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v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/18093/41. számú ajánlással!) 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, 
kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), valamint a 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság) 
megvitatta az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/18093. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T18093/42-55. számú 
kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 A T/18093/27., 28., 29., 30., 32., 34., 36., 37., 42/1-2., 46., számú módosító javaslatot az 

Előterjesztője visszavonta! 
 
 A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a módosító javaslatokról a 2005. december 8-

ai, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság a módosító indítványokról pedig 
2005. december 12-i ülésnapján foglal állást. 

 
Az ajánlásban használt rövidítések: 
 
Eütv.: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
Eüak.: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény  
Jöt.: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII. törvény 

T18093kie.doc 



 2

Gyvt.: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 
Nvt.: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 
 

I. 
 

1.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslatot új 4. §-sal – az Eütv. 58. §-a (7) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 A T/18093/42/1. sz. módosító indítvány az Egészségügyi biz. ülésén VISSZAVONVA! 
 
 

2. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslatot új 4. §-sal – az Eütv. 58. §-a (7) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 „4. § Az Eütv. 58. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(7) Ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával összefüggésben súlyos 
egészségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal, őt, illetve általa eltartott hozzátartozóját 
az állam kártalanítja.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/54/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Tárca álláspontja: egyetért 

 
 

3.  Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva saját T/18093/35. számú módosító 
javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslatot az Eütv. 166. § (1) 
bekezdése e) pontját érintően az alábbi új 8. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 „8. § Az Eütv. 166. §-ának (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: 
 
 „/Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként (a továbbiakban: reprodukciós 
eljárás)/ 

e) dajkaterhesség,” ” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/18093/35/1-es módosító indítvánnyal  
(a T/18093/41. számú részletes ajánlás 7. pontja). 

 
Indokolás: Lásd a T/18093/45/1. sz. módosító javaslat 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. 
Czinege Imre és dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva dr. Újhegyi István, Török Zsolt és dr. 
Mézes Éva képviselő T/18093/8/1. számú módosító javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 9. 
pontja) - a törvényjavaslatot új 8. §-sal, egyidejűleg az Eütv. 165. §-át új c)-d) pontokkal 
javasolja kiegészíteni: 
 
 „8. § Az Eütv. 165. §-a következő új c) –d) pontokkal egészül ki: 
 
 [E fejezet alkalmazásában] 
  
 „c) egyedülállóvá vált nő: az a nő, akinek házastársi (élettársi) kapcsolata a reprodukciós 
eljárás megkezdését követően szűnt meg; 
 d) egyedülálló nő: az a nagykorú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező magyar állampolgár, aki a reprodukciós eljárás megkezdésekor nem áll házastársi, 
élettársi kapcsolatban.”” 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. és 20. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18093/51/1. sz. módosító javaslat 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. 
Czinege Imre és dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva dr. Újhegyi István, Török Zsolt és dr. 
Mézes Éva képviselő T/18093/8/1. számú módosító javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 9. 
pontja) - a törvényjavaslatot új 9. §-sal, egyidejűleg az Eütv. 167. §-át új (4) bekezdéssel – 
javasolja kiegészíteni: 
 

„9. § Az Eütv. 167. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 
(4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul: 
 
 „(4) Egyedülálló nő esetében a külön jogszabály szerinti reprodukciós eljárás akkor 
végezhető el, amennyiben a nő életkora vagy egészségi állapota (meddőség) következtében 
gyermeket természetes úton nagy valószínűséggel nem vállalhat. A reprodukciós eljárás 
megkezdésére, a tájékoztatásra, a beleegyező nyilatkozatra e fejezet rendelkezései megfelelően 
irányadók.”” 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. és 20. pontjában ismertetett 
javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/18093/51/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6. Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva saját T/18093/35. számú módosító 
javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat új 11. §-ában az Eütv.-t 
új 183-184. §-okkal történő kiegészítését javasolja: 
 
 „11. § Az Eütv. az alábbi 183-184. §-okkal egészül ki: 
 

„Dajkaterhesség 
 

 183. § (1) Egymással házastársi, illetőleg élettársi kapcsolatban álló mindkét személy 
ivarsejtjeiből testen kívül létrehozott embrió más nő (a továbbiakban: dajkaanya) méhébe – a 
létrehozó pár érdekében történő kihordás céljából – abban az esetben ültethető be (dajkaterhesség), 
ha a petesejtet adó nő 

a) a terhesség kihordására testi adottsága folytán képtelen, vagy 

b) életét, illetve testi épségét a gyermek kihordása veszélyeztetné, vagy 

c) testébe történő beültetés esetén az embrióból egészséges gyermek nagy valószínűséggel 
nem születne. 

 (2) Dajkaanya az a személy lehet, aki az ivarsejtjével embriót létrehozó személyek 
bármelyikével közeli hozzátartozói, vagy szoros érzelmi kapcsolatban áll, cselekvőképes, 
egészséges gyermek kihordására alkalmas és az embrió beültetésének időpontjában 25. életévét 
betöltötte, de 40. életévét még nem érte el és legalább egy élve született gyermeknek adott életet. 

 (3) Dajkaterhesség szakorvosi javaslatra, az egészségügyi miniszter rendeletében 
meghatározott, az ETT által kiadott engedély alapján alkalmazható. A beavatkozás elvégzése az 
embriót létrehozó házastársak (élettársak) együttes kérelmére, valamint a gyermeket kihordó nő 
általános beleegyező nyilatkozata alapján engedélyezhető. Amennyiben a gyermeket kihordó nő 
házastársi (élettársi) kapcsolatban áll, házastársa (élettársa) általános beleegyező nyilatkozata is 
szükséges az engedély kiadásához. 

 (4) A (3) bekezdés szerinti általános beleegyező nyilatkozatot teljes bizonyító erejű 
magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. 

 (5) Az (1) bekezdés szerinti eljárás végzése során a 168. § (2)-(5) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések irányadóak azzal, hogy a gyermek kihordását vállaló nőnek, valamint házastársának 
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(élettársának) a dajkaterhesség alkalmazásához adott általános beleegyező nyilatkozata a 
megfelelő tájékoztatás alapján, az egészségügyi beavatkozás megkezdését megelőzően tett 
beleegyező nyilatkozatát nem pótolja. 

 (6) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a dajkaterhesség engedélyezésére 
jogosult szervet, az engedélyezésének alapjául szolgáló egészségügyi indikációk körét, valamint a 
hozzá kapcsolódó beavatkozások elvégzésének szakmai feltételeit rendeletében meghatározza. 

 184. § (1) Más személyek ivarsejtjeiből származó embrió kihordásáért ellenérték nem 
kérhető, illetőleg nem adható. 

 (2) A dajkaterhesség alkalmazására, illetőleg igénybevételére ösztönző reklám közzététele, 
valamint az eljárás bármilyen módon történő népszerűsítése tilos. 

 (3) A dajkaterhességből született gyermeket azon személyek vér szerinti gyermekének kell 
tekinteni, akiktől az embriót létrehozó ivarsejtek származnak.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/45/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.  Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva saját T/18093/38/1. számú módosító 
javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslatot az Eüak. 2. § a) 
pontját érintően új 21. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 

„21. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 2. §-ának a) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:

 
[E törvény hatálya kiterjed] 
 
„a) minden egészségügyi ellátást nyújtó, valamint annak szakmai felügyeletét, 

ellenőrzését  végző szervezetre és természetes személyre, továbbá az irányított betegellátás 
szervezését végző szervezetre (a továbbiakban: egészségügyi ellátóhálózat), valamint 
minden olyan jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és 
természetes személyre, amely vagy aki egészségügyi és személyazonosító adatot kezel (a 
továbbiakban: egyéb adatkezelő szerv),”” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/18093/38/1-es módosító indítvánnyal  
(a T/18093/41. számú részletes ajánlás 24. pontja). 

 
Indokolás: Lásd a T/18093/44/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva saját T/18093/38/2. számú módosító 
javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 21. §-ának a következő 
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

„21. § 
 

(1) Az [egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:] Eüak.[)] 3. §-ának i) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[E törvény alkalmazásában] 
 
„i) adatkezelő: a betegellátó, az intézményvezető, az adatvédelmi felelős, továbbá 

közegészségügyi-járványügyi közérdekből az 5. § (3) bekezdése szerinti tisztiorvos, illetve 
közegészségügyi felügyelő, valamint az n) pont szerinti [külön jogszabály szerinti] 
ellátásszervező, továbbá a 22. § szerinti esetekben az ott meghatározottak szerint, az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint ezek 
igazgatási szervei (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási igazgatási szervek) és az 
egészségügyi adatok nélkül, a 3. § b) pontjában meghatározott személyazonosító adat tekintetében 
– az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 5. § (1) 
bekezdés e) pontjában meghatározott feladat ellátása érdekében – az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ).” 

 
(2) Az Eüak. 3. §-a az alábbi n) ponttal egészül ki: 
 
„n) ellátásszervező: az irányított betegellátás szervezésére vállalkozó egészségügyi 

szolgáltató.””
 

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/18093/38/2-es módosító indítvánnyal  
(a T/18093/41. számú részletes ajánlás 26. pontja). 

 
Indokolás: Lásd a T/18093/44/2. sz. módosító javaslat 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva saját T/18093/38/3. számú módosító 
javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 28. pontja) - a törvényjavaslat 23. § (1) bekezdésében 
az Eüak. 5. § (1) bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
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/23. (1) Az Eüak. 5. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:/ 

 
[Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat 

kezelésére – amennyiben e törvény másként nem rendelkezik – jogosult] 
 
„d) [a külön jogszabályban meghatározott] az ellátásszervező adatelemzéssel 

megbízott alkalmazottja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/44/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

10. Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva saját T/18093/31. számú módosító 
javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 24. §-át új (1) 
bekezdéssel - az Eüak. 15. § (2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 A T/18093/46. sz. módosító indítvány az Egészségügyi biz. ülésén VISSZAVONVA! 
 
 

11. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő 
- kapcsolódva dr. Mézes Éva T/18093/31. számú módosító javaslatához (a T/18093/41. sz. 
ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 24. §-át új (1) bekezdéssel - az Eüak. 15. § (2) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 „24. § (1) Az Eüak. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Az 1. számú mellékletben nem szereplő fertőző, illetve az 1. számú melléklet B) 
pontjában felsorolt betegségek előfordulása esetén a betegellátó személyazonosító adatok nélkül 
csak az egészségügyi adatokat jelentheti az ÁNTSZ - (1) bekezdés szerint illetékes - intézetének. 
Az ÁNTSZ városi intézete közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva – az anonim 
szűrővizsgálat keretében vizsgált HIV fertőzött és AIDS beteg kivételével – kérheti az érintett 
személyazonosító adatait.”” 

 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/52. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12. Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva saját T/18093/38/4. számú módosító 

javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 31. pontja) - a törvényjavaslat új 27. §-ában az Eüak. 
új 22/A-22/D. §-okkal történő kiegészítését javasolja: 
 

„27. § 
 

Az Eüak. a 22. §-t követően a következő alcímmel és az azt követő 22/A-22/D. §-okkal 
egészül ki: 

 
„Az ellátásszervező adatkezelése 

 
22/A. §  Az ellátásszervező  a 22/B. § (1) bekezdésben meghatározott célból jogosult a 

22/B. § (2)-(3) bekezdése szerinti adatok kezelésére. 
 
 
22/B. § (1) Az ellátásszervező az alábbi célokból jogosult az egészségügyi és 

személyazonosító adatok kezelésére: 
 
a) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése; 
 
b) az ellátásszervező tevékenységével érintett lakosság egészségi állapotának nyomon 
követése és javítása; 
 
c) epidemiológiai vizsgálat elemzése; 
 
d) az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése és a költségek tervezése; 
 
e) statisztikai vizsgálat; 
 
f) az ellátásszervező szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek 
munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el. 
 
(2) Az ellátásszervező a következő személyazonosító adatokat kezelheti: TAJ szám, nem, 

születési idő, az elhalálozás időpontja. 
 
(3) Az ellátásszervező az egészségügyi adatok közül az irányított betegellátási rendszerbe 

bevont, alábbi ellátási formákhoz kapcsolódó adatokat kezeli (TAJ tételes elszámolású 
természetbeni ellátás igénybevételi adatok): 

 
a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
b) fogászati ellátás, 
c) gondozóintézeti gondozás, 
d) betegszállítás orvosi rendelvényre, 
e) járóbeteg-szakellátás, 
f) fekvőbeteg-szakellátás (aktív, krónikus), 
g) CT, MRI, 
h) művesekezelés, 
i) házi szakápolás, 
j) gyógyszertámogatás (kivéve: speciális beszerzésű gyógyszerkiadás), 
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k) gyógyászati segédeszköz támogatás, 
l) gyógyászati ellátás. 
 
(4) Az ellátásszervező részére a (2)-(3) bekezdés szerinti adatokat az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár adja át. Az ellátásszervező részére történő adattovábbítás 
lehetőségéről az érintettet tájékoztatni kell. E tájékoztatásnak ki kell terjednie az adattovábbításra 
vonatkozó tiltakozás lehetőségére is. 

 
(5) Amennyiben az ellátásszervező tevékenységével érintett betegre vonatkozó adat 

kiadását a beteget vagy az egészségügyi szolgáltatót érintő közigazgatási, szabálysértési, 
ügyészségi, bírósági eljárás vagy az érintett nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, 
munkavégzésre való alkalmasságának megállapítása, egyéb alkalmasság megállapítása céljából 
kérik, úgy az ellátásszervező az adatokat közvetlenül nem adhatja ki, hanem az adatkiadást kérőt 
az adatok elsődleges felvételét végző egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.  

 
 (6) Az ellátásszervezőnek az érintetteket levélben kell tájékoztatni az ellátásszervező 
adatkezeléséről, az adatkezelésre vonatkozó lényeges szabályokról, és formanyomtatványon 
lehetőséget kell biztosítani, hogy nyilatkozhasson, amennyiben nem járul hozzá az adatainak 
kezeléséhez. 

 
22/C. § (1) A 22/B. § (2)-(3) bekezdés szerinti adatot az ellátásszervező adatelemzéssel 

megbízott alkalmazottja kezeli.
 
(2) A beteg kérésére az ellátásszervező az érintettről nyilvántartott egészségügyi és 

hozzájuk kapcsolódó személyes adatokról tájékoztatást ad, illetve a dokumentációba betekintést 
biztosít, továbbá kérelemre – a kérelmező költségére – másolatot köteles készíteni. 

 
(3) Az ellátásszervező az egészségügyi és a személyes adatokat az egészségügyi 

dokumentációra irányadó szabályok szerint köteles nyilvántartani és megsemmisíteni. Az 
ellátásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a nála keletkezett és nyilvántartott adatokat 
közjegyzői letétben 5 év időtartamra elhelyezi. 5 év elteltét követően a letétbe helyezett adatokat 
meg kell semmisíteni. 

 
(4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató az ellátásszervezői tevékenységet is ellátja, 

az e tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi és személyazonosító adatot az egészségügyi 
szolgáltató által nyilvántartott egyéb adattól elkülönítetten kezeli. 

 
22/D. § (1) Az ellátásszervező köteles külön adatvédelmi felelőst kinevezni, aki 
a) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 
b) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását; 
c) elkészíti az ellátásszervező belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot; 
d) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 
e) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 
 
(2) Az adatvédelmi felelős kijelölésére a 32. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti szabályok 

irányadók.”
 

Indokolás: Lásd a T/18093/44/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és dr. 
Czinege Imre képviselő - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, 
dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Nyúl István, dr. Kökény Mihály és dr. Tóth István képviselő 
T/18093/24/4. számú módosító javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 30. pontja) - a 
törvényjavaslat új 27. §-ában az Eüak. új alcímmel és 22/A-22/D. §-okkal történő 
kiegészítését javasolja: 
 

„27. § 
 
 Az Eüak.. a 22. §-t követően a következő alcímmel és az azt követő 22/A-22/D. §-okkal 
egészül ki: 

„Az ellátásszervező adatkezelése 
 
 22/A. § (1) Az ellátásszervező kizárólag a beteg írásbeli hozzájárulása alapján kezelheti 
a 22/B. § (1) bekezdésben meghatározott célból, a 22/B. § (2)-(3) bekezdése szerinti adatokat. 
 
 (2) A beteg írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát a háziorvos, annak megtételétől számított 
30 napon belül megküldi az ellátásszervezőnek.

 
 
 22/B. § (1) Az ellátásszervező az alábbi célokból jogosult az egészségügyi és 
személyazonosító adatok kezelésére: 

a) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése; 
b) az ellátásszervező tevékenységével érintett lakosság egészségi állapotának nyomon 

követése és javítása; 
c) epidemiológiai vizsgálat elemzése; 
d) az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése és a költségek tervezése; 
e) statisztikai vizsgálat; 
f) az ellátásszervező szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának 

elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el. 
 
 (2) Az ellátásszervező a következő személyazonosító adatokat kezelheti: TAJ szám, 
nem, születési idő, az elhalálozás időpontja. 
 
 (3) Az ellátásszervező az egészségügyi adatok közül az irányított betegellátási 
rendszerbe bevont, alábbi ellátási formákhoz kapcsolódó adatokat kezeli (TAJ tételes 
elszámolású természetbeni ellátás igénybevételi adatok): 

 
a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás (az eseti ellátás kivételével), 
b) fogászati ellátás, 
c) gondozóintézeti gondozás, 
d) betegszállítás orvosi rendelvényre, 
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e) járóbeteg-szakellátás, 
f) fekvőbeteg-szakellátás (aktív, krónikus), 
g) CT, MRI, 
h) művesekezelés, 
i) házi szakápolás, 
j) gyógyszertámogatás (kivéve: speciális beszerzésű gyógyszerkiadás), 
k) gyógyászati segédeszköz támogatás, 
l) gyógyászati ellátás. 

 
 (4) Az ellátásszervező részére a (2)-(3) bekezdés szerinti adatokat az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár adja át. 
 
 (5) Amennyiben az ellátásszervező tevékenységével érintett betegre vonatkozó adat 
kiadását a beteget vagy az egészségügyi szolgáltatót érintő közigazgatási, szabálysértési, 
ügyészségi, bírósági eljárás vagy az érintett nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, 
munkavégzésre való alkalmasságának megállapítása, egyéb alkalmasság megállapítása céljából 
kérik, úgy az ellátásszervező az adatokat közvetlenül nem adhatja ki, hanem az adatkiadást kérőt 
az adatok elsődleges felvételét végző egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.  
 
 22/C. § (1) A 22/B. § (2)-(3) bekezdés szerinti adatot az ellátásszervező adatelemzéssel 
megbízott alkalmazottja kezeli. 
 
 (2) A beteg kérésére az ellátásszervező az érintettről nyilvántartott egészségügyi és 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatokról tájékoztatást ad, illetve a dokumentációba betekintést 
biztosít, továbbá kérelemre – a kérelmező költségére – másolatot köteles készíteni.   
 
 (3) Az ellátásszervező az egészségügyi és személyes adatokat az egészségügyi 
dokumentációra irányadó szabályok szerint köteles nyilvántartani és megsemmisíteni. Az 
ellátásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a nála keletkezett és nyilvántartott adatokat 
közjegyzői letétben 5 év időtartamra elhelyezi. 5 év elteltét követően a letétbe helyezett adatokat 
meg kell semmisíteni. 
 
 (4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató az ellátásszervezői tevékenységet is ellátja, 
az e tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi és személyazonosító adatot az egészségügyi 
szolgáltató által nyilvántartott egyéb adattól elkülönítetten kezeli. 
 
 22./D.§ (1) Az ellátásszervező köteles külön adatvédelmi felelőst kinevezni, aki 
 a) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 
 b) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági 
követelményeknek a megtartását; 
 c) elkészíti az ellátásszervező belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot; 
 d) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 
 e) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 
 
 (2) Az adatvédelmi felelős kijelölésére a 32. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti 
szabályok irányadók.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/50. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

14. Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva saját T/18093/38/5. számú módosító 
javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 32. pontja) - a törvényjavaslat 28. §-ának az elhagyását 
javasolja: 
 

„[28. § 
 

 Az Eüak. a 32. §-át követően a következő alcímmel és 32/A.§-sal egészül ki: 
 

„Az ellátásszervező adatkezelése 
 
„32/A. § (1) Az ellátásszervező a 4. § (1) bekezdésének a)-c), továbbá 4. § (2) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott célokból a következő személyazonosító 
adatokat kezelheti: TAJ szám, nem, születési idő. 

(2) Az ellátásszervező az egészségügyi adatok közül – a külön jogszabály szerinti – 
irányított betegellátási rendszerbe bevont, alábbi ellátási formákhoz kapcsolódó adatokat 
kezeli (TAJ tételes elszámolású természetbeni ellátás igénybevételi adatok): 

 
a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
b) fogászati ellátás, 
c) gondozóintézeti gondozás, 
d) betegszállítás orvosi rendelvényre, 
e) járóbeteg-szakellátás, 
f) fekvőbeteg-szakellátás (aktív, krónikus), 
g) CT, MRI, 
h) művesekezelés, 
i) házi szakápolás, 
j) gyógyszertámogatás (kivéve: speciális beszerzésű gyógyszerkiadás), 
k) gyógyászati segédeszköz támogatás, 
l) gyógyászati ellátás. 

 
(3) Az ellátásszervező részére az (1)-(2) bekezdés szerinti adatokat az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár adja át. 
 
(4) Az (1) bekezdés szerinti adatot az ellátásszervező adatelemzéssel megbízott 

alkalmazottja kezeli. 
 
(5) A külön jogszabály szerinti ellátásszervező az egészségügyi és személyazonosító 

adatokat 5 évig kezelheti, ezt követően azokat meg kell semmisíteni. 
 

(6) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott 
ellátásszervezői tevékenységet is ellátja, az e tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi és 
személyazonosító adatot az egészségügyi szolgáltató által nyilvántartott egyéb adattól 
elkülönítetten kezeli.]” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/18093/38/5-es módosító indítvánnyal  
(a T/18093/41. számú részletes ajánlás 32. pontja). 

 
Indokolás: Lásd a T/18093/44/5. sz. módosító javaslat 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. 
Czinege Imre és dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva Dr. Frajna Imre képviselő 
T/18093/39. számú módosító javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 36. pontja) - a 
törvényjavaslat 30. §-ában az Nvt. 2. § (1) bekezdése e) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 „30. § A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2. §-a 
(2) bekezdésének a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, e bekezdés a következő d)-e) 
ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi d)-e) pont f)-g) pontra változik:  
 
 [Nem jelölhető ki dohányzóhely]  
 „a) egészségügyi alapellátást, illetőleg járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatónak, illetve egészségügyi szolgáltató ezen ellátásokat nyújtó részlegének, valamint 
gyógyszertárnak a betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá jellemzően 
gyermekek fekvőbeteg-szakellátását végző egészségügyi szolgáltatók épületeiben;  
 b) óvodákban;  
 c) a b) pont hatálya alá nem tartozó közoktatási intézménynek a tanulók által is használt 
helyiségeiben;  
 d) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben;  

e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény[n]ek [az igénybevevők 
számára nyitva álló] közösségi helyiségeiben;”” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/47. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

16. Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva dr. Frajna Imre képviselő T/18093/39. 
számú módosító javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 36. pontja) - a törvényjavaslat 30. §-
ában az Nvt. 2. § (2) bekezdése a) és c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
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„30. § A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2. §-a 
(2) bekezdésének a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, e bekezdés a következő d)-e) 
ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi d)-e) pont f)-g) pontra változik: 
 

[Nem jelölhető ki dohányzóhely] 
„a) egészségügyi alapellátást, illetőleg járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatónak, illetve egészségügyi szolgáltató ezen ellátásokat nyújtó részlegének, valamint 
gyógyszertárnak a betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá [jellemzően 
gyermekek fekvőbeteg-szakellátását végző] a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást biztosító 
egészségügyi szolgáltatók épületeiben; 

b) óvodákban;  
c) a b) pont hatálya alá nem tartozó közoktatási intézményekben[nek a tanulók által is 

használt helyiségeiben]; 
d) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben; 
e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynek az igénybevevők 

számára nyitva álló közösségi helyiségeiben;”” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/43. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. 
Czinege Imre és dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva dr. Mézes Éva és Béki Gabriella 
képviselő T/18093/6. számú módosító javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 40. pontja) - a 
törvényjavaslat 34. § (3) bekezdésében az Ntv. 7. § (9) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 

34. § [(3) Az Nvt. 7. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ] 
 

„(9) A jogerős határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot, valamint a 
dohánytermékek forgalmazásával összefüggő, e törvényben foglalt tilalmat, korlátozást 
megszegővel szemben jogerősen alkalmazott fogyasztóvédelmi bírság összegének 50 %-át, 
valamint helyszíni bírságot az ÁNTSZ számára nyitott számlára kell befizetni. A számlára 
befizetett bírság összegének 30 %-át az ÁNTSZ az Egészségügyi Minisztérium költségvetési 
fejezete számára nyitott számlára utalja. Az ÁNTSZ az általa felhasználható bírság összegének 
75%-át kizárólag egészségfejlesztési célra, így különösen dohányzás-megelőzésre, illetve 
dohányzásról leszoktató programok támogatására használhatja fel. Az egészségügyi illetve az 
oktatási intézményekre kiszabott bírságokból befolyt összeget az egészségügyi illetve az oktatási 
intézmények dohányzás-megelőző, illetve a dohányzásról leszoktató programjainak támogatására 
kell felhasználni. A fennmaradó összeg egészségmegőrzési célokra, illetőleg az egészségügyi 
ellátás színvonalát fejlesztő szakmai programok támogatására, a közegészségügyi hatósági 
felügyelet fejlesztésére, a hatósági munka támogatására, különösen a népegészségügyi program 
prioritásainak figyelembe vételével használható fel. A bírságok kirovásáról, behajtásáról és 
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felhasználásáról az országos tisztifőorvos nyilvántartást vezet, amelynek összefoglaló adatairól 
évente írásban tájékoztatja az egészségügyi minisztert.”  
 

Indokolás: Lásd a T/18093/49. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

18. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. 
Czinege Imre és dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva dr. Mézes Éva és Béki Gabriella 
képviselő T/18093/6. számú módosító javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 40. pontja) - a 
törvényjavaslat 34. § (3) bekezdésében az Ntv. 7. § (9) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 

[(3) Az Nvt. 7. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ] 
 
 „(9) A jogerős határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot, valamint a 
dohánytermékek forgalmazásával összefüggő, e törvényben foglalt tilalmat, korlátozást 
megszegővel szemben jogerősen alkalmazott fogyasztóvédelmi bírság összegének [50] 80 
%-át, valamint helyszíni bírságot az ÁNTSZ számára nyitott számlára kell befizetni. A 
számlára befizetett bírság összegének [30] 20 %-át az ÁNTSZ az Egészségügyi 
Minisztérium költségvetési fejezete számára nyitott számlára utalja. Az ÁNTSZ az általa 
felhasználható bírság összegének 75%-át kizárólag egészségfejlesztési célra, így különösen 
dohányzás-megelőzésre, illetve dohányzásról leszoktató programok támogatására 
használhatja fel. A fennmaradó összeg egészségmegőrzési célokra, illetőleg az egészségügyi 
ellátás színvonalát fejlesztő szakmai programok támogatására, a közegészségügyi hatósági 
felügyelet fejlesztésére, a hatósági munka támogatására, különösen a népegészségügyi 
program prioritásainak figyelembe vételével használható fel. A bírságok kirovásáról, 
behajtásáról és felhasználásáról az országos tisztifőorvos nyilvántartást vezet, amelynek 
összefoglaló adatairól évente írásban tájékoztatja az egészségügyi minisztert.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/53. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslatot új 35-42. §-sal és azt megelőző 
címmel javasolja kiegészíteni: 
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 „A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII. törvény módosítása 

35. § 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 96. §-a kiegészül a következő (3)-(12) bekezdéssel: 

„(3) A legnépszerűbb kiskereskedelmi eladási árú cigaretta dohánygyártmány alatt, azokat a 
cigaretta dohánygyártmányokat kell érteni, amelyeket  az 1000 szálra számított 
kiskereskedelmi eladási áron, a 97/A. § rendelkezései szerinti vizsgálati időszakon belül  
legnagyobb mennyiségben bocsátottak szabadforgalomba. 

(4) A legnépszerűbb cigaretta dohánygyártmány adó és általános forgalmi adó nélküli 
kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a szabadforgalomba bocsátott cigaretta 
dohánygyártmányok adójegyén szereplő adóval és általános forgalmi adó összegével 
csökkentett 1000 szálra számított kiskereskedelmi eladási ár. Amennyiben a vizsgálati 
időszakban több egymástól eltérő adó és forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ár kerül 
meghatározásra, akkor az adóval és általános forgalmi adóval csökkentett, 1000 szálra 
számított kiskereskedelmi eladási ár az egyes eltérő kiskereskedelmi eladási árak tárgyidőszak 
alatt szabadforgalomba bocsátott mennyiségével súlyozott átlagértéke. 

(5) A legnépszerűbb kiskereskedelmi eladási árú szivar dohánygyártmány alatt, azokat a szivar 
dohánygyártmányokat kell érteni, amelyeket az 1000 darabra számított kiskereskedelmi 
eladási áron, a 97/B. § rendelkezései szerinti vizsgálati időszakon belül legnagyobb 
mennyiségben bocsátottak szabadforgalomba. 

(6) A legnépszerűbb szivar dohánygyártmány adó és általános forgalmi adó nélküli 
kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a szabadforgalomba bocsátott szivar 
dohánygyártmányok adójegyén szereplő adóval és általános forgalmi adó összegével 
csökkentett 1000 darabra számított kiskereskedelmi eladási ár. Amennyiben a vizsgálati 
időszakban több egymástól eltérő adó és forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ár kerül 
meghatározásra, akkor az adóval és általános forgalmi adóval csökkentett, 1000 darabra 
számított kiskereskedelmi eladási ár az egyes eltérő kiskereskedelmi eladási árak tárgyidőszak 
alatt szabadforgalomba bocsátott mennyiségével súlyozott átlagértéke. 

(7) A legnépszerűbb kiskereskedelmi eladási árú szivarka dohánygyártmány alatt, azokat a 
szivarka dohánygyártmányokat kell érteni, amelyeket az 1000 darabra számított 
kiskereskedelmi eladási áron, a 97/C.§ rendelkezései szerinti vizsgálati időszakon belül 
legnagyobb mennyiségben bocsátottak szabadforgalomba. 

(8) A legnépszerűbb szivarka dohánygyártmány adó és általános forgalmi adó nélküli 
kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a szabadforgalomba bocsátott szivarka 
dohánygyártmányok adójegyén szereplő adóval és általános forgalmi adó összegével 
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csökkentett 1000 darabra számított kiskereskedelmi eladási ár. Amennyiben a vizsgálati 
időszakban több egymástól eltérő adó és forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ár kerül 
meghatározásra, akkor az adóval és általános forgalmi adóval csökkentett, 1000 darabra 
számított kiskereskedelmi eladási ár az egyes eltérő kiskereskedelmi eladási árak tárgyidőszak 
alatt szabadforgalomba bocsátott mennyiségével súlyozott átlagértéke. 

(9) A legnépszerűbb kiskereskedelmi eladási árú finomra vágott fogyasztási dohány 
dohánygyártmány alatt, azokat a finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmányokat kell 
érteni, amelyeket az egy kilogrammra számított kiskereskedelmi eladási áron, a 97/D.§ 
rendelkezései szerinti vizsgálati időszakon belül legnagyobb mennyiségben bocsátottak 
szabadforgalomba. 

(10) A legnépszerűbb finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány adó és általános 
forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a szabadforgalomba 
bocsátott finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmányok adójegyén szereplő adóval 
és általános forgalmi adó összegével csökkentett egy kilogrammra számított kiskereskedelmi 
eladási ár. Amennyiben a vizsgálati időszakban több egymástól eltérő adó és forgalmi adó 
nélküli kiskereskedelmi eladási ár kerül meghatározásra, akkor az adóval és általános forgalmi 
adóval csökkentett, egy kilogrammra számított kiskereskedelmi eladási ár az egyes eltérő 
kiskereskedelmi eladási árak tárgyidőszak alatt szabadforgalomba bocsátott mennyiségével 
súlyozott átlagértéke. 

(11) A legnépszerűbb kiskereskedelmi eladási árú egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány 
alatt, azokat az egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmányokat kell érteni, amelyeket az egy 
kilogrammra számított kiskereskedelmi eladási áron, a 97/E.§ rendelkezései szerinti vizsgálati 
időszakon belül legnagyobb mennyiségben bocsátottak szabadforgalomba. 

(12) A legnépszerűbb egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány adó és általános forgalmi 
adó nélküli kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a szabadforgalomba bocsátott 
egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmányok adójegyén szereplő adóval és általános 
forgalmi adó összegével csökkentet egy kilogrammra számított kiskereskedelmi eladási ár. 
Amennyiben a vizsgálati időszakban több egymástól eltérő adó és forgalmi adó nélküli 
kiskereskedelmi eladási ár kerül meghatározásra, akkor az adóval és általános forgalmi adóval 
csökkentett, egy kilogrammra számított kiskereskedelmi eladási ár az egyes eltérő 
kiskereskedelmi eladási árak tárgyidőszak alatt szabadforgalomba bocsátott mennyiségével 
súlyozott átlagértéke. 

 

36.§ 

(1) A Jöt. 97. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(5) Kiskereskedelmi eladási ár - a (6) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével és a (7) 
bekezdésben foglalt eltéréssel - a dohánygyártmány adóraktár engedélyese, a bejegyzett/nem 
bejegyzett kereskedő, illetve az importáló által meghatározott, az adójegyen feltüntetett, az 
adót és az általános forgalmi adót tartalmazó ár. 

(2) A Jöt. 97. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés 
számozása (7) bekezdésre változik: 

„(6) Az (5) bekezdésben meghatározott kiskereskedelmi eladási ár nem lehet alacsonyabb mint 
a 97/A-97/E.§ rendelkezései alapján meghatározott kiskereskedelmi referenciaár 90 
százaléka.” 

37.§ 

A Jöt. a következő 97/A-97/E. §-sal és az ezt megelőző címmel egészül ki: 

„Kiskereskedelmi referenciaár 

97/A.§ 

(1) A cigaretta dohánygyártmány kiskereskedelmi referencia árát a vámhatósági nyilvántartás 
alapján, a (2)-(3) bekezdésben meghatározott módon, külön jogszabályban kell meghatározni 
és minden negyedévet (vizsgálati időszakot) követő második hónap 15. napjáig kell 
közzétenni, a negyedévet követő második negyedévre (tárgynegyedév) vonatkozóan. 

(2) A cigaretta dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árát, az alábbiak 
szerint kell meghatározni: 
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FÁ1: 1000 szál cigaretta dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia ára; 

N0: A 96.§ (4) bekezdésének rendelkezési alapján meghatározott legnépszerűbb cigaretta 
dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval csökkentett ára; 

A1: A tárgyidőszak első napján hatályos 97.§ (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott százalékos adómérték; 

B1: A tárgyidőszak első napján hatályos 97.§ (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott tételes adómérték; 

C1: Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44.§ 2. pont a) alpontja 
szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték. 

(3) Amennyiben a (2) bekezdés rendelkezései alapján meghatározott cigaretta 
dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árának a  97.§ (2)  bekezdés a) 
pontja szerint számított adójának az összege alacsonyabb, mint a 97.§ (2) bekezdés a) 



 19

pontjában meghatározott minimum fizetendő adó összege, akkor az alábbiak szerint kell 
meghatározni: 

( )1
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FÁ1: 1000 szál cigaretta dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia ára; 

N0: A 96.§ (4) bekezdésének rendelkezési alapján meghatározott legnépszerűbb cigaretta 
dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval csökkentett ára; 

C1: Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44.§ 2. pont a) alpontja 
szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték; 

D1: A tárgyidőszak első napján hatályos 97.§ (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott minimum fizetendő adó összeg. 

 

97/B.§ 

(1) A szivar dohánygyártmány kiskereskedelmi referencia árát a vámhatósági nyilvántartás 
alapján, a (2) bekezdésben meghatározott módon, külön jogszabályban kell meghatározni és 
minden negyedévet (vizsgálati időszakot) követő második hónap 15. napjáig kell közzétenni, a 
negyedévet követő második negyedévre (tárgynegyedév) vonatkozóan. 

(2) A szivar dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árát az alábbiak 
szerint kell meghatározni: 
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FÁ1: 1000 szál szivar dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia ára; 

N0: A 96.§ (6) bekezdésének rendelkezési alapján meghatározott legnépszerűbb szivar 
dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval csökkentett ára; 

A1: A tárgyidőszak első napján hatályos 97.§ (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott százalékos adómérték; 

C1: Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44.§ 2. pont a) alpontja 
szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték. 

 

97/C.§ 

(1) A szivarka dohánygyártmány kiskereskedelmi referencia árat a vámhatósági nyilvántartás 
alapján minden negyedévet (vizsgálati időszakot) követő második hónap 15. napjáig kell 
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közzétenni, a negyedévet követő második negyedévre (tárgynegyedév) vonatkozóan, amelyet a 
(2) bekezdés rendelkezései alapján, külön jogszabályban kell megállapítani. 

 

(2) A szivarka dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árát az alábbiak 
szerint kell meghatározni: 
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FÁ1: 1000 szál szivarka dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia ára; 

N0: A 96.§ (8) bekezdésének rendelkezési alapján meghatározott legnépszerűbb szivarka 
dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval csökkentett ára; 

A1: A tárgyidőszak első napján hatályos 97.§ (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott százalékos adómérték; 

C1: Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44.§ 2. pont a) alpontja 
szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték. 

 

97/D.§ 

(1) A finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány kiskereskedelmi referencia árát a 
vámhatósági nyilvántartás alapján, a (2)-(3) bekezdésben meghatározott módon, külön 
jogszabályban kell meghatározni és minden negyedévet (vizsgálati időszakot) követő második 
hónap 15. napjáig kell közzétenni, a negyedévet követő második negyedévre (tárgynegyedév) 
vonatkozóan. 

(2) A finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi 
referencia árát, az alábbiak szerint kell meghatározni: 
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FÁ1: 1 kilogramm finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi 
kiskereskedelmi referencia ára; 

N0: A 96.§ (10) bekezdésének rendelkezése alapján meghatározott legnépszerűbb 
finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány adóval és általános forgalmi 
adóval csökkentett ára; 
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A1: A tárgyidőszak első napján hatályos 97.§ (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott százalékos adómérték; 

C1: Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44.§ 2. pont a) alpontja 
szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték. 

(3) Amennyiben a (2) bekezdés alapján meghatározott finomra vágott fogyasztási dohány 
dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árának a 97.§ (2) bekezdés c) 
pontja szerint számított adójának az összege alacsonyabb, mint a 97.§ (2) bekezdés c) 
pontjában meghatározott minimum fizetendő adó összege, akkor a finomra vágott fogyasztási 
dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árát az alábbiak szerint 
kell meghatározni: 
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FÁ1: 1 kilogramm finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi 
kiskereskedelmi referencia ára; 

N0: A 96.§ (10) bekezdésének rendelkezése alapján meghatározott legnépszerűbb 
finomra vágott fogyasztási dohány dohánygyártmány adóval és általános forgalmi 
adóval csökkentett ára; 

C1: Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44.§ 2. pont a) alpontja 
szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték; 

D1: A tárgyidőszak első napján hatályos 97.§ (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott minimum fizetendő adó összeg. 

 

97/E.§ 

(1) Az egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány kiskereskedelmi referencia árát a 
vámhatósági nyilvántartás alapján, a (2)-(3) bekezdésben meghatározott módon, külön 
jogszabályban kell meghatározni és minden negyedévet (vizsgálati időszakot) követő második 
hónap 15. napjáig kell közzétenni, a negyedévet követő második negyedévre (tárgynegyedév) 
vonatkozóan. 

(2) Az egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia 
árát az alábbiak szerint kell meghatározni: 
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FÁ1: 1 kilogramm egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi 
kiskereskedelmi referencia ára; 
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N0: A 96.§ (12) bekezdésének rendelkezése alapján meghatározott legnépszerűbb egyéb 
fogyasztási dohány dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval 
csökkentett ára; 

A1: A tárgyidőszak első napján hatályos 97.§ (2) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott százalékos adómérték; 

C1: Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44.§ 2. pont a) alpontja 
szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték. 

(3) Amennyiben a (2) bekezdés alapján meghatározott egyéb fogyasztási dohány 
dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árának a 97.§ (2) bekezdés d) 
pontja szerint számított adójának az összege alacsonyabb, mint  

a 97.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott minimum fizetendő adó összege, akkor az 
egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi kiskereskedelmi referencia árát 
az alábbiak szerint kell meghatározni: 
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FÁ1: 1 kilogramm egyéb fogyasztási dohány dohánygyártmány tárgynegyedévi 
kiskereskedelmi referencia ára; 

N0: A 96.§ (12) bekezdésének rendelkezése alapján meghatározott legnépszerűbb egyéb 
fogyasztási dohány dohánygyártmány adóval és általános forgalmi adóval 
csökkentett ára; 

C1: Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44.§ 2. pont a) alpontja 
szerint a tárgyidőszak első napján hatályos érték; 

D1: A tárgyidőszak első napján hatályos 97.§ (2) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott minimum fizetendő adó összeg. 

 

38.§ 

(1) A Jöt. 98.§-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) Amennyiben az adó vagy az általános forgalmi adó mértéke megváltozik, az új 
adómérték hatálybalépését megelőző 45 napon belül az adóraktár engedélyese a havi átlagos 
adójegy készletének tartásához szükséges mennyiségnél több adójegyet nem igényelhet, nem 
tarthat készleten. Az adómérték változásának hatálybalépését követően a változás előtti 
adójeggyel - legfeljebb még öt munkanapon belül - csak az a dohánygyártmány tárolható ki az 
adóraktárból, amelyre az adójegyet az adómérték változásának hatálybalépése előtt helyezték 
fel.” 
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(2) A Jöt. 98.§-a a következő (15)-(16) bekezdéssel egészül ki:  

„(15) A 97/A-97/E.§ rendelkezése alapján meghatározott kiskereskedelmi referenciaár 
közzétételét követően az adóraktár engedélyese a 97.§ (5) bekezdésében meghatározott 
kiskereskedelmi eladási árnál alacsonyabb értéket tartalmazó adójegyet maximálisan a 
kihirdetést megelőző hónapban átvett mennyiségben igényelhet és tarthat készleten. A 
kiskereskedelmi referenciaár változásának hatálybalépését követően a változás előtti 
adójeggyel dohánygyártmány - legfeljebb még öt munkanapon belül - tárolható ki az 
adóraktárból. 
(16) A dohánygyártmány a kiskereskedelmi referenciaár változásának közzétételét követően a 
bejegyzett kereskedő és importáló a 97.§ (5) bekezdésében meghatározott kiskereskedelmi 
eladási árnál alacsonyabb értéket tartalmazó adójegyet maximálisan a kihirdetést megelőző 
hónapban átvett mennyiségben igényelhet. A kiskereskedelmi referenciaár változásának 
hatálybalépését követően a változás előtti adójeggyel dohánygyártmány nem importálható és 
nem hozható be más tagállamból.” 

39.§ 

A Jöt. 99.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Egyedi fogyasztói csomagolás alatt 

a) a cigaretta esetében a 19 vagy 20 darab cigarettát tartalmazó fogyasztói csomagot 
(zsebcsomag), 

b) a szivar esetében a darabot vagy a dobozt, 

c) a szivarka esetében a dobozt, 

d) a fogyasztási dohány esetében a 40 gramm tömegű dohányvágatot tartalmazó tasakot 
vagy a dobozt 

kell érteni.” 

40.§ 

A Jöt. 101.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„101. § 

(1) A dohánygyártmány a nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében csak 
az adójegyen feltüntetett áron értékesíthető, attól eltérni nem lehet. 

(2) Az adójegyen feltüntetett ártól eltérő árú értékesítésnek minősül 

a) a dohánygyártmányhoz csomagolva vagy a dohánygyártmány kiskereskedelmi 
értékesítéséhez kapcsolódóan egyéb módon a vevő részére történő pénzeszköz átadása, 
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b) a dohánygyártmány kiskereskedelmi értékesítéshez kapcsolódóan, a vevő részére, külön 
ellenszolgáltatás nélkül árú átadása vagy szolgáltatás nyújtása.”  

41.§ 

A Jöt. 129. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki: 

/(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy rendeletben határozza meg:/ 

„p) a negyedévet követő második hónap 15. napjáig a vámhatósági nyilvántartás alapján 
szabadforgalomba bocsátott dohánytermékenkénti legnépszerűbb kiskereskedelmi árú 
dohánygyártmány 97/A-97/E.§ rendelkezései alapján számított kiskereskedelmi 
referenciaárát.” 

 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosítása 

 

42.§ 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 1.§ (2) bekezdése a következő e) 
ponttal egészül ki: 

/(2) A törvény hatálya nem terjed ki:/ 

„e) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. 
évi CXXVII. törvény alapján megállapított árakra.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/55/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Tárca álláspontja: egyetért  

 
 
 
 

20. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 38. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 „38. § (1) E[z a] törvény – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2006. január 1-jén lép 
hatályba.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/55/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Tárca álláspontja: egyetért  
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21. Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva saját T/18093/35/3. számú módosító 
javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 42. pontja) - a törvényjavaslat 38. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

 „38. § (1) Ez a törvény a 8. és 11. § kivételével 2006. január 1-jén lép hatályba. E törvény 
8. és 11. §-ai 2008. január 1. napján lépnek hatályba.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/45/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

22.Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 38. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 „(2) E törvény 36.§-ával megállapított Jöt. 97.§ (5)-(6) bekezdése 2005. február 15. 
napján lép hatályba.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén az évszám megjelölés pontosítást igényel. 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/55/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Tárca álláspontja: egyetért  

 
 
 

23. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. 
Czinege Imre és dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva dr. Mézes Éva és Béki Gabriella 
képviselő T/18093/6. számú módosító javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 40. pontja) - a 
törvényjavaslat 38. §-ának szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

„38. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép 
hatályba. 

  
(2) E törvény 30-34. §-a, valamint a (4) bekezdés e)-f) pontja, továbbá a (7) bekezdés 

2006. szeptember 1-jén lép hatályba azzal, hogy az ezt megelőző időszakban elkövetett 
jogszabálysértések tekintetében – az e törvény 34. §-ának (1)-(2) bekezdésében megállapított 
bírságmértékektől eltérően – legfeljebb az elkövetéskor hatályos rendelkezések szerinti 
legmagasabb mértékű bírság szabható ki. 
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[(2)] (3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Eüak. 18. §-a és 24. §-ának (2) 
bekezdése a hatályát veszti.  

 
[(3)] (4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg  
a) az Eütv. 15. §-ának (5) bekezdésében az „invazív beavatkozásokhoz” szövegrész 

helyébe az „invazív beavatkozásokhoz és a 197. § szerinti önkéntes gyógykezelésbe vételhez” 
szövegrész,  

b) az Eütv. 104. §-ának (1) bekezdésében a „természetgyógyászati” szövegrész helyébe az 
„életminőségjavító” szövegrész,  

c) az Eütv. 104. §-ának (2) bekezdésében a „meghatározott esetekben helyettesítő 
eljárások.” szövegész helyébe a „helyettesítő, továbbá életmódjavító eljárások.” szövegrész,  

d) az Eütv. 198. §-ának (1) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdése” szövegrész helyébe az 
„(1)-(4) bekezdése” szövegrész,  

e) az Nvt. 4. §-ának (3) bekezdésében a „2. § (2) bekezdés d) pontjában” szövegrész 
helyébe a „2. § (2) bekezdés f) pontjában” szövegrész,  

f) az Nvt. 7. §-ának (2) bekezdésében a „4. § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „4. § 
(9) bekezdésében” szövegrész,  

g) a Gytv. 32. §-ának az e törvény 37. §-ának (2) bekezdésével átszámozott (8) és (9) 
bekezdésében a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe „(7) bekezdés” szövegrész  

lép.  
 
[(4)] (5) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Eüak.  
a) 7. §-ának (3) és (7) bekezdésében, valamint 32. §-a (2) bekezdésének e) pontjában „az 

orvosi dokumentációba” szövegrész helyébe „az egészségügyi dokumentációba” szövegrész,  
b) 10. §-ának (1) bekezdésében  

ba) az „A 4. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „A 4. § (1) [-] és (3) 
bekezdése” szövegrész  

bb) „a gyógykezelés, közegészségügyi-járványügyi intézkedések” szövegrész 
helyébe az „a gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi 
intézkedések” szövegrész,  
c) 19. §-ának (1) bekezdésében az „az Egészségügyi Minisztérium irányítása alá tartozó 

országos szervek és intézetek – saját szakterületükön –” szövegrész helyébe az „az Egészségügyi 
Minisztérium és az irányítása alá tartozó országos szervek és intézetek, továbbá az ÁNTSZ 
intézetei – saját szakterületükön –” szövegrész, 

 d) 20. §-ának (3) bekezdésében a „személyi azonosítóját.” szövegrész helyébe a „személyi 
azonosító adatait.” szövegrész,  

e) 28. §-ának (3) bekezdésében az „az egyéb betegellátó által felvett – a gyógykezelés vagy 
a közegészségügy-járványügy szempontjából jelentős – egészségügyi adatokról, valamint a saját 
tevékenységéről” szövegrész helyébe az „az egyéb betegellátó által felvett egészségügyi adatokról, 
valamint az azzal összefüggő saját tevékenységéről ” szövegrész,  

f) 1. számú melléklete A) pontja 68. pontjában a „nosocomialis véráram fertőzés 
(nosocomialis sepsis)” szövegrész helyébe a „nosocomialis fertőzés” szövegrész  
lép.  

[(5)] (6) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az emberi felhasználásra kerülő 
gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény mellékletének A) Jegyzéke az alábbi szövegrésszel 
egészül ki:  
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[Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés, illetve 

külföldön gyakran használt más írásmód)  Kémiai név]  

„mCPP  
(meta-klorofenilpiperazin)  

meta-chlorophenylpiperazine 
vagy  
[1-(3-
chlorophenyl)piperazine]”  

 
[(6)] (7) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvény 38. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, külön dohányzóhelyet kell 
kijelölni, kivéve, ha a munkáltató a munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé 
nyilvánította.  

(2) A nemdohányzók védelme érdekében – az (1) bekezdésben foglaltakat nem 
érintve – gondoskodni kell dohányzóhelyek, dohányzóhelyiségek kijelöléséről, illetőleg a 
zárt légterű dohányzóhelyeken a folyamatos légcserét biztosító megfelelő műszaki 
megoldásról. Zárt légterű, a munkáltató által több munkavállaló egyidejű munkavégzésének 
helyéül kijelölt, ennek hiányában rendeltetésénél fogva több munkavállaló egyidejű 
munkavégzésének lehetőségét biztosító munkahelyeken – a dohányzás számára kijelölt hely 
kivételével – nem szabad dohányozni.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/48. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

24. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. 
Czinege Imre és dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva dr. Újhegyi István, Török Zsolt és dr. 
Mézes Éva képviselő T/18093/8/1. számú módosító javaslatához (a T/18093/41. sz. ajánlás 9. 
pontja) - a törvényjavaslat 38. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép hatályba, 
egyidejűleg az Eüak. 18. §-a és 24. §-ának (2) bekezdése a hatályát veszti. 
 

(2) [E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Eüak. 18. §-a és 24. §-ának (2) 
bekezdése a hatályát veszti.] A 8-9. § 2006. július 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az Eütv. 167. § 
(2) bekezdésében, a 168. § (1) és (4) bekezdésében és a 178. § (4) bekezdésében az „egyedülálló” 
szövegrész helyébe az „egyedülállóvá vált” szövegrész lép.” 
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Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. és 4. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18093/51/2 sz. módosító javaslat 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

25. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 38. §-át új (7) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 A T/18093/42/2. sz. módosító indítvány az Egészségügyi biz. ülésén VISSZAVONVA! 
 
 

26. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslatot 38. §-át új (7) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 „(7) Ezen törvény 4. §-ával megállapított, az Eütv. 58. § (7) bekezdésében foglaltakat a 
2005. október 30-át követően beadott kötelező védőoltások esetén is alkalmazni kell.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/54/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Tárca álláspontja: egyetért  
 
 

II. 
 
 A T/18093/41. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Egészségügyi bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

  1. Visszavonva!  
  2. nem támogatja nem ért egyet 
  3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
  4. támogatja egyetért 
  5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
  6. támogatja egyetért 
  7. nem támogatja nem ért egyet 
  8. nem támogatja nem ért egyet 
  9. nem támogatja nem ért egyet 
10. nem támogatja nem ért egyet 
11. nem támogatja nem ért egyet 
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12. nem támogatja nem ért egyet 
13. Visszavonva!  
14. nem támogatja nem ért egyet 
15. nem támogatja nem ért egyet 
16. Visszavonva!  
17. Visszavonva!  
18. Visszavonva!  
19. Visszavonva!  
20. Visszavonva!  
21. Visszavonva!  
22. Visszavonva!  
23. támogatja egyetért 
24. támogatja egyetért 
25. Visszavonva!  
26. támogatja egyetért 
27. Visszavonva!  
28. támogatja egyetért 
29. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
30. támogatja egyetért 
31. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
32. támogatja egyetért 
33. Visszavonva!  
34. nem támogatja nem ért egyet 
35. támogatja nem ért egyet 
36. nem támogatja nem ért egyet 
37. támogatja nem ért egyet 
38. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
39. támogatja egyetért 
40. támogatja nem ért egyet 
41. támogatja egyetért 
42. nem támogatja nem ért egyet 
43. Visszavonva!  
44. Visszavonva!  
45. Visszavonva!  
46. támogatja egyetért 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2005. december 7. 
 

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

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 

elnöke 
 


