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Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 
 

a j á n l á s a 
 

egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
T/9275. sz. törvényjavaslat 

 
z á r ó 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/9275/78. számú egységes javaslattal!) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), megvitatta az egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/9275/78. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/9275/79-84. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 Az Előterjesztő a T/9275/80. számú zárószavazás előtti módosító javaslatát  
visszavonta, ezért azt az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 
 Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

____________ 
T9275zaro 
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 Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás 
nélkül is. 

 
 

I. 
 
 

1. Jauernik István képviselő az egységes javaslat 7. §-ában a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 38. § (3), (8)-(10) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/Az Szt. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi 

költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az 
egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2004. évben 400 Ft. A 2004. évet követően az 
egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló 
törvény [– a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel –] határozza meg. 

 
[(8) A normatív lakásfenntartási támogatást a tárgyévre kell megállapítani. 
 
(8) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot egy évre, a 

támogatás összegét e paragrafus (3) bekezdése alapján kell megállapítani.] 
 
(8) A normatív lakásfenntartási támogatást legfeljebb egy évre kell megállapítani. 
 
(9) A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási 

támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A helyi 
lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat a normatív, illetve az (5) bekezdésben 
meghatározott lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként és/vagy önálló ellátásként nyújtja. 
Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében 

 
a) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy főre 

számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ánál alacsonyabb jövedelmet 
jogosultsági feltételként nem írhat elő, 

 
b) a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított 

arányát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete a jövedelem 30%-át 
meghaladó költséghányadot jogosultsági feltételként nem írhat elő, 

 
c) a támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó összege 

nem lehet kevesebb 2500 forintnál, 
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d) az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két 
alkalommal benyújtható legyen. 

 
e) a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget úgy kell 

szabályozni, hogy az önkormányzat 
 
ea) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határozza meg a 

(10) bekezdésben szereplő - településen jellemző - költségek figyelembevételével, vagy 
eb) tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a (10) 

bekezdésben szereplő költségeket figyelembe kell venni. 
 
 
(10) Költségeken a [(9) bekezdés alkalmazásában a lakásfenntartásra nyújtott 

támogatás vonatkozásában] helyi lakásfenntartási támogatás esetében az önkormányzat 
rendeletében meghatározott mértékig a lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti 
kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatorna használati 
díjat, a szemétszállítás, [költségeit, valamint az önkormányzat rendeletében 
meghatározott mértékig] a villanyáram, a víz és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag 
költségeit[, továbbá a lakáskarbantartás költségeit] kell érteni.  

[Különösen indokolt a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása akkor, ha a 
háztartásban az elektromos energia az egyetlen energiaforrás.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/9275/83. sz. zárószavazás előtti  
módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. §-ában az Szt. 38. § (7)-(10) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  

 
/Az Szt. 38.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
[(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon 

történik: 
 
 
 J- O,5 NYM  
TM = 0,25  - ------------------- X 0,15 
 NYM  
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ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni.] 
 
 

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 
 
 J- O,5 NYM  
TM = 0,2  - ------------------- X 0,1, 

 NYM  
 
 
ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 
 
 

[(8) A normatív lakásfenntartási támogatást a tárgyévre kell megállapítani. 
 

(8) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot egy évre, a 
támogatás összegét e paragrafus (3) bekezdése alapján kell megállapítani.] 
 
 (8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 
 

(9) A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási 
támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A helyi 
lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat a normatív, illetve az (5) bekezdésben 
meghatározott lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként és/vagy önálló ellátásként nyújtja. 
Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében 
 

a) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy főre 
számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ánál alacsonyabb jövedelmet 
jogosultsági feltételként nem írhat elő, 
 

b) a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított 
arányát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete a jövedelem 30%-át 
meghaladó költséghányadot jogosultsági feltételként nem írhat elő, 
 

c) a támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó összege 
nem lehet kevesebb 2500 forintnál, 
 

d) az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két 
alkalommal benyújtható legyen. 
 
 e) a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget úgy kell 
szabályozni, hogy az önkormányzat 
 
 ea) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határozza meg a 
(10) bekezdésben szereplő - településen jellemző - költségek figyelembevételével, vagy 
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 eb) tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a (10) 
bekezdésben szereplő költségeket figyelembe kell venni.” 
 
 

(10) Költségeken a [(9) bekezdés alkalmazásában a lakásfenntartásra nyújtott 
támogatás vonatkozásában] helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti 
díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös 
költséget, a csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint [az önkormányzat 
rendeletében meghatározott mértékig] a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a 
tüzelőanyag költségeit[, továbbá a lakáskarbantartás költségeit] kell érteni. 

[Különösen indokolt a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása akkor, ha a 
háztartásban az elektromos energia az egyetlen energiaforrás.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/9275/81. sz. zárószavazás előtti  
módosító javaslat indokolását. 

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

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 47. §-ában a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 21. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/Az Ebtv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő 21/A. 
§-sal egészül ki:/ 
 

„(3) Támogatott termékek és szolgáltatások körében tilos minden olyan 
eladásösztönző eszköz vagy módszer alkalmazása, amely adott támogatott termék 
vagy szolgáltatás felírásában vagy kiadásában teszi érdekeltté a rendelésre jogosult 
orvosokat, vagy a terméket kiszolgáló, illetve szolgáltatást nyújtó személyeket. 
Rendelésre jogosult orvos, vagy terméket kiszolgáló, illetve szolgáltatást nyújtó 
személy nem fogadhat el olyan ellenszolgáltatást, vagy bármilyen más előnyt, amelyet 
adott gyártó, forgalmazó [adott termékének igénybevételének] valamely terméke 
igénybevételének elősegítéséért adnak.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9275/82. sz. zárószavazás előtti  
módosító javaslat indokolását. 

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

 
 
 

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 94. § (4) bekezdés i) pontjának az 
elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása 
értelemszerûen változik): 
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/(4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg/ 
 
„[i) az Eütev. tv. 13.§-a (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész 

helyébe a „(2) és (9) bekezdésben” szövegrész;]” 
 

Indokolás: Lásd a T/9275/79. sz. zárószavazás előtti  
módosító javaslat indokolását. 

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

 
 
 

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 94. § (10) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 

 
„(10) Az Eüatv. 1. számú melléklete helyébe e törvény [2. számú] melléklete 

lép.” 
 

Megjegyzés: Az egységes javaslat 94. § (10)  bekezdése leírási hibát tartalmazott, a módosító javaslat 

 szerinti „2. számú” jelölést nem tüntette fel. 

 
Indokolás: Lásd a T/9275/84. sz. zárószavazás előtti  

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

 
 
 

II. 
 

 
A T/9275/78. számú egységes javaslat 23. §-ában a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) pont se) alpontja leírási hibát 
tartalmaz. A hivatkozott alpont helyesen:  

 
/A Gyvt. 5. §-ának s) és t) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
/s) fenntartó:/ 
 
„se) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy 
üzleti tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező más államban van (az sc)-
se) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó), 
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/ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, működési 

engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 
biztosításához szükséges feltételekről. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi 
fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően 
alkalmazni./” 

 
 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 

Budapest, 2004. április 19. 
 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 
 
 
 


