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A Házszabály 102. §-ának (1) bekezdése alapján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII . törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények
módosításáról szóló T/15641 . számú törvényjavaslathoz a bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 37 . §-ának (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(12) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg
a) az Eüty. 3 . §-ának e) pontjában a „gyógyfürdőellátásokkal" szövegrész helyébe

„gyógyászati ellátásokkal" szövegrész,
b) az Eüty.146/B.$-ának (3) bekezdésében az „egyetértésével-költségvetési

szervnél a gyógyintézet vezetője, egyetemi klinikánál" szövegrész helyébe az
„egyetértése után- egyetemi klinikánál" szövegrész,

[bjc) az Eüty . 247. §-ának (4) bekezdésében az „egészségügyi, szociális és
családügyi miniszterrel" szövegrész helyébe az „egészségügyi miniszterrel" szövegrész,

[c]d) az Eüak. 3. §-ának c) pontjában és az 5 . §-a (2) bekezdésének d) pontjában a
„gyógyfürdőellátások" szövegrész helyébe a „gyógyászati ellátások" szövegrész,

[d]e) az Eüty . 112. §-ának (7) bekezdésében a „valamint hazai oktatási
intézményben nem magyar nyelvű képzés során szakképesítést szerzett személy"
szövegrész helyébe a „valamint a nem EGT állampolgárságú, hazai oktatási
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intézményben nem magyar nyelvű képzés során szakképesítést szerzett személy"
szövegrész,

[e]f) a Gyty. 4. §-ában az „E törvény és végrehajtási rendeletei alkalmazásában :"
szövegrész helyébe az „E törvény alkalmazásában:" szövegrész,

[f]g) az Eszt . 2 . §-ának (1) bekezdésében a „2001 . január 1 . napján" szövegrész
helyébe a „2001 . január 1 . napján, valamint az azt követően" szövegrész,

[g]h) az élelmiszerekről szóló 2003 . évi LXXXII . törvény 8. §-ának (2)
bekezdésében „a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés-
és Táplálkozástudományi Intézetének" szövegrész helyébe „az Országos
Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet" szövegrész

lép."

Indokolás :

Az egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV. törvénynek a regionális egészségügyi
tanácsokra vonatkozó - 2005. január 1-jén hatályba lépett - szabályaival összhangba kell
hozni a régió területén működő gyógyintézet szakmai tervének megalkotásával és
jóváhagyásával kapcsolatos eljárási szabályokat . Ennek keretében biztosítani kell, hogy
az önkormányzat a gyógyintézet fenntartójaként az ebből fakadó jogosítványait
gyakorolhassa, így jóváhagyhassa a gyógyintézet szakmai vezető testületének
egyetértésével készített szakmai tervet .

Budapest, 2005 . május 18.

Dr . Mézes Éva
alelnök
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