
g } úies Hav'ataia

5-5 '-/2Ji
Éret:: 2009 MÁJ 1 2.

Irwrcz :7

KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGYI É S
SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításró l
szóló T/9257. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 51. § (3)-(8) bekezdéseinek az alábbi módosítását javasolom

„(3) A kárnyilvántartó szerv nyilvántartást vezet a kötvénynyilvántartásban szerepl ő
biztosítási szerződések[hez kapcsolódó] vonatkozásában a kármentes időszakokról,	 a
szerződő üzemben tartókról és a36. § (8)bekezdéséneka),b)ése)pontjában
meghatározott üzemben tartókról, 	 továbbá a hozzájuk kapcsolódó	 kártérítés i
kötelezettséget kiváltó [a] káreseményekről, [a károkozó üzemben tartóról, illetve a
36. § (8) bekezdésében meghatározott károkozóról,] a kártérítésre kötelezett
személyekrő l, a kártérítési kötelezettség ismertté válásáról, a kárösszeg károkozó üzembe n
tartó által történt visszafizetésérő l, az ezekhez kapcsolódó események dátumairól .

(4) A kárnyilvántartás tartalmazza az [szerződő] üzemben tartó, a gépjármű , a
szerződés, és a káresemény[, és a károkozó üzemben tartó] alább felsorolt adatait :

a) a[z] szerződő üzemben tartó, 	 illetve a36. § (8)bekezdéséneka),b)ése)pontjában
meghatározott üzemben tartó nevét (jogi személy vagy jogi személyiséggel ne m
rendelkező szervezet megnevezését, továbbá cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartás i
számát), születési helyét, születési idejét, anyja nevét és lakcímét (székhelyét, telephelyét) ;

b)a gépjármű hatósági jelzését (rendszámát) és alvázszámát, típusát, kategóriáját ;
t) rendszámváltozás esetén annak időpontját és a korábbi rendszámot ;
d)a biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát ;
e)a biztosítási időszak kezdő és záró időpontját, továbbá a kockázatviselés kezdetének

időpontját, megszűnésének dátumát és a megszűnés okát ;
J) a káresemény dátumát;
[g) a 36. § (8) bekezdésében meghatározott károkozó vonatkozásában az a)

pontban meghatározott adatokat ;]



[híg) a kártérítés kötelezettjét, a kötelezettség ismertté válásának dátumát (az els ő
kárkifizetés, vagy a biztosítóval szemben hozott jogerős ítélet dátuma) ;

f'jb) a kifizetett kárösszeg meghatározott szabályok szerinti visszafizetésének tényét é s
dátumát;

[ik a bonus-malus osztályt .
(5) A 36. (8) bekezdésének[ben] a), b)ése)pontjában meghatározott [károkozó ]

üzemben tartó esetében a káresemény kapcsán a (4) bekezdés a)-b) és J)-[iíh) pontjaiban
meghatározott adatok kerülnek nyilvántartásra .

(6) A kárnyilvántartó szerv a (4) bekezdésben felsorolt adatokat egy üzemben tart ó
vonatkozásában az utolsó biztosítási szerződéssel kapcsolatos bármely adat keletkezését
követő 7 évig kezeli .

(7) A kárnyilvántartó szerv a (4) bekezdésben felsorolt adatokat a 36. 5 (8)
bekezdésének[ben] a), b)ése)pontjában meghatározott üzemben tartót [károkozót]
illetően a káresetre vonatkozó utolsó adat keletkezését követ ő 7 év[ig kezeli] elteltével
törli, amennyiben a nyilvántartásban ezen üzemben tartóval kapcsolatban, ezen idő tartam
alatt a(6)bekezdés szerint adat nem keletkezi k

(8) A kárnyilvántartó szerv a (4) bekezdést_[,] h) [és i)] pontjai[á] ban felsorolt adatokat
azok keletkezésétő l számított 30 év elteltével törli ."

Indokolá s

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a kártörténeti nyilvántartás az üzemben tartók álta l
okozott károk vonatkozásában tartalmaz bejegyzéseket, tekintettel arra, hogy a szerződés
díjának megállapítása szempontjából csak a szerződéskötésre kötelezett üzemben tartónak
- mint a veszélyes üzembő l eredő károkért felelős személynek- van jelentősége .

Budapest, 2009 . május 12 .

arga Mihál
Elnök
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