
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

ggyaks Hivatala
s

Iro~taAnysz m:
"~ oy

É e t : 2006 NOV 0 ő.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az egészségbiztosítás köré-
ben végzett tevékenység felügyeletéről szóló T/1035. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 22-23 . §-a elmarad, helyébe az alábbi rendelkezés lép :

[22. §

(1) Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki az egészségbiztosítási
felügyeleti hatóságot vagy hatóságokat.

Módosító iavaslat

23. §

(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület
megszűnik.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. tör-
vény

a) 9/A . §-ának (1) bekezdésében az „az egészségbiztosítási ágazat tekinteté-
ben az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület," és az „együtt" szövegrész,

b) 9B. §-ának (1) bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testü-
letnek 9," szövegrész,

c) 9B. §-ának (2) bekezdése,
d) 9B. §-a (6) bekezdésének e) pontja,
e) 9/C . §-ának (5) bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testü-

let határozatképességéhez legalább 6," szövegrész,
fi 9/C. §-a (6) bekezdésének a) pontjában az „az Egészségbiztosítási Ellenőr-

ző Testület esetén legal bb 4," szövegrész



a hat ly t veszti .]

(1) Ez a törvény 2007 . i anu r 1-i én lép hat lyba .

(2) E törvény hat lybalépésével egyideiűleg az Egészségbiztosít si Ellenőrző Testület meg-
szűnik .

(3) E törvény hat lybalépésével egyideiűleg a t rsadalombiztosít s pénzügyi alapfainak és a
t rsadalombiztosít s szerveinek llami felügyeletéről szóló 1998 . évi XXXIX. törvény

g) 9/A. ~- nak (1) bekezdésében az „az egészségbiztosít si gazat tekintetében az
Egészségbiztosít si Ellenőrző Testület," és az „együtt" szövegrész,

h) 9B . $- nak (1) bekezdésében az „Az Egészségbiztosít si Ellenőrző Testület-
nek 9," szövegrész,

i) 9B . ~- nak (2) bekezdése,
j) 9/B . &-a (6) bekezdésének e) pontig,
k) 9/C . $- nak (5) bekezdésében az „Az Egészségbiztosít si Ellenőrző Testület

hat rozatképességéhez legal bb 6," szövegrész,
l) 9/C . ~-a (6) bekezdéséneka)pontf ban az „az Egészségbiztosít si Ellenőrző

Testület esetén legal bb 4," szövegrész
a hat ly t veszti ."

Indokol s :

A Felügyelet javasolt jog ll sa feleslegessé teszi a korm ny felhatalmaz s t a felügyeleti ha-
tós g kijelölésére, a módosít s a törvényjavaslat szerinti 22-23 . §-ok szövegét egy paragrafus-
ba rendezi .
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