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Az Országgyűlés 

 
 

Gazdasági bizottságának 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003.évi LX. törvény 
módosításáról szóló T/17911. számú törvényjavaslat 

 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/17911/3. sz. ajánlással.) 
 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága, megvitatta a biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról szóló, T/17911. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17911/4-5. számú kapcsolódó 
módosító javaslatot. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Bit.: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 
 
 

1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

"1. § A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003 . évi LX. törvény (a 
továbbiakban: Bit.) 3. § (1) bekezdése a következő [34.] 84. ponttal egészül ki[, egyidejűleg a 
bekezdés pontjainak további számozása értelemszerűen változik.]: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában/ 
 

„[34]84. kártörténetre vonatkozó adat: a gépjármű üzembentartójának az adott 
biztosítóval fennállt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének hatálya alatt 
okozott károk száma és időpontja (ideértve a szerződés hatálya alatt okozott, de a szerződés 
megszűnését követően bejelentett károk számát és időpontját is), azok alapján első alkalommal 
teljesített kárkifizetések dátuma (ideértve a biztosító részteljesítését is), az okozott és még ki 
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nem fizetett károk megnevezése, a kifizetett kárösszeg külön jogszabályban meghatározott 
határidőn belüli visszafizetésének ténye és dátuma, illetve a kármentességre vonatkozó 
nyilatkozat.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17911/5/1. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  

- az Előterjesztő egyetért 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 

2.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a Bit. 105. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 

 
"(1) A Bit. 105. § (4) bekezdésének a) pontja [az alábbiak szerint módosul, illetve a 

bekezdés] helyébe a következő rendelkezés lép és a következő f)-g) pontokkal egészül ki: 
 

/(4) A kötvénynyilvántartás tartalmazza a biztosított üzemben tartó, a jármű és a 
szerződés alább felsorolt adatait:/ 
 

„a) a szerződő (biztosított) nevét (cégnevét), születési helyét és idejét, anyja nevét és 
lakcímét (telephelyét);” 
 

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

 
(2) A Bit. 105. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A Hivatal a (4) bekezdésben [a)-g) pontjaiban] felsorolt adatokat a biztosítási 

jogviszony megszűnését követő 7 évig kezeli.”" 
 
 

Indokolás: Lásd a T/17911/5/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  

- az Előterjesztő egyetért 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 

3.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Bit. 106. § (1) bekezdés b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
"3. § (1) A Bit. 106. § (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 
/(1) A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet/ 
 
„a) a 105. § (4) bekezdésének b), c), e) és g) pontjaira nézve bármely, gépjármű-

felelősségbiztosítást művelő biztosító; 
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b) saját szerződésének adatai tekintetében a 105. § (4) [bekezdésének a)-g) pontjaira] 
bekezdésére nézve a szerződő (biztosított);”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17911/5/3. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  

- az Előterjesztő egyetért 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 

4.  Püski András képviselő – kapcsolódva a T/17911/2. számon benyújtott módosító 
javaslatához (T/17911/3. számú ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésben a 
Bit. 106. § (1) bekezdésének új c) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 

"3. § (1) A Bit. 106. § (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek és az alábbi c) ponttal egészül ki és a bekezdés további pontjai ennek megfelelően 
módosulnak: 

 
/(1) A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet/ 
 
…. 

 
c) az érvényes ügyfélmegbízással rendelkező független biztosításközvetítő az ügyfele 

tekintetében a 105. § (4) bekezdésének a)-g) pontjaira nézve." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat 3. § (1) bekezdés felvezető szövegének jogtechnikai jellegű pontosítása 
indokolt. Javasolt szöveg: … a következő c) ponttal egészül ki, és az eredeti c)-d) pontok jelölése d)-e) pontra 
változik. 

 
Indokolás: Lásd a T/17911/4. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 7.  
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 


