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Fidesz — Magyar Polgári Szövetség és
Kereszténydemokrata Néppárt

Országgyűlési Képviselőcsoportjai

TI.,, számú
törvényjavaslat

A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazások
eredményeként szükségessé váló türvénymódosftásakró l
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Dr. Orbán Viktor
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Az Országgyűlés, tekintettel a népszavazáshoz való alkotcnáriyos alapjognak a demokratiku s
jogállamban betöltött szerepére és elismerve, hogy a közvetlen hatalomgyakorlás kivétele s
megvalósulása eseteiben a képviseleti hatalomgyakorlás fölött áll – az Alkotmány 28/C . §-
ának (3) bekezdése, valamint a népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III .
torvény 8. §-ának (Z) bekezdésben foglaltak alapján –, a 2008. március 9-f népszavazási
döntéseknek eleget téve, a következő törvényt alkotja:

J4 kötelezői eggészségbiztosítás ellátrlssrrlról szóló 1997 évi LXIII tarvény módosítása

x . §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII. törvény (a
továbbiakban: Ebtv.) II. fejezetének I . címe helyébe az alábbi szövegrész lép :

„Térítésmentésen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások”

(2) Az Ebtv . 18 . (10) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

ja® A5I fekvőbeteg-gy3vgyinté ez a biztosítottat etbocsátcfsukor - magyar nyelven,
közérthetően megfogalmazott - elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja]

., c) az ellktásI napok ~áról,"

(3) Az Ebtv. 35/A . §-a helyébe a következős rendelkezés ]ép :

„35/A. § (1) A pénznyerő automaták üzemeltetése után fizetett játékadó huszonnyol c
százalékát – külön jogszabályban foglaltak szeriért – az aktív illetve krónikus
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók gép- műszer-, berendezés-
karszertísitésének támogatására, míg további tizenkét százalékát az általu k
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében – ide nem értve a megbízási jogviszony
keretében – foglalkoztatott dolgozók javadalmazására és közterheire kell fordítani .

(2) Az (I) bekezdésben meghatározott támogatást az egészségügyér felel ős minisztc~
által vezetett minisztérium kbStsugvetési fejezetében kell megtcrvezxá .

(3) A. támogatás egészségügyi szolgáltatók közötti megosztásának részletes szabályait
és az elszámolás rendjét a miniszter rendeletben állapítja meg. ”
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Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény módosítása

2. §

Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 200$_ évi I. törvény (a továbbiakban: Eptv.) 48 .
(2) bekezdésnek b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

1(2) A pénztártag e törvényben meghatározattak szerint jogosult]

b) az EBP döntése alapján, a szabályzatában meghatározott módon és mértékben az
általa igénybevett egészségügyi ellátás után, a külön jogszabály alapján megfizetett
egészségügyi szolgáltatások' térítési díjához, illet-e gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz és gyógyászati ellátás' térítési díjához további utólagos hozzájárulásra,
illetve támogatásra;"

A foglalkozás elSsegítéséröTés a munkanélküliek eltcítdsBrril szóld 1991. ~IV. törvény
módosítása

3. §

(1) A foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi N. törvény (a
továbbiakban: Fit.) 39_ (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[{.3) .ft MurrkaerJrracr Alapara hel W - apénzeszkiizQkfelhasználáscrnak célja szerint - a
következő enlaprészeket kell elkülöníteni_)

„a) szolidaritási alaprészt az álláskeresési járradék, az álláskeresési segély, a
munkanélküli járadék, a pályakezdők munkanélküli segélye, az előnyugdíj, a nyugdíj
előtti munkanélküli segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a költségtérítés (31 . §) ,
valamint ezek juttatásával kapcsolatos postaköltség, továbbá a kifizetett ellátásokat
terhelő , a társadalombiztosítási szabályokban meghatározott járulék, és a külön
jogszabályban meghatározott egészségügyi hozzájárulás finanszírozására. Ezt az
alaprészt terheli továbbá a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek által megállapított és
folyósított kvrearagedrrnénycs nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és folyó év i
kiadások k~ülönbö étének finanszírozása. ”

(2) Az Mt. 39. § (3) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelitezés lép:

f() A Munkaerőpiaci Alapon belül - apénzeszközök felhasználásának célja szerint - a
következő alaprészeket kell elkülöníteni-]

vállalkozói alaprészt az álláskeresővé vált vállalkozók ellátására, támogatására . "
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ti szociális igazgatósról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény módosztása

4. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény 50. §-ának (2)
bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(2) K€ózgyágyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres
gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a
továbbiakban. rendszeres a g,yógyyítö ellátás költsége) az öregségi nyugtíj mindenkor i
legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre
jutó ham jövedelem nem, éri el az öregségi nyugdíj mindenkori Legkisebb öQazegét ,
egyedid élő esetén 150%-Át. A rendszeres gyógyító ellátás költségének számításánál a z
Eb. 23. §-ának b), d) és e) pontja alapján fizetendő térítési díjat nem kell figyelembe
venni.”

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítd Pénztárakról szóló 1993 . évi XCV törvény módosítása

5. §

(1) Az önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény (a
továbbiakban: Üpt.) 10_ § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

1 I0. , (1) At pénztár az általa gyűjtött és kezelt befzetdsekócl az alapszabályban
meghatározón fettétetek szerint az alábbi szolgáltatásokat nyüjtitatja :j

„b) ezneiéli5 kockázat belaZvetkezte esetén, jogszabály által el őirt szociális
kötelezettségek alapján biztosított kiegészítő ellátás, valamint a gyógyszer és
gyógyászati segédeszköz árának támogatása (önsegélyező pénztár);”

(2) Az Üpt, 10 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A nyugdíjpénztár kizárólag nyugdíjszolgáltatást nyújthat, az önsegélyező pénztár
kizárólag önsegélyező feladatokat láthat el . Az egészségpénztár elláthatja az (1)
bekezdés li) pontjában felsoroltak közül a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök
árának támogatását, a pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetési a kieső
jövedelrnérxek teljes vagy rszberzi pótlását, valamint a pénztártag halála esetén a
hátramaradottak tínaogatását (a továbbiakban.. egeszségiigyi célú önsegélyező feladat)
zs_
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Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II, törvény módosítása

6.

Az önálló oxvüsi tevékenységrő l szóló 2000. évi II . törvény a következ ő 2IA. §-sal egészül ki :

„2FA. § (1) A pénznyerő automaták üzemeltetése után fizetett játékadó harminchárom
százalékát – külön jogszabályban foglaltak szerint – a háziorvos által nyújtot t
egészségügyi ellátás során használt gép-, műszer-, berendezés- és számitógép-
korszerűsftés támogatására, valamint a háziorvosi tevékenység folytatására szolgál ó
ingatlan felújítási munkálatainak támogatására kell fordítani, és az egészségügyér t
felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kel l
megtervezni .

(2) A támogatás háziorvosok közötti megosztásának részletes szabályait és az
elszámolás rendjét a_ miniszter rendeletben állapítja meg.”

A felsőoktatásról szóló 200£ évi

	

CIX törvény móJosfttí a

7, §

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 49. § e) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép :

[A hallgató kőtelessége, hogy)

„ e) teljesítse a tanulmányai folytatásához kapcsolódó fizetési kötelezettségét, így
különösen kóltscgtéritéses képzés keretében költs+ té tést fizessen .”

8. ~

(1) Az Ftv. 51 . (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép:

1(3) A Kormány határozza meg)

„ cr) az állami költségvetés terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés
feltételeit, ennek saaán a kedvezményeket, támogatasokat ahhoz a feltételhez l ötheti,
hogy a hallgató a nappali oktatás munkarendje szerint készüljön fel, vagy államilag
támogatott képzésben vegyen részt,”

(2) Az Ftv . 51 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg, hogy
a hallgatói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetv e
végrehajtani . A szervezeti és működési szabályzat - az állami költségvetés terhére
biztosított hallgatói juttatások tekintetében - kormányrendeletben meghatározott keretek
között meghatározza az egyes juttatásokhoz való hozzájutás feltételeit, valamint a
hallgatók részére további jogokat és kötelezettségeket átlapíthat meg.”
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Az Ftv. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(I) A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy
költségtérítéses képzés . Az államilag támogatott képzés költségeit - ha e törtig ény
másképp nem rendelkezik - az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit
a hallgató •aiseli .”

10. §

Az Ftv. 125. §-a (Y) bekezdésének felvezető szövege és a §-t megelőző cnm helyébe a
következő rendelkezés lép :

„AZ INGYENESEN ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ELLENÉBE N
/G.l ArYBE YEHETP S.ZOLG„ LTeITAS©K

(1) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által ingyenesen igényb e
vehető szolgáltatások a következők:”

11. §

Az Ftv. 127_ §-a. a kvvetkeaö (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki :

, .„(5) A (2)-(4) bekezdésekben foglaltakon kívül a pénznyerő automaták üzemeltetése után
fizetett játékadó huszonhét százalékát a fels őoktatási intézmények működésére kel l
fordítani, és az oktatásért felel ős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési
fejezetében kell megtervezni .

(6) Az (5) bekezdésben említett támogatás a fels őoktatási intézmények saját bevételének
mintőseil. Az egyes felsőoktatási intézményeket megillető támogatás felét a kiemelkedő
Tanulmányi teljesítményű hallgatók támogatására kell fordítani . A fennmaradó részt a
szenátus döntése alapján az intézmény fejlesztésére kell fordítani. A támogatás
Felsőoktatási intézmények közötti megosztásának részletes szabályait a miniszter
rendeletben állapítja meg."

12.

Az Ftv. 2. számú melléklete „A hallgatók adatai” címének 1 . bb) pontja helyébe a következő
rendelkezés lés:

(I. E tórG riy alapján ny theívtartvtt adatok:
b) a hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorjelölt) jogviszonnyal összefüggő
adatok_]

„ bb) a hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorjelölti, vendéghallgatói) jogviszonya
keletkezésének és megszűnésének időpontja és módja, a hallgató által folytatott képzé s
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megnevezése, állami támogatottsága és munkarendje, a hallgató tanulmányaina k
értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe vett támogatási idő , a hallgatói

jogviszony szünetelésének ideje, "

A Magyar Köztársaság 2008. évi kcöltségvetéséro7 szóló 2007. évi CLXI tőrvény
módosítása

13. §

(1) A Magyar Köztársaság 2008 . évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény ( a
továbbiakban: Kvtv.) I . számú melléklete X . Miniszterelnökség fejezet, 1 . Miniszterelnöki
Hivatal cím, I . Miniszterelnöki Hivatal i orzgatás alcím támogatási el őirányzata 6 751,6 millió
forintra, I . Működési költségvetés el ő irányzat-csoport, L. Személyi juttatások kiemelt
elöirányzat kiadási előirányzata 4 678,8 millió forintra, 2 . Munkaadókat terhelő járulékok
kieatnelt előirányzat kiadási előirányzata 3 465,1 miiliá forintra, 3 . Dologi kiadások kiemelt
elöirányzat kiadási előirányzata 600,9 millia forintra, 5 . Egyéb működési cé% támogatósak,
kiadások kiemelt elöirányzat kiadási előirányzata 2,8 millió farintrs, 3. Kölcsönök
elősrányzat csogart kiadási elóizinyza.ta 4,0 millió forintra változik .

(2) A Kvtv . 1 . számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnöki Hivatal cím ,
2. Központi Szolgáltatási Főigazgatóság alcím támogatási előirányzata 10 783,9 millió
forintra, 1 . Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3 . Dologi kiadások kiemelt előirányzat
kiadási előirányzata 6 272,6 millió forintra, 2 . Felhalmozási költségvetés előixínyzat-esoport,
L Intézményi beruházási kiadások kiemelt elöirányzat kiadási elő irányzata 686,5 milli ó
forintra változik .

(3) A Kvtv. I . számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet, 2 . Kormányzati Személyűgyí ,
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ cím támogatási előirányzata 152,92 millió
furintra, I . Működési költségvetés eléSixrRyzat-csoport, 1 . Személyi juttatások kiemelt
előirányzat kiadási előirányzata 112,$6 millió ftvxizktta, 2 . Munkaadókat terhelö járulékok
kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 35,0 millió forintra, 3. Dologi kiadások kiemel t
előirányzat kiadási előirányzata. 77,86 millió forintra,. változik.

(4) A Kvtv. 1 . számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet, 3 . Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal cím támogatási el őirányzata 14 287,5 millió
forintra, 1 . Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3 . Dologi kiadások kiemelt előirányzat
kiadási elöirányzata 28 494,4 millió forintra változik .

(5) A 'Kvtv. 1 _ számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 2 . Célelöirányzatok alcím, S . Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó
kiadások jogaSuxcsoptrr't támogatási elöirányzata 256,52 millió forintra, 1 . Működési
költségvetés előirányzat-csoport, Z . Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási
e2óirártyzata 4,9 millió forintra, 2 . Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt alőii:ányzat kiadási
elöizámjzata 1,5 millió forintra, 3 . Dologi kiadások kiemelt alő irányzat kiadási. elő irányzata
250,12 millió forintra változik.
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(6) A Kvtv. 1 . sz. melléklete X. Miniszterelnökség fejezet, 1-9 . cím összesen kiadási
elöirányzata 86 076,34 millió forintra, támogatási elő irányzata 64 937,04 millió forintra, X.
fejezet összesen kiadási előirányzata 356 71$,44 miIfxó forintra, támogatási előirányzata
103 423.04 millió forintra változik.

14.

(1) A Kvtv. 1 . számú melléklete XVlll . KűMgyminisztérium fejezet, 5 . Fejezeti kezelésű
elő irányzatok cím, 9 . Állami protokoll alei.rn, 2_ Kormányfői protokoll kiadásai jogclrncsoport
támogatási előirányzata 91,6 millió forintra, I . Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3 .
Dologi kiadások kiemelt elő irányzat kiadási elöirányzata 78,6 millió forintra változik .

(2) A Kvtv_ Z_ számú melléklete XVIII. Külügyminisztérium fejezet 1-5 . cím összesen kiadási
előirányzata 49 531,4 millió forintra, támogatási előirányzata 45 225,5 millió forntra, a
3tVII7 fejezet összesen kiadási előirányzata 49 531,4 millió forintra, támogatási el őirányzata
45 225,5 millió forintra változik .

,1 5. §

(1) A Kvíz: 1 . sz melléklete XX. Oktatási és kulturális minisztérium fejezet, 2 . Egyetemek,
%iskolák cím támogatási előirányzata 193 420,2 millió forintra, L Működési költségvetés
előirányzat-csoport cím, 5. Egyéb működési Gélű támogatások, kiadások kiemelt el őirányzat
kiadási elöitányznts 3 819,6 millió forintra változik .

(2) A Kvtv . I . számú melléklete XX. Oktatási és kulturális minisztérium fejezet, 11 . Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 5 . Felsőoktatási feladatok támogatása akim, 34. Felsőoktatási
intézmények gazdasági tanácsainak működtetése jogcímcsoport támogatási előirányzata 40,2 5
millió forintra, 1 . Működési költségvetés előirányzat-csoport, I . Személyi juttatások kiemelt
előirányzat kiadási előirányzata 30,5 mitliö forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok
kiemelt elitirányzat kiadási elöirányzata 9,75 millió forintra változik .

(3) A Kvtv . 1 . számú melléklete XX . Oktatási ás kulturális minisztérium fejezet, 11 . FejezeAi
kezelésű előirányzatok cím, 31 . Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 7 .
Reneszánsz Év programjai jogcimrsopvrt támogatási előirányzata ] 000,0 miiliá forintra, 1 .
Működési költségvetés előirá>iyzat-csoport, 5 . Egyéb működési célú támogatások, kiadások
kiemelt előirányzat kiadási elöirányzata 1 000,0 millió forintra változik.

(4) A Kvtv. 1, számú melléklete XX. Oktatási és Kulturális minisztérium fejezet, 1-11 . cím
összesen kiadási előirányzata 630 897,45 millió forintra, támogatási előirányzata 420 722,1 5
millió forintra, a XX. fejezet összesen kiadási előirányzata 639 915,95 millió forintra,
támogatási élőirányzata 420 722,15 millió forintra változik .

16. §

(1) A Kvtv_ 1 . számú melléklete XXI. Egészségügyi minisztérium fejezet, 10 . Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 2. Egészségügyi ágazati célelő irányzat alcím, 4 . Egészségügyi
reformmal ősszefuggő feladatok jogeúncsoport támogatási elő irányzata 37,5 millió forintra, I .
Működési költségvetés előirányzat-csoport, T . Személyi juttatások kiemelt el őirányzat kiadási
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elöirányzata 18,1 millió forintra, 2 . Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat
kiadási előirányzata 3,6 millió forintra, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási
elöirányzata 15,8 millió forintra változik.

(2) A Kvtv. I . számú melléklete XXI. Egészségügyi minisztérium fejezet XXI . Fejezet
összesen kiadási előirányzata 121 095,8 millió forintra, támogatási e]óárártrzsta 48 315, 9
millió fozizitra változik-

17. §

(1) A Kvtv. I. számú melléklete FII. Pénziigymirriaztérium fejezet, 5 . Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal cím támogatási előirányzata 80 033,3 millió forintra, I . Működési
költségvetés elááaányzat-eport 1 . Személyi 'Suttatások kiemelt előirányzat kiadási
elöirárnyaata 49 700,7 millió forintra, 2. Munkaadókat terhel ő járulékok kiemelt előirányzat
kiadási előirányzata 15 126,3 millió forintra, 3 . Dologi kiadások kiemelt elő irányzat kiadás i
előirányzata 1.2 725,3 millió forintra. 5 . Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt
elő irányzat kiadási elöirányzata 32,0 millió forintra, 2 . Felhalmozási költségvetés előirányzat-
csoport 1 . Intézményi beruházási kiadások kiemelt el őirányzat kiadási előirányzata 1 952,8
millió forintra, 2. Felújítás kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 496,2 millió forintra
változik .

(2) A Kvtv. I . számú melléklete XXII. Péttzűgyminisztérium fejezet, G. Vám- és
Périxiigyörség cím támogatási előirányzata 31 076,5 millió forintra, 1 . Működési költségvetés
elő irányzat-csoport 1 . Személyi juttatások kiemelt elő irányzat kiadási előirányzata 19 562, 9
nxiklib forintra, 2 . Munkaadókat terlaelö járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 6
094,15 millió forintra, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási elöirányzata 6 762,9
millió forintra, 5 . egyéb mtikiid,ssi célú támogatások, kiadások kiemelt el őirányzat kiadási
előirányzata 2 2117,5 millió forintra, 2 . Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport I .
Intézményi beruházási kiadások kiemelt elöirányzat kiadási el őirányzata 156,0 millió forintfa,
2. Felújítás kiemelt elöirányzat kiadási előirányzata 58,8 millió forintra, 5 . Lakástámogatás
kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 98,1 millió forintra változik .

(3) A Kvtv. L számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Garancia és
hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím, 2 . Egészségbiztosítási Alap támogatás a
alcím, 4. Központi költségvetésből járulék címén átadott pénzeszkőz jogciincsopart kiadási
előirányzata 320 538,0 millió forintra változik.

(4) A Kvtv. I . sz. melléklete XXII . Pénziigyminisztéritun fejezet, XXII. fejezet összesen
kiadási elő irányzata I 425 117,1 millió forintra, támogatási előirányzata 149 247,8 milli ó
forintra változik .

18. §

(1) A Kvtv. 12. számú melléklete LXXII. Egészségbiztosítási Alap felezet, I .
Egészségbiztosítási ellátások fcdezetéűl szolgáló bevételek eim, 6 . Központi költségvetési
hozzájárulások alcím, 6 . Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz
jogcimcscyport bevételi elcíscányzata 320 538,0 millió forintra változik .
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(2) A Kvtv. 12. számú melléklete LXXIi . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 .

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcim, I . Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport, 1 . Háziorvosi, háziorvosi űgyeletz ellátás kiadási előirányzata
76 028,6 milliő forintra változik.

(3) .tt Kvtv. 12. száTná melléklete ,L.XXII. Egészségbiztosítási Alap feleset, 2.

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, t . Gyógyító-

megelőző ellátás joge mcsc*por't, 18. összevont szakellátás kiadási el őirányzata 540 271, 8
rzilLió forintra változik.

(4) A Kvtv. 12. számú melléklete LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1-3 sím összesen
kiadási előirányzata 1 402 023,6 millió forintra, bevételi előirányzata I 450 500,5 millió
forintra, a LXXII . Fejezet összesen kiadási elő irányzata 1 449 481,6 millió forintra, bevételi
elöirányzata 1 451 436,6 millió forintra változik .

Záró rendelkezések

Hatálybalépés

19. §

(1) E törvény rendelkezései – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetés napját
követő napon lépek hafiályba.

(2) E törvény 1 . §-ának (3) bekezdése, valamint 6_ és 11 . §-a 2009, január 1-jén lép hatályba .

(3) Az Eptv. e törvénnyel megállapított 48 . § (2) bekezdésének b) pontja az első átlépési
időszakot követő hónap első napján lép hatályba.

Hatályukat vesztő rendelkezések

20. §

(I) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszt i

a) az Ebtv. 18. §-ának (9) bekezdése, 18/A. §-ának (1)-(16) és (18) bekezdése, valamint (1 7)
bekezdésének „a (15) bekezdés szerinti” szövegrész, 36 . § (3) bekezelésének utolsó mondata,
37. § (1) bekezdésnek utolsó mondata, és (12) bekezdésének utolsó mondata, 83 . §
bekezdésinek j) pontja és (6) bekezdése,

(2)
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b) az Eptv. 125. §-ának (1) bekezdése, 131 . §-a, valamint 157. §-ának (4) bekezdésében a
» 126. §-a," szövegrész ,

cf az Őpt. 50IS. (I) bekezassnek9 pontfa, 50~. § (2) bekezdésének e) pontja, valamin t
SUB. (1) bekezdésének b) pontja,

d) az Ftv. 125/A. §-a és az azt megel őző' cím, az Ftv. 139. § (8) bekezdésének b) pontjában az
„és a 125/A . §-ban” szövegrész, az Ftv . 153. § (1) bekezdés 12 . pontjában a „125IA. § (4)

bekezdés” szövegrész, valamint az Ftv . 153 . § (1) bekezdésének 23 . pontja ,

e) a felsöoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX . törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXIll .
törvény (a továbbiakban : Ftvrnód.) 26. (2) bekezdésében a „6.,”, „-18 . és 24”, „49. §-ának e)
pontját, 125. §-át megelőző címét,” és „1257A. §-át, 2 . számú melléklet „A hallgatók adatai ”
címének I . bb) pontját' szövegrész, továbbá 26. § tej bekezdésének második mondata,
valamint a 26. § (3) bekezdésének „53 . §-ának (1) bekezdését,” szövegrész,

a felsőoktatásról szóló 2005, évi CXXXYX_ törvény módosításáról szóló 2007 . évi CIV.
törvény 41_ fi-inak (2) bekezdése,

g) a Kvty. 12 . §-ának (6) bekezdése.

(2) 2008. december 31-én hatályát veszti

cr1 az Eptv. 18/A. §-áriak (T 7) és (19) bekezdése,

b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelmérő l
szóló 1997. évi XLVII . törvény 4. (2) bekezdésének s) pontja, valamint 35/A. §-a,

c) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéri) szóló 2006. évi CXVI . törvény 18 . §-a ,

d) egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos
módosításáról szóló 2006. évi CXV. törvény 43 . §-ának (7) bekezdése.

(3) Nem lép hatályba az .ptv.

cx) 64_ § ( Z) bekezdnek b) pontja,
b) 82. § (1) bekezdésének b) pontjában a „vizitdíjra„ kórházi napidíjra és egyéb szövegrész ,
c) 84. § (1) bekezdésének pontjában az „és ez alapján a pénztártag által fizetend ő kórházi
napidíj vagy a fizetett vizitdíj összegéről” szövegrész,
d) 126.§-a.

(4) Az Eptv.148 . § (2) bekezdése az „i)-s) pont jelölése m)-w) pontra változik” szövegrész
helyett az „i)-r) pont jelölése m)-v) pontra változik” szöveggel lép hatályba .

(5) Az Ftvmöd . 26. (3) bekezdésében a „8-1 I .” szövegrész helyébe a "9-11 ." szöveg lép,
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Átmeneti rendelkezés

21 . §

(1) Az egészség-ügyi szolgáltató az e törvény hatálybalépéséig beszedett vizitdíj és kórházi
napidíj összegériek legalább harminc százalékát köteles az általa msuakavé zésre irányul ó
jogviszony keretében – ide nem értere a megbízási jogviszony keretében – foglalkoztatot t
dolgozójavadalraazá

	

és közterheire fordítani .

(2) Az Ebtv. 1.8. § (10) bekezdés c) pont]ának és 181A. § (18) bekezdés c) pontjának e törvény
kihirdetésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény hatálybalépésé t

megelőzően megkezdett ellátások tekintetében.

Felhatalmazás

22. §

Felhatalrns zást kap

a) az egészségügyért felelős miniszter, hogy az aktív illetve krónikus fekv őbeteg-

szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók gép-, műszer-, berendezés -

korszerűsítésének támogatásának részletes szabályait és az elszámolás rendjét ;

b) az egészségügyért felelős miniszter, hogy a háziorvos által nyújtott egészségügyi
ellátás során használt gép-, műszer--, berendezés- és számítógép-korszerűsítés

támogatására, valamint a háziorvosi tevékenység folytatására szolgáló ingatla n
felújitási munkálatai támogatásának részletes szabályait és az elszámolás rendjét;

c) az oktatásért felelős miniszter, hogy a 11 §-ban említett támogatás felsőoktatási

intézmények közötti megosztásának részletes szabályait
rendeletben szabályozza.
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INDOKOLÁS

Általános inclolsolás

A közvetlen.. hatalomgyakorlást a maga teljességében a kötelez ően elrendelendő népszavazás
valósítja meg. A közvetlen hatalomgyakorlás a népszuverenitás gyakorlásának kivételes
formája, amely azonban kivételes megvalósulása eseteiben a képviseleti hatalomgyakorlá s
fölött áll . Az Országgyűlés köteles tehát végrehajtani a népszavazási döntést, amelyet a
választópolgárok közvetlenül hoznak, jelen esetben a vizitdíj, a kórházi napidij és a tandíj
eltöriéséröi .

A vizitdíj, a kórházi napidíj ás a tandíj legitimitását a közvélemény már a népszavazási
kezdeményezés benyújtása előtt is megkérdőjelezte, mivel bevezetéseket a kormányprogram
nem tervezte. Ennek ellenére a kormány, már a hivatalba lépését követő fél éven belül a
Perlament elé terjesztette az említett esetési kötelezettségek bevezetésére vonatkoz ó
javaslatait.

Az Országgyűlés az egyesr az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal
kapcsolatos módosításáról szóló 2006 . évi CXV . törvényt 2006. december 11-én fogadta el ,
amely 2007 . február 15-i hatállyal bevezette a vizitdíj és kórházi napidíj fizetési
kötelezettségét. A bevezetés Óta eltelt egy esztendő tapasztalatai alapján bebizonyosodott ,
hogy a vizitdíj és a kórházi napidij nemcsak újabb kormányzati pénzbehajtás, a beteg emberek
megsarcolása, de a hozzáfűzött reményeket sem váltotta be.

Az összes orvoshoz fordulás száma csökkent ugyan, de ez a változás nem csupán a z
indokolatlan orvos-beteg találkozások számának csökkenését jelzi . A betegek 15%-a vizitdíj

miatt elhalasztja az orvoshoz foxddilá gt, a 90 000 "Ft alatti jövedelemmel rendelkezők esetén ez
az arány 219ú. A vizit-díj rontja az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, az arra valóban
rászorulók orvoshoz fordulási esélyeit .

A. vizitdíj és a. kééháTi napidíj a tervezettnél is kevesebb költségvetési bevételt eredményezett .
A 2008-ra tervezett 17,3 milliárd Ft-os bevétel alig haladja meg az egészségbiztosítás
költségvetésének 1 százalékát .

A vizitdíj bevezetése nem szüntette meg a hálapénzt . A kormányzati kominunifcációval
szemben szakmailag teljesen megalapozatlan, hogy a vizitdj és a hálapénz között bármilyen
összefüggés lenne .

Hamis az a kormányzati érvelés, amely szerint a vizitdíj célja, hogy „növelje az állampolgári
felelősségtudatot, és felhívja a figyelmet arra, hegy az egészségügy nem ingyenes.” A magyar
egészségüggy sohasem volt ingyenes: hazánkban nemzetközi összeheeonlftáebsn is mag,»
járx:lékterheket kell fizetni .

A kórházi napidij az intézmények bevételeinek még az 1%-át sem éri el . A szigorú
teljesítmény-volumenkorláttal és más finanszírozási megszorításokkal a kórházaktöl évent e
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több, mint tízszeresét veszik el annak az összegnek, amely kórházi napidíjból az
intézményekhez befolyik .

Tehát a vizitdíj és a kórházi napidíj semmilyen hangoztatott kormányzati célnak nem felel t
meg, ugyanakkor tovább növelte a betegek terheit, rombolta az orvos-beteg kapcsolatot,
feleslegesen növelte az adminisztrációt, így a várakozási időt is és nem járult hozzá érdemben

az egészségügy fejlesztéséhez .

Az Országgyűlés 2006. október 9-én fogadta el a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény módosításáról szóló 2006 . évi LXXIII . törvényt, amely 2006 . október 27-i hatállyal
bevezette a képzési hozzájárulás fizetési kötelezettségét a felsőoktatásban. A törvény
indoklása szerint a tandíj bevezetésére a társadalmi igazságosság érvényesítésének érdekébe n
került sor, megteremtve a felsőoktatási képzéshez való hozzájutás azonos mértékét és
feltételeit. Ezzel szemben a tandíj bevezetése óta a felsőoktatási jelentkezések száma
radikálisan, 24 ezer fővel csökkent, ami azt jelenti, hogy a felsőoktatási képzéshez igen sokan
anyagi okok miatt nem tudnak hozzájutni .

Az OECD-országukkal összehasonlítva Magyarországon lényegesen jobbak a diplomások
elhelyezkedési esélyei, jövedelmi viszonyai, mint a diplomával nem rendelkező
munkavállalóké. Ugyanakkor hazánk a 25-64 év közötti diplomások számarányát tekintve
(17%) jelentősen elmarad az OECD országok (26 %) átlagától . Tehát miközben a diploma
jobb lehetőségeket kínál a biztos megélhetésre, ennek megszerzésére hazánkban sokkal kisebb
esély kínálkozik, mint másutt. A családok átlagos jövedelmi helyzetével nemcsak a nyugati
országokét meghaladó tandíj bevezetése összeegyeztethetetlen, hanem a tandíj ténye is .

Tekintettel a művelődéshez való alkotmányos alapjogra és a mindenki számára hozzáférhető
közép- és felsőfokú oktatás biztosításának alkotmányos kötelezettségére is, a tandíj
bevezetése koránt sem értékelhető a társadalmi igazságosság jegyében meghozott
intézkedésnek.

A javaslat a vizitdíj, kórházi napidíj és a tandíj megszűnése miatti mintegy 15,8 milliárd Ft
összegű bevételkiesest 2008 . évre a költségvetésen belüli átcsoportosítással, még az az t
követő évekre a játékadók közül a pénznyerő automaták játékadójának - az egyéb
költségvetési juttatásokon felül biztosított - célhoz rendelt felhasználásával kívánja pótolni . Ez
a jelenlegi költségvetési tervezési számok ismeretében, 2009-re mintegy 41 milliárd Ft-o s
plusz forrást jelentene a háziorvosi illetve a szakorvosi ellátásban, valamint a fels őoktatásban,
ami nem csak pótolná a vizitdíj, kórházi napidíj és a tandíj bevételéb ől származó forrásokat,
de jelentős többletbevételt is jelentene az érintetteknek .
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Részletes indokolás

Az 1-6. §-okhoz

A törvényjavaslat a vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlése érdekében szükséges
törvénymódositásokat hajtja végre.

A kórházi napidíjnak a népszavazást követ ő azonnali eltörlése 2009. január 1-jétő l évente
mintegy 10 milliárd forint bevételkiesést okoz az aktív, illetve krónikus fekv őbeteg-
szakellátást nyájtó egészségügyi szolgáltatóknak .

A javaslat a napidíj megszüntetése okozta bevételkiesés ellensúlyozására és egytittal a
rendkívül rossz állapotban lévő kórházi gép-, műszer-, berendezés-állomány
korszerüsítésének támogatására kíván forrást biztosítani azáltal, hogy a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben rögzíti : a pénznyerő automaták
üzemeltetéséből származó mindenkori adóbevétel 28%-át, mintegy 12 milliárd forintot - mint
plusztámogatást - a kórházak számára kell biztosítani .
További 5 milliárd forint plusz forrás állna az egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére, arra ,
hogy azt az általuk xxkunkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozó k
javadalmazására és kézterheire fordítsák.

A vizitdíj eltörlése 2009. január 1-jétő l évente közel 8 milliárd forint bevételkiesést okoz a
háziorvosoknak . Ennek az összegnek, valamint a Gyurcsány-kormány által a háziorvosoktó l
2007-ben elvett eszköz- és ingatlanamortizáció ellentételezését szolgáló támogatás 2009.
január 1-jétől való ismételt bevezetésének fedezetéül a pénznyerő automaták üzemeltetéséből
származó adóbevétel 33%-át indítványozza a törvényjavaslat az önálló orvosi tevckenységrr5 l
szóló törvényben rögzíteni . Ez mintegy 13 milliárd forintos keretösszeget jelent a háziorvoso k
számára .

A 7-12 . §-okhoz

Jelen szakaszok a képzési hozzájárulás eltörlésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazzák .
A módosítás szerint lényegében a tandíj bevezetését megel őző rendelkezések kerülnek
helyreállításra. Az államilag támogatott képzés költségeit ezt követ ően ismét teljes egészében
az állami költségvetés viseli, ha a felsőoktatási törvény másképp nem rendelkezik. A képzés i
hozzájárulás a fels őoktatási intézmények saját bevételét képezte volna, ezért a módosítás
rendelkezik az elmaradt bevételeknek a központi költségvetésből törtértő pótlásáról.

A tandíj eltörlése 2009. január l yétöl közel 7 milliárd forint bevételkiesést okoz az
egyetemeknek és fuískolálcnak . Amellett, hogy a javaslat pótolja az igy kies ő bevételeket,
még további forrást is biztosít a felsőoktatási intézmények számára, amelyet teljes egészében
fejlesztésre és a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő hallgatók ősatőndijára fordíthatnak.
A javaslat szerint mindennek fedezetét a pénznyerő automaták üzemeltetéséből származó
adóbevétel 27%-a biztosítaná, azaz nagyságrendileg plusz 11 milliárd forint áll majd a
felsőoktatási intézmények rendelkezésére.
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A. 13-18. §-hoz

A vizitdij, a kórházi napidij és a tandíj a népszavazást követő haladéktalan eltörlése miatt a
háziorvosokat, a kórházakat és rendelő intézeteket, valamint a felsőoktatási intézményeket az

év hátralévő részében érö bevételkiesés 2408. évi pótlására a módosítás a 2008, évi

költségvetésen belüli forrásátcsoportosítást javasol .

Az átcsoportosítás érinti a Miniszterelnökség, a Külügyminisztérium, az Oktatási és kulturális
minisztériwm és a Pénzügyminisztérium fejezetet . Ezektől a szaktárcáktól olyan támogatás i
előirányzatok kerülnének elvonásra 15,8 milliárd forint összegben, amelyek indokolatlan

kormányzati luxus és PR kiadások fedezetéül szolgálnak .

Az így átcsoportosításra kerülő támogatási előirányzatok az Oktatási és kulturális
minisztérium, valamint az Egészségbiztosítási Alap fejezetek 2008. évi költségéretésébe
kerülnek beépítésre.

Budapest, 2008. március „ J`' , "

k

Dr. Sehjén Zsolt
Kereszténydemokrata Néppárt .
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