
T/18094/35. szám 
 

 
Az Országgyűlés 

 
 
 

Egészségügyi  
bizottságának 

Foglalkoztatási és munkaügyi  
bizottságának 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

 
 

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

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az 
egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő 

törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról 
 szóló T/18094. sz. törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/18094/29. számú ajánlással!) 

 
 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –,  
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), valamint a 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi 
szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról 
szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló, T/18094. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18094/30-34. számú kapcsolódó módosító 
javaslatokat. 
 
 A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a módosító javaslatokról a 2005. december 8-
ai ülésnapján foglal állást. 
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Az ajánlásban használt rövidítések: 
Ebtv.: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  
Eszt.: az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő 
törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény  
 
 

1.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és dr. 
Mézes Éva képviselő - kapcsolódva dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő T/18094/6. 
számú módosító javaslatához (a T/18094/29. sz. ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslatot új 5. §-
sal – az Ebtv. 29. § (2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 „5. § Az Ebtv. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátásokat árhoz nyújtott támogatással 
rendelik, a biztosított a kezelőorvos kérelmére nyilatkozik arról, hogy a kezelőorvoson kívül más 
orvos által rendelt gyógyászati ellátást az adott naptári évben hány alkalommal vett igénybe, 
illetve, hogy a kezelőorvoson kívül más orvos a betegségével összefüggésben 30 napon belül 
milyen gyógyszert, milyen mennyiségben vagy annak kihordási idején belül milyen gyógyászati 
segédeszközt rendelt számára.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/18094/31. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

2. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 8. §-át új (1) bekezdéssel - az Ebtv. 
38. § (4) bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni: 
 
 „8. § (1) Az Ebtv. 38. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
 „(4) Amennyiben a kiszolgáltató, forgalmazó vagy az ellátást nyújtó a támogatás 
elszámolására vonatkozó előírásokat
 
 a) megszegi, vagy két éven belül ismételten megszegi és 
 
 b) az előírások megszegése vagy az a) pont szerinti időtartamon belül az előírások ismételt 
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.”” 
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Megjegyzés: A módosító indítvány ismertetése során a joggyakorlatnak megfelelő jelölést alkalmaztunk. 

 
Indokolás: Lásd a T/18094/34. sz. módosító javaslat 

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

3.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. 
Czinege Imre és dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, 
Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth 
István és dr. Mézes Éva képviselő T/18094/20. számú módosító javaslatához (a T/18094/29. sz. 
ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 10. §-ában az Ebtv. 68/A. §-át új (3) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 

„10. § Az Ebtv. 68/A. §-a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:  
 
 „(3) A 67–68. §-ok alapján megtérítésre kötelezettet a megtérítésre előírt összeg után a 
Ptk.-ban meghatározott kamatfizetési kötelezettség terheli.
 

[(3)] (4) Az ügyben eljáró egészségbiztosítási szerv jogosult a 67-68. §-ok szerinti 
megtérítési igényt megalapozó eseménnyel kapcsolatban a más hatóságnál, illetve egyéb szervnél 
indult eljárás során hozott, a megtérítési igény elbírálásához szükséges döntés megismerésére. 
Biztosítani kell az ügyben eljáró egészségbiztosítási szerv részére, hogy a döntés alapjául szolgáló 
iratokba betekinthessen és arról másolatot készíthessen. Az eljáró egészségbiztosítási szerv 
megkeresésére a kért iratok másolatát az érintett szerv 30 napon belül megküldi a megkereső 
részére.”” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/18094/30. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. 
Czinege Imre és dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, 
Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth 
István és dr. Mézes Éva képviselő T/18094/10. számú módosító javaslatához (a T/18094/29. sz. 
ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslatot új 11. §-sal – az Ebtv. 77. § (2)-(3) bekezdéseit 
érintően – javasolja kiegészíteni: 
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„11. § Az Ebtv. 77. §-a a következő új, (2)-(3) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(2) A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben jogorvoslattal élni nem lehet. 

 
(3) A 26. §-ban és az 50. §-ban szabályozott természetbeni, illetve pénzbeli ellátásokkal 

kapcsolatos ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 113. §-ában szabályozott méltányossági eljárás nem gyakorolható.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/18094/32. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési 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. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, 
Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály és dr. Tóth 
István képviselő T/18094/22/2. számú módosító javaslatához (a T/18094/29. sz. ajánlás 25. 
pontja) - a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésében az Ebtv. 83. § (2) bekezdése q) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/11. § (1) Az Ebtv. 83. §-a (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:  
 
 
 [Felhatalmazást kap a Kormány]/ 
 
 „q) az irányított betegellátási rendszer keretében az ellátásszervező kiválasztására irányuló 
pályázat kiírására és elbírálására vonatkozó szabályok, az ellátásszervezővel szemben támasztott 
követelmények, az ellátásszervezési szerződés tartalmi elemeinek és mellékleteinek, az 
egészségügyi szolgáltatóknak az irányított betegellátási rendszerben történő részvétele 
szabályainak, a fejkvóta megállapításának, az elvi számla vezetésének és egyenleg számítási 
módjának, a bevételi többlet kiutalására, felhasználására, ellenőrzésére és visszavonására 
vonatkozó szabályok, a pénzeszköz-áramlás szabályainak és ellenőrzése módjának, az 
ellátásszervező megszűnésére és az irányított betegellátási rendszerből való kilépésére 
alkalmazandó szabályok,” 
 
 /[meghatározására.]/ 
 

Indokolás: Lásd a T/18094/33. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 7. 
 
 
 

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

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

elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

bizottság elnöke 


