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Összegző jelentés

az egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló törvényjavaslathoz
(T/12927.) benyújtott

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2016. december 1-ji  ülésén megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2016.december 1-jén lezárta.
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Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló
T/12927. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/12927/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról

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

A dokumentumban használt rövidítés:

Öpt.: az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/12927/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Öpt. 72/A. § (1) és (3) bekezdés
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) ](1) és (2) bekezdésében meghatározott egyesületnek a biztosítási tevékenység körébe nem
tartozó egyéb  tevékenységgel  kapcsolatos  –  tagsági  jogviszonyon  alapuló  –  [jogok]jogainak és
[kötelezettségek]kötelezettségeinek összessége  (a  továbbiakban:  egészség-  és  önsegélyező
állomány) a felügyeleti biztos döntésével, a szolgáltatást igénybe vevő tagok érdekeinek a védelme
érdekében, a 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárhoz
átruházható,  ha  [az  ]a  kölcsönös  biztosító  egyesületnek  a  biztosítási  tevékenység  végzésére
vonatkozó engedélye visszavonásra került.

(2) Az állományátruházás során a kölcsönös biztosító egyesület  és az egészség- és önsegélyező
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pénztár megállapodást köt.

(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
egyesületet  az  egészség-  és  önsegélyező  állomány tekintetében  megillették,  illetve  terhelték.  A
pénztár  mindazon  szolgáltatások  –  [ide  értve  ]ideértve  az  egészség-  és  önsegélyező  pénztárak
szociális  intézményekkel  kapcsolatos  működési  és  üzemeltetési  szolgáltatásait  is  –  nyújtására
jogosult, amelyeket e körben a kölcsönös biztosító egyesület nyújtott.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/12927/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Öpt. 72/B. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Öpt. a következő 72/B. §-sal egészül ki:

„72/B. §

A 72/A. [§ –nak ]§-nak az egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló 2016.
évi … törvénnyel megállapított [– ]rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárások esetén is alkalmazni
kell.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/12927/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Ez a törvény a [kihirdetést]kihirdetését követő napon lép hatályba.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért
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