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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése (121 . § (7) bekezdése) alapján a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700 . számú törvényjavaslathoz az
Egészségügyi bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

A törvényjavaslat 103 . §-a a következő (5) ponttal egészül ki :

„(5)Az adókról, iárulékokról és eizyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény 21 . &-ával módosított, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény 71 . ~ (2) bekezdésének a) pontfában „az
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vazy az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárba"
szövegrész helyébe „az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárba" szövegrész lép."

Indokolás

A 2006. évi adótörvényekre vonatkozó parlamenti zárszavazás eredményeként az önkéntes
egészségpénztárba adható munkáltatói hozzájárulás egy 400 ezres éves keretet tartalmazó
kosárba került, mely bekorlátozza a kedvezményesen adható természetbeni munkáltatói
juttatások körét . Ebbe a körbe tartozik például az iskolai képzés költsége, az üdülési csekk, az
iskolakezdési támogatás, a művelődési intézmény szolgáltatás, a helyi utazási bérlet
támogatása.
Amennyiben a tervezett változás hatályba lép, az eddig havonta maximálisan adható 57 ezer
forint (a minimálbér) összeg - amennyiben a munkavállaló nem vesz igénybe más, a kosárban
található juttatást - 33 300 forintra szűkül, vagyis az eredetileg maximálisan adható összeg
58%-ára.

Ebben a helyzetben megtorpanhat az egészségpénztárak növekedési üteme. Kérdéses, hogy a
jelenleg 438 ezres taglétszámmal és közel 25 milliárd forintos megtakarítással rendelkező
kasszák továbbra is dinamikus ütemben tovább gyűjtik-e a megtakarításokat, kielégítve a
közelgő egészségügyi reform forrásigényét . A hivatkozott passzus valószínűleg szerkesztési
hiba, hiszen a negyedik pillér bevezetésével az emberek nyugdíjra való takarékoskodási
lehetőségei megduplázódtak, míg az egészségre való öngondoskodás lehetősége csökkent, de
hátrányosan érinti a fiatalabb korosztályt is, aki a nyugdíjjal szemben az egészség védelmének
szentel nagyobb teret . Ezen felül az intézkedés ellentmond a kormány 100 ldpésének is, mely
szerint a „biztosítási elv erősítése" fejezetben foglaltak következetes végrehajtása a jövőben
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azt eredményezheti, hogy meghatározásra kerülnek ellátási csomagok, vagyis az ezekből
kieső szolgáltatásokat a jövőben saját zsebből kell fizetnünk .
Indokolt ezért a személyi jövedelemadóról szóló törvény olyan értelmű módosítása, melynek
révén az egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás adózási feltételrendszere 2006 . évben
nem változik .

Budapest, 2005 . december 7.

Dr . Schvarcz Tibor
elnök
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