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Dr. Szilai Katalin asszonynak
az Országgyúlés elnökének

Helvben

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) belc.ezdésc
alapján a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2043. évi LX. törvény
mádosításárál szóin T117911. számú törvényjavaslathoz a kiivetkező

módosító javaslatot
terjeszti elő :

ta

Irományszám : Íj 4-49,Vj
Jr,

trkezett: 2005 DEC 0 7.

tisztelt Elnök Asszony!

1. A Gazdasagi ~tiság a Wrvényjavastat 1. §-ának az aMbbi módosítását javasolja :

,,I . §

Bizottsrí2i módosító javaslat

A biztosítókrái és a biztosítási tevékenységről szóló 2003 . évi LX. törvény (a
továbbiakban : Bit.) 3. § (1) bekezdése a következő (34.] 4., ponttal ogészül kíl, egyidejűleg a
bekezdés poxxtjainak további számozása értelemszerűen változik .]:

/(I) E törvény aIkalmazásában1

kártörténetre vonatkozó adat.- a gépjármű üzembentartójának az adott
biztosítóval fennállt kötelező gépjármú-felelősségbiztosítási szerződésének hatálya alatt
okozott károk száma és időpondja (ideértve a szerzodés hatálya alatt okozott, de a szerződés
megszűnését követően bejelentett karok számát és időpontját is), azok alapján első
alkalommal teljesített kárkifizetések dátuma (ideértve a biztosiúí részteljesítését is), az
okozott és még ki m-m fizetett károk megnevezése, a kifizetett kárösszeg külön jogszabályban
meghatározott határidőn belüli visszafizetésének ténye és dátuma, illetve a kármentességre
vonatkozó nyilatkozat.""

2. A Gazddsdgi Bizottság a trirvényjavetslat 2. fiknak az alábbi mddosítdsdt javasolja :

„Z. §

(1) A Bit. 105. § (4) bekezdésének a) pontja [az álabbiak szerint mödosul, illetve a
bekezdés] hclvébe a kavetkező rendelkezés lén és a Ovetkező fi-g) pontokkal egészül ki :

!(4) A kötvénynyilvántartás tartalmazza a biztosított üzemben tartó, a járma és a
szerzodés alább felsorolt adatait:!
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„a) a szerzódá (biztosított) nevét (cégnevét), születési helyét és idejét, anyja nevét és
lakőriét (telephelyét),"

„9 a kártörténetre vonatkozó adatokat és
g) a szerződés bonus-malus besorolását a szerződés megszűnésének időpontjában .""

(2) A Bit. lOS. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A Hivatal a (4) bekezdésben [a)g) pontjaiban] felsorolt adatokat a biztosítási
jogviszony megszűnését kővető 7 évig .kezeli.""

3. A Gazdasági Bizottság a ec3rvényjavaslat 3. y (1) bekezdésének az alábbi módosítdrsát

javasolja:

„(i) A Bit, 106. § (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a kővetkező rendelkezések
lépnek:

/(1) í kc tvénynyitvántartdsból adatot igényetltet/

„a) a 105. § (4) bekezdésének b), c), e) és ,g) pontjait nézve bármely, sépjármű-
fclelősségbiztosltást művelő biztosító ;

fi) saját szerzódésénck adatai tekintetében a 105. § (4) [bekezdésének «)-g)
peraljaira] békede„séxe nézve a szerződő (biztosított) ;'"

Indokolás

A Bizottság módosító javaslata. jogtechnikai pontosításokat tartalmaz .

ad X. A Bit. 3. § (1) bekezdésének pontjaira a Bit. több szakasza is hivatkozik (pl . 111 . § (2)
bekezdés, 189/A . § (1) bekezdés). Mindetek miatt - figyelemmel az esetleges későbbi
módosításokra is - céiszerdbbnek látszik a törvényjavaslat szerinti számozást megváltoztatni,
mint a Bit-ben lévő őszes hivatkozást mödositani. Bár a 2003-ban elfogadott Bit . 3. § (1)
bekezdősében foglalt fogalom-meghatározások eredetileg abc-sorrendben szerepeltek, ezt azonban
- a szüksőgtelen módosításokat elkerülendő - már a hivatkozott bekezdés 74-83. pontjait
megitllapító 2004. évi LXXXIV. torvény is figyelmen kivid hagyta .

ad Z . is 3. A törvényjavaslat 2 . §-óval megállapítani kívánt Bit . 104. § (4) bekezdése - a
törvényjavaslat elfogadását követően - a)-g) pontig tartó felsorolást fog tartalmazni, erre
tekintettel előgséges magára a (4) bekezdésre való hivatko7As a törvényjavaslat 2 . § (2)
bekezdősével megállapítani kívánt Bit. 105. § (5) bekezdésben, illetve a törvényjavaslat 3 . § (1)
bekezdősével megállapítani kivárat Bit. 106. § (1) bekezdésének b) pontjában (neon szükséges
külön nevesíteni az a)-g) pontokat, hiszen az az összes pontot jelenti) .

Budapest, 2005 . december 7,
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