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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/15641/42-51. 
számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
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1.  Dr. Bartha László képviselő – kapcsolódva Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, 
dr. Gógl Árpád és Horváthné Stukics Erzsébet képviselők T/15641/17. számú módosító 
indítványához (T/15641/41. számú ajánlás 3. pontja) – a törvényjavaslat 3. §-ában a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 
30. §-át a követkőző (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /3. § Az Ebtv. 30. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az (1) bekezdésben foglalt felelősség- és minőségbiztosítás megkötéséhez a 
központi költségvetés biztosítja a fedezetet." 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

2.  Az Egészségügyi bizottság 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 irányuló jogviszonyban gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz 
gyártóval, forgalmazóval, nagykereskedővel, illetve rendelkezik-e a gyógyszer vagy 
gyógyászati segédeszköz gyártó, forgalmazó, nagykereskedő felett jelentős befolyást biztosító 
tulajdoni hányaddal. A gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz ismertető tevékenység 
végzésére irányuló jogviszonyban álló, vagy jelentős befolyást biztosító tulajdoni hányaddal 
rendelkező orvos kizárólag külön jogszabályban foglalt esetben jogosult gyógyszer, illetve 
gyógyászati segédeszköz rendelésére." 
 

T/15641/48/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/48/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésében az Ebtv. 32. § 
(3) és (5) bekezdéseinek 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 irányuló jogviszonyban gyógyszer[,] vagy gyógyászati segédeszköz 
gyártóval, forgalmazóval, nagykereskedővel. A gyógyszer[,] vagy gyógyászati segédeszköz 
ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló orvos 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, amennyiben az 
orvos 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, 
amennyiben az orvos megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek." 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/47/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 9. §-ában az Ebtv. 34. § (1) 
bekezdése f) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /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 szolgáltatások [teljesítmény egységének] teljesítményegységének mennyiségén," 
 
 /alapuló rendszerben történik./ 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/47/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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5.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. §-ában az Ebtv. 37. § (1) 
bekezdése ae) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ebtv. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „37. § (1) Az egészségügyi szolgáltató megtéríti/ 
 
 "ae) az egészségügyi szolgáltató[,] vagy beutalásra jogosult orvosa nem a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően járt el az egészségügyi szolgáltatások rendelésénél," 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/47/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. §-ában az Ebtv. 37. § (6)-(7) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ebtv. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) Amennyiben a 32. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban meghatározott 
jogviszonyban álló, illetve tulajdoni hányaddal rendelkező orvos által – az ezen 
[jogviszonnyal] nyilatkozatban foglaltakkal 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. 
 
 (7) Amennyiben a 32. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban meghatározott 
jogviszonyban álló, illetve tulajdoni hányaddal rendelkező orvos által – az ezen 
[jogviszonnyal] nyilatkozatban foglaltakkal érintett termékkör tekintetében – szándékosan 
jogosulatlanul rendelt és kifizetett támogatás összege egy éven belül meghaladja a (4) 
bekezdés szerinti összeg ötszörösét, a (3) és (9) bekezdésben foglaltak mellett a támogatással 
történő rendelésre jogosító szerződést fel kell mondani." 
 

T/15641/48/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/48/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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7.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. §-ában az Ebtv. 37. § (8) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ebtv. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató az általa[,] vagy a támogatással történő 
rendelésre jogosult orvosa által a rendelésre vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások 
megszegésével rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás után 
folyósított társadalombiztosítási támogatás összegét megtéríti." 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/47/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

8.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 13. §-ában az Ebtv. 38/B. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /13. § Az Ebtv. a következő 38/B. §-sal és azt megelőzően az alábbi alcímmel egészül 
ki: 
 

„Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének ellenőrzése/ 
 
 "(5) Az adategyeztetés során az OEP, illetve a MEP a 36. § (2)-(3) és (5) bekezdésben 
foglaltak [figyelembe vételével] figyelembevételével jár el." 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/47/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

9.  Dr. Csáky András képviselő – kapcsolódva T/15641/10. számú módosító 
indítványához (T/15641/41. számú ajánlás 21. pontja) –a törvényjavaslat 14. §-ában az Ebtv. 
50. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "14. § Az Ebtv. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „50. § (1) [Az OEP] A lakhely szerint illetékes MEP igazgatójának javaslatára, az 
OEP főigazgatója – 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 igazgatójának javaslatára, az OEP főigazgatója, a biztosítási jogviszony 
megszűnését követő 90 napon át járó táppénz folyósítását legfeljebb 90 nappal 
méltányosságból meghosszabbíthatja. 
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 (2) [Az OEP] A lakhely szerint illetékes MEP igazgatójának javaslatára, az OEP 
főigazgatója méltányosságból a biztosítottat indokolt esetben segélyben részesítheti.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

10.  Dr. Csáky András képviselő – kapcsolódva T/15641/8. számú módosító 
indítványához (T/15641/41. számú ajánlás 29. pontja) – a törvényjavaslat 21. § (5) 
bekezdésében az Ebtv. 83. § (3) bekezdése f) pontjának 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 keretösszegben 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/15641/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

11.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 21. § (8) bekezdésében az Ebtv. 83. 
§ (4) bekezdését új v) ponttal javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a pontok 
jelölése értelemszerűen x)-z) pontra változik): 
 
 /(8) Az Ebtv. 83. §-a (4) bekezdése a következő u)–[x)]z) ponttal egészül ki: 
 
 /Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy rendeletben határozza meg// 
 
 "v) az egyes gyógyászati segédeszközök egészségügyi ellátás keretében történő 
kiszolgáltatásának szakmai feltételeit," 
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Megjegyzés: A módosító javaslat felvezető szövegét jogtechnikailag pontosítottuk. 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 31. §-át új (4) bekezdéssel, az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. § (4) 
bekezdésével javasolja kiegészíteni: 
 
 "(4) Az Eütv. 247. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(4) 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.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13.  Dr. Csáky András képviselő – kapcsolódva T/15641/7. számú módosító 
indítványához (T/15641/41. számú ajánlás 37. pontja) –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 szakmai véleményének kikérését követően – 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, 
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 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/15641/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14.  Dr. Csáky András képviselő – kapcsolódva T/15641/6. számú módosító 
indítványához (T/15641/41. számú ajánlás 38. pontja) – a törvényjavaslat 34. § (1) 
bekezdésében az Eszt. 4. § (1) bekezdés 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 osztály kivételével – az 
ágykihasználtság az adott szakma vonatkozásában az előző év átlagában legalább 20 
százalékkal alacsonyabb az országos átlagnál.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 37. § (12) bekezdését új b) ponttal 
javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /(12) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 
 "b) az Eütv. 146/B. §-ának (3) bekezdésében az „egyetértésével – költségvetési 
szervnél a gyógyintézet vezetője, egyetemi klinikánál” szövegrész helyébe az „egyetértése 
után – egyetemi klinikánál" szövegrész," 
 
 /lép./ 
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Indokolás: Lásd a T/15641/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

16.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 37. § (12) bekezdése d) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(12) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 
 "d) az Eütv. 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] EGT-állampolgárságú, hazai oktatási 
intézményben nem magyar nyelvű képzés során szakképesítést szerzett személy” szövegrész," 
 

Indokolás: Lásd a T/15641/47/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. május 19. 
 
 
 
 

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 
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