
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/1719.

Benyújtás dátuma: 2022-10-24 16:36

Parlex azonosító: E0IWUB7Y0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik) 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Tervezik-e a biztosítási adó – gyermekkori nevén: 
baleseti adó – bankadóhoz hasonló „ösztönző jellegű” átalakítását vagy esetleges kivezetését 
különösen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások köréből?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az október 22-én megtartott kormányinfón, a Kormány képviseletében nyilatkozó Nagy Márton,
gazdaságfejlesztési miniszter úr akként nyilatkozott, hogy a bankadó hitelezési aktivitási feltétellel
összefüggésben történő átalakítását tervezik.

A  magam  részéről  azt  gondolom,  hogy  ha  a  kormányzat  a  gazdasági  szereplők
működőképességének fenntartása érdekében kedvezményeket kíván nyújtani a bankoknak, akkor
ugyanilyen módon illő lenne a lakossági terheket mérsékelni a biztosítók piacán.

A jelen  hírek szerint  ugyanis  a  kötelező  gépjármű-felelősségbiztosítók a  jövő évre 10-20 %-os
díjemelést terveznek. Nyilvánvalóan nem kell részletesen bemutatni azt, hogy a járműtulajdonosok
fenntartási és üzemeltetési terhei a biztosítási díjaktól függetlenül is nagyságrendekkel növekedtek a
közelmúltban.

A korábban baleseti adónak nevezett, majd később átalakított biztosítási adót továbbra is minden
gépjárműtulajdonos díjtételébe beépül, még akkor is, ha a jogszabály szerint azt a biztosító köteles
megfizetni. A rendszer igazságtalansága mindenki előtt ismert: egyaránt fizetett és fizet az, aki akár
több balesetet okozott és az is, aki hosszú évek óta egyetlen közlekedési baleset kiváltója sem volt.

Mindettől függetlenül, a jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor a lakossági pénzügyi mozgástere
teljesen lecsökkent, feltétlenül indokolt lenne ennek az adónemnek legalább a kötelező biztosítási
piacról történő kivezetése, vagy legalábbis átalakítása.

Ennek mentén elkerülhető lenne az, hogy a kötelező biztosítások terén is áremelkedéssel kelljen
szembenéznie a lakosságnak 2023-ban.



 
Kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy van-e kormányzati szándék, terv a biztosítási adó fentiek
szerinti átalakítására?

Várom érdemi válaszát!
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