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Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján
„az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról” szóló T/11108. számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 28 . §-ában a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrő l szóló 2003. évi
LX. törvény (továbbiakban: Bit .) 132/A. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(9) Az eszközalap felfüggesztés kezd ő időpontját követő 30 napon belül a biztosító – a
szerződő felek [ügyfelek] közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a biztosító
eszközalappal kapcsolatos szolgáltatásainak folyamatos fenntartása érdekében – az illikviddé
vált eszközöket és az eszközalap egyéb, nem illikvid eszközeit szétválasztja (az eszközalapo t
illikvid és nem illikvid eszközöket tartalmazó utód-eszközalapokra bontja, a továbbiakban :
szétválasztás) akkor, ha az eszközalap utolsó ismert nettó eszközértékének legfeljebb 75%-á t
képviselő eszközök váltak illikviddé . A szétválasztás végrehajtásával egyidej űleg a nem
illikvid eszközöket tartalmazó utód-eszközalap vonatkozásában az eszközalap felfüggeszté s
megszűnik, és az önálló eszközalapként működik tovább. Garantált eszközalap esetén –
függetlenül az illikvid eszközök hányadától – a teljes eszközalap felfüggesztésre kerül . Ebben
az esetben a garancia lejáratakor a biztosító az eredeti szerz ődéses feltételek szerint köteles
elszámolni az ügyfelekkel . ”

2. A törvényjavaslat 35 . §-ában a Bit . 161/A. § (5) bekezdésének felvezető szövege az
alábbiak szerint módosul :

„(5) A megkereső biztosító az I . számú melléklet A) rész 10., 11 ., 12., és 13 . pontjában
meghatározott ágazatokhoz tartozó szerz ődés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a
károsult személy el őzetes hozzájárulása eseténaz alábbi adatokat kérheti :”
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3. A törvényjavaslat 35 . §-ában a Bit . 161/A. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(10) A megkereső biztosító az (1) bekezdésben meghatározott megkeresésről, az abban
szereplő adatokról, továbbá a megkeresés teljesítésérő l az ügyfelet [a megkeresés teljesítésé t
megelőzően] a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmér e
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénybe n
szabályozott módon tájékoztatja .”

4. A törvényjavaslat 35 . §-ában a Bit . 161/B . § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint
módosul :

„(3) A biztosító — a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében — a jogszabályokban
foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások
jogszabályoknak és szerződésnek megfelel ő teljesítése és a visszaélések megakadályozás a
céljából az adatbázisból adatot igényelhet .
(4) Az Adatbázis kezelője a jogszabályoknak megfelelő [megkeresés] .igénylés szerinti
adatokat 8 napon belül köteles átadni az igényl ő biztosítónak.”

5. A törvényjavaslat 35 . §-ában a Bit . 161/B. § (6)—(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) Az Adatbázis kezel őjének az Adatbázisban kezelt adatokra vonatkozó titoktartás i
kötelezettségére, továbbá a kezelt adatokra vonatkozó [megkeresések] igénylések teljesítésére
nézve a biztosítási titokra vonatkozó szabályok megfelel ően alkalmazandóak.
(7) Az Adatbázis kezelője — amennyiben a megkeresés érdemi megválaszolása a kért adatok
hiányában nem lehetséges — a hozzá intézett, a Bit . 157. § (1) bekezdése b), fi, q) és r)
pontjában, illetve a (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel ő [megkereséseket] igényléseket
köteles továbbítani a megkereséssel érintett biztosítási ágazatok művelésére tevékenységi
engedéllyel rendelkező biztosítók számára. [A megkeresés] Az Adatbázis kezel ője az
fénylés továbbításáról [egyidejűleg a megkeresőt] az igénylőt egyidejűleg köteles
tájékoztatni .
(8) [A megkereső ] Az igénylő biztosító [a megkeresés] az igénylés eredményeként kapott
adatokat a biztosítandó vagy biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve
általa kezelt egyéb adatokkal a (3) bekezdésben meghatározottól eltérő célból nem
kapcsolhatja össze . ”

6. A törvényjavaslat 35 . §-ában a 161/B . § (13) és (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(13) Ha [a megkeresés] az igénylés eredményeként [a megkeres ő ] azigénylő biztosító
tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az
adatkezelés (12) bekezdésben meghatározott id őtartama meghosszabbodik az igény
érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás jogerős befejezéséig .
(14) Ha [a megkeresés] az igénylés eredményeként [a megkeres ő ] az igénylő biztosító
tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges és az igén y
érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követ ő egy évig
nem kerül sor, az adat a megismerést követ ő egy évig kezelhető .”
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7. A törvényjavaslat 35 . §-ában a Bit . 161/B . §-a az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki :

„(16) Az igénylő biztosító a (3) bekezdésben meghatározott igénylésről, az abban szereplő
adatokról, továbbá az igénylés teljesítéséről az ügyfelet a biztosítási id őszak alatt legalább
egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmére az információs önrendelkezési jogról és a z
információszabadságról szóló törvényben szabályozott módon tájékoztatja . ”

Indokolás

1, 5. és 6 . pont: a módosító indítvány szövegpontosító rendelkezést tartalmaz az egysége s
fogalomhasználat és az egyértelműség biztosítása érdekében .

2., 3 ., 4. és 7. pont: az adatkezelési szabályokkal kapcsolatban ügyfélvédelmi szempontból
egészíti ki, illetve javítja a rendelkezések szövegét annak érdekében, hogy az ügyfél
információval rendelkezzen a szerződéssel összefüggő adatkezelésekről . A Javaslat kiegészíti
továbbá a rendelkezéseket a veszélyközösség érdekei megóvására vonatkozó törvény i
kitétellel .

Budapest, 2013 . május 21 .

Koszorús László
alelnöke
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