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Napirendi javaslat  

 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6353. szám)  
(Bánki Erik, Cseresnyés Péter, dr. Galambos Dénes (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(Részletes vita)  
(Házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel)  
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól eltérésre irányuló javaslat száma: 
T/6353/1.) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Hende Csaba (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Gőgös Zoltán (MSZP)   
Kiss László (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Fodor Gábor (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Tuzson Bence (Fidesz) megérkezéséig Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  

 
Meghívottak 

 
Tállai András államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Balogh László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a képviselőtársaimat. A mai ülést megnyitom.  

Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Hende Csaba miniszter urat a 
bizottság tagjai között alelnöki tisztségben.  

A helyettesítési rendet ismertetem mindenekelőtt: Rubovszky György képviselő 
urat Vejkey Imre képviselő úr, Pesti Imre képviselő urat Salacz László képviselő úr, 
Tuzson Bence képviselő urat Nyitrai Zsolt képviselő úr és Harangozó Tamás képviselő 
urat Bárándy Gergely alelnök úr helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

A képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot annak egy napirendi 
pontjával együtt kézhez kapták. Kérem, hogy erről most szavazzunk! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztett napirendi javaslatot 32 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes 
biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/6353. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel) 

Ennek megfelelően most rátérünk az egyetlen napirendi pontra, a kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/6353. számú törvényjavaslatra.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Galambos Dénes államtitkár urat… 
Bocsánat, Tállai András államtitkár urat látom itt ma, akit külön is köszöntök 
(Közbeszólások. - Derültség.); hosszú közös múltunkra tekintettel külön is köszöntöm 
az államtitkár urat. (Közbeszólások.) Az előterjesztőt pedig Galambos Dénes 
képviselőtársunk képviseli (Közbeszólás: Te már tudsz valamit! - Derültség.), akinek a 
jövőjével kapcsolatos találgatásokba nem akartam ezzel belemenni. (Derültség.)  

A képviselőtársaim a képviselői módosító javaslatokat 6353/2. és 3. számokon 
megismerhették, és miután a részletes vita a határozati házszabályi rendelkezésektől 
való eltérés alapján történik, ezért ennek megfelelően fogjuk azt lefolytatni.  

Megadom a szót a kormány képviseletében Tállai államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

Tállai András hozzászólása 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel 
köszöntöm én is a bizottságot, az elnök urat külön is.  

A módosító javaslatok tekintetében: a T/6353/3. módosító javaslatot, amelyet 
Szatmáry Kristóf fideszes képviselő jegyez, a kormány támogatni tudja. Lényegében az 
1. és a 3-5. módosító javaslatok technikai jellegű módosítások, a 2. pont pedig azt 
rendezi, hogy amennyiben a biztosítónál a kárrendezés megindul, akkor a kártalanítási 
számla megtérítési kötelezettsége megszűnik, a kárrendezést a továbbiakban a 
biztosító kárrendezője folytatja le. Tehát ezt támogatja a kormány, míg a T/6353/2. 
módosító javaslatot, amelyet Z. Kárpát Dániel és dr. Gyüre Csaba jegyez, a kormány 
nem támogatja. Szakmai indoklást a helyettes államtitkár úr tud adni.  
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ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 

Balogh László hozzászólása 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Megítélésünk szerint az Országgyűléshez benyújtott javaslat ezt a 
kérdéskört rendezi a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések 
vonatkozásában, ugyanakkor az egyéb szerződések esetén erre nincs szükség, mert 
ezeknél a szerződéseknél nincs jogszabályi kötelezettsége az ügyfélnek az 
átszerződéssel kapcsolatosan.  

A fióktelep ügyfeleinek biztosítási szerződése közös megegyezéssel történő 
megszüntetése a biztosítói fióktelepétől levélben kapott megállapodás aláírásával és 
visszaküldésével ugyan egy lehetőség, azonban ez a megoldás nem rendezi az összes 
szerződés megszűnését, szemben a benyújtott törvényjavaslat szabályaival.  

Tehát úgy gondoljuk, hogy a benyújtott törvényjavaslat ugyanilyen szellemben, 
de átfogóbb, sokkal összetettebb és komplexebb módon kezeli ezt a kérdést, tehát ezért 
a Jobbik javaslatát nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztők képviseletében Galambos képviselő 

úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. A 

módosító javaslatokkal kapcsolatosan: a Szatmáry Kristóf képviselő úr által benyújtott 
módosító javaslatot az előterjesztő is támogatja, a Jobbik képviselői által benyújtott 
javaslatot pedig nem. Indokolást - külön szakmait - én részletesen nem szeretnék 
mondani, azt gondolom, hogy az államtitkár urak megtették előttem, úgyhogy ennek 
megfelelően kérem megtárgyalni a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Gyüre Csaba alelnök 

úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Hallottuk itt az indokolást; igazán szakmai indokot én nem 
hallottam. A helyettes államtitkár úr azt mondta, hogy az eredeti törvénymódosító 
javaslat rendezi ezt a vitát, illetve komplexebb módon is rendezi, mint a jobbikos 
törvénymódosító javaslat.  

Mi azzal egyetértünk, hogy erre a szabályozásra szükség van, és egyet is értünk 
azzal, ami az eredeti törvényjavaslatban szerepel, azonban álláspontunk szerint 
bizonytalan jogi helyzetet eredményezhet az ebben lévő szabályozás.  

Álláspontunk szerint a Jobbik javaslata, ami komplexebb módon szabályoz, a 
törvény adta bizonytalanságot, amelyet az eredeti törvényjavaslat tartalmaz, küszöböli 
ki. Tehát nyilván javító szándékkal tettük bele ezt a módosító javaslatot Z. Kárpát 
Dániel képviselőtársammal együtt, amelynek a következő a lényege, és ez az életből 
jön. Tudjuk, hogy mi történt, valamennyien tisztában vagyunk az Astra Biztosító 
helyzetével, és mi is csak ismeretségi körünkben láttuk, hogy volt, aki megkapta a 
közös megegyezéses megszüntetésre vonatkozó javaslatot egy egyszerű levélben, volt, 
aki nem is tudta, mert nyilván ennek a biztosítónak a honlapját senki nem olvassa, 
illetve azt nem mondanám, hogy senki nem olvassa, de nem általános szabály, hogy 
bárki elolvasná, és ha csak egy egyszerű kézbesítéssel kapják meg, tehát egy egyszerű 
levélben kapják meg, vagy kapnak róla értesítést, vagy nem kapnak róla, egy olyan 
bizonytalan helyzet fog kialakulni, ami által Magyarországon az állampolgárok egy 
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része nem lesz tisztában azzal, hogy mi is történt a biztosítóval, nem tudja, hogy neki 
szeptember 30-án lejár egy határideje, bizonytalan helyzet alakul ki. Egyáltalán nem 
visszakereshető, nem igazolható, hogy a kézbesítés megtörtént, ehhez semmilyen 
joghatást nem lehet a továbbiakban fűzni.  

Mi ezért gondoltuk, hogy valóban akkor lesz komplexebb ez a javaslat, és akkor 
lesz érthetőbb is, és a bizonytalan jogi helyzetet is kiküszöböljük, ha ez a módosítás 
belekerül. Én ezért kérem, hogy fontolják ezt meg, illetve bírálják felül az eddigi 
álláspontjukat, és támogassák a mi javaslatunkat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 

Válaszadásra államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én azt 

gondolom, hogy a helyettes államtitkár úr által elmondottak elfogadhatóak a kormány 
számára, és továbbra is kitart amellett, hogy a módosító javaslat nélkül is rendezi a 
törvény ezt a joghelyzetet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. (Jelzésre:) 

Bocsánat, Szilágyi képviselő úr kért még szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért annyit hadd 

jegyezzek meg, hogy legalább ilyen esetekben, amikor tényleg a legjobb szándékkal 
próbáljuk még jobbá tenni a törvényt, csupán azért, mert mondjuk, egy ellenzéki párt 
nyújtja be, azért megfontolhatnák azt, hogy vajon jót akar, vagy nem akar jót. 

Elmondtuk itt, hogy önök nem tudnak erre választ adni, szakmai választ 
legalábbis még nem hallottunk - ahogy Gyüre Csaba is elmondta -, hogy miért nem 
fogadható el a Jobbik módosító javaslata. Egyszerűen csupán azért, mert a Jobbik 
nyújt be egy módosító javaslatot, nem fogadják el, ez egy kicsit aggályosnak tűnik az én 
számomra. De csinálhatjuk így is az elkövetkezendő időszakokat, hogy benyújtjuk a 
módosító javaslatainkat, aztán majd önök mindig leszavazzák, mint ahogy tették ezt az 
elmúlt öt évben is.  

Azért egy dologra még szeretnék én laikusként választ kapni önöktől. Mi lesz 
azokkal az emberekkel - e szerint a törvény szerint jelen pillanatban, tehát ha hasonló 
helyzet alakul ki, mint az Astra Biztosítónál -, akik, mondjuk, nem negyedévente 
fizették be az adott díjukat, hanem egy évre előre kifizették az adott biztosítónak? 
Hogy fognak ezek az emberek hozzájutni a pénzükhöz, ahhoz a pénzhez, ami 
természetesen jogosan visszajárna nekik? Erre szeretnék még választ kapni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Helyettes államtitkár úrnak adom 

meg a szót. Parancsoljon! 
 
BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Két 

kiegészítést hadd tegyek ahhoz, ami elhangzott! Az egyik az, hogy a Jobbik javaslata a 
biztosítási törvény módosítását javasolja, a mi javaslatunk pedig a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási törvény módosítására irányul. Azt gondoljuk, hogy itt két 
különböző típusú jogállásról van szó. A kötelező - nevében is benne van - gépjármű-
felelősségbiztosításnál egyszerre valakinek nem lehet két szerződése; ha az egyik nem 
szűnik meg, akkor a másiknál nem lehet újrakötni, és ezt maguknak a biztosítóknak is 
tiltja a törvény. Az összes egyéb vagyon típusú biztosításnál ez a helyzet nem áll fönn.  
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Tehát mi azt látjuk, hogy kiterjesztené más irányba ez a javaslat, és mi most 
ebben a konkrét esetben semmi másra nem számítottunk és nem tettünk javaslatot, 
hogy a törvény eredeti filozófiájának megfelelően egy nagyon speciális helyzetre, mint 
az Astra-fiók - amikor nem állt helyt, hiszen még a bíróság Romániában nem mondta 
ki az Astra Biztosító felszámolását -, tehát az az eredeti szándék, hogy ezek a 
különleges számlák, illetőleg alapok helytálljanak átmenetileg addig és azért, hogy a 
magyar fogyasztót, azt a kárt szenvedettet átmenetileg se érje kár, vagy ne hiányolja az 
autóját. 

Azt hiszem, ez a dolog lényege, hogy egy meglévő törvényi szabályozásnak a 
jogalkotó eredeti szándéka szerint egy nagyon speciális helyzetre való lefordítását és 
alkalmazását célozta meg a javaslat, és azt gondolom, hogy ezzel viszonylag gyorsan 
nem lesz olyan magyar kárt szenvedett, akinek az autóját, ha a törvény életbe lép, ne 
javítanák meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Először a Z. 

Kárpát Dániel és Gyüre Csaba képviselő urak által benyújtott 2. sorszámú módosító 
javaslatról kell szavaznunk. Ezt sem az előterjesztő, sem a kormány nem támogatja. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 11 igen szavazattal, 26 
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem támogatta. 

A következő módosító javaslat 3. számon Szatmáry Kristóf képviselő úr 
módosító javaslata, amelyet az előterjesztő és a kormány is támogat. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy erről szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 38 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról szóló 
döntésre kerül sor. Ezeket a kormány és az előterjesztő támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 38 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Bizottsági előadó kijelöléséről kell kézfelemeléssel döntenünk. Vas Imre 
képviselő urat javasolom. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a mai ülés végére értünk. Köszönöm képviselőtársaimnak a mai munkát. 
Az ülést berekesztem.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc)  

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Morvai Elvira 


