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Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló törvényjavaslat
(T/12927. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság a törvényjavaslathoz érkezett képviselői módosító javaslatot nem támogatta, de saját
módosítási szándékot fogalmazott meg, így – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016. november 29-én lezárta.
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Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/12927/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Öpt. 72/A. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban:
Öpt.) a következő 72/A. §-sal egészül ki:

„72/A. §

(1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 445. §
(1)–(2)  bekezdésében  meghatározott  egyesületnek  [a  biztosítási]az  önsegélyező tevékenység
körébe  [nem ]tartozó  [egyéb tevékenységgel kapcsolatos – ]tagsági jogviszonyon alapuló  [– ]és
egyéni számlákhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek összessége (a továbbiakban: egészség- és
önsegélyező állomány) [a felügyeleti biztos döntésével, ]az erre összehívott küldöttgyűlés legalább
25%-ának kérésére  a szolgáltatást igénybe vevő tagok érdekeinek a védelme érdekében[,] a 10. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárhoz átruházható, ha az
egyesületnek a biztosítási tevékenység végzésére vonatkozó engedélye a küldöttgyűlés összehívása
előtt  legfeljebb  90  nappal  visszavonásra  került. Az  egyesület  önsegélyező  tevékenységét  az
állományátruházás önmagában nem szünteti meg.

(2) Az állományátruházás során a kölcsönös biztosító egyesület  és az egészség- és önsegélyező
pénztár megállapodást köt[.], amely tartalmazza

a) az állományátruházás menetrendjét,
b) az állomány vételárát, valamint
c) a pénztár tájékoztatási kötelezettségét az átvett tagok felé.

(3)  Az egészség-  és  önsegélyező állomány átruházása  esetén  az  állományt  átvevő egészség-  és
önsegélyező pénztárt az állomány tekintetében megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a
kötelezettségek,  amelyek  a  Bit.  445.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  kölcsönös  biztosító
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egyesületet  az  egészség-  és  önsegélyező  állomány tekintetében  megillették,  illetve  terhelték.  A
pénztár  mindazon  szolgáltatások  –  ide  értve  az  egészség-  és  önsegélyező  pénztárak  szociális
intézményekkel  kapcsolatos  működési  és  üzemeltetési  szolgáltatásait  is  –  nyújtására  jogosult,
amelyeket e körben a kölcsönös biztosító egyesület nyújtott.

(4)  Az  egészség-  és  önsegélyező  állományhoz  kapcsolódó  szolgáltatást  igénybe  vevő  tagok
egyesületi tagsági  [jogviszonya]jogviszonyát az állományátruházás  [következtében megszűnik, ]
nem érinti,  mivel  az  [egészség-  és  önsegélyező pénztárnál  tagsági  jogviszony keletkezik.  Az
állományátruházással érintett tagot úgy kell tekinteni, mintha másik pénztárból lépett volna
át.]állományátruházás csak az egyéni számlákra vonatkozik.

(5) Az állományátruházás következtében az egészség- és önsegélyező pénztárnál tagsági jogviszony
keletkezik.  A tagsági  jogviszonyról  való  értesítés  a  pénztár  feladata.  Az  állományátruházással
érintett tagot úgy kell tekinteni, mintha másik pénztárból lépett volna át.

(6)  Az  állományátruházással  érintett  tagoknak  30  nap  áll  rendelkezésükre  a  pénztárból  az
egyesületbe való visszalépésre.

(5) Az állományátruházás esetén az egészség- és önsegélyező állományhoz kapcsolódó [vagyon ]
egyéni számlák a visszalépési időszak végén átadásra [kerül]kerülnek az egészség- és önsegélyező
pénztárhoz.  Az  állományátruházással  érintett  vagyonátadás, illetve  annak  vételára  adó-  és
illetékmentes.

(6) A Felügyelet az állományátruházás sikeres lebonyolítása céljából felügyeleti biztost rendel ki,
vagy  a  már  kijelölésre  került  felügyeleti  biztos  megbízólevelét  [haladéktalanul
módosítja]módosíthatja.

(7) A felügyeleti biztos az állományátruházás lebonyolítása érdekében, ajánlattételre hívja fel a 10.
§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárakat.  A felhívásnak
tartalmaznia kell az átruházandó állomány meghatározását és az állománnyal kapcsolatban átadásra
kerülő vagyon nagyságát.

(8)  A 10.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában  meghatározott  egészség-  és  önsegélyező  pénztár  a  (7)
bekezdés  szerinti  felhívásban  meghatározott  időpontig  –  amely  nem  lehet  hosszabb,  mint  az
felhívás közzétételétől számított harminc nap – tehet nyilatkozatot az állomány átvételére, amelyhez
a felügyeleti biztos (9) bekezdésben meghatározott döntésének a meghozataláig kötve van.

(9) A felügyeleti biztos a felhívásban megjelölt határidőt követő tizenöt napon belül dönt[, hogy
melyik  egészség-  és  önsegélyező  pénztárral  állapodik  meg] az  állományátruházásról.  [Több
ajánlat esetén versenytárgyalás is  tartható. ]A felügyeleti  biztos azon ajánlatot fogadhatja el,
amely  –  a  tagok  érdekeinek  védelmére  is  tekintettel  –  az  ajánlatban  fogalt  összes  feltételek
figyelembevételével a legkedvezőbb.”

T/12927/3/1-2. sz. 

3



Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

T/12927/3/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai/nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

T/12927/3/1. sz. 

Megjegyzés: A papír alapon benyújtott módosító javaslattól eltérő jelölésmód abból fakad, hogy a 
módosító javaslat feldolgozására és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti 
Informatikai Rendszerében került sor, a módosító javaslat szó szerinti tartalmát megőrizve. A 
módosított törvény szerkezeti egységei számozásának megváltoztatására irányuló módosítási 
szándék továbbá nem került rögzítésre, tekintettel arra, hogy a Törvényalkotás Parlamenti 
Informatikai Rendszere a szerkezeti egységek számozását a módosító javaslat elfogadását 
követően automatikusan megváltoztatja. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/12927/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: elhagyás

[3. §

Az Öpt. 78. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  az  egészség-  és  önsegélyező  pénztáraknak  a
szociális intézményekre vonatkozó működési és üzemeltetési szabályait rendeletben határozza
meg.”]

T/12927/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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- a Kormány képviselője nem ért egyet

5


