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Dr. Szili Katalin asszonynak,

	

Bizottsi ajánláis
az Országgyű lés elnökének

HELYBEN,

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságának

ajánlás a

a T/3807. számon előterjesztett, A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények
jogharmoaizüelós célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlést

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2007 .
szeptember 25-ei űléscn a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslatnak az
Önkéntes K451csprtös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVL törvény, valamint a
biGztcssitókrcíl és a biztosítási tevékenységről szőlő 2003_ évi LX. törvény és az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
módosításával kapcsolatos I. és IV. fejezetéhez fxizött szóbeli indokolásait.

A bizottság e pénzügyi törvényjavaslatot a nemek közötti megkülönbözteté s
tilalma önkéntes kölcsönös biztositópénztárakra való alkalmazása, illetve az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőscgről(Ebktv.) szóló törvény tervezett módosítása miatt
tűzte napirendjére.

A bizottság e kérdéskörrel kapcsolatban meg 	 allgatta az Egyenlő Bánásmód
Hatóság képviselőjének véleményét is. A beterjesztett törvényjavaslat a biztosítókról és
a biztosítási tevékenységekről szóló 2003. évi LX. törvény, valamint az Ebkty.
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módosításával lehetővé kívánja tenni az arányos külőnbségtételt a 20114(113. EK
irányelvben meghatározottak szerint. A benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor halasztást
ad az anyasággal, és a terhességgel kapcsolatos költségekre tekintettei történő
különbségtételre vonatkozó tilalomra azáltal, hogy azt csak a 2008 . december 21-ét
követően megkötött szerződés vonatkozásában hja elő. E kérdésben a
Pénzt~isziérium és aa Egyer k5 Bánásmód Hatóság véleménye nem egyezett meg a
bizottsági ülésen.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság álláspontja szerint a most benyújtott
törvényjavaslatnak a „halasztásra” vonatkozó rendelkezése lerontja az Ebktv. most
hatályos rendelkezését. A Hatóság véleménye szerint a halasatán az elkövetkező egy
éves időtartamra a biztosítók számára . kimentési lehetőséget te'elad, mivel ezen
időszakban kimc nthetik magukat azzal, hogy azt csak a fenti időpontot követően kell
betartaniuk. Ez viszont ellentétben áll a jelenleg hatályos Ebktv. rendelkezéseivel ,
hiszen a 8. § ] :) pontja kifejezetten védett tulajdonságként nevesíti az anyaságot és a
terhességet, vagyis az Ebktv. az ezen alapuló bármilyen fajta megkülönböztetést
egyértelműen tilslmaz.

A bizottsági tagok részérő l kérdésként hangzott el, hogy valóban megint hátrány
éri-e a nőket.

A bizottság többsége tudomásul vette az EIőterjesztő képviselőjének a feltett
kérdésekre adott válaszait, mely szerint a tervezett változtatás nem ad alapot társadalm i
jellegűmegkülönböztetésre, csak a költségek megjelenítésére.

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. (10i, 9n, Ot)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában.

Budapest, 2007. szeptember 26.
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