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a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
módosításáról benyújtott T/18096. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/18096/60. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban: Szociális 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, 
kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Költségvetési és pénzügyi 
bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint Önkormányzati bizottsága 
megvitatta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
módosításáról T/18096. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/18096/61-72. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítések: 
 Szt.: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 Esztm.: az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. 
törvény 
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 Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Török Zsolt képviselők a Szociális bizottság 
2005. december 5-i ülésén visszavonták a T/18096/56. számú módosító indítványukat (a 
T/18096/60. számú ajánlás 64. pontja). 
 
 Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők az Egészségügyi bizottság 2005. 
december 5-i ülésén visszavonták a T/18096/11. számú módosító indítványukat (a 
T/18096/60. számú ajánlás 26. pontja). 
 
 

I. 
 

1.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi és Török Zsolt képviselő T/18096/45. számú módosító indítványához (T/18096/60. 
számú ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-ában az Szt. 3. § (8) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(8) E törvény hatálya nem terjed ki azokra a lakhatást biztosító szolgáltatásokra, 
amelyek esetében 
 
 a) a szolgáltatást igénybe vevőnek, 
 
 b) hozzátartozójának /a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja/, 
 
 c) a szolgáltatást igénybevevő tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat 
alapján köteles személynek, vagy 
 
 d) a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személynek 
 
 a szolgáltatás nyújtására szolgáló ingatlanon tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, 
lakáshasználati joga vagy bérleti joga áll fenn (nyugdíjasház)." 
 

T/18096/72/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
A fenti módosító indítvány – összefüggésére tekintettel nem azonos a T/18096/60. számú ajánlás 

1. pontjába foglalt módosító javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/72/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva dr. Csáky András és 
Sisák Imre képviselő T/18096/20. számú módosító indítványához (T/18096/60. számú ajánlás 
3. pontja) – a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében az Szt. 4. § (1) bekezdése n) pontját új 
befejező mondattal javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) Az Szt. 4. §-ának (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki: 
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
 „n) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet 
kifejező arányszáma, ahol 
 
  na) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét 
egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik; 
 
  nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; 
 
  nc) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8; 
 
  nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; 
 
  ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, 
 
 azzal, hogy az na)-nb) alpontok szerinti arányszám további 0,2-vel növekszik, ha a 
személy fogyatékossági támogatásban részesül.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Keller László képviselő 
T/18096/14. számú módosító indítványához (T/18096/60. számú ajánlás 22. pontja) – a 
törvényjavaslatot új 12. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 "12. § (1) Az Szt. 42. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
 
 /Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha/ 
 
 „b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj 
összegét, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az 
ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási 
jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak,” 
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 (2) Az Szt. 42. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) Az ápolási díjra való, 41. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogosultság 
továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy számára a Tny. szerint saját jogú 
nyugdíjnak minősülő ellátást állapítanak meg, feltéve, hogy az ápolási díjat a nyugdíj 
megállapításának időpontjában több mint tíz éve folyósítják.”" 
 

Megjegyzés: A törvényjavaslat 55. §-a (1) bekezdésének e pontja érinti az Szt. 42. §-át, ezért a módosító 
indítványhoz nem került túlterjeszkedésre vonatkozó megjegyzés. 

 
Indokolás: Lásd a T/18096/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

4.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Horváthné Stukics 
Erzsébet, Steinerné Vasvári Éva, Firtl Mátyás képviselő T/18096/34. számú módosító 
indítványához (T/18096/60. számú ajánlás 32. pontja) – a törvényjavaslat 19. §-ában az Szt. 
51. § (3)-(4) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /19. § Az Szt. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A gyógyszer térítési díját nem lehet részben gyógyszerkeretből, részben a jogosult 
saját költségéből fedezni. Amennyiben a gyógyszer térítési díját a [rendelkezésre álló] az 
OÉP által a három hónapos tárgyidőszakra megnyitott gyógyszerkeret nem fedezi, azt – a (4) 
bekezdés szerinti kivétellel – a [közgyógyellátásra jogosultat terheli] közgyógyellátott fizeti 
meg. A három hónapos tárgyidőszakban így megmaradt összeg – a jogosultsági éven belül – a 
következő három hónapos tárgyidőszakban megnyitott gyógyszerkeret összegét növeli. 
 
 (4) Az éves gyógyszerkeret kimerülése előtt a gyógyszerkeretből még rendelkezésre 
álló, a jogosult részére rendelt gyógyszer térítési díját el nem érő maradványösszeg a 
gyógyszer [saját költségből fedezett] térítési díjának kiegészítésére is felhasználható, azzal, 
hogy a maradványösszeg és a gyógyszer térítési díja közötti különbözetet a közgyógyellátott 
fizeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/64. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi és Török Zsolt képviselő T/18096/55. számú módosító indítványához (T/18096/60. 
számú ajánlás 41. pontja) – a törvényjavaslat 38. §-ában az Szt. 99/D. § (2) bekezdése 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

/38. § 
 

Az Szt. a következő 99/B-99/E. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 
 

„Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása/ 
 

/99/D. §/ 
 
 "(2) A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik. A munka-
rehabilitációban történő részvételről az ellátott, illetve – amennyiben az ellátott 
[cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll] jognyilatkozata a Ptk. 15/A. §-ának (1) 
bekezdése alapján semmisnek minősülne – törvényes képviselője írásban, a (3)-(6) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapodást köt a szociális intézmény 
vezetőjével. Ez utóbbi esetben a megállapodást az ellátott aláírhatja. A megállapodás 
tartalmazza 
 
 a) a munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenység részletes leírását, 
 
 b) a munka-rehabilitáció időbeosztását, 
 
 c) a munka-rehabilitációs díj havi összegét,  
 
 d) szándéknyilatkozatot arra nézve, hogy az ellátott testi és szellemi képességeihez 
mérten elvárható módon közreműködik a munka-rehabilitációban." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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6.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Harrach Péter, Horváthné 
Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Mátyás, Soltész Miklós, Steinerné 
Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István képviselő T/18096/25. számú módosító 
indítványához (T/18096/60. számú ajánlás 51. pontja) – a törvényjavaslat 48. §-ában az Szt. 
126. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 /48. § Az Szt. 126. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "126. § Az állandó lakosok után járó normatív állami hozzájárulás tartalmazza a 
települési önkormányzatok által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaihoz, 
valamint a [szociális információs szolgáltatás és a családsegítés] az éves költségvetési 
törvényben meghatározott szociális szolgáltatások működtetési költségeihez történő állami 
hozzájárulást." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

7.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Harrach Péter, Horváthné 
Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Mátyás, Soltész Miklós, Steinerné 
Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István képviselő T/18096/27. számú módosító 
indítványához (T/18096/60. számú ajánlás 52. pontja) – a törvényjavaslat 49. § (1) 
bekezdésében az Szt. 127. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /49. § (1) Az Szt. 127. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A [nyújtott] szociális szolgáltatások után járó normatív állami hozzájárulások 
tartalmazzák az egyes szociális szolgáltatások működtetési költségeihez történő állami 
hozzájárulást[, a szociális információs szolgáltatás és a családsegítés kivételével]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 
 



-  7  - 

 
8.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Harrach Péter, Horváthné 

Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Mátyás, Soltész Miklós, Steinerné 
Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István képviselő T/18096/29. számú módosító 
indítványához (T/18096/60. számú ajánlás 54. pontja) – a törvényjavaslat 49. § (3) 
bekezdésében az Szt. 127. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Az Szt. 127. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(4) Ha az egyházi vagy nem állami fenntartó [a] helyi önkormányzattal, illetve 
társulással ellátási szerződést kötött, az ellátási szerződésben foglaltak szerint biztosított 
szociális szolgáltatások, illetve – intézmény esetében – férőhelyek után a helyi önkormányzat, 
illetve a társulás jogosult a normatív állami hozzájárulás igénybevételére." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/68. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi és Török Zsolt képviselő T/18096/53. számú módosító indítványához (T/18096/60. 
számú ajánlás 56. pontja) – a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésében az Szt. 132. § (1) 
bekezdését új a) ponttal javasolja kiegészíteni, valamint felvezető szövegének és d) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "51. § (1) Az Szt. 132. §-a (1) bekezdésének a) és d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő j) és m) ponttal egészül ki: 
 
 /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa/ 
 
 „a) a pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályait;” 
 
 „d) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályait;” 
 
 „j) az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszer számára bejelentendő adatok 
körét, valamint az adatközlés módjára és idejére vonatkozó szabályokat;” 
 
 „m) a szociális foglalkoztatás engedélyezésének és ellenőrzésének, valamint a 
szociális foglalkoztatási támogatás igénylésének és a támogatás felhasználása ellenőrzésének 
szabályait.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/66. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

10.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Harrach Péter, 
Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Mátyás, Soltész Miklós, 
Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István képviselő T/18096/24/1. számú 
módosító indítványához (T/18096/60. számú ajánlás 66. pontja) – a törvényjavaslat 55. § (2) 
bekezdése a) pontját új aa) alponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /(2) 2006. július 1-jén hatályát veszti 
 
 a) az Szt./ 
 
 "aa) 17. §-ának (4)-(7) bekezdése," 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

11.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Harrach Péter, 
Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Mátyás, Soltész Miklós, 
Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István képviselő T/18096/24/2. számú 
módosító indítványához (T/18096/60. számú ajánlás 67. pontja) – a törvényjavaslat 56. §-
ának a következő tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja: 
 
 "56. § 2005. december 31-én 
 
 a) hatályát veszti az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi 
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Esztm.) 73. §-a (9) bekezdésének b) pontjában a „ , 
valamint 32/C. §-ának (4) bekezdésében” szövegrész, 
 
 b) az Szt. 134. §-ának a) és b) pontjában a „2005.” szövegrész helyébe a „2007.” 
szövegrész lép." 
 

T/18096/69/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/69/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

12.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi és Török Zsolt képviselő T/18096/45. számú módosító indítványához (T/18096/60. 
számú ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdését új 2. ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 /57. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szt./ 
 
 "2. 17. §-a (2) bekezdésének első mondatában a „Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a 
„Ptk.” szövegrész," 
 
 /lép./ 
 

T/18096/72/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/72/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

13.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Harrach Péter, 
Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Mátyás, Soltész Miklós, 
Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István képviselő T/18096/24/2. számú 
módosító indítványához (T/18096/60. számú ajánlás 67. pontja) – a törvényjavaslat 57. § (1) 
bekezdése 34. pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /57. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szt./ 
 
 "[34. 134. §-ának a) és b) pontjában a „2005.” szövegrész helyébe a „2007.” 
szövegrész] 
 
 /lép./ 
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T/18096/69/1. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18096/69/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Harrach Péter, 
Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Mátyás, Soltész Miklós, 
Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István képviselő T/18096/24. számú módosító 
indítványához (T/18096/60. számú ajánlás 67. pontja) – a törvényjavaslat 57. § (2) 
bekezdését új a) és c) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 "(2) 2006. július 1-jén az Szt.  
 
 a) 13. §-ának (2) bekezdésében az „ellátás” szövegrész helyébe a „– ha e törvény 
másként nem rendelkezik –”, 
 
 [a)] b) 25. §-ának e törvény 7. §-ának (2) bekezdésével beiktatott (6) bekezdésében az 
„egy főre” szövegrész helyébe az „egy főre, illetőleg az egy fogyasztási egységre”, 
 
 c) 55. §-a (1) bekezdésének bevezető mondatában az „önkormányzat” szövegrész 
helyébe az „önkormányzat határozatában megjelölt időponttól” szövegrész,” 
 
 [b)] d) 123. §-ának (1) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe a „(2)”  
 
 szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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II. 
 
 
 
 A T/18096/60. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Szociális bizottság, 
illetve az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

  1. támogatja egyetért 
  2. támogatja egyetért 
  3. nem támogatja nem ért egyet 
  4. nem támogatja nem ért egyet 
  5. nem támogatja nem ért egyet 
  6. támogatja nem ért egyet 
  7. nem támogatja nem ért egyet 
  8. támogatja egyetért 
  9. támogatja egyetért 
10. nem támogatja nem ért egyet 
11. nem támogatja nem ért egyet 
12. nem támogatja nem ért egyet 
13. támogatja egyetért 
14. támogatja egyetért 
15. nem támogatja nem ért egyet 
16. nem támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem ért egyet 
18. támogatja egyetért 
19. nem támogatja nem ért egyet 
20. támogatja egyetért 
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
22. egyharmada sem támogatja nem ért egyet0 
23. nem támogatja nem ért egyet 
24. nem támogatja nem ért egyet 
25. támogatja egyetért 
26. nem támogatja nem ért egyet 
27. nem támogatja nem ért egyet 
28. nem támogatja nem ért egyet 
29. nem támogatja nem ért egyet 
30. nem támogatja nem ért egyet 
31. támogatja egyetért 
32. támogatja nem ért egyet 
33. támogatja egyetért 
34. nem támogatja nem ért egyet 
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35. támogatja egyetért 
36. támogatja egyetért 
37. támogatja egyetért 
38. támogatja egyetért 
39. nem támogatja nem ért egyet 
40. támogatja egyetért 
41. nem támogatja nem ért egyet 
42. támogatja egyetért 
43. támogatja egyetért 
44. támogatja egyetért 
45. támogatja egyetért 
46. nem támogatja nem ért egyet 
47. támogatja egyetért 
48. támogatja egyetért 
49. támogatja egyetért 
50. támogatja egyetért 
51. nem támogatja nem ért egyet 
52. nem támogatja nem ért egyet 
53. nem támogatja nem ért egyet 
54. nem támogatja nem ért egyet 
55. nem támogatja nem ért egyet 
56. támogatja egyetért 
57. nem támogatja nem ért egyet 
58. támogatja egyetért 
59. nem támogatja nem ért egyet 
60. támogatja egyetért 
61. támogatja egyetért 
62. nem támogatja nem ért egyet 
63. támogatja egyetért 
64. Visszavonva!  
65. támogatja egyetért 
66. nem támogatja nem ért egyet 
67. nem támogatja nem ért egyet 
68. támogatja egyetért 
69. támogatja egyetért 
70. nem támogatja nem ért egyet 
71. támogatja egyetért 
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 A T/18096/60. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Egészségügyi bizottság, 
illetve az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

23. nem támogatja nem ért egyet 
24. nem támogatja nem ért egyet 
25. támogatja egyetért 
26. Visszavonva a bizottság ülésén 
27. nem támogatja nem ért egyet 
28. nem támogatja nem ért egyet 
29. nem támogatja nem ért egyet 
30. nem támogatja nem ért egyet 
31. támogatja egyetért 
32. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
33. támogatja egyetért 
34. nem támogatja nem ért egyet 
35. támogatja egyetért 
36. támogatja egyetért 
55. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
56. támogatja egyetért 
57. nem támogatja nem ért egyet 
59. nem támogatja nem ért egyet 
62. nem támogatja nem ért egyet 
66. nem támogatja nem ért egyet 
67. nem támogatja nem ért egyet 
70. nem támogatja nem ért egyet 

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

 
Dr. Mátrai Márta s.k., 

a Szociális és családügyi 
bizottság elnöke 

 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 
 
 


