
T/18093/59. szám 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Egészségügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi  
bizottságának 

 
 

m á s o d i k   k i e g é s z í t ő   a j á n l á s a 
 

egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 
 szóló T/18093. sz. törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/18093/41. számú, valamint 

 a T/18093/56. sz. kiegészítő 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 T18093/57-58. számú bizottsági 
módosító javaslatokat. 
 
 
Az ajánlásban használt rövidítések: 
 
Eütv.: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
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I. 

 
 

1. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslatot új 4. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 „4. § Az Eütv. a következő alcímmel és 98/A. §-sal egészül ki: 
 

„Egyes különleges ellátási igényt kielégítő egészségügyi szolgáltatások 

98/A. §
 

A speciális ellátási igényű csoportok részére az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az 
egészségügyi miniszter külön jogszabályban foglalt működési engedéllyel rendelkező 
centrumokat jelöl ki, mely egészségügyi szolgáltatások működésének finanszírozására a 
centrumok az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal 
megállapodást kötnek.””
 

Indokolás: Lásd a T/18093/58. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
 
 
 

2. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslatot új 4. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 „4. § Az Eütv. a következő alcímmel és 98/A. §-sal egészül ki: 
 

„Egyes különleges ellátási igényt kielégítő egészségügyi szolgáltatások 

98/A. §
 

A speciális ellátási igényű csoportok részére az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az 
egészségügyi miniszter külön jogszabályban foglalt működési engedéllyel rendelkező 
centrumokat jelöl ki, mely egészségügyi szolgáltatások működésének finanszírozására külön 
jogszabály rendelkezései irányadóak.””
 

Indokolás: Lásd a T/18093/57. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 2005. december 8-i ülésén meghozott 
állásfoglalásai a T/18093/56. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: A Tárca állásfoglalása: 
2. nem támogatja nem ért egyet 
5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
14. Támogatja egyetért 
15. nem támogatja nem ért egyet 
16. Támogatja egyetért 
17. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
19. Támogatja egyetért 

T/18093/54. Támogatja egyetért 
T/18093/55. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 

 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 8. 
 
 
 
 

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 
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