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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága– első helyen kijelölt bizottságként –, 
valamint a Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) megvitatta az egészségbiztosítás körében végzett tevékenység felügyeletéről 
szóló, T/1035. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott  
T/1035/3-38. számú módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Eüak.: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat 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. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
_____________________ 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat címe helyébe a következő rendelkezést 
javasolja: 
 

"[az egészségbiztosítás körében végzett tevékenység felügyeletéről] 
Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület létrehozásáról" 

 
T/1035/4. és 5. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. és 5. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1035/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István és dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását javasolja: 
 

"az egészségbiztosítás [körében végzett tevékenység] hatósági felügyeletéről" 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39.,  pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának helyébe a következő rendelkezést 
javasolja: 
 
 "1. § [(1) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság tevékenységének célja a 
biztosítottak egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmének ellátása, 
az egészségbiztosítási szolgáltatások minőségének ellenőrzése, őrködés a szereplők 
tisztességes piaci magatartásának megtartása fölött, az egészségbiztosítási ellátást 
nyújtók és az egészségügyi szolgáltatók biztosítottakkal kapcsolatos tevékenysége 
felügyeletének ellátása, az egészségbiztosítási befizetések felhasználásának és az 
egészségbiztosítás szereplőinek törvényes és szakmailag magas színvonalú működésének 
ellenőrzése, valamint a kapcsolódó hatósági ügyek ellátása. 
 
 (2) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság hatásköre – figyelemmel a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 
PSZÁF tv.) rendelkezéseire is – kiterjed: 
 
 a) egészségbiztosítási szolgáltatásaik tekintetében 
 
  aa) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Ebtv.) hatálya alá tartozó egészségbiztosítási szervek, 
 
  ab) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény (a továbbiakban: Öpt.) szerinti önkéntes kölcsönös egészségpénztár, 
 
  ac) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény hatálya alá tartozó biztosítók  
 
 (az aa)-ac) pont szerinti szervezetek a továbbiakban együtt: egészségbiztosítók), 
valamint  
 
 b) az egészségügyi szolgáltatók 
 
 e törvény szerinti tevékenységének felügyeletére. 
 
 (3) E törvény alkalmazásában egészségbiztosítási szolgáltatás a (2) bekezdés a) 
pontja szerinti egészségbiztosító és a (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi 
szolgáltató között kötött szerződés alapján nyújtott ellátás, szolgáltatás. 
 
 (4) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a (2) bekezdés ab) és ac) alpontja 
szerinti egészségbiztosítók tekintetében az egészségbiztosító és az egészségügyi 
szolgáltató közötti szerződések szabályszerűségét, az egészségszakmai szabályok 
teljesülését, a nyújtott szolgáltatások minőségét vizsgálja. Ez a jogkör nem érinti a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: PSZÁF) PSZÁF tv.-ben 
meghatározott hatáskörét. 
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 (5) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság döntése ellen – a közigazgatási 
eljárás keretében – fellebbezésnek helye nincs. Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság 
határozatának bírósági felülvizsgálata a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérhető. A 
bíróság az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság határozatát megváltoztathatja.] 
 
 (1) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletének célja az egészségbiztosítás 
törvényes, zavartalan és magas színvonalú működésének biztosítása, a biztosítottak 
érdekeinek védelme, az egészségbiztosítási befizetések jogszerű, gondos és hatékony 
felhasználásának előmozdítása. 
 
 (2) Az egészségbiztosítás hatósági felügyelete - figyelemmel a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: PSZÁF tv.) 
rendelkezéseire is - kiterjed: 
 
 a) egészségbiztosítási szolgáltatásaik tekintetében 
 
  aa) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Ebtv.) hatálya alá tartozó egészségbiztosítási szervekre, 
 
  ab) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény (a továbbiakban: Öpt.) szerinti önkéntes kölcsönös egészségpénztárra, 
 
  ac) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 
hatálya alá tartozó biztosítókra 
  (az aa)-ac) pont szerinti szervezetek a továbbiakban együtt: 
egészségbiztosítók), valamint 
 
 b) az egészségügyi szolgáltatókra. 
 
 (3) E törvény alkalmazásában egészségbiztosítási szolgáltatás a (2) bekezdés a) pontja 
szerinti egészségbiztosító és a (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató között 
kötött szerződés alapján nyújtott ellátás, szolgáltatás." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.   Molnár László képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "1. § (1) Az egészségbiztosítási [felügyeleti hatóság] Ellenőrző Testület 
tevékenységének célja a biztosítottak egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
fogyasztóvédelmének ellátása, az egészségbiztosítási szolgáltatások [minőségének] 
ellenőrzése, [őrködés a szereplők tisztességes piaci magatartásának megtartása fölött, az 
egészségbiztosítási ellátást nyújtók és az egészségügyi szolgáltatók biztosítottakkal 
kapcsolatos tevékenysége felügyeletének ellátása,] az egészségbiztosítási befizetések 
felhasználásának ellenőrzése [és az egészségbiztosítás szereplőinek törvényes és 
szakmailag magas színvonalú működésének ellenőrzése, valamint a kapcsolódó hatósági 
ügyek ellátása]." 
 

T/1035/3. és 4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 5. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 
 "[(2) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság hatásköre – figyelemmel a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény (a 
továbbiakban: PSZÁF tv.) rendelkezéseire is – kiterjed: 
 
 a) egészségbiztosítási szolgáltatásaik tekintetében 
 
  aa) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Ebtv.) hatálya alá tartozó egészségbiztosítási szervek, 
 
  ab) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény (a továbbiakban: Öpt.) szerinti önkéntes kölcsönös egészségpénztár, 
 
  ac) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény hatálya alá tartozó biztosítók  
 
 (az aa)-ac) pont szerinti szervezetek a továbbiakban együtt: egészségbiztosítók), 
valamint  
 
 b) az egészségügyi szolgáltatók 
 
 e törvény szerinti tevékenységének felügyeletére.] 
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 (2) Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület olyan társszervi koordináció, amelynek 
élén a társszervek képviselőiből alakult tanács áll. Tagjait a miniszterelnök nevezi ki a 
felügyeleti tevékenységben érintett társszervek vezetőinek javaslatára, elnökét önmaga közül 
többségi titkos szavazással választja.
 
 A fentiek vonatkozásában társszerv a: 
 1.) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 
 2.) Magyar Államkincstár (MÁK), 
 3.) Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FF) 
 4.)Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
 5.) Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 
 6.) Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
 7.) Magyar Kórház Szövetség (MKSZ) 
 8.) Egészségügyi Minisztérium (EüM) 
 9.) Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (NYUBIF) 
 
 Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület önálló koordinációs jogkörrel rendelkezik, 
felügyeletét a miniszterelnök látja el. 
 
 Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület önálló titkárságot működtet a 
Miniszterelnöki Hivatal keretében, létszámát a társszervek köztisztviselői jogviszonyban álló 
köztisztviselői alkotják, akiket kirendeléssel biztosítanak a társszervek saját költségvetésük 
terhére." 
 

T/1035/3. és 5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 4. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés a) pont ac) 
alpontjának az elhagyását javasolja: 
 
 "(2) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság hatásköre – figyelemmel a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: PSZÁF 
tv.) rendelkezéseire is – kiterjed: 
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 a) egészségbiztosítási szolgáltatásaik tekintetében 
 
  aa) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Ebtv.) hatálya alá tartozó egészségbiztosítási szervek, 
 
  ab) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény (a továbbiakban: Öpt.) szerinti önkéntes kölcsönös egészségpénztár, 
 
  [ac) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény hatálya alá tartozó biztosítók] 
 
 (az aa)-[ac)]ab) pont szerinti szervezetek a továbbiakban együtt: egészségbiztosítók), 
valamint  
 
 b) az egészségügyi szolgáltatók 
 
 e törvény szerinti tevékenységének felügyeletére." 
 

T/1035/34., 37. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16. és 21. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a (2) bekezdés [ab)] aa) és ac) alpontja 
szerinti egészségbiztosítók tekintetében az egészségbiztosító és az egészségügyi szolgáltató 
közötti szerződések szabályszerűségét, az egészségszakmai szabályok teljesülését, a nyújtott 
szolgáltatások minőségét vizsgálja. Ez a jogkör nem érinti a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének (a továbbiakban: PSZÁF) PSZÁF tv.-ben meghatározott hatáskörét." 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslatot új 2-5. §-sal kiegészíteni javasolja: 
 
 "2. § (1) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletét a Kormány irányítása és az 
egészségbiztosításért felelős miniszter felügyelete alatt álló, kormányhivatalként működő 
Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) látja el.
 
 (2) A Felügyelet székhelye: Budapest. 
 
 (3) A Felügyelet fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, 
amelynek költségvetése az Egészségügyi Minisztérium fejezetén belül elkülönítetten szerepel. 
 
 (4) A Felügyelet élén - egyszemélyi vezetőként - elnök áll, akit az 
egészségbiztosításért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök hat éves időtartamra nevez 
ki és ment fel. 
 
 (5) A Felügyelet elnökét munkájában Felügyeleti Tanács segíti. A Felügyeleti Tanács 
tíz tagú, tagjaira az egészségbiztosításért felelős miniszter, az egészségbiztosítási 
járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, a kötelező egészségbiztosítás ellátásait 
finanszírozó egészségbiztosító vezetője, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének 
elnöke és a Magyar Kórházszövetség elnöke együttesen, az egészségügy területén működő 
szakmai kamarák elnökei együttesen, az önkormányzati érdekszövetségek közös képviselője 
együttesen, valamint az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáltatói és munkavállalói oldala 
tesznek javaslatot. A tagokat a miniszterelnök hat éves időtartamra nevezi ki és menti fel. A 
Felügyeleti Tanács vezetőjét a tagok egyszerű szótöbbséggel maguk közül választják meg. 
 
 (6) A Felügyelet elnökének és a Felügyeleti Tanács tagjának megbízatása megszűnik: 
 
 a) a megbízatási időtartam leteltével, 
 b) lemondással, 
 c) felmentéssel, 
 d) összeférhetetlenség megállapításával, 
 e) halálával. 
 
 A lemondást írásban kell közölni a miniszterelnökkel. 
 
 (7) A Felügyeleti Tanács vezetője havonta a mindenkori köztisztviselői illetményalap 
nyolcszorosával megegyező, a Felügyeleti Tanács további tagja pedig havonta a mindenkori 
köztisztviselői illetményalap ötszörösével megegyező tiszteletdíjra jogosult. 
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3. § 
 
 (1) A Felügyelet elnökét és a Felügyeleti Tanács tagját nem lehet utasítani a 
tisztségének betöltésével kapcsolatos eljárása és döntése vonatkozásában. 
 
 (2) A Felügyeleti Tanács szükség szerint, de legalább havonta tart ülést. Az ülést a 
Felügyeleti Tanács vezetője hívja össze. 
 
 (3) A Felügyeleti Tanács döntéséhez legalább nyolc tag jelenléte és szavazata 
szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Felügyeleti Tanács vezetőjének - akadályoztatása 
esetén a Felügyelet szervezeti és működési szabályzata szerint a vezető helyettesítését ellátó 
személynek - szavazata dönt. 
 
 (4) A Felügyeleti Tanács - a szakmai szempontok érvényesítésével - biztosítja a 
Felügyelet tevékenységének társadalmi és szakmai kontrollját. E feladatának ellátása 
érdekében a Felügyelet elnökétől és köztisztviselőjétől a feladataival összefüggésben 
tájékoztatást kérhet, a Felügyelet irataiba betekinthet, a Felügyelet működését érintően 
javaslatot tehet az elnöknek. 
 
 (5) A Felügyeleti Tanács hozzájárulása szükséges a 4. § (1) bekezdés d) és f) pontja, a 
4. § (2) és (3) bekezdése, valamint a felügyeleti törvény 3. §-ának első fordulata, 10. §-a, 13. 
§-a, 16. §-a és 17. §-a szerinti hatásköröknek a gyakorlásához. 
 
 

4. § 
 
 (1) A Felügyelet elnökének feladatai különösen: 
 
 a) képviseli a Felügyeletet, 
 b) vezeti a Felügyelet hivatali apparátusát, 
 c) a Felügyelet költségvetése tekintetében ellátja mindazon feladatokat, amelyeket 
jogszabály a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utal, 
 d) meghatározza a Felügyelet szakmai munkájának irányát, elkészíti a Felügyelet 
szervezeti és működési szabályzatának tervezetét, 
 e) jóváhagyásra benyújtja az egészségbiztosításért felelős miniszternek a Felügyelet 
szervezeti és működési szabályzatát, 
 f) jóváhagyja a Felügyelet felügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos stratégiáját, valamint 
az ellenőrzési tervét, elfogadja az ellenőrzési módszertant. 
 
 (2) A Felügyelet elnöke a Felügyelet tevékenységéről minden év május 31. napjáig 
beszámol a Kormánynak, amellyel egyidejűleg működéséről tájékoztatót tesz közzé. 
 
 (3) A Felügyelet elnöke félévente, a félévet követő hónap 15. napjáig írásban 
tájékoztatja az egészségbiztosításért felelős minisztert a Felügyelet tevékenységéről és az 
általánosítható felügyeleti tapasztalatairól. A miniszter szükség esetén kiegészítő tájékoztatást 
kérhet. 
 
 
 



-  10  - 

 
5. § 

 
 (1) A Felügyelet keretében nem létesíthető állami vezetői szolgálati jogviszony és 
közszolgálati jogviszony, ha az állami vezető és a köztisztviselő ezáltal a Felügyelettel 
közszolgálati jogviszonyban álló hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy 
elszámolási kapcsolatba kerülne. 
 
 (2) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője az öröklés kivételével nem 
szerezhet tulajdont az 1. §-ának (2) bekezdése szerinti szervezetben. 
 
 (3) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője az 1. § (2) bekezdése szerinti 
szervezetben tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezhet, kinevezésekor nyilatkozik a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának az 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetben fennálló 
tulajdoni részesedéséről, továbbá a tulajdonában lévő minden olyan befektetési eszközről, 
amelyet kinevezése után nem szerezhet. 
 
 (4) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője a kinevezése előtt, illetőleg öröklés 
útján szerzett, a (3) bekezdésben meghatározott tulajdoni hányadát a kinevezéstől, illetve a 
szerzéstől számított hat hónapon belül köteles elidegeníteni. 
 
 (5) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának haladéktalanul bejelenti, ha a kinevezését követően a vele közös háztartásban 
élő közeli hozzátartozója a (3) bekezdésben meghatározott tulajdoni hányadot szerzett. 
 
 (6) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítéséig, illetve az (5) bekezdésben 
meghatározott esetben a Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője nem vehet részt olyan 
döntés előkészítésében és meghozatalában, amely az érintett szervezetre vonatkozik. 
 
 (7) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője kinevezésekor írásban köteles 
nyilatkozni biztosító egyesületben fennálló tagsági viszonyáról. A Felügyelet állami vezetője 
és köztisztviselője nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és meghozatalában, amely 
arra a felügyeleti törvény hatálya alá tartozó szervezetre vonatkozik, amelyben tagsági 
viszonya van. 
 
 (8) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője kinevezésekor írásban köteles 
nyilatkozni arról, hogy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az 1. § (2) 
bekezdése szerinti szervezetben vezető tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban, 
köztisztviselői jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; a 
kinevezést követően keletkezett ilyen jogviszonyt köteles haladéktalanul bejelenteni a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának. A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője nem vehet 
részt olyan döntés előkészítésében vagy meghozatalában, amely arra az 1. § (2) bekezdése 
szerinti szervezetre vonatkozik, amelynél a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 
a felsoroltak szerinti jogviszonnyal rendelkezik. 
 
 (9) E § alkalmazásában közeli hozzátartozón a Ptk. 685. §-ának b) pontjában ilyenként 
meghatározott személyt és az élettársat kell érteni. 
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 (10) A Felügyelet elnöke, továbbá a Felügyeleti Tanács tagja pártban tisztséget nem 
viselhet, párt nevében vagy érdekében nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet nem 
folytathat, nem lehet országgyűlési vagy önkormányzati képviselő, polgármester, 
főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, állami vezető. 
 
 (11) A (10) bekezdésben említett személy nem lehet gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagja." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának és az azt megelőző alcímnek a helyébe 
a következő rendelkezést javasolja: 
 

"[Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság feladat- és hatásköre 
 
 2. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság az egészségügyi szolgáltatást 
igénybe vevők jogainak védelmével, a társadalombiztosítás körében egészségügyi és 
egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtók szakmailag, minőségileg, a törvényeknek és az 
egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők érdekeinek megfelelő működés ellenőrzésével, 
az ellátások – beleértve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátást is – nyújtásának 
biztosításával kapcsolatban lát el feladatokat, illetve ellátja a külön törvényben 
meghatározott egyéb feladatokat.] 
 

A Felügyelet feladat- és hatásköre 
 

2. § 
 
 (1) A Felügyelet ellátja 
 
 a) egészségbiztosítási szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelmével, 
 
 b) az egészségbiztosítók, továbbá az egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtók 
szakmailag, minőségileg, a törvényeknek és a szolgáltatást igénybe vevők érdekeinek 
megfelelő működése ellenőrzésével, 
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 c) az egészségbiztosítási szolgáltatások - beleértve a gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátást is - teljesítésének ellenőrzésével 
kapcsolatos e törvényben illetve más jogszabályban meghatározott feladatokat. 
 
 (2) A Felügyelet az 1. § (2) bekezdésének ab) és ac) alpontja szerinti 
egészségbiztosítók tekintetében az egészségbiztosító és az egészségügyi szolgáltató közötti 
szerződések szabályszerűségét, az egészségszakmai szabályok teljesülését, a nyújtott 
szolgáltatások minőségét vizsgálja. Ez a jogkör nem érinti a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének (a továbbiakban: PSZÁF) PSZÁF tv.-ben meghatározott hatáskörét. 
 
 (3) A Felügyelet kezdeményezheti az adott tárgykörben a jogalkotásért felelős 
miniszternél az egészségbiztosítókat, az egészségbiztosítási szolgáltatásokat és az 
egészségügyi szolgáltatókat érintő jogszabály megalkotását. 
 
 (4) A Felügyelet hatósági eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelet 
döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A Felügyelet döntéseinek bírósági felülvizsgálata 
kérhető. A bíróság a Felügyelet határozatát megváltoztathatja." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 3. §-a helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 "3. § [Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság jóváhagyja az egészségbiztosítás 
keretébe tartozó egészségügyi szolgáltatások biztosítására irányuló finanszírozási 
szerződések, valamint az egészségbiztosítás körében kötött egyéb szerződések (a 
továbbiakban együtt: biztosítási szerződés) általános szerződési feltételeit, valamint – 
hivatalból vagy kérelemre – ellenőrzi és értékeli az egyéb finanszírozási szerződési 
feltételeket, szükség esetén javaslatot tesz a szerződések módosítására.] 
 
 A Felügyelet jóváhagyja az egészségbiztosítási szolgáltatásokra irányuló 
finanszírozási szerződések, valamint az egészségbiztosítás körében kötött egyéb szerződések 
(a továbbiakban együtt: biztosítási szerződés) általános szerződési feltételeit, valamint 
kezdeményezheti e szerződési feltételek módosítását." 
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T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 11., 12., 14., 

15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 4. §-a helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 "4. § [Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság nyilvános minőség-értékelési 
rendszert működtet, amelynek keretében: 
 
 a) az egészségbiztosítókkal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi 
szolgáltatók minőségének mérésére és értékelésére alkalmas indikátorrendszert alakít 
ki, működtet, illetve az egészségügyi szolgáltatókkal működtettet, és kidolgozza az ahhoz 
való nyilvános hozzáférést garantáló eljárásrendet, 
 
 b) ellenőrzi és értékeli a 3. § szerinti szerződési feltételek, valamint a megkötött 
biztosítási szerződések teljesítését, 
 
 c) elvégzi a finanszírozott egészségügyi szolgáltatók minősítését, és ennek, 
valamint a b) pont szerinti ellenőrzésnek az eredményét a honlapján közzéteszi.] 
 
 A Felügyelet nyilvános minőség-értékelési rendszert működtet, amelynek keretében: 
 
 a) az egészségbiztosítókkal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltatók 
minőségének mérésére és értékelésére alkalmas indikátorrendszert alakít ki, működtet; 
 
 b) ellenőrzi és értékeli az egészségügyi szolgáltatóknak az egészségbiztosítási 
szolgáltatásokra vonatkozó minőségbiztosítási rendszereit; 
 
 c) kidolgozza az egészségügyi szolgáltatók egészségbiztosítási szolgáltatásaira 
vonatkozó minőségi mutatók nyilvános közzétételének rendjét; 
 
 d) ellenőrzi, hogy a biztosítási szerződések megfelelnek-e a 3. § szerinti általános 
szerződési feltételeknek, 
 
 e) az a) pontban meghatározott mutatók alapján évente minősíti az egészségügyi 
szolgáltatókat, és ennek, valamint a b) pont szerinti ellenőrzésnek az eredményét a honlapján 
közzéteszi." 
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T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 12., 14., 

15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Megjegyzés: Az ajánlás a módosító javaslat hibás betűjelölését korrigálja. 

 
Indokolás: Lásd a T/1035/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "5. § A[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság] Felügyelet ellenőrzi az 
egészségbiztosítási szolgáltatások hozzáférhetőségét és minőségét. Amennyiben azt állapítja 
meg, hogy ezek nem felelnek meg [a jogszabályokban foglalt és az egyéb, az egészségügyi 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó hatósági, illetve egészségbiztosítási előírásoknak, 
valamint] az egészségügyi, illetőleg az egészségbiztosítási szolgáltatásra vonatkozó 
jogszabályoknak, hatósági döntéseknek vagy az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők 
jogos érdekeinek, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál kezdeményezi a 
szükséges intézkedések megtételét." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 14., 

15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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13.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának a következő módosítását 

javasolja: 
 
 "5. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság ellenőrzi az egészségbiztosítási 
szolgáltatások hozzáférhetőségét és minőségét. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ezek nem 
felelnek meg a jogszabályokban foglalt és az egyéb, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó hatósági, illetve egészségbiztosítási előírásoknak, valamint az egészségügyi 
szolgáltatást igénybe vevők jogos érdekeinek, az [Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatnál] egészségügyi államigazgatási szervnél kezdeményezi a szükséges intézkedések 
megtételét." 
 

T/1035/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19., 23., 30., 32., 33., 40. 

és 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/27/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14.   Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 6-7. §-ának helyébe a következő rendelkezést 
javasolja: 
 
 "[6. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a várólista alapján nyújtható 
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban a honlapjáról elérhetővé teszi a várólistát vezető 
egészségügyi szolgáltatók és az állami vérellátó szolgálat honlapjait. 
 
 7. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság az egészségügyi szakellátás körében 
a honlapján elérhetővé teszi a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatásoknak és az egészségügyi szolgáltatók térítés ellenében nyújtott egyéb 
szolgáltatásainak a térítési díját.] 
 
 6. § A Felügyelet a honlapjáról elérhetővé teszi 
 
 a) a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban a várólistát 
vezető egészségügyi szolgáltatók és az állami vérellátó szolgálat honlapjait; 
 
 b) kötelező egészségbiztosítás körében a térítési díj ellenében igénybe vehető 
egészségbiztosítási szolgáltatásoknak, valamint az egészségügyi szolgáltatók térítés ellenében 
nyújtott egyéb szolgáltatásainak listáját és a térítési díjakat." 
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T/1035/6-26. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 
15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1035/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.   Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 8. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolja: 
 
 "8. § (1) A Felügyelet kivizsgálja a biztosítottak biztosítási jogviszony során 
igénybevett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait, bejelentéseit (a 
továbbiakban együtt: kérelem). 
 
 [(1)] (2) [Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság] Ha a Felügyelet – 
[amennyiben] a biztosított kérelmére, illetve hivatalból lefolytatott ellenőrzése alapján – azt 
állapítja meg, hogy a kötelező egészségbiztosítás körében a területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező, [a társadalombiztosítás által] finanszírozott egészségügyi szolgáltató nem vagy 
nem megfelelően teljesíti a finanszírozási szerződéséből folyó kötelezettségét [–] szükség 
szerint, sorrendben az alábbi intézkedéseket teszi: 
 
 a) felszólítja az egészségügyi szolgáltatót a kötelezettsége teljesítésére, 
 
 b) a biztosított kérelmére a területi ellátási kötelezettség alapján ellátásra köteles 
szolgáltató helyett más, a progresszivitás azonos szintjén lévő, területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki a biztosított ellátására abban 
az esetben, ha a biztosított az ellátást a szolgáltató hibájából nem vagy nem az arra irányadó 
szabályok szerint kapta meg,  
 
 c) pénzbírságot szab ki, 
 
 d) felszólítja az egészségbiztosítót a finanszírozási szerződés felfüggesztésére, súlyos 
jogszabálysértés esetén felmondására. 
 
 [(2)] (3) A[z (1)] (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szolgáltatás fejében járó 
finanszírozási díjat az egészségbiztosító a kijelölt szolgáltatónak téríti meg, amelyet a 
mulasztó szolgáltató tárgyhavi finanszírozásából von le. 
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 [(3)] (4) A[z (1)] (2) bekezdés c) pontja szerinti pénzbírság mértéke legfeljebb 10 
millió Ft lehet. A pénzbírság kiszabásánál tekintettel kell lenni: 
 
 a) a szabály megsértésének, illetőleg a hiányosság súlyosságára, 
 
 b) a cselekménynek az [1. § (2) bekezdés szerinti szervezetre és] egészségbiztosítóra, 
annak [tagjaira,] ügyfeleire, tagjaira gyakorolt hatására, 
 
 c) a cselekménynek az egészségbiztosítási rendszerre gyakorolt hatására, 
 
 d) a felelős személyeknek az eljárás során tanúsított együttműködésére, 
 
 e) az intézkedéssel érintett személy jó-, illetve rosszhiszeműségére, az általa a 
szabályszegéssel vagy a mulasztással elért vagyoni előnyre, 
 
 f) az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolására, illetve 
annak szándékára, 
 
 g) a szabályok megsértésének ismétlődésére, illetőleg gyakoriságára. 
 
 (5) A Felügyelet – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával – 
a honlapján közzéteszi az egészségügyi szolgáltatók működésével kapcsolatban az (1)-(4) 
bekezdés szerint lefolytatott vizsgálati eredményét, és intézkedéseit." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdés d) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § (1) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság – amennyiben a biztosított 
kérelmére, illetve hivatalból azt állapítja meg, hogy a területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező, a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltató nem vagy nem 
megfelelően teljesíti a finanszírozási szerződéséből folyó kötelezettségét – szükség szerint, 
sorrendben az alábbi intézkedéseket teszi:/ 
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 "d) felszólítja az 1. § (2) bekezdés aa) – ab) szerinti egészségbiztosítókat 
[egészségbiztosítót] a finanszírozási szerződés felfüggesztésére, súlyos jogszabálysértés 
esetén felmondására." 
 

T/1035/32., 34. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. és 21. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17.   Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 9-11. §-ainak az elhagyását javasolja: 
 
 "[9. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a honlapján közzéteszi a saját 
hatáskörben, vagy más szervek által az egészségügyi szolgáltatók működésével 
kapcsolatban lefolytatott vizsgálatok eredményét. 
 
 10. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kezdeményezheti az adott 
tárgykörben a jogalkotásért felelős miniszternél az egészségbiztosítás keretében a 
szolgáltatásokat és szolgáltatókat érintő jogszabály megalkotását. 
 
 11. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kivizsgálja a biztosítottak 
biztosítási jogviszony során igénybevett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
panaszait, szükség esetén lefolytatja a 8. § szerinti eljárást.]" 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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18.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 10. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "10. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság véleményezi az egészségbiztosítás 
keretében a szolgáltatásokat és szolgáltatókat érintő jogszabálytervezeteket, valamint 
kezdeményezheti az adott tárgykörben a jogalkotásért felelős miniszternél [az 
egészségbiztosítás keretében a szolgáltatásokat és szolgáltatókat érintő] jogszabály 
megalkotását." 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

19.   Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 10. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "10. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kezdeményezheti az adott 
tárgykörben [a jogalkotásért felelős] feladatkörrel rendelkező miniszternél az 
egészségbiztosítás keretében a szolgáltatásokat és szolgáltatókat érintő jogszabály 
megalkotását." 
 

T/1035/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 23., 30., 32., 33., 40. 

és 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/27/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

20.   Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 13. §-át megelőző cím helyébe a következő címet, 
valamint 13. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

"[A felügyeleti ellenőrzéssel és a piacfelügyeleti eljárással kapcsolatos feladatok]  
Az egészségbiztosítók ellenőrzése
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 13. § (1) A[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság] Felügyelet ellenőrzi [az 1. § (2) 
bekezdése szerinti szervezetek tekintetében] az e törvényben, valamint – az 
egészségbiztosítással összefüggő tevékenységük tekintetében – az 1. § (2) bekezdése szerinti 
jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását. Amennyiben a[z egészségbiztosítási 
felügyeleti hatóság] Felügyelet ellenőrzése során olyan jogsértést tapasztal, amely a PSZÁF 
hatáskörébe tartozik, a szükséges intézkedések megtétele érdekében tájékoztatja a PSZÁF-ot. 
 
 (2) A[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság] Felügyelet az 1. § (2) bekezdésének 
ab)-ac) pontjaiban meghatározott egészségbiztosítóknál [a piacfelügyeleti eljárása 
keretében] vizsgálja az [beteg] egészségbiztosítás általános szerződési feltételeit, valamint a 
biztosító biztosítottakkal kapcsolatos magatartását, így különösen az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesülését a biztosítás kötése során [megvalósuló megsértését], 
valamint a biztosító szerződéskötéstől való elzárkózását." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a piacfelügyeleti eljárása keretében 
vizsgálja az Ebtv., valamint az Öpt. hatálya alá tartozó szervek betegbiztosítási 
[betegbiztosítás] általános szerződési feltételeit, valamint a biztosító biztosítottakkal 
kapcsolatos magatartását, így különösen az egyenlő bánásmód követelményének a biztosítás 
kötése során megvalósuló megsértését, valamint a biztosító szerződéskötéstől való 
elzárkózását." 
 

T/1035/32. 37. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. és 16. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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22.   Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 14. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi 
módosítását javasolja: 
 
 "14. § A[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság az egészségügyi szakellátási 
kötelezettségről szóló törvény szerint] Felügyelet: 
 
 a) ellenőrzi, hogy a biztosítási szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges, az egészségügyi szakellátási kötelezettségről szóló törvény szerint kapacitás 
megfelelő minőség[ű]ben és mennyiség[ű]ben rendelkezésre áll[ása biztosított]-e, 
 
 b) váratlan esemény (különösen járványügyi érdekből, katasztrófahelyzetben, tömeges 
megbetegedés, tömegszerencsétlenség, stb.) vagy más előre nem látható [módon 
bekövetkező] ellátási szükséglet esetén az országos tisztifőorvos egyetértésével és az 
egészségügyért felelős miniszter jóváhagyásával az egészségbiztosítónál kezdeményezheti a 
kapacitásokon felüli kapacitásra történő – határozott időtartamú – szerződéskötést[,]. 
 
 [c) egyetértési jogot gyakorol a külön törvényben felsorolt finanszírozási 
szerződések megkötése és módosítása tekintetében, ebben a körben törvényességi 
vizsgálatot végez, 
 
 d) pályázat kiírását rendelheti el a normatíva-felosztás módosítására.]" 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

23.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 14. § b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /14. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság az egészségügyi szakellátási 
kötelezettségről szóló törvény szerint:/ 
 
 "b) váratlan esemény (különösen járványügyi érdekből, katasztrófahelyzetben, 
tömeges megbetegedés, tömegszerencsétlenség, stb.) vagy előre nem látható módon 
bekövetkező ellátási szükséglet esetén az [országos tisztifőorvos] egészségügyi 
államigazgatási szerv egyetértésével és az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyásával az 
egészségbiztosítónál kezdeményezheti a kapacitásokon felüli kapacitásra történő 
szerződéskötést," 
 
 



-  22  - 

 
T/1035/27. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 19., 30., 32., 33., 40. 
és 41. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1035/27/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

24.   Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 15. §-a helyébe a következő rendelkezést 
javasolja: 
 
 "15. § [(1) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság az Egészségbiztosítási Alap 
költségvetése elkészítésének folyamatában az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságot 
irányító miniszter útján véleményezési jogot gyakorol. 
 
 (2) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságot irányító miniszter az 
Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási javaslatot 
tájékoztatásul, az Egészségbiztosítási Alap zárszámadására vonatkozó törvény 
tervezetét véleményezésre megküldi az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság részére. 
 
 (3) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság évente értékeli az egészségbiztosítás 
helyzetét, működési feltételeinek alakulását, az értékelésről az egészségbiztosítási 
felügyeleti hatóságot irányító miniszter útján tájékoztatja a Kormányt. 
 
 (4) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság vizsgálatot, illetve ellenőrzést 
kezdeményezhet az Egészségbiztosítási Alap kezelésével és felhasználásával összefüggő 
kérdésekben.] 
 
 (1) A Felügyelet véleményezi az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének és 
zárszámadásának tervezetét. 
 
 (2) A Felügyelet évente értékeli az egészségbiztosítás helyzetét, működési 
feltételeinek alakulását, az értékelésről az egészségbiztosítási felügyeletét ellátó miniszter 
útján tájékoztatja a Kormányt. 
 
 (3) A Felügyelet vizsgálatot, illetve ellenőrzést kezdeményezhet az 
Egészségbiztosítási Alap kezelésével és felhasználásával összefüggő kérdésekben." 
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T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 25., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 16. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "16. § A[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság] Felügyelet javaslatot tesz azokra 
az egészségügyi szolgáltatásokra, amelyeket a külön jogszabályok alapján a központi 
költségvetésből kell [garantál és] finanszírozni, és [ebben a körben] véleményez[és]i [jogot 
gyakorol] az ellátásokat meghatározó jogszabályok tervezeteit [tartalmának kialakítása 
tekintetében]." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 26., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 17. §-ának és azt megelőző címnek a következő 
módosítását javasolja: 
 

"A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátással kapcsolatos feladatok 
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 17. § A[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság] Felügyelet kötelező 
egészségbiztosítás [a gyógyszerellátás] körében: 
 
 a) minősíti [azt a számítógépes rendszert, amely] az egészségügyi szolgáltató 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, valamint gyógyászati ellátás árhoz nyújtott támogatással 
történő rendelését szolgáló számítógépes rendszert [működteti], 
 
 b) külön törvény szerint ellenőrzi, hogy 
 
  ba) érvényesül-e a gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személyek 
szakmai függetlensége[ének biztosítását], 
 
  bb) nincs-e jogellenes kapcsolat vagy összefonódás a közfinanszírozásban 
részesülő gyógyszer támogatással történő forgalmazására szerződött gyógyszertár, valamint a 
gyógyszergyártó- és forgalmazó, illetve támogatással történő gyógyszer-, gyógyászati 
segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelésére jogosult orvos között[i nem kívánatos 
magatartás összehangolását]." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 29., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

27.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 17. § b) pont bb) alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /17. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a gyógyszerellátás körében: 
 
 b) külön törvény szerint ellenőrzi / 
 
 "bb) a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer támogatással történő forgalmazására 
szerződött gyógyszertár, valamint a gyógyszergyártó- és forgalmazó, illetve támogatással 
történő gyógyszerrendelésre jogosult orvos közötti [nem kívánatos] etikus magatartás 
összehangolását." 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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28.  Dr. Heintz Tamás és dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 18. §-ának 
az elhagyását javasolja: 
 
 "[18. § (1) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság elbírálja a vizitdíjjal és a 
kórházi napidíjjal kapcsolatos, hozzá benyújtott panaszokat. 
 
 (2) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság elbírálja a biztosítónak a külön 
törvény szerinti, várólistával kapcsolatos döntései ellen hozzá benyújtott panaszokat.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29.   Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 18. §-át megelőző címnek a következő 
módosítását, valamint 18. §-a helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 

"Egyéb [H]hatósági feladatok 
 
 18. § [(1) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság elbírálja a vizitdíjjal és a 
kórházi napidíjjal kapcsolatos, hozzá benyújtott panaszokat. 
 
 (2) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság elbírálja a biztosítónak a külön 
törvény szerinti, várólistával kapcsolatos döntései ellen hozzá benyújtott panaszokat.] 
 
 A Felügyelet elbírálja
 
 a) a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos, hozzá benyújtott panaszokat, 
 
 b) az 1. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti egészségbiztosítónak a külön törvény 
szerinti, várólistával kapcsolatos döntései ellen hozzá benyújtott panaszokat." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 31., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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30.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 18. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 
 "[(2) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság elbírálja a biztosítónak a külön 
törvény szerinti, várólistával kapcsolatos döntései ellen hozzá benyújtott panaszokat.]" 
 

T/1035/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 19., 23., 32., 33., 40. 

és 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/27/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 

31.   Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 19. §-ának az elhagyását javasolja: 
 
 "[19. § Az egészségbiztosítónak az egészségügyi szolgáltató kapacitásnövelő 
fejlesztése tárgyában a külön jogszabályban foglaltak szerinti eljárásban hozott döntése 
elleni panaszt az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság bírálja el.]" 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 34., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
Megjegyzés: A fenti módosító javaslat szöveg szerint azonos az ajánlás következő pontjában foglalt 
módosító javaslattal, de az összefüggésekre tekintettel külön pontban kellett szerepeltetni. 

 
Indokolás: Lásd a T/1035/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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32.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 19. §-ának az elhagyását javasolja: 
 
 "[19. § Az egészségbiztosítónak az egészségügyi szolgáltató kapacitásnövelő 
fejlesztése tárgyában a külön jogszabályban foglaltak szerinti eljárásban hozott döntése 
elleni panaszt az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság bírálja el.]" 
 

T/1035/T/1035/27/5. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 19., 23., 30., 33., 40. 

és 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/27/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

33.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 20. §-ának az elhagyását javasolja: 
 
 "[20. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság másodfokon eljár a hatáskörébe 
tartozó alábbi hatósági ügyekben: 
 
 a) az 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott központi 
egészségbiztosítási igazgatási szerv által elsőfokon elbírált ügyekben, 
 
 b) a várólistával kapcsolatos külön jogszabály szerinti döntések, 
 
 c) azokban a gyógyszerreklámmal és gyógyszerismertetéssel kapcsolatos 
ügyekben, ahol az Országos Gyógyszerészeti Intézet jár el első fokon, 
 
 d) azokban a gyógyászati segédeszköz-reklámmal és gyógyászati segédeszköz-
ismertetéssel kapcsolatos ügyekben, ahol az Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal jár el első fokon.]" 
 

T/1035/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 19., 23., 30., 32., 40. 

és 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/27/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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34.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 20. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "20. § [Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság másodfokon eljár a hatáskörébe 
tartozó alábbi hatósági ügyekben] Ha törvény másként nem rendelkezik a Felügyelet: 
 
 a) az 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott központi 
egészségbiztosítási igazgatási szerv által elsőfokon elbírált ügyekben, 
 
 [b) a várólistával kapcsolatos külön jogszabály szerinti döntések,] 
 
 [c)] b) azokban a gyógyszerreklámmal és gyógyszerismertetéssel kapcsolatos 
ügyekben, [ahol] amelyekben az Országos Gyógyszerészeti Intézet jár el első fokon, 
 
 [d)] c) azokban a gyógyászati segédeszköz-reklámmal és gyógyászati segédeszköz-
ismertetéssel kapcsolatos ügyekben, [ahol] amelyekben az Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal jár el első fokon." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 35., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

35.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 21. §-ának és az azt megelőző címnek a 
következő módosítását javasolja: 
 

"A[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság] Felügyelet gazdálkodása 
 

21. § 
 
 (1) A[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság] Felügyelet bevételeit 
 
 a) felügyeleti díj, 
 
 b) igazgatási-szolgáltatási díj, 
 
 c) felügyeleti bírság, 
 
 d) egyéb bevételek 
 
 képezik. 
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 (2) A felügyeleti díj 
 
 a) az 1. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában meghatározott szervek tárgyévet 
megelőző évi bevételeinek 0,02 %-a, 
 
 b) az 1. § (2) bekezdése a) pontjának ab) alpontjában meghatározott szervezetek 
esetében az egészségpénztárba a tagok által fizetett tagdíjak, a munkáltatói tag által fizetett 
munkáltatói hozzájárulások és a támogatótól befolyt összegek együttes összegének 0,15%-a. 
 
 (3) Az egészségbiztosító a felügyeleti díjat a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 
tárgyév május 30-áig, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben negyedéves részletekben, a 
tárgynegyedévet követő negyvenötödik napig köteles megfizetni a[z egészségbiztosítási 
felügyeleti hatóság] Felügyelet részére. 
 
 (4) Az 1. § (2) bekezdése a) pontjának ac) alpontjában meghatározott szervezetek nem 
életbiztosítási ág betegség ágazatból származó díjbevételei után fizetett felügyeleti díj 20%-át 
a PSZÁF utalja át a[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság] Felügyelet részére a biztosítói 
befizetést követő hónap 20. napjáig. 
 
 (5) A[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság] Felügyelet díjbevételeivel önállóan 
gazdálkodik, bevételeit – a bírságból származó bevétel kivételével – működésének fedezetére 
használja fel és azok más célra nem vonhatók el. A bírság felhasználására[nak mértékére] a 
külön jogszabályok rendelkezései irányadók." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 36., 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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36.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 

Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István és dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 22-23. §-ainak összevonását és a 22. § (2) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "22. § (1) Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba. 
 
 [(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatóságot vagy hatóságokat.] 
 
 [23. § (1)] (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Egészségbiztosítási 
Ellenőrző Testület megszűnik. 
 
 [(2)] (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. 
törvény  
 
 a) 9/A. §-ának (1) bekezdésében az „az egészségbiztosítási ágazat tekintetében az 
Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület,” és az „együtt” szövegrész, 
 
 b) 9/B. §-ának (1) bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testületnek 9,” 
szövegrész, 
 
 c) 9/B. §-ának (2) bekezdése, 
 
 d) 9/B. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 
 
 e) 9/C. §-ának (5) bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület 
határozatképességéhez legalább 6,” szövegrész, 
 
 f) 9/C. §-a (6) bekezdésének a) pontjában az „az Egészségbiztosítási Ellenőrző 
Testület esetén legalább 4,” szövegrész 
 
a hatályát veszti." 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35. és 39., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Megjegyzés: Az ajánlás a módosító javaslat hibás betűjelölését korrigálja.  

 
Indokolás: Lásd a T/1035/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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37.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 22-23. §-
ainak összevonását és a 23. § (1) bekezdésének az elhagyását valamint a 24. § (1)-(2) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 "22. § (1) Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki az egészségbiztosítási 
felügyeleti hatóságot vagy hatóságokat. 
 
 [23. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Egészségbiztosítási 
Ellenőrző Testület megszűnik. 
 
 (2)] (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. 
törvény  
 
 a) 9/A. §-ának (1) bekezdésében az „az egészségbiztosítási ágazat tekintetében az 
Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület,” és az „együtt” szövegrész, 
 
 b) 9/B. §-ának (1) bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testületnek 9,” 
szövegrész, 
 
 c) 9/B. §-ának (2) bekezdése, 
 
 d) 9/B. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 
 
 e) 9/C. §-ának (5) bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület 
határozatképességéhez legalább 6,” szövegrész, 
 
 f) 9/C. §-a (6) bekezdésének a) pontjában az „az Egészségbiztosítási Ellenőrző 
Testület esetén legalább 4,” szövegrész 
a hatályát veszti. 
 
 2[4]3. § (1) [E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az] Az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 31. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(3) Amennyiben a beteget a biztosítási jogviszonyával összefüggésben éri joghátrány, 
a betegjogi képviselő az eset kivizsgálása érdekében az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatósághoz fordulhat.” 
 
 (2) [E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az] Az Eütv. 57. §-a (2) bekezdésének 
felvezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „Az egészségügyért felelős miniszter – az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság 
véleményének kikérését követően – rendeletben határozza meg azokat a fertőző betegségeket, 
amelyek esetében” 
 
 [a) életkorhoz kötötten, 
 
 b) megbetegedési veszély esetén, illetőleg 
 
 c) külföldre történő kiutazás esetén a kiutazó költségén 
 
 kötelező védőoltás elrendelésének van helye.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

38.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 24. §-ának 
a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "24. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 31. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(3) Amennyiben a beteget a biztosítási jogviszonyával összefüggésben éri joghátrány, 
a betegjogi képviselő az eset kivizsgálása érdekében az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatósághoz fordulhat.” 
 
 (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Eütv. 57. §-a (2) bekezdésének 
felvezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „Az egészségügyért felelős miniszter – az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság 
véleményének kikérését követően – rendeletben határozza meg azokat a fertőző betegségeket, 
amelyek esetében” 
 
 [a) életkorhoz kötötten, 
 
 b) megbetegedési veszély esetén, illetőleg 
 
 c) külföldre történő kiutazás esetén a kiutazó költségén 
 
 kötelező védőoltás elrendelésének van helye.] 
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 (3) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 3. §-ának i) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában] 
 
 „i) adatkezelő: a betegellátó, az intézményvezető, az adatvédelmi felelős, az n) pont 
szerinti ellátásszervező, az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság, továbbá közegészségügyi-
járványügyi közérdekből az 5. § (3) bekezdése szerinti tisztiorvos, illetve közegészségügyi 
felügyelő, valamint a 22. § szerinti esetekben az ott meghatározottak szerint, az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint ezek 
igazgatási szervei (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási igazgatási szervek) és az 
egészségügyi adatok nélkül, a 3. § b) pontjában meghatározott személyazonosító adat 
tekintetében – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. 
törvény 5. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatellátása érdekében – az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ);” 
 
 (4) Az Eüak. 4. §-ának (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: 
 
 [Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:] 
 
 „e) a betegjogok érvényesítése.” 
 
 (5) Az Eüak. 4. §-ának (2) bekezdése a következő új g) ponttal egészül ki, egyidejűleg 
a jelenlegi g)-q) pontok jelölése h)-r) pontokra változik: 
 
 [Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl 
törvényben meghatározott esetekben - az alábbi célból lehet kezelni:] 
 
 „g) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás 
terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos 
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának 
a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére 
nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása.” 
 
 (6) Az Eüak. 22. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 
 
 [A társadalombiztosítási igazgatási szervek részére abban az esetben továbbítható 
egészségügyi és személyazonosító adat, amennyiben:] 
 
 „c) az a 4. § (2) bekezdésének g) pontjában foglalt célok teljesítéséhez szükséges.” 
 
 (7) Az Eüak. 22. §-a (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(2) Az egészségügyi és személyazonosító adatokat a társadalombiztosítási igazgatási 
szervek kizárólag az ellátás megállapításával, folyósításával, az ellenőrzés lefolytatásával, 
egészségbiztosítási orvosszakértői, illetve fogorvoslati tevékenységgel megbízott dolgozója, 
továbbá a 4. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti feladat teljesítésével megbízott munkatársa 
kezelheti.” 
 
 



-  34  - 

 
 
 
 [(5)] (8) Az Eüak. 22. §-a a következő új (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
 [„(5) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az (1) bekezdés a) és b) pontja 
szerinti célok érdekében, a gyógyszer-, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer-, 
gyógyászati segédeszköz-, és gyógyfürdőrendeléssel összefüggésben a következő 
egészségügyi és személyazonosító adatokat kezelheti: a beteg neve, lakcíme, születési 
ideje, TAJ száma, betegségének BNO kódja, az egészségügyi szolgáltató neve, címe, a 
működési engedélye száma, ágazati azonosító kódja, vényazonosító kódja, továbbá a 
rendelt gyógyszer-, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer-, gyógyászati 
segédeszköz-, és gyógyfürdő ellátás, valamint közgyógyellátott beteg esetében a 
közgyógyellátási igazolvány száma.”] 
 
 „(5) A társadalombiztosítási igazgatási szerv - a 4. § (2) bekezdés g) pontjában 
meghatározott célból - kezelheti: 
 
 a) az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, a beutaló 
(a szolgáltatást rendelő) orvos azonosítását szolgáló - külön jogszabály szerinti – adatokat, 
 
 b) az a) pontban foglaltakon túl az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő TAJ 
számát, közgyógyellátásra való jogosultság esetén a közgyógyellátási igazolvány számát, 
 
 c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő diagnózisának, a részére nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásnak (ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket) 
a megnevezését, kódját. 
 
 (6) Az (5) bekezdés szerinti adatokat öt évig lehet kezelni, ezt követően az adatokat 
meg kell semmisíteni.” 
 
 [(6)] (9) Az Eüak. 22/B. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(6) Az ellátásszervezőnek az érintetteket külön jogszabályban foglaltak szerint 
tájékoztatni kell az ellátásszervező adatkezeléséről, az adatkezelésre vonatkozó lényeges 
szabályokról, és formanyomtatványon lehetőséget kell biztosítani, hogy nyilatkozhasson, 
amennyiben nem járul hozzá az adatai kezeléséhez.” 
 
 [(7)] (10) A PSZÁF tv. 3. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, 
egyidejűleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik: 
 
 „(2) Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti szervezetek egészségbiztosítással 
kapcsolatos tevékenysége tekintetében az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság jár el. 
 
 (3) Amennyiben a PSZÁF eljárása során azt észleli, hogy az eljárás a (2) bekezdés 
alapján az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozik, az ügyet az addig 
keletkezett iratokkal együtt átteszi az egészségbiztosítási felügyeleti hatósághoz.” 
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 [(8)] (11) Az Öpt. 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(4) E törvény hatálya és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a 
továbbiakban: Felügyelet) intézkedési jogköre, valamint az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatóság külön jogszabály szerinti jogköre az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
szervezetekre az alakuló közgyűlésük időpontjával kezdődően terjed ki.” 
 
 [(9)] (12) Az Öpt. 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „8. § A pénztárak törvényességi felügyeletét az ügyészség a rá irányadó jogszabályok 
szerint, állami felügyeletét e törvény VI. Fejezete alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete látja el. Az egészségpénztárak egészségbiztosítási szolgáltatásaikkal összefüggő, 
külön törvény szerinti felügyeletét az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság látja el.” 
 
 [(10)] (13) Az Öpt. 9/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A pénztár által fizetett felügyeleti díj mértéke a pénztárba a tagok által fizetett 
tagdíjak, a munkáltatói tag által fizetett munkáltatói hozzájárulások és a támogatótól befolyt 
összegek együttes összegének (a továbbiakban: pénztári befizetés)  
 
 a) nyugdíjpénztár és önsegélyező pénztár esetében kettő és fél 
 
 b) egészségpénztár esetében egy 
 
 ezreléke.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

39.   Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Garai István 
Levente, Gyula Ferencné, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. 
Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Eütv. 57. §-a (2) bekezdésének 
felvezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „Az egészségügyért felelős miniszter – az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság 
véleményének kikérését követően – rendeletben határozza meg azokat a fertőző 
betegségeket, amelyek esetében” 
 
 [a) életkorhoz kötötten, 
 
 b) megbetegedési veszély esetén, illetőleg 
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 c) külföldre történő kiutazás esetén a kiutazó költségén 
 
 kötelező védőoltás elrendelésének van helye.]]" 
 

T/1035/6-26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 

14., 15., 17., 20., 22., 24., 25., 26., 29., 31., 34., 35. és 36., pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

40.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 24. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 3. §-ának i) pontjában [a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában] 
 
 „i) adatkezelő: a betegellátó, az intézményvezető,] „az adatvédelmi felelős” 
szövegrész helyébe „az adatvédelmi felelős, az n) pont szerinti ellátásszervező, az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatóság,” szöveg lép, egyben a „valamint az n) pont szerinti 
ellátásszervező,” szövegrész hatályát veszti. [továbbá közegészségügyi-járványügyi 
közérdekből az 5. § (3) bekezdése szerinti tisztiorvos, illetve közegészségügyi felügyelő, 
valamint a 22. § szerinti esetekben az ott meghatározottak szerint, az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint 
ezek igazgatási szervei (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási igazgatási szervek) 
és az egészségügyi adatok nélkül, a 3. § b) pontjában meghatározott személyazonosító 
adat tekintetében – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. 
évi XI. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatellátása érdekében – 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ);”]" 
 

T/1035/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 19., 23., 30., 32., 33. 

és 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/27/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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41.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 24. § (5) bekezdésében az Eüak. 22. § 
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) Az Eüak. 22. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) Az [Országos Egészségbiztosítási Pénztár] Egészségbiztosítási Alap kezeléséért 
felelős szerv és az egészségbiztosítási szerv az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti célok 
érdekében, a gyógyszer-, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer-, gyógyászati 
segédeszköz-, és gyógyfürdőrendeléssel összefüggésben a következő egészségügyi és 
személyazonosító adatokat kezelheti: a beteg neve, lakcíme, születési ideje, TAJ száma, 
betegségének BNO kódja, az egészségügyi szolgáltató neve, címe, a működési engedélye 
száma, ágazati azonosító kódja, vényazonosító kódja, továbbá a rendelt gyógyszer-, 
különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer-, gyógyászati segédeszköz-, és gyógyfürdő 
ellátás, valamint közgyógyellátott beteg esetében a közgyógyellátási igazolvány száma.”" 
 

T/1035/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 19., 23., 30., 32., 33. 

és 40. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/27/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

42.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 24. § (6) bekezdésében az Eüak. 
22/B. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(6) Az Eüak. 22/B. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) Az ellátásszervezőnek az érintetteket külön jogszabályban foglaltak szerint 
tájékoztatni kell az ellátásszervező adatkezeléséről, az adatkezelésre vonatkozó lényeges 
szabályokról[,]. [és] Az ellátásszervező levelében eljuttatott formanyomtatványon lehetőséget 
[kell] biztosít[ani], hogy az érintettek [nyilatkozhasson] nyilatkozhassanak, amennyiben nem 
járulnak hozzá az adataik kezeléséhez." 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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43.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat következő 
helyesírási jellegű módosítását javasolja: 
 
a/ 4. § bevezető szövege: 
 
 "4. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság nyilvános [minőség-értékelési] 
minőségértékelési rendszert működtet, amelynek keretében:" 
 
b) 17. § b) pont bb) alpont: 
 
 "bb) a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer támogatással történő forgalmazására 
szerződött gyógyszertár, valamint a gyógyszergyártó[-] és -forgalmazó, illetve támogatással 
történő gyógyszerrendelésre jogosult orvos közötti nem kívánatos magatartás 
összehangolását." 
 
c) 20. § a) pontja: 
 
 "a) az 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott központi 
egészségbiztosítási igazgatási szerv által [elsőfokon] első fokon elbírált ügyekben," 
 
d) 20. § d) pontja: 
 
 "d) azokban a gyógyászati [segédeszköz-reklámmal] segédeszközreklámmal és 
gyógyászati segédeszköz-ismertetéssel kapcsolatos ügyekben, ahol az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal jár el első fokon." 
 
e) 21. § (2) bekezdés a) pontja: 
 
 "a) az 1. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában meghatározott szervek tárgyévet 
megelőző évi bevételeinek [0,02 %-a] 0,02%-a ," 
 

Indokolás: Lásd a T/1035/30/1-5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. november 16. 
 
 

Dr. Kökény Mihály s.k. 
az Egészségügyi 
bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k. 
a Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottság elnöke 
 
 
 


