.  Ft.,  amelynek
befizetése 1994-ben megtörtént.

(2)  Az  egyszeri  belépési  díj
mértékének  meghatározása  az
egyenlőség  elvének  szem  előtt
tartásával  az  Intézőbizottság
hatásköre.  Az  egyszeri  belépési
díj  mértéke  minden  tag
vonatkozásában azonos.

(3)  Az  egyszeri  belépési  díjat  a
belépési nyilatkozattételt követő
15 napon belül  kell  a  biztosító
egyesület számlájára befizetni a
jogi  személy,  jogi  személyiség
nélküli  gazdasági  társaság,
egyéni  vállalkozó  tagoknak.  A
természetes  személy tagok nem
kötelesek  egyszeri  belépési  díj
megfizetésére.

B) A tagdíj
(1)  A  tagdíj  a  biztosító  egyesület

fenntartási  és  működési
költségeinek fedezésére szolgál.
A  tagdíj  mértékét  a  Biztosító
Egyesület  Intézőbizottsága
évente egy alkalommal állapítja
meg, és azt – változása esetén az
Intézőbizottság  elnöke  –
legkésőbb  az  esedékességet
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megelőző  45.  napon  a  tagok
írásbeli  értesítése  útján  teszi
közzé.  Amennyiben  a  tagdíj
mértéke a korábbi évhez képest
változatlan,  legkésőbb  a
tagdíjfizetési  kötelezettségről
szóló  írásbeli  értesítés
kézhezvételétől  számított  8
napon  belül  kell  a  befizetési
kötelezettségnek eleget tenni. 

(2).  Jogi  személy,  jogi  személyiség
nélküli  gazdasági  társaság,
egyéni vállalkozó tag esetében a
tagdíj  mértéke  valamennyi
biztosítási  ágazatban  -
függetlenül  attól,  hogy  a  tag
mely biztosítási ágazatba tartozó
szerződéssel  rendelkezik  a
biztosító egyesületnél - egyenlő.

(3) Természetes személy, a 4.§ B. (2)
bekezdésben  meghatározott
személy  esetében  a  tagdíj
mértéke  valamennyi  biztosítási
ágazatban  -  függetlenül  attól,
hogy  a  tag  mely  biztosítási
ágazatba  tartozó  szerződéssel
rendelkezik  a  biztosító
egyesületnél - az Intézőbizottság
által  meghatározott  mértékű
tagdíj 5 %-a.

C) A biztosítási díj
(1)  A  biztosítási  díj  a  biztosító

egyesület  által  a  biztosítási
szerződésben  vállalt
kötelezettségek  és  a  zavartalan
üzletmenet  összes  költségének
és  ráfordításának  fedezésére
szolgál,  amelynek  mértékét  és
esedékességét  a  tag  által
megkötött  biztosítási  szerződés
létrejöttét  tanúsító  kötvény
határozza meg.

(2) A biztosító egyesület a biztosítási
díjakból a hatályos jogszabályok
szerint tartalékot képez. 

7. § A biztosító egyesület gazdálkodása
(1) A biztosító egyesület vagyonával

önállóan gazdálkodik.

(2)  A  biztosító  egyesület
tartozásaiért  saját  vagyonával
felel.  A  tagok  -  a  tagsági
hozzájárulás megfizetésén és az
esetleges  pótbefizetésen  túl  -  a
biztosító  egyesület  tartozásaiért
saját vagyonukkal nem felelnek.

(3) A biztosító  egyesület nyereséget
nem képez. 

8. § A nyereség (eredmény)
felhasználásának elvei

(1)  Amennyiben  a  fizetési
kötelezettségeinek  teljesítésén
felül  nyereség áll  rendelkezésre
az  üzleti  év  végén,  azt
elsődlegesen  a  biztosító
egyesület  jogszabályban
meghatározott
tőkekövetelményeinek
teljesítésére  (tőkefeltöltésre),
másodlagosan az  üzleti  tervben
meghatározott  szolgáltatás-
bővítésre kell fordítani.

(2)  A  tárgyévi  nyereségnek  a
tőkekövetelmények  teljesítésén
(tőkefeltöltésen),  valamint  az
üzleti  tervben  meghatározott
szolgáltatás-bővítésen  felüli
részét  kármentességi
visszatérítés  nyújtásával  azon
tagok  javára  kell  visszajutatni,
akik  a  biztosító  egyesületnél
biztosítási  szerződéssel
rendelkeznek, és az adott évben
kármentesek voltak.

(3)  A  (2)  bekezdésben  foglalt
kármentességi  visszatérítés
mértékének  meghatározása
szempontjából  az  a  biztosítási
szabályzat az irányadó, amelyre
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hivatkozással  a  biztosítási
szerződés  létrejött.  A
visszatérítés  történhet  a  tag
választása  szerint  tényleges
kifizetéssel  vagy  az  esedékes
biztosítási  díjba  történő
beszámítással.

9. § A veszteség rendezésének módja
Amennyiben  a  biztosító  egyesület
vagyona  várható  kifizetéseire  nem
elegendő,  vagy  a
tőkekövetelményekhez  képest  (pl.
jogszabályváltozás  folytán)
pótlólagos  forrás,  tőke  szükséges,  a
biztosító  egyesület  az  alábbiak
szerint jár el:

A) Pótlólagos befizetés
(1) A  biztosító  egyesület  a  tagjai

számára  nem  ír  elő  pótlólagos
befizetési  kötelezettséget  arra  az
esetre, ha 

- a  biztosító  egyesület
vagyona  várható
kifizetéseire nem elegendő
vagy

- a  tőkekövetelményekhez
képest  (pl.
jogszabályváltozás folytán)
pótlólagos  forrás,  tőke
szükséges.

 (2)  Abban  az  esetben,  amikor  a
veszteséget  egyes  tagok  (jogi
személy,  jogi  személy  nélküli
gazdasági  társaság,  egyéni
vállalkozó)  tevékenysége  vagy
mulasztása  okozza,  az  Intéző
Bizottság  dönt  a  rendezés
módjáról.

(3) Az  előző  pont  szerint
pótbefizetésre  kötelezett  tagok  a
pótbefizetés  előírását  tartalmazó
határozat  kézhezvételétől
számított  15  napon  belül
kötelesek  a  határozatban  foglalt
összeg befizetésére.

(4) A  befizetési  kötelezettség
teljesítésének  elmaradása  a
biztosító  egyesületből  való
kizárást vonhatja maga után.

B) A biztosítási szolgáltatás csökkentése
Abban  az  esetben,  ha  a  biztosító
egyesület  vagyona  a  teljesítési
kötelezettségeire  nem  elegendő,  a
biztosító  egyesület  Közgyűlése  –  a
felelősségbiztosítási  szerződések
kivételével  -  jogosult  a  biztosítási
szolgáltatások csökkentésére.

10. § A biztosító egyesület felügyelete
(1)  A  biztosító  egyesület  szakmai

felügyeletét  a  Pénzügyi
Szervezetek  Állami
Felügyelete látja el.

(2)  A  biztosító  egyesület
törvényességi  felügyeletére,
valamint  az  egyesület
határozataival  kapcsolatos
jogorvoslatra  az  egyesülési
jogról  szóló  1989.  évi  II.
törvény  rendelkezései
alkalmazandóak.

11.§ A biztosító egyesület megszűnése
(1)  A  biztosító  egyesület

megszűnik  a  feloszlását,  más
egyesülettel  való  egyesülését
kimondó  közgyűlési
határozattal,  továbbá  az  arra
jogosult  hatóságnak  a
feloszlatást  kimondó,  illetőleg
a  biztosító  egyesület
megszűnését  megállapító
határozatával.

(2)  A  biztosító  egyesület
megszűnése  esetén  -
figyelemmel  az  1995.  évi
XCVI.  törvényben  (a
biztosítóintézetekről  és  a

7



biztosítási  tevékenységről)
foglalt  rendelkezésekre  a
biztosító egyesület vagyonának
felosztásának  elvei  a
következők:

a)  A  biztosító  egyesület  a
biztosítási  szerződésből
származó kötelezettségeivel
szemben  a  felszámolási
költségeknek  elsőbbsége
van.
b)   A biztosító a biztosítási
szerződésből  származó
kötelezettségeit  az  alábbi
sorrendben elégíti ki:

1.  Balesetbiztosítási
járadéktartalékot  illetve  a
betegségbiztosítási  díjtartalékot
terhelő  kötelezettségek
teljesítése.
2.  A  felelősségbiztosítási
járadéktartalékot  terhelő
kötelezettségek teljesítése.
3.  A felszámolási  eljárás kezdő
időpontjáig  bejelentett
biztosítási  események  alapján
elismert  szolgáltatások
teljesítése.
4. Az előre befizetett biztosítási
díjak kifizetésének teljesítése.
5.  Egyéb  kötelezettségek
teljesítése.

(3)  A  (2)  bekezdésben  foglalt
kötelezettség  teljesítése  után
esetlegesen  fennmaradó
vagyont  a  biztosító  egyesület
tagjai  között  kell  felosztani
egyenlő arányban.

12. § Záró rendelkezések
(1) Jelen Alapszabály a Közgyűlés

általi elfogadásának napján lép
hatályba.  Ezzel  egyidejűleg  a
2003.  április  26-án  kelt
Alapszabály hatályát veszti.

(2)  A  jelen  Alapszabályban  nem
rendezett  kérdésekben  az

egyesülési  jogról  szóló  1989.
évi  II.  törvény,  a
biztosítóintézetekről  és  a
biztosítási  tevékenységről
szóló 1995. évi XCVI. törvény,
valamint  a  hatályos
jogszabályok az irányadók.

(3) Jelen Alapszabályt a Közgyűlés
2004. április 24-én fogadta el.

Budapest, 2004. április 24.
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