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Napirendi pontok  
 
1. Felelősök kijelölése 

A biztosítókkal való tárgyalások és a szerződéstervezetek áttekintése vonatkozásában a 
szekció tagok között felelősöket jelöltünk ki. A Fő felelős feladata a biztosító által küldött 
anyag elsőként történő áttanulmányozása. Azt átküldi a mellékfelelősnek, majd a két 
felelős közös álláspontját a fő felelős megküldi a KKSZ többi tagjának. A Fő felelős tartja a 
kapcsolatot az érintett biztosítóval. 

2. Biztosítók megállapodások áttekintése: 
Aegon: 
Együttműködési megállapodás véglegesítve, kinn van a honlapon a KKSZ ajánlása 
GDPR megállapodás: Aegon olyan megállapodást szeretne, amiben az általuk átadott 
adatok vonatkozásában az alkusz bizonyos esetekben adatfeldolgozó. Molnár István 
szakvéleménye alapján a szövetség általános álláspontja, hogy MINDEN esetben 
adatkezelők az alkuszok. Azt az álláspontot, hogy GDPR miatt nem szükséges további 
megállapodás, Molnár László megírta az Aegonnak, várjuk a visszajelzésüket. Ha az 
Aegon jelentkezik, akkor elővesszük az ügyet, egyelőre lezártnak tekintjük. 
Allianz: 
Együttműködési megállapodás tervezettel nem jelentkeztek. 
GDPR miatti megállapodás miatt nem jelentkeztek 
Állományátruházásos megállapodást megtárgyaltuk és véglegesítettük, azt ki lehet 
tenni a honlapra. 
CIG EMABIT 
Együttműködési megállapodás tervezet javított változatát, mely egységes 
szerkezetbe foglalja a szerződést, az eredetileg általuk javasolt kiegészítő 
megállapodást és a GDPR miatti mellékletet. 
A megállapodást átnézte Nagy Tünde és Flanek Attila,  most végig beszéltük a 
módosítási javaslatainkat, Nagy Tünde megírja a biztosítónak. 
A GDPR kiegészítésre Molnár Laci megküldte a szövetség hivatalos álláspontját, 
miszerint nem kell megállapodás. Mindeközben sok alkusz aláírta a Flanek Attila által 
jóváhagyott verziót.  Időközben Balogh Bertalan kialakított egy olyan megállapodást, 
amit az AON aláírásra alkalmasnak tart. Ezt megkaptuk. A KKSZ álláspontja az, hogy a 
tagság értesítve van a Molnár István által alátámasztott hivatalos álláspontról, 
mindenki intézze saját belátása szerint. 
Fő felelős: Nagy Tünde 



Mellék felelős: Flanek Attila 
 
Colonande: 
Küldött megállapodási szerződés tervezetet aug. 15-én. Még nem elemeztük. 
Fő felelős: Molnár László 
Mellék felelős: Nagy Tünde 
Molnár Laci véleményezi 2018.09.14-ig, Nagy Tünde 09.17-ig, 09.19-ig a többiek. 
Groupama: 
Fő felelős: Máté Attila 
Mellék felelős: Szendi Tamás 
Mellék felelős: Flanek Attila 
Máté Attila 09.14-én elküldi a tagoknak 
Generali: 
Együttműködési megállapodás tervezettel nem jelentkeztek. 
GDPR miatti megállapodás miatt nem jelentkeztek. 
KÖBE: 
Fő felelős: Flanek Attila 
Mellék felelős: Szendi Tamás 
Flanek Attila már küldött választ, még a biztosító nem válaszolt, hajtani kell a választ. 
Uniqa: 
Fő felelős: Nagy Tünde 
Megvan a végső, KKSZ által támogatott verzió. NagyTünde megküldi Molnár Lacinak 
09.17-ig, hogy kitegye a honlapra.  
Signal: 
Fő felelős: Máté Attila 
Mellék felelős: Molnár László 
Felelősök intézik, és a javaslatokat Máté Attila 09.21-ig megküldi a tagoknak. 
Waberer: 
Fő felelős: Flanek Attila 
Mellék felelős: Nagy Tünde 
Biztosító válaszára várunk, FA sürgeti. 
Union: 
Fő felelős: Nagy Tünde 
A neuralgikus pontokkal kapcsolatban írunk Raveczky Zsoltnak és Klinger Józsefnek. 

 
3. KKSZ munkával kapcsolatos általános megállapodások 

 
A biztosítós megkeresésekre mindenképp rövid határidőben reagálni kell, mert jó 
eredmény, hogy a szövetség véleményére kíváncsiak. 
A tagsággal tudatosítani kell, hogy a biztosítók megkeresésekor az aláírás előtt 
mindenképp tanácsos a szövetséggel egyeztetniük, mert ezért csináljuk az 
egyeztetéseket. Ha ezek figyelembe vétele nélkül aláírnak bármit, akkor  a szövetség 
súlyát is csökkentik, ráadásul a saját érdekeik érvényesítése is sokkal nehezebb lesz 
egyesével. 
Munkamódszer: 2 KKSZ tag véleményez a szerződést, a közös véleményt átküldik a 
többieknek. Erre minden KKSZ tag reagál, és a fő felelős ír és tartja  a kapcsolatot  a 
biztosítóval. 



Amint a KKSZ megkezd egy ilyen munkát, a szövetségi tagokat értesíteni kell. A Fő 
felelős feladat, hogy Molnár Lacinak írjon e-mail, amit kiteszünk a  honlapra az 
értesítések közé. 
A kész változat is kikerül a honlapra. 
 
Most: írunk egy általános tájékoztatót a tagoknak. Felelős: Nagy Tünde 
 

4. KKSZ feladatkörök áttekintése:  
Az együttműködési megállapodások az elmúlt időszakban különösen hangsúlyos szerepet 
kaptak. Lassan ezek lezárulnak. Vannak más olyan témák, amik az alkuszok biztosítókkal való 
kapcsolatát érintik és fontosak. 
Elhatároztuk, hogy csinálunk egy listát, mik lesznek a KKSZ feladatkörei.  
Javaslatok:  

• Együttműködési megállapodások 

• Biztosító-Alkusz kapcsolattartás a hétköznapokban: legyen szempontrendszer 
kialakítva (Mosolydíj) 

o ajánlat adás 
o kárrendezés 
o szerződés kezelés 
o információ átadás, portálok kezelése, eszközök… 

• Adatátadás, egyeztetés (IT szekcióval egyeztetve) 

• Biztosítókkal személyes kapcsolattartás 
Fő felelős: Szendi Tamás 
Tamás készít egy induló táblázatot a saját javaslataival, kiküldi a tagoknak09.30-ig, a 
következő ülésen szavazunk. 
 
5. Egyéb: 
A Siófoki konferencia elnöki beszámolójához adunk egy kis összefoglaló anyagot a KKSZ 
munkájáról. 
Felelős: Nagy Tünde 
 

Következő szekció ülés: 2018.10.10.  14.00. 
 


