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A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes egészségügyi és
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/9275 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő:

1 . A törvényjavaslat 2 . §-ának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993 . évi 111 . törvény 4 . §-ának a) pontját érintő része helyébe a következő
rendelkezés lép :

[E törvény alkalmazásában]
„a) jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben

jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni
érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal,
valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett
része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, [ide
értve] ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat .

Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott
átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az
anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes
gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a
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súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a
rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás ;"

2 . A törvényjavaslat 21 . §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„21 . § (1) A Fot . 25 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A Tanács tagjai

•

	

a Tanács elnöke,
b) a Program megvalósításával kapcsolatban a [Kormány] kormány

feladatkörében eljáró kormányzati szervek képviselői, összesen 12 fő,
• a mozgássérült, a siket, a vak és gyengénlátó, az értelmi fogyatékos,

valamint az autista emberek országos érdek-képviseleti szervezetei által delegált
egy-egy fő,

d) a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa és a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetsége által delegált egy-egy fő,

•

	

a fogyatékos személyek érdekében működő egyéb nem kormányzati
szervezetek által delegált négy fő,

j) a védett munkahelyek szervezetei által delegált két fő,
g) az önkormányzatok országos érdekképviseleteit tömörítő szövetség

által delegált egy fő ."

(2) A Fot. 25 . §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A Tanács elnöke a [Kormány] kormány által kijelölt személy . A
Tanács társelnöke a nem kormányzati oldal által a tagok közül választott
személy."

3 . A törvényjavaslat 47 . §-ának felvezető mondata az alábbiak szerint módosul :

„47. § [(1)] Az Ebty. 27 §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:"

4 . A törvényjavaslat 47 . §-ának a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997 . évi LXXXIII. törvény 27 . §-ának (7)-(8) bekezdéseit érintő része az
alábbiak szerint módosul :

„(7) Az (1)-(2) és (6) bekezdés szerinti belföldi költségek - ideértve az
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter által elismert határon átnyúló
egészségügyi együttműködés keretében nyújtott szolgáltatások költségeit is -
megtérítésének módját és feltételeit a [Kormány] kormány rendeletben állapítja
meg.



(8) A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatói és szolgáltatási
együttműködések finanszírozásának részletes szabályait a [Kormány] kormány
rendeletben állapítja meg . A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó együttműködési megállapodásokat az egészségügyi, szociális és
családügyi miniszter tájékoztatóban teszi közzé ."

5 . A törvényjavaslat 53 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„Az Ebty. 55 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi
(4)-(8) bekezdések jelölése (5)-(9) bekezdésre módosul :

„(4) Nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetből
eredően baleseti rokkantsági nyugdíjban[,] vagy baleseti járadékban részesül .""

6. A törvényjavaslat 57 . §-a utolsó bekezdésének felvezető mondata az alábbiak
szerint módosul :

„[(2)] (3) Az Eüty. 3 . §-a a következő v) és w) pontokkal egészül ki :"

7. A törvényjavaslat 65 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„65 . § A Gyty. 17 . §-a (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(1) A forgalomba hozatali engedély jogosultja, valamint a gyógyszert
alkalmazó orvos., illetve a kiszolgáltatást végző gyógyszerész köteles az általa
észlelt vagy tudomására jutott"
[mellékhatásokat a 6. § (1) bekezdése szerinti hatóságnak bejelenteni.] "

8 . A törvényjavaslat 66 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„66. § A Gyty. 25 . §-a (8) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép :

[A jelen törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok
tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991 . december 16-
án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a Megállapodást kihirdető 1994 .
évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségeknek az alább
felsorolt irányelveivel és útmutatóival összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz:]

„c) az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve az emberi
felhasználásra szánt [gyógyszer-készítmények] gyógyszerkészítmények
közösségi kódexéről.""



9 . A törvényjavaslat 68 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A Kbty. 3 . §-ának ba)-bc) alpontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

[E törvény alkalmazása szempon fából veszélyesnek minősül az az anyag,
illetve az a készítmény, amely az osztályozás során az alábbi veszélyességi
csoportok bármelyikébe besorolható]

„ ba) nagyon mérgezőek - azok az anyagok és készítmények, amelyek
belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén igen kis
mennyiségben halált[,] vagy heveny ., illetve idült egészségkárosodást okoznak,

bb) mérgezőek - azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük,
lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben
halált[,] vagy heveny., illetve idült egészségkárosodást okoznak,

bc) ártalmasak - azok az anyagok és készítmények, amelyek a
belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált, vagy
heveny., illetve idült egészségkárosodást okozhatnak, és nem sorolhatóak a ba)-
bb) alpont szerinti veszélyességi osztályba,""

10 . A törvényjavaslat 70 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A Kbty . 5 . §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő
szövegrész lép :

„Az anyagok, illetve a készítmények osztályozását az anyag, illetőleg a
készítmény magyarországi bejelentésére[,] vagy törzskönyveztetésére jogosult
végzi.""

11 . A törvényjavaslat 71 . §-ának a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV .
törvény 6. §-ának (2) bekezdését érintő része az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell bejelenteni a
kizárólag ellenőrzött körülmények között végzett kutatási és fejlesztési célra,
kísérleti gyártásra és nem termelőüzemi méretű kipróbálásra gyártott, illetőleg
forgalmazott veszélyes anyagokat vagy veszélyes készítményeket. A
magyarországi gyártó, illetőleg forgalmazó a rendelkezésre álló, a veszélyesség
meghatározása, a tevékenységet végző egészségének biztonsága szempontjából
lényeges adatokat és információkat ebben az esetben is köteles a tevékenységet
végző rendelkezésére bocsátani . Minden olyan magyarországi gyártónak vagy
forgalmazónak, aki (amely) a bejelentés mellőzésével élni kíván, az OKK-OKBI
által hozzáférhető írásbeli nyilvántartást kell vezetnie a gyártott, illetőleg
forgalomba hozott veszélyes anyagról[,] vagy veszélyes készítményről, a
feliratozási és mennyiségi adatokról . A magyarországi gyártót, illetve



forgalmazót a bejelentés mellőzésének lehetősége a gyártástól, illetőleg a
forgalomba hozataltól vagy ezek megkezdésétől számított egy évig illeti meg,
amely az OKK főigazgatójának engedélyével egy évig meghosszabbítható, ha a
magyarországi gyártó, illetve forgalmazó a meghosszabbítás szükségességét
indokolja ."

12 . A törvényjavaslat 72 . §-ának a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV .
törvény 9 . §-ának (3) bekezdését érintő része az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az ELINCS-ben szereplő, az EU valamely tagállamában már
törzskönyvezett új anyag esetében valamennyi új gyártó, illetőleg az új anyagot
nem közvetlenül valamely [EU tagállamból] EU-tagállamból importáló új
forgalmazó köteles az anyag ismételt törzskönyveztetésére . Ismételt
törzskönyveztetés esetén a törzskönyveztető az állatkísérletek megismétlésének
lehetőség szerinti elkerülése érdekében az első, illetve bármely korábbi
törzskönyveztetővel megállapodhat arról, hogy megkapja ezen kísérletek
adatait."

13 . A törvényjavaslat 73 . §-ának a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény 11 . §-ának (2) bekezdését érintő része az alábbiak szerint módosul :

„(2) A 10 . § szerinti egyszerűsített (csökkentett) törzskönyvezés esetén az
OKK-OKBI a törzskönyvezési eljárást a kérelem benyújtásától számított 30
napon belül lefolytatja, és a törzskönyvezésről vagy annak elutasításáról
határozatot hoz . Amennyiben a törzskönyveztető által benyújtott dokumentáció
nem felel meg az előírásoknak, az OKK-OKBI a kérelmezővel írásban közli,
hogy a kérelem elbírálásához milyen további információk benyújtására van
szükség. A törzskönyvezési eljárást a kért [adat-kiegészítés] adatkiegészítés
benyújtását követő 30 napon belül kell lefolytatni ."

14 . A törvényjavaslat 75 . §-ának a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV .
törvény 13 . §-a (2) bekezdésének a) pontját érintő része az alábbiak szerint
módosul :

[(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető üzleti titoknak,
illetőleg bizalmasan kezelendő adatnak)

„ a) az anyag., illetve a készítmény kereskedelmi neve,"

15. A törvényjavaslat 89 . §-a (4) bekezdése l) pontjának la) alpontja az alábbiak
szerint módosul :



[l) az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000 . évi
XIIL törvény]

„la) 1 . §-ának (3) bekezdésében a „Szociális és Családügyi Minisztérium"
szövegrész helyébe a „[Kormány] kormány által külön jogszabályban kijelölt
szerv (a továbbiakban : az erre kijelölt szerv)" szövegrész,

16. A törvényjavaslat 89 . §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Az egyéni vállalkozásról szóló 1990 . évi V . törvény 2. §-ának (2) és (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(2) A szociális szolgáltató tevékenység egyéni vállalkozás keretében történő
folytatását a [Kormány] kormány, a magán-állatorvosi tevékenység
gyakorlásának feltételeit külön törvény szabályozza .

(3) Az egyéni egészségügyi vállalkozásra e törvény rendelkezéseit külön
jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.""

Indokolás :

A módosító indítvány a törvényjavaslatban felmerülő helyesírási és jogtechnikai
hibák kijavítására irányul .

Budapest, 2004 . március „
r

Dr. Schvarcz Ti r
elnök
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