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   Az Országgyűlés 

 
Egészségügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának 

 
 

Szociális  és családügyi 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények 

módosításáról szóló T/15641. számú törvényjavaslat 
 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
Önkormányzati bizottsága, valamint Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Szociális bizottság) megvitatta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról szóló, 
T/15641. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/15641/4-40. 
számú módosító javaslatokat. 
 
 Kárpáti Zsuzsa a T/15641/22. sz. módosító javaslatát az Egészségügyi bizottság 2005. 
május 4-i ülésén visszavonta, ezért ezt a módosító javaslatot az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 
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T/15641res.doc 



-  2  - 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 

1.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának – a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 26. 
§ (1)-(2) bekezdésének – az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "2. § [(1) Az Ebtv. 26. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) – az E. Alap 
költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból” 
 
 (2) Az Ebtv. 26. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 /(1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) – az E. Alap 
költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból/ 
 
 „b) a külön jogszabály szerinti támogatással rendelhető gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz és gyógyászati ellátás árához a megállapított támogatási mértéket 
meghaladó támogatást nyújthat, 
 c) a támogatással nem rendelhető allopátiás gyógyszer, különleges táplálkozási 
igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz árához, valamint a méltányosságból 
már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához támogatást nyújthat,” 
 
 (3) Az Ebtv. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A méltányossági jogkör gyakorlása nem terjed ki  
 a) a 23. § d)-g) és j) pontjai alapján, valamint 
 b) a szakmai szempontok figyelembevételével összeállított várólista alapján 
 
 igénybe vehető ellátásokra, 
 
 c) a gyógyászati segédeszköz árához nyújtott támogatás külön jogszabály alapján 
keretösszegben történő igénybevételének esetére, valamint 
 
 d) az (1) bekezdés c) pontja szerinti gyógyászati segédeszközre, amennyiben a 
biztosított adott indikációban a gyógyászati segédeszközt – külön jogszabály alapján – 
támogatással kölcsönzi.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Szociális biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában az Ebtv. 30. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § Az Ebtv. 30. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "30. § (1) A MEP az egészségügyi szolgáltatások nyújtására – a külön jogszabályban 
foglaltak figyelembevételével – finanszírozási szerződést köt az adott szolgáltatás nyújtására 
jogosító működési engedéllyel és felelősségbiztosítással rendelkező egészségügyi 
szolgáltatóval, amennyiben az nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozással (a továbbiakban: 
köztartozás), amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 37. § (7) bekezdés ac) alpontját is 
indokolt elhagyni. (A törvényjavaslat hivatkozott alpontja a törvény 31. § (2) bekezdéséből hatályon kívül 
helyezni javasolja a felelősségbiztosítási szerződést.) 

 
Indokolás: Lásd a T/15641/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

3.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Gógl Árpád és Horváthné Stukics 
Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában az Ebtv. 30. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 
 
 /3. § Az Ebtv. 30. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "30. § (1) A MEP az egészségügyi szolgáltatások nyújtására – a külön jogszabályban 
foglaltak figyelembevételével – finanszírozási szerződést köt az adott szolgáltatás nyújtására 
jogosító működési engedéllyel, felelősség- és minőségbiztosítással rendelkező egészségügyi 
szolgáltatóval, amennyiben az nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozással (a továbbiakban: 
köztartozás), amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 37. § (7) bekezdés ac) alpontját is 
indokolt elhagyni. (A törvényjavaslat hivatkozott alpontja a törvény 31. § (2) bekezdéséből hatályon kívül 
helyezni javasolja a felelősségbiztosítási szerződést.) 

 
Indokolás: Lásd a T/15641/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában az Ebtv. 30. § (1) bekezdésének és (2) bekezdése b)-
c) pontjainak a következő módosítását javasolják: 
 
 "3. § Az Ebtv. 30. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „30. § (1) A MEP az egészségügyi szolgáltatások nyújtására – a külön jogszabályban 
foglaltak figyelembevételével – finanszírozási szerződést köt az adott szolgáltatás nyújtására 
jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval[, amennyiben az nem 
rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. 
pontjában meghatározott köztartozással (a továbbiakban: köztartozás), amely 
esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt]. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl gyógyszer árhoz nyújtott támogatással történő 
kiszolgáltatására, gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott támogatással történő 
forgalmazására, kölcsönzésére, javítására és amennyiben a gyártó az eszköz kiszolgáltatását is 
végzi, egyedi méretvétel alapján történő gyártására (a továbbiakban együtt: forgalmazás), 
valamint gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására a MEP szerződést köt a 
szolgáltatóval, amennyiben az  
 a) erre külön jogszabályban foglaltak szerint jogosult, valamint 
 b) megfelel a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek, így 
különösen a finanszírozással kapcsolatos adatkezeléssel, adatellenőrzéssel és a 
társadalombiztosítási támogatás elszámolásával kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeknek[, 
és 
 c) nem rendelkezik olyan köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 
napnál régebben lejárt].”" 
 

T/15641/36/2-5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 7., 11., 12., 13., 14., 

42. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/36/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

5.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Gógl Árpád és Horváthné Stukics 
Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésében az Ebtv. 31. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "5. § (1) Az Ebtv. 31. §-ának (1) bekezdése a következő f)[-g)] ponttal egészül ki, 
egyidejűleg a jelenlegi f) pont jelölése [h)] g) pontra változik: 
 
 /(1) Az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződésben meg kell 
határozni/ 
 
 „f) [a külön jogszabályban meghatározott esetben az elszámolható szolgáltatások 
mennyiségi korlátjait, 
 g)] a 21. § (2) bekezdése alapján gyógyászati segédeszköznek az egészségügyi ellátás 
keretében történő kiszolgáltatására való jogosultságot,”" 
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Indokolás: Lásd a T/15641/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- a Szociális biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 31. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 "(2) Az Ebtv. 31. §-ának (2) bekezdése a következő c)[-d)] ponttal egészül ki: 
 
 /(2) A finanszírozási szerződés mellékletét képezi/ 
 
 „[c) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy van-e a 30. § (1) 
bekezdése szerinti lejárt esedékességű köztartozása, 
 d)] c) az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendjéről szóló tájékoztató.”" 
 

T/15641/36/1-5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 7., 11., 12., 13., 14., 

42. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/36/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

7.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolják: 
 
 "[(3) Az Ebtv. 31. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(6) Az egészségügyi szolgáltató köteles bejelenteni a MEP-nek, ha köztartozása 
esedékességének időpontja lejárt, illetve ha lejárt esedékességű köztartozásában változás 
következik be. 
 
 (7) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a (6) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségének legkésőbb a köztartozás esedékessége időpontjának lejártától, illetve a 
lejárt esedékességű köztartozásában bekövetkezett változás időpontjától számított 30 
napon belül nem tesz eleget, illetőleg ha a lejárt esedékességű köztartozását 90 napon 
belül nem egyenlíti ki, a finanszírozási szerződését fel kell mondani.”]" 
 

T/15641/36/1-5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 11., 12., 13., 14., 

42. pontjában ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/15641/36/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  Kárpáti Zsuzsa képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Ebtv. 32. § (1)-(2) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) Az Ebtv. 32. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával, szakdolgozójával a 
MEP – külön jogszabályban foglaltak szerint – gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz 
támogatással történő rendelésre jogosító szerződést köt, amennyiben az orvos, szakdolgozó, 
 a) külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz 
rendelésére jogosult, 
 b) a szerződés megkötését kezdeményezi, és 
 c) a külön jogszabályban a szerződéskötés feltételéül meghatározott kötelezettségének 
eleget tesz, 
 
 feltéve, hogy amennyiben az orvost, szakdolgozót támogatással történő rendelésre 
jogosító korábbi szerződés a 37. § (5) és (7) bekezdése alapján került felmondásra, a 37. § (5) 
bekezdése esetében a felmondástól számított egy év, a 37. § (7) bekezdése esetében a 
felmondástól számított két év már eltelt.” 
 
 (2) Az Ebtv. 32. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(3) A támogatással történő rendelésre jogosító szerződés mellékletét képezi az orvos, 
szakdolgozó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy áll-e gyógyszer, vagy gyógyászati 
segédeszköz ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban gyógyszer, vagy 
gyógyászati segédeszköz gyártóval, forgalmazóval, nagykereskedővel. A gyógyszer, vagy 
gyógyászati segédeszköz ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló orvos, 
szakdolgozó kizárólag külön jogszabályban foglalt esetben jogosult gyógyszer, illetve 
gyógyászati segédeszköz rendelésére. 
 
 (4) A MEP a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével gyógyászati 
ellátás támogatással történő rendelésére jogosító szerződést köt az orvossal, szakdolgozóval, 
amennyiben az orvos, szakdolgozó megfelel az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglalt 
feltételeknek és külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyászati ellátás rendelésére 
jogosult. 
 
 (5) A MEP külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
saját maga, vagy a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozója 
részére (pro família) támogatással történő rendelésére jogosító szerződést köt az orvossal, 
szakdolgozóval, amennyiben az orvos, szakdolgozó megfelel az (1) bekezdésben foglalt 
feltételeknek.”" 
 

T/15641/23. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 30. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/15641/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésében az Ebtv. 32. 
§ (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Ebtv. 32. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) A támogatással történő rendelésre jogosító szerződés mellékletét képezi az orvos 
arra vonatkozó nyilatkozata, hogy áll-e gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz ismertető 
tevékenység végzésére, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban gyógyszer, vagy 
gyógyászati segédeszköz gyártóval, nagykereskedővel, kiszolgáltatóval, forgalmazóval, 
[nagykereskedővel] illetve részben vagy egészben tulajdonosa-e a gyártónak, 
nagykereskedőnek, kiszolgáltatónak, forgalmazónak. A gyógyszer, vagy gyógyászati 
segédeszköz ismertető tevékenység végzésére, illetve egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló, illetve tulajdonos orvos kizárólag külön jogszabályban foglalt [esetben] 
szabályok szerint jogosult gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésére." 
 

T/15641/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 18. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

10.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésében az Ebtv. 32. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) Az Ebtv. 32. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) A támogatással történő rendelésre jogosító szerződés mellékletét képezi az orvos 
arra vonatkozó nyilatkozata, hogy áll-e [gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz ismertető 
tevékenység végzésére] munkavégzésre irányuló jogviszonyban gyógyszer, vagy gyógyászati 
segédeszköz gyártóval, forgalmazóval, nagykereskedővel. A [gyógyszer, vagy gyógyászati 
segédeszköz ismertető tevékenység végzésére] munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
orvos kizárólag külön jogszabályban foglalt esetben jogosult gyógyszer, illetve gyógyászati 
segédeszköz rendelésére." 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

11.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében az Ebtv. 33. § (2) bekezdésnek a 
következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) Az Ebtv. 33. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A szerződés mellékletét képezi 
 a) a forgalmazás és a kiszolgáltatás végzésére jogosító – külön jogszabály szerinti – 
engedély másolata, 
 [b) a kiszolgáltató, forgalmazó nyilatkozata arról, hogy van-e a 30. § (2) 
bekezdésének c) pontja szerinti lejárt esedékességű köztartozása, 
 c)] b) a kiszolgáltató, forgalmazó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a 
társadalombiztosítási támogatással történő kiszolgáltatás, illetve forgalmazás valamennyi 
tárgyi, személyi feltételét folyamatosan biztosítja.”" 
 

T/15641/36/1-5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 7., 12., 13., 14., 42. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/36/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

12.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolják: 
 
 "[(3) Az Ebtv. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(3) A gyógyszer kiszolgáltatójának és a gyógyászati segédeszköz 
forgalmazójának tekintetében a 31. § (6)-(7) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen 
kell alkalmazni.”]" 
 

T/15641/36/1-5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 7., 11., 13., 14., 42. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/36/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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13.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 8. §-ában az Ebtv. 33/A. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés 
számozása feleslegessé válik): 
 
 "8. § [(1)] Az Ebtv. 33/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A szerződés mellékletét képezi 
 a) a gyógyászati ellátás végzésére jogosító – külön jogszabály szerinti – engedély 
másolata, 
 b) a szolgáltató nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy az ellátás nyújtásához 
kapcsolódó – külön jogszabályban meghatározott – feltételeket folyamatosan biztosítja,. 
 [c) a szolgáltató nyilatkozata arról, hogy van-e a 30. § (2) bekezdésének c) pontja 
szerinti lejárt esedékességű köztartozása].”" 
 

T/15641/36/1-5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 7., 11., 12., 14., 42. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/36/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

14.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 8. §-ában az Ebtv. 33/A. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása 
feleslegessé válik): 
 
 "[(2) Az Ebtv. 33/A. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(3) A gyógyászati ellátás szolgáltatójának tekintetében a 31. § (6)-(7) 
bekezdésében foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.”]" 
 

T/15641/36/1-5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 7., 11., 12., 13., 42. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/36/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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15.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 9. §-ában az Ebtv. 34. § (1) bekezdése f) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 
 "9. § Az Ebtv. 34. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki, egyidejűleg 
a jelenlegi f)-g) pont jelölése g)-h) pontra változik: 
 
 /(1) Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása/ 
 
 „f) [a] egyes szolgáltatások tekintetében a teljesítmény egységének mennyiségén,” 
 
 /alapuló rendszerben történik./" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

16.  Kárpáti Zsuzsa képviselő a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésében az Ebtv. 36. 
§-ának a következő módosítását javasolja: 
 

 VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság 2005. május 4-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

17.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésében az Ebtv. 36. § felvezető szövegének a 
következő módosítását, valamint új (8) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 
 "(3) Az Ebtv. 36. §-[a]ának [a következő új, (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg 
a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre módosul] (7) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép, egyidejűleg kiegészül új (8) bekezdéssel: 
 
 „(7) Amennyiben gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás 
támogatással történő rendelésére jogosult orvos az ellenőrzés során megállapított jogosulatlan 
rendelés tényét vitatja, akkor az OEP-nél, illetve a MEP-nél a jogosulatlan rendeléssel érintett 
személlyel történő adategyeztetést kezdeményezhet, amelyre a 38/B. §-ban foglaltakat 
értelemszerűen alkalmazni kell. 
 
 (8) Amennyiben az ellenőrzést végző OEP, illetve MEP megállapítja, hogy a 
hiányosságok a szakmai előírások be nem tartására vezethetők vissza, az ellenőrzésről készült 
jegyzőkönyv másolatát megküldi a szakmai felügyeletnek és a Magyar Orvosi Kamara 
illetékes szervének, amennyiben pedig az szükséges, az (1)-(7) bekezdés szerinti ellenőrzés 
során az OEP, illetve a MEP a szakmai felügyeletet ellátó szervvel együtt jár el.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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18.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ebtv. 37. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ebtv. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) Amennyiben a 32. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban meghatározott 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, illetve tulajdonos orvos által – az ezen 
jogviszonnyal érintett termékkör tekintetében – szándékosan jogosulatlanul rendelt és 
kifizetett támogatás összege a tárgyhónapban meghaladja az (4) bekezdés szerinti összeget, a 
támogatással történő rendelésre való jogosultságot – a (3) és (9) bekezdésben foglaltak mellett 
– legfeljebb 2 évre fel kell függeszteni." 
 

T/15641/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 12. §-ában az Ebtv. 38. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /12. § Az Ebtv. 38. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Amennyiben a kiszolgáltató, forgalmazó vagy az ellátást nyújtó a támogatás 
elszámolására vonatkozó előírásokat két éven belül ismételten megszegi, vagy az [ezáltal] 
ezen előírások megszegése következtében kifizetett támogatás összege meghaladja a külön 
jogszabályban foglalt mértéket, a támogatással történő kiszolgáltatásra, forgalmazásra, illetve 
ellátás nyújtására jogosító szerződést a MEP felmondja. Az érintett kiszolgáltatóval, 
forgalmazóval és az ellátás nyújtójával, illetve azok jogutódjával új szerződés a felmondástól 
számított egy évig nem köthető." 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

20.  Kárpáti Zsuzsa képviselő a törvényjavaslat 13. §-ában az Ebtv. 38/B. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 

 VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság 2005. május 4-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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21.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában az Ebtv. 50. § (1)-(2) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 "14. § Az Ebtv. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „50. § (1) [Az OEP] A lakhely szerint illetékes MEP igazgatója – az E. Alap éves 
költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból akkor engedélyezheti a 
terhességi-gyermekágyi segélynek, a gyermekgondozási díjnak és a táppénznek a biztosított 
részére történő folyósítását, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem 
rendelkezik. [Az OEP] A lakhely szerint illetékes MEP igazgatója a biztosítási jogviszony 
megszűnését követő 90 napon át járó táppénz folyósítását legfeljebb 90 nappal 
méltányosságból meghosszabbíthatja. 
 
 (2) [Az OEP] A lakhely szerint illetékes MEP igazgatója méltányosságból a 
biztosítottat indokolt esetben segélyben részesítheti.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Szociális biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

22.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Gógl Árpád és Horváthné Stukics 
Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 17. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "17. § [Az Ebtv. a következő 68/B. §-sal egészül ki: 
 
 „68/B. § A biztosított köteles megtéríteni a neki felróható módon jogalap nélkül 
igénybevett, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás után folyósított 
támogatás összegét, közgyógyellátás jogcímen történő rendelés esetén pedig a 
közgyógyellátás jogcímcsoport előirányzatból finanszírozott összeget is, ha arra a 38/B. § 
alapján lefolytatott eljárást követően írásban kötelezték.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

23.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 18. § (3) bekezdésében az Ebtv. 70. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Az Ebtv. 70. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „(5) A 68. §-on alapuló fizetési meghagyást és a 68/B. §-on alapuló határozatot az 
ellátásban részesült személy lakóhelye szerint illetékes MEP[, a 68/B. §-on alapuló 
határozatot pedig annak szakigazgatási egysége] hozza.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

24.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdésében az Ebtv. 83. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását, valamint új v) ponttal javasolják kiegészíteni: 
 
 "(3) Az Ebtv. 83. §-ának (2) bekezdése a következő u)-v) ponttal egészül ki: 
 
 /Felhatalmazást kap a Kormány/ 
 
 „u) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás támogatással 
történő rendelésére, illetőleg támogatással történő kiszolgáltatásra, forgalmazásra, vagy 
gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására jogosító szerződésekre vonatkozó 
szabályok,
 
 v) a 37. § (1) bekezdése szerinti megtérítésre vonatkozó részletes szabályok” 
 
 /meghatározására./" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdésében az Ebtv. 83. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását, valamint új v) ponttal javasolják kiegészíteni: 
 
 "(3) Az Ebtv. 83. §-ának (2) bekezdése a következő u)-v) ponttal egészül ki: 
 
 /Felhatalmazást kap a Kormány/ 
 
 „u) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás támogatással 
történő rendelésére, illetőleg támogatással történő kiszolgáltatásra, forgalmazásra, vagy 
gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására jogosító szerződésekre vonatkozó 
szabályok, 
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 v) az egészségügyi ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással 
kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök körének és az ezek kiszolgáltatására jogosult 
egészségügyi szolgáltatók körének” 
 
 /meghatározására./" 
 

T/15641/32/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 28. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/32/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Szociális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

26.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdésében az Ebtv. 83. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását, valamint új v) ponttal javasolják kiegészíteni: 
 
 "(3) Az Ebtv. 83. §-ának (2) bekezdése a következő u)-v) ponttal egészül ki: 
 
 /Felhatalmazást kap a Kormány/ 
 
 „u) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás támogatással 
történő rendelésére, illetőleg támogatással történő kiszolgáltatásra, forgalmazásra, vagy 
gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására jogosító szerződésekre vonatkozó 
szabályok, 
 
 v) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás árához nyújtott 
társadalombiztosítási támogatás elszámolására és folyósítására vonatkozó szabályok” 
 
 /meghatározására./" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

27.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Gógl Árpád és Horváthné Stukics 
Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 21. § (4)-(5) bekezdéseiben az Ebtv. 83. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(4) Az Ebtv. 83. §-a (3) bekezdésének felvezető mondata és a)-b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
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 „(3) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy [a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben] rendeletben határozza meg 
 
 a) a támogatott gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátások körét, az árukhoz 
nyújtott támogatás alapját és mértékét, továbbá a gyógyászati segédeszközök javítási díjához 
nyújtott támogatás alapját, 
 
 b) a társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök 
körét, valamint a kölcsönzési díjhoz nyújtott támogatás alapját és mértékét,” 
 
 (5) Az Ebtv. 83. §-ának (3) bekezdése a következő e)-f) ponttal egészül ki:  
 
 /Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy [a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben] rendeletben határozza meg/ 
 
 „e) a biztosítottnak a gyógyászati segédeszköz ára után járó támogatás betegségtől 
függő keretösszegben történő megállapítására vonatkozó szabályokat, 
 
 f) azon egészségügyi szolgáltatók körét, amelyek ellátás nyújtása során gyógyászati 
segédeszközök társadalombiztosítási támogatással történő kiszolgáltatására jogosultak, 
valamint az általuk kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök körét.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 21. § (5) bekezdésében az Ebtv. 83. § (3) bekezdése f) 
pontjának az elhagyását javasolják: 
 
 "(5) Az Ebtv. 83. §-ának (3) bekezdése a következő e)[-f)] ponttal egészül ki: 
 
 /Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben rendeletben határozza meg/ 
 
 „e) a biztosítottnak a gyógyászati segédeszköz ára után járó támogatás betegségtől 
függő keretösszegben történő megállapítására vonatkozó szabályokat[,] 
 
 [f) azon egészségügyi szolgáltatók körét, amelyek ellátás nyújtása során 
gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatással történő kiszolgáltatására 
jogosultak, valamint az általuk kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök körét].”" 
 

T/15641/32/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/32/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Szociális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

29.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 21. § (5) bekezdésében az Ebtv. 
83. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) Az Ebtv. 83. §-ának (3) bekezdése a következő e)-f) ponttal egészül ki:  
 
 /Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben rendeletben határozza meg/ 
 
 „e) a biztosítottnak a gyógyászati segédeszköz ára után járó támogatás betegségtől 
függő keretösszeg[ben]ét [történő megállapítására vonatkozó szabályokat], 
 
 f) azon egészségügyi szolgáltatók körét, amelyek ellátás nyújtása során gyógyászati 
segédeszközök társadalombiztosítási támogatással történő kiszolgáltatására jogosultak, a 
kiszolgáltatáshoz szükséges feltételeket, valamint az általuk kiszolgáltatható gyógyászati 
segédeszközök körét.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

30.  Kárpáti Zsuzsa képviselő a törvényjavaslat 21. § (8) bekezdésében az Ebtv. 83. 
§ (4) bekezdését új y) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 "(8) Az Ebtv. 83. §-a (4) bekezdése a következő u)[-x)]y) ponttal egészül ki:” 
 
 /Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy rendeletben határozza meg/ 
 
 „x) szenvedélybetegségek esetén a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető 
rehabilitációs ellátások körét, 
 
 y) a felírásra jogosult szakdolgozók körét, a szakdolgozó által felírható gyógyászati 
segédeszközök körét, a felírás módját.” 
 

T/15641/23. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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31.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslatot új 26. §-sal, az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 
törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. § (2) bekezdés módosításával javasolja kiegészíteni (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "26. § Az Eüak. 15. §-ának (2) bekezdése utolsó mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„Az ÁNTSZ városi intézete közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva 
– az AIDS megbetegedés és a HIV fertőzés kivételével – kérheti az érintett személyazonosító 
adatait." 
 

Az Egészségügyi biz. - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító 
javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/15641/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

32.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Gógl Árpád és Horváthné Stukics 
Erzsébet, valamint dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes 
Éva képviselők a törvényjavaslat 26. §-ában az Eüak. 16. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /26. § Az Eüak. 16. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szerv az (1) 
bekezdés szerint hozzá beérkezett adatok alapján a veleszületett fejlődési rendellenességek 
feltárása céljából, azok megelőzése érdekében elkészített kérdőívet megküldi a gondozást 
végző területi védőnő számára, aki azt a törvényes képviselő önkéntes tájékoztatása alapján 
kitölti, és visszaküldi a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása részére." 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/13. számú és a T/15641/35. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Szociális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

33.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 28. §-ának – az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 59. § (4) bekezdés b) pontjának – az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "28. § [Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 
59. §-ának (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
 
 /Az egészségügyi hatóság külön rendelkezése nélkül is HIV ellenanyag vizsgálatnak 
köteles magát alávetni, illetve ilyen célú vizsgálatot a levett vizsgálati anyagból eltűrni/ 
 
 „g) akit külön törvény szerint erre köteleztek.”]" 
 



-  18  - 

Indokolás: Lásd a T/15641/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

34.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Gógl Árpád és Horváthné Stukics 
Erzsébet, valamint Lezsák Sándor képviselők a törvényjavaslat 29. §-ának az elhagyását 
javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "29. § [Az Eütv. a következő 149/E. §-sal egészül ki: 
 
 „149/E. § (1) A 149/A-149/D. §-ban foglaltak szerinti regionális egészségügyi 
tanácsnak 2005. augusztus 31-éig kell megalakulnia azon egészségügyi régióban, ahol 
ilyen elnevezésű szervezet még nem működik. A már működő regionális egészségügyi 
tanácsok ellátják a 149/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat.  
 
 (2) 2007. január 1-jétől valamennyi egészségügyi régióban a 149/A-149/D. §-ban 
foglaltaknak megfelelő regionális egészségügyi tanácsnak kell működnie, ezt követően 
más szervezetek a regionális egészségügyi tanács elnevezést nem használhatják.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/16. számú és a T/15641/39. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

35.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Gógl Árpád és Horváthné Stukics 
Erzsébet, valamint Lezsák Sándor képviselők a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésének az 
elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "31. § [(1) Az Eütv. 247. §-a (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
 
 /(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 „g) az ellátást nyújtó orvos megválasztására vonatkozó szabályokat” 
 
 /rendeletben megállapítsa./]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/14. számú és a T/15641/40. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Szociális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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36.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 31. §-át új (4) bekezdéssel – az Eütv. 247. § (3) bekezdését 
érintően – javasolják kiegészíteni: 
 
 "(4) Az Eütv. 247. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) Felhatalmazást kap 
 
 a) az igazságügyi miniszter, valamint a belügyminiszter, hogy – az egészségügyi 
miniszterrel egyetértésben – a fogvatartottak egészségügyi ellátására vonatkozó szabályokat, 
 
 b) az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter, hogy az ittas személyek kijózanítás 
céljából az illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításának szabályait 
 
 rendeletben állapítsa meg.”" 
 

Megjegyzés: 2005. január 1-jei hatállyal a törvény 247. §-a új (3) bekezdéssel egészült ki, így a 
fogvatartottak egészségügyi ellátási szabályainak megalkotására vonatkozó felhatalmazást a törvény 247. § 
(4) bekezdése tartalmazza. 

 
Indokolás: Lásd a T/15641/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

37.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésében az 
egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények 
módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Eszt.) 4. § (1) bekezdése 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "34. § (1) Az Eszt. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A helyi önkormányzat a 2. § szerinti egészségügyi szakellátási kötelezettsége 
mértékét a szolgáltatói kapacitások tartós kihasználatlansága esetén – az egészségügyi 
szolgáltató egyetértésével – csökkentheti, illetve szakmai összetételét megváltoztathatja, 
amennyiben 
 
 a) járóbeteg-szakellátás esetén az egy rendelési órára jutó esetek száma az adott 
szakma vonatkozásában az előző év átlagában legalább 20 százalékkal alacsonyabb az 
országos átlagnál, 
 
 b) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén az ágykihasználtság az adott szakma 
vonatkozásában az előző év átlagában legalább 20 százalékkal alacsonyabb az országos 
átlagnál.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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38.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésében az Eszt. 4. 
§ (1) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "34. § (1) Az Eszt. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A helyi önkormányzat a 2. § szerinti egészségügyi szakellátási kötelezettsége 
mértékét a szolgáltatói kapacitások tartós kihasználatlansága esetén csökkentheti, illetve 
szakmai összetételét megváltoztathatja, amennyiben 
 
 a) járóbeteg-szakellátás esetén az egy rendelési órára jutó esetek száma az adott 
szakma vonatkozásában az előző év átlagában legalább 20 százalékkal alacsonyabb az 
országos átlagnál, 
 
 b) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén – a fertőző és sürgősségi osztály kivételével 
– az ágykihasználtság az adott szakma vonatkozásában az előző év átlagában legalább 20 
százalékkal alacsonyabb az országos átlagnál.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

39.  Dr. Csáky András, továbbá Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Gógl 
Árpád és Horváthné Stukics Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 35. §-ának az 
elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "35. § [A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 
kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 24. §-a a következő b) ponttal egészül 
ki, egyidejűleg a jelenlegi b)-j) pontjának jelölése c)-k) pontra módosul: 
 
 /A TAJ szám továbbítására jogosultak:/ 
 
 „b) az OEP és igazgatási szervei az egészségügyi ellátóhálózat szervei részére az 
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján,”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/5. számú és a T/15641/12. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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40.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 35. §-ában a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 24. § b) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /35. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 
kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 24. §-a a következő b) ponttal egészül ki, 
egyidejűleg a jelenlegi b)-j) pontjának jelölése c)-k) pontra módosul: 
 
 /A TAJ szám továbbítására jogosultak:// 
 
 "b) az OEP és igazgatási szervei az egészségügyi ellátóhálózat szervei részére [az 
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján] feladatkörükben, 
külön törvényben meghatározott esetben," 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

41.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslatot új 37. §-sal, az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. 
törvény (a továbbiakban: Ét.) 13. § (2) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "37. § Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Ét.) 13. 
§-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, a § jelenlegi szövege pedig (1) bekezdésre 
változik: 
 
 „(2) Az élelmiszer-ellenőrző hatóság köteles értesíteni az élelmiszer-vállalkozás 
telephelye szerint területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárt, amennyiben a 
hatósági élelmiszer-ellenőrzés során megállapítja, hogy az élelmiszer-vállalkozás e törvény 
hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben valamely személy betegségéért, 
keresőképtelenségéért, munkaképesség-csökkenéséért vagy haláláért felelőssé tehető." 
 

T/15641/34/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 44. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/34/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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42.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 37. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(5) Az Ebtv. 30. §-a, 31-33. §-a és a 33/A. §-a alapján e törvény hatálybalépésekor 
már megkötött szerződéseknek – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – legkésőbb e törvény 
hatálybalépését követő negyedik hónap első napjától, a (3) bekezdés tekintetében pedig 
legkésőbb 2006. április 1-jétől kell az e törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelnie 
[azzal, hogy ezen szerződések tekintetében az Ebtv. 31. § (6)-(7) bekezdésének e törvény 
5. §-ának (3) bekezdése által megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését 
követő negyedik hónap első napjától kell alkalmazni]." 
 

T/15641/36/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 7., 11., 12., 13., 14. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/36/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

43.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 37. § (10) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(10) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Eütv. 26. §-a (2) bekezdésének c) 
pontjában, 56. §-ának (4) bekezdésében, 57. §-ának (2) és (3) bekezdésében 59. §-ának (2) és 
(3) bekezdésében, 62. §-ának (3) bekezdésében, 63. §-ának (2) bekezdésében, 65. §-ának (1) 
bekezdésében, 68. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 71. §-ának (1) bekezdésében, 115. §-ának 
(5) és (6) bekezdésében, 116. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 117. §-ának (1) és (3) 
bekezdésében, 118. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 124. §-ának (7) bekezdésében, 147. §-a 
(1) bekezdésének a) pontjában, 149. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és (3) bekezdésében, 
150. §-át megelőző alcímben, 150. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 158. §-ának (2) 
bekezdésében, 159. §-a (5) bekezdésének c) pontjában és (6) bekezdésében, 169. §-ának (1) 
bekezdésében, 170. §-ának (3) bekezdésében, [176. §-ának (3) bekezdésében,] 186. §-ának 
(1) és (5)-(6) bekezdésében, 195. §-ának (3) bekezdésében, 203. §-ának (5) bekezdésében, 
204. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 212. §-ának (1) bekezdésében, 223. §-ának (6) 
bekezdésében, 228. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 229. §-ának (3) bekezdésében, 232. §-
ának (1) és (2) bekezdésében, 238. §-ának (3) bekezdésében, 241. §-ának (1) bekezdésében az 
„egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyi 
miniszter” szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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44.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa és dr. Mézes Éva 
képviselők a törvényjavaslat 37. § (12) bekezdése g) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /(12) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 
 "g) az [élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény] Ét. 8. §-ának (2) 
bekezdésében „a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézetének” szövegrész helyébe „az Országos Élelmiszerbiztonsági és 
Táplálkozástudományi Intézet” szövegrész" 
 

T/15641/34/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 41. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/34/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. május 5. 
 
 
 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi 
 bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 
 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi 

bizottság elnöke 
 
 
 


