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Napirendi javaslat  

 
1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7407. szám)  
(Balla György, dr. Gulyás Gergely és Bánki Erik (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Czomba Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP)  
Volner János (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) dr. Galambos Dénesnek (Fidesz)  
Hollik István (KDNP) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója    
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Elnézést kérek a 
képviselőtársaimtól és a vendégeinktől a késésért. Nyilvánvalóan mindenki követte a 
tegnapi eseményeket, és látta azt, hogy a magyar labdarúgó válogatott 44 év után 
jutott ki az Európa-bajnokságra; legutóbb 30 éve szerepeltünk világeseményen. Nem 
ennek az ünneplésnek az eredményeképpen késtem, hanem reggel gyógytornán 
voltam, és túl erős volt a forgalom, amíg ide jutottam.  

Nos, képviselőtársaim megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem, 
hogy van-e eltérő javaslat az írásban foglaltakhoz képest. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor kérem, aki elfogadja ezzel a tartalommal az ülés 
napirendjét, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a bizottság egyhangú döntésével fogadta el a 
napirendjét.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, 
úgyhogy semmi akadálya nincs annak, hogy a munkánkat megkezdjük. 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. 
törvény módosításáról szóló T/7407. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pont szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 
2009. évi LXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
kell majd döntenünk. Az előterjesztők között én magam is szerepelek. Kérdezem a 
képviselőtársaimat, van-e kifogásuk az ellen, hogy az ülést ennek ellenére vezessem. 
(Nincs jelzés.) Köszönöm szépen.  

Egy nagyon rövid törvényjavaslatról van szó. A kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítást kínáló egyes biztosítók az új biztosítási időszakra kedvezőbb 
ajánlatot csak az új ügyfelek részére tehetnek, ami - azt gondolom - méltánytalan 
mindazokkal szemben, akik régi ügyfelei ugyanannak a biztosítótársaságnak. Tehát 
nemhogy azt támogatnák és azt honorálnák, ha valaki hűséges egy adott 
szolgáltatóhoz és régóta egy hosszú távú együttműködésben gondolkodva marad ott 
nála, hanem éppen az újak számára tettek kedvezőbb ajánlatokat, így azt gondolom, 
hátrányos helyzetbe kerültek a régi ügyfelek, hiszen az ő ajánlataik nem változtak 
ezzel. 

A törvényjavaslat ezt a tendenciát kívánja megfordítani úgy, hogy a biztosítók 
csak korábbi ügyfeleiknek a hűségét tudják a díjtarifa-kedvezményekkel honorálni. 
Azt gondoljuk, hogy ez így lenne korrekt, és ez szolgálná a régi ügyfelek érdekeit is. 

Nem tudom, van-e a törvényjavaslattal kapcsolatban bárkinek kérdése, 
észrevétele? (Jelzésre:) Volner képviselő úr, öné a szó. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Jelezni szeretném, elnök úr, hogy a Jobbik 

támogatja ezt a javaslatot, és egyben fölhívjuk a kormány figyelmét arra, hogy ez jó 
néhány egyéb szolgáltató cégre, illetve ágazatra is érvényes, tehát jó lenne ezt 
konzekvensen végigvinni; akár a telekommunikációra is gondolhatok, ahol ez már 
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napi gyakorlat, hogy a régi ügyfelek hátrányba kerülnek az újakkal szemben. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Gondolkodunk ezen, valóban, hiszen 

sajnos van még számos olyan terület - hogy egyet mondjak csak, a távközlés -, ahol 
hasonló problémák vannak, hiszen ott is minden egyes belépő ingyentelefontól 
kezdve mindenféle kedvezményes csomagokat kaphat, szemben azokkal, akik régi 
ügyfelek, adott esetben.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Hadházy képviselő úr! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt rendkívül 

fontosnak tartom, hogy a piac valóban piacként működjön, színes legyen és sok 
szereplő maradjon meg, és ez a jelenleg is folyó tendencia azt erősíti, hogy hogyan 
lehet elcsábítani más piaci szereplőktől ügyfeleket, gyakorlatilag a piacot koncentrálni 
és kiszorítani számos piaci szereplőt erről a területről. Azt gondolom, ez a javaslat is 
azt erősíti, hogy a piaci szereplők arra legyenek ösztönözve, hogy abban legyenek 
érdekeltek, hogy a jelenlegi ügyfélkört hogyan lehet megtartani, és ne abban legyenek 
érdekeltek, hogy hogyan lehet mástól átcsábítani. Úgyhogy nagyon jó gondolatnak 
tartom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Z. Kárpát Dániel alelnök úr, öné a 

szó. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon rövid 

kiegészítéssel szeretnék élni. Köszönöm a szót, elnök úr. Adódik az igény, hogy 
valóban hasonló kedvezménynyújtásokkal ne lehessen indokolatlanul gyorsan 
átrendezni a piacot, adott esetben már megszerzett pozíciókat elvenni.  

A jogalkotó figyelmébe ajánlom azt, hogy koncentráljon a piacra történő 
esetleges új belépőkre is, hiszen a kedvezmények nyújtásának korlátozása rájuk 
elvileg és effektíve nem vonatkozik. Tehát egy piacra új belépő, akár a már korábbi itt 
lévők portfóliójába tartozó másik cég, másik biztosítótársaság újonnan történő piacra 
való belépése egész egyszerűen hatalmas dominóeffektust indíthat el a piacon, ha a 
szabályozottság nem megfelelő, és abban az esetben, ha nincsenek olyan kizáró 
tényezők, amelyek megakadályozzák vagy segítik azt, hogy hasonló gyors piaci 
átrendeződések történjenek. Nem azt mondjuk természetesen, hogy a piacra való 
belépést tiltani vagy korlátozni kell, de azt mondjuk, hogy olyan szabályozókkal kell 
élni, hogy új belépő vagy a már itt lévők portfóliójába tartozó másik belépő ne tudjon 
indokolatlanul gyors átrendeződéseket elérni úgy, hogy a már most piacon lévők erre 
nem tudnak a szabályozás értelmében reagálni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm a gondolatot, alelnök úr. További hozzászólási igény? 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor azt kérdezem, ki az, aki támogatja 
a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, egyhangú döntéssel 
támogatta a bizottság a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét.  

Ezzel az 1. napirendi pontot lezártuk. 
Az egyebek között van-e valakinek észrevétele, bejelentenivalója? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm a munkát. 
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Az ülés berekesztése 

Mindannyiuknak szép és eredményes napot kívánok! Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 09 óra 51 perc)  
  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dani Judit 

 


