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Országgyű lési képviselő

T/13099./	 .
Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13099 .
számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Törvényjavaslat) az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) és 102 . § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a következ ő

módosító javaslato t

terjesztem elő .

A Törvényjavaslat a következ ő 29. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további §-ok számozása
értelemszerűen változik :

„29.

Az Eütv. 110. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki :

„(4a) A hagyományos kínai orvoslás területén, legalább 5 éves, fels őoktatási képzést követően
megszerzett oklevéllel rendelkez ő személy részére a kormányrendeletben meghatározott hatósága
szakképzettségének	 megfelelő 	 tevékenységre,	 meghatározott	 időtartamra	 és	 helyszínre
(munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedélyt adhat ki . A tevékenységre jogosító engedél y
kiadásának feltétele, hogy a kérelmező hitelt érdemlő módon iazoia, hogy a korábbi, rendszeresen
végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága
szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizár ó
vagy korlátozó intézkedés, büntetés vagy büntet őjogi intézkedés hatálya alatt, és megfelela
tevékenység végzéséhez előírt	 egészségügyi alkalmassági	 feltételeknek. Az engedélyezett
egészségügyi tevékenység végzéséhez a szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy oklevél ténylege s
elismerése nem szükséges. A kormányrendeletben meghatározott hatóság az engedélyekr ől
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kérelmez ő természetes személyazonosító adatait ,
oklevelének számát és az engedély tartalmát .”
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Indokolás

Magyarországon fels őoktatási képzés keretében nem lehet a hagyományos kínai gyógymódoka t
elsajátítatni . Hazai képzés hiányában a külföldön szerzett oklevél sem ismerhet ő el, így a
hagyományos kínai gyógymódokat végző szakemberek nem végezhetik önállóan tevékenységüket .
Indokolt megteremteni annak a lehetőségét, hogy egyedi mérlegelés után a nagy szakma i
tapasztalattal rendelkező hagyományos kínai orvosok is – szabályozott körülmények között -
gyakorolhassák hivatásukat.

Budapest, 2013 . november 26 .

Bene Ildikó

	

. I ővács Józse f
Fidesz -Magyar Polgári Szövetség
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Dr. Hollósi Antal Gábor
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