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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: elhagyás

[12. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 13. §-a a következő
(10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A (2) bekezdés szerinti  részletes tájékoztatást homeopátiás gyógyszer ajánlása esetén
írásban is a beteg rendelkezésére kell bocsátani.”]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: elhagyás

[29. §

A Szabs.tv. a következő 153/C. alcímmel egészül ki:

„153/C. Nem-konvencionális eljárással kapcsolatos szabálysértés

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



199/C. §

(1) Aki  jogszabályban  meghatározott,  nem-konvencionális  eljárás  alkalmazása  során  az
egészségügyről  szóló  törvény  szerinti  tájékoztatási  kötelezettségét  megszegi,  szabálysértést
követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe
tartozik.”]

Indokolás 

A törvény által  előírt  részletes  tájékoztatási  kötelezettség  a  gyakorlatban  jelenleg  még  nem
valósítható  meg  megfelelően  ezért  indokolt  azt  törölni.  Ilyen  szabályokat  további  más
jogszabályi  helyek módosításával  egyidejűleg  lehetne bevezetni,  amelyről  jelen törvény nem
rendelkezik,  így  az  érintett  szakasz,  szakaszok  meghagyása  bizonytalanságot  okozna  a
jogalkalmazás során.

A tárgykört - azaz a homeopátiás készítményekkel kapcsolatos tájékoztatás elmaradásának vagy
a  tájékoztatás  nem  megfelelőségének  következményeit  az  orvosi  és  gyógyszerészi  etikai
kódexek  már  rendezik,  jelen  törvényjavaslat  pedig  a  részletes  tájékoztatási  módokat  nem
rendezi, így a módosítás célját nem tudja elérni.

A tervezett  módosítás továbbá nincs összhangban az Eütv.  132.§-ben foglaltakkal,  hiszen az
ilyen  készítményekre  vonatkozóan  nem  tartalmazza,  hogy  mégis  milyen  legyen  az  írásbeli
tájékoztatás, illetve hogy a tájékoztatás milyen módon kerül mely hatóság, vagy szervezet által
ellenőrzésre. 

A  tervezett  módosítás  mindamellett,  hogy  hiányos,  felesleges  adminisztrációt  is  okoz  a
forgalmazóknak az értékesítőknél, vagy ilyen gyógymódokat alkalmazóknál.
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