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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes egészségügyi tár-
gyú törvények módosításáról szóló T12936 . számú törvényjavaslathoz a bizottság az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 34. §-a az alábbi új (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki :

„(4) Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény (a további-
akban: Öpt.) 2. §-ának (6) bekezdés c) pontja következő cl)ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában az egészségpénztárnál/
/c) kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások:/

„cl)a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása ."

5 Az Ő t. 2. ~-ának (7) bekezdés c)pontja a következő ci) ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában önsegélyező pénztárnál/
/c) kiegészítő önsegélyező szolgáltatások :/

„ci) nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás ."

(6) A(4)-(5) bekezdésekbe foglaltakat az önkéntes kölcsönös pénztárak a 2007 . május 31-ét
követően igénybe vett szolgáltatásokra alkalmazhatják ."

2. A törvényjavaslat 34 . § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki :

„i) az Öpt. 2. § (6) bekezdésénekdc)pontja."

Bizottsáizi módosító iavaslat



i

3 . A törvényjavaslat 34. § (5) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki :

„q) az Opt . 2. § (7) bekezdésének a) pontja a „születésével, " szövegrészt követően kiegészül a
„ beiskolázásával, " szövegrésszel ."

INDOKOLÁS

2007. június 1-jétől jelentősen megváltoznak az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak és
önsegélyező pénztárak szolgáltatásaira vonatkozó adózási szabályok. Az új szabályozás né-
hány eleme nincs összhangban ugyanezen szolgáltatások más juttatási, támogatási formáinak
szabályozásával. Nem biztosítja ugyanis az önkéntes pénztári szolgáltatási formában a megha-
tározott keretek közötti adómentes hozzáférést . A módosító javaslat célja ezen ellentmondás
feloldása, a sporttevékenység és a beiskolázási támogatás juttatási formáinak egyenrangú ke-
zelése.

Budapest, 2007 . június 5.

Dr. Kökény Mihály
elnök
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