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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi 
jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban: Ifjúsági bizottság), valamint a 
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) 
megvitatta az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal 
kapcsolatos módosításáról szóló, T/1093. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/1093/2-4. és 7-125. számú módosító javaslatokat. 
 
 Béki Gabriella képviselő az Egészségügyi bizottság 2006. november 15-i ülésén 
visszavonta a T/1093/98/1-3. számú módosító javaslatait! 
 
 Az ajánlásban használt rövidítések: 
 Ebtv.: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
 Eütv.: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
 Szt.: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 Öpt.: az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény  
 Ept.: az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény  
_____________________ 
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 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. 

 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 bizott-
ság 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.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az 
Ebtv. 5/B. § k) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § Az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ a következő k) és l) ponttal egészül ki: 
 
 [E törvény alkalmazásában]/ 
 
 "k) intézményi várólista: az adott intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó 
jegyzék, amely – a [transzplantáció] központi várólista alapján igénybe vehető ellátások 
kivételével – műtétek, nagy értékű eszközök, beavatkozások, vizsgálatok meghatározott 
sorrend szerinti elvégzése érdekében kerül kialakításra [a j) és k) pont a továbbiakban együtt: 
várólista];" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/119. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Ebtv. 5/B. §  
k) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § Az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ a következő k) és l) ponttal egészül ki: 
 
 [E törvény alkalmazásában]/ 
 
 "k) intézményi várólista: az adott intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó 
jegyzék, amely – a transzplantáció kivételével – műtétek, [nagy értékű eszközök,] 
beavatkozások, vizsgálatok meghatározott sorrend szerinti elvégzése, illetve nagy értékű 
eszközök igénybevétele érdekében kerül kialakításra [a j) és k) pont a továbbiakban együtt: 
várólista];" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 

3.  Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Ebtv. 5/B. §  
k) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § Az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ a következő k) és l) ponttal egészül ki: 
 
 [E törvény alkalmazásában]/ 
 
 "k) intézményi várólista: az adott intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó 
jegyzék, amely – a transzplantáció kivételével – műtétek, nagy értékű eszközök, 
beavatkozások, vizsgálatok meghatározott, a bejelentkezések időbeli sorrendje szerinti 
elvégzése érdekében kerül kialakításra [a j) és k) pont a továbbiakban együtt: várólista];" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Ebtv.  
5/B. § l) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /2. § Az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ a következő k) és l) ponttal egészül ki: 
 
 [E törvény alkalmazásában]/ 
 
 "k) intézményi várólista: az adott intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó 
jegyzék, amely – a transzplantáció kivételével – műtétek, nagy értékű eszközök, 
beavatkozások, vizsgálatok meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében kerül 
kialakításra [a j) és k) pont a továbbiakban együtt: várólista][; 
 
 l) biztosító: az E. Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási szerv]." 
 

T/1093/72., /82., /84., /85., /91., /94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 112., 114., 117., 157., 

159., 161. 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/1093/95. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

5.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 2. §-a felvezető szövegének 
a módosítását és 2. §-ában az Ebtv. 5/B. § l) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 "2. § Az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ a következő k) [és l)] ponttal egészül ki: 
 
 [E törvény alkalmazásában] 
 
 „k) intézményi várólista: az adott intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó 
jegyzék, amely – a transzplantáció kivételével – műtétek, nagy értékű eszközök, 
beavatkozások, vizsgálatok meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében kerül 
kialakításra [a j) és k) pont a továbbiakban együtt: várólista][; 
 
 l) biztosító: az E. Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási szerv].”" 
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T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14., 19., 72., 80., 86., 96., 

98., 107., 111., 113., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

6.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Ebtv. 5/B. §  
l) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § Az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ a következő k) és l) ponttal egészül ki: 
 
 [E törvény alkalmazásában]/ 
 
 "l) biztosító: az [E. Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási szerv] Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

7.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós, dr Nagy 
Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának –az Ebtv. II. fejezete  
1. címét érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[3. § Az Ebtv. II. fejezete 1. címének helyébe a következő szövegrész lép:  
 
 „Térítésmentesen, valamint vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetése mellett igénybe 
vehető egészségügyi szolgáltatások”]" 
 

T/1093/ 
/67., /68., /71., /73., /74., /77., /78., /81., /83., /86., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 33., 36., 41., 46., 50., 60., 
65., 103., 105., 108., 120., 144., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/66. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

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

 
 
 

8.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslatot új 4. §-sal – az Ebtv. 13. §  
b) pontját érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "4. § Az Ebtv. 13. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 [A biztosított betegsége esetén jogosult járóbeteg-szakellátás keretében történő 
vizsgálatra, gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált - az ellátás finanszírozása 
során figyelembe vett - gyógyszert (kivéve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszert), 
illetve kötszert is, továbbá a gyógykezeléséhez szükséges orvosi szakvéleményre, gondozásra 
és külön jogszabályban meghatározott esetekben a keresőképességének elbírálására] 
 
 „b) az a) pontban foglaltak hiányában is, amennyiben jogszabály az adott szakellátás 
beutaló nélkül történő igénybevételét lehetővé teszi,”" 
 

T/1093/107/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 40. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/107/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

9.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
4. §-ában az Ebtv. 18. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "18. § (1) A biztosítottat az e törvény szerint járó egészségügyi szakellátásra a 
finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa vagy külön jogszabályban meghatározott 
feladatot ellátó orvos utalhatja be, amennyiben a biztosított az adott ellátás igénybevétele 
során teljesítette az e törvény szerinti díjfizetési kötelezettségét." 
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T/1093/116/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 87. és 110. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/116/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi és az Emberi jogi biz. ülésén 
még nem tudott álláspontot közölni 
a Költségvetési biz. ülésén egyetért

 
 
 

10.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv.  
18. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A beutaló orvos a vizsgálatot és a gyógykezelést a biztosított egészségi állapota 
által indokolt progresszivitási szinten szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató[k]nál 
[közül 
 
 a) a biztosított területi ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatónál, 
 
 b) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetében a biztosított kérésére az a) pont 
szerinti szolgáltatón túl a külön jogszabály szerinti területi beutalási szabályzatban 
foglaltak szerint választható további két szolgáltató közül a biztosított által választott 
egészségügyi szolgáltatónál] 
 
 kezdeményezheti." 
 

T/1093/76/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/76/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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11.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
4. §-ában az Ebtv. 18. § (2) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A beutaló orvos a vizsgálatot és a gyógykezelést a biztosított egészségi állapota 
által indokolt progresszivitási szinten szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül 
 
 a) a biztosított bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területi ellátására 
kötelezett egészségügyi szolgáltatónál, 
 
 b) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetében a biztosított kérésére az a) pont szerinti 
szolgáltatón túl a külön jogszabály szerinti területi beutalási szabályzatban foglaltak szerint 
választható további két szolgáltató közül a biztosított által választott egészségügyi 
szolgáltatónál 
 
 kezdeményezheti." 
 

T/1093/123/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 63. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/123/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

12.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(2) bekezdése a)-b) pontjainak a következő módosítását és új c) ponttal kiegészítését 
javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A beutaló orvos a vizsgálatot és a gyógykezelést kezdeményezheti a biztosított 
egészségi állapota által indokolt progresszivitási szinten szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók közül 
 
 a) a [biztosított] területi ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatónál, 
 
 b) [fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetében a biztosított kérésére] az a) pont 
szerinti szolgáltatón túl a külön jogszabály szerinti területi beutalási szabályzatban foglaltak 
szerint választható további két szolgáltató közül a biztosított által választott [egészségügyi] 
szolgáltatónál 
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 c) valamint az a) és b) pontban meghatározott szolgáltatóktól eltérő szolgáltatónál abban 
az esetben, ha 
 
  ca) a területi beutalási szabályzatban kijelölt szolgáltatóknál a szolgáltatás 
igénybevétele csak az egészségromlás lehetőségét is magában hordozó, hosszabb várakozási 
idő után lehetséges, vagy 
 
  cb ) a szükséges ellátás nem vehető igénybe a beutalási szabályzatban kijelölt 
egészségügyi szolgáltatóknál, illetőleg 
 
  cc) a biztosított bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, munkahelye, illetve a 
nappali tagozatos tanulmányai szerinti oktatási intézmény helye alapján az a) és b) pont 
szerinti szolgáltatóknál lényegesen könnyebben megközelíthető egészségügyi szolgáltatókhoz 
történő beutalását igényli. 
 
 [kezdeményezheti.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/97. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

13.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv.  
18. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[(3) A biztosított kérelmére a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve 
engedélyezheti az ellátásnak a (2) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerinti szolgáltatótól 
eltérő szolgáltatónál történő igénybevételét, amennyiben a biztosított korábbi ellátása 
során járóbeteg-szakellátás esetében a (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltató, 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetében a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 
szolgáltatók súlyos szakmai szabályszegést követtek el.]" 
 

T/1093/76/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/76/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A biztosított kérelmére [a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve] az 
egészségbiztosítási szerv engedélyezheti az ellátásnak a (2) bekezdés a), illetőleg b) pontja 
szerinti szolgáltatótól eltérő szolgáltatónál történő igénybevételét, amennyiben a biztosított 
korábbi ellátása során járóbeteg-szakellátás esetében a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
szolgáltató, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetében a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 
szolgáltatók súlyos szakmai szabályszegést követtek el." 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 19., 72., 80., 86., 96., 

98., 107., 111., 113., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

15.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A biztosított kérelmére a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve 
engedélyezheti az ellátásnak a (2) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerinti szolgáltatótól eltérő 
szolgáltatónál történő igénybevételét, amennyiben a biztosított korábbi ellátása során 
járóbeteg-szakellátás esetében a (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltató, fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátás esetében a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti szolgáltatók – bíróság 
által, jogerősen megállapított – súlyos szakmai szabályszegést követtek el." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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16.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Nagy László, Kiss Ferenc, dr. Bóth 
János, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
4. §-ában az Ebtv. 18. §-át új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A biztosított kérelmére a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve 
engedélyezheti az ellátásnak a (2) bekezdés a) illetve b) pontja szerinti szolgáltatótól eltérő 
szolgáltatónál történő igénybevételét, amennyiben fogyatékos személy biztosított esetén a 
fogyatékosság jellege szerint szükséges szolgáltatást szakmai és egyéb szempontok 
figyelembevételével a (2) bekezdés a) illetve b) pontja szerinti szolgáltató biztosítani nem 
képes." 
 

T/1093/55/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 34., 44., 61. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/55/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

17.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában 
az Ebtv. 18. § (4)-(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A biztosított ellátását nem tagadhatja meg a (2) bekezdés a) pontja alapján kiállított 
[a] beutaló szerinti egészségügyi szolgáltató[, továbbá az a szolgáltató, amely a beutaló 
orvos előzetes jelzése alapján az ellátást vállalta]. 
 
 (5) A (2) bekezdés b) pontja alapján kiállított beutaló szerinti egészségügyi szolgáltató 
[biztosított területi ellátására nem kötelezett szolgáltató] az ellátást csak akkor tagadhatja 
meg, ha 
 a) a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli 
[betegek] biztosítottak fogadása veszélyezteti, és 
 b) az ellátásra a biztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik, és
 c) a beutaló orvost – annak előzetes megkeresésére – az a) és b) pontban foglaltak 
fennállásáról tájékoztatta." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/110. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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18.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A biztosított területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az ellátást [csak akkor 
tagadhatja meg,] megtagadja, – a progresszivitás alapján igénybe vett ellátás kivételével – ha 
a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli betegek 
fogadása veszélyezteti, és az ellátásra a biztosító által lekötött szabad kapacitással nem 
rendelkezik." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

19.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A biztosított területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az ellátást csak akkor 
tagadhatja meg, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a 
területen kívüli betegek fogadása veszélyezteti, és az ellátásra [a biztosító] az 
egészségbiztosítási szerv által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik." 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 72., 80., 86., 96., 

98., 107., 111., 113., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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20.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Nagy László, Kiss Ferenc, dr. Bóth 
János, Rákóczy Attila, Kránitz László, Rózsa Endre, dr. Vojnik Mária képviselő a 
törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. § (8) bekezdése d) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
 
 "d) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, 
[kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális 
juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

21.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában 
az Ebtv. 18. § (8) bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
 
 "d) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, 
kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre [társadalombiztosítási vagy szociális 
juttatásra, kedvezményre] egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása 
céljából kerül sor," 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/114. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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22.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(8) bekezdése e) pontjainak az elhagyását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
 
 "e) [a külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás 
közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások, 
 
 f)] hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása, 
 
 [g)] f) a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott 
egészségügyi szolgáltatás, 
 
 [h)] g) az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag 
nem bizonyítottan hatásos ellátás, 
 
 [i)] h) külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozás, 
 
 [j)] i) a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kivételével a 
Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi 
szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, 
 
 [k)] j) a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított 
szállás és étkezés, 
 
 [l)] k) a járművezetői alkalmassági vizsgálatok, 
 
 [m)] l) a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok, 
 
 [n)] m) alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás, 
 
 [o)] n) alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett 
vérvizsgálatok, 
 
 [p)] o) látlelet kiadása, 
 
 [r)] p) a nem kötelező védőoltások, 
 
 [s)] r) az a)-[r)]p) pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként 
kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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23.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  

(8) bekezdését új h) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
 
 "h) nem gyógyító célú művi meddővé tétel, 
 
 [h)] g) az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag 
nem bizonyítottan hatásos ellátás, 
 
 [i)] h) külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozás, 
 
 [j)] i) a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kivételével a 
Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi 
szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, 
 
 [k)] j) a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított 
szállás és étkezés, 
 
 [l)] k) a járművezetői alkalmassági vizsgálatok, 
 
 [m)] l) a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok, 
 
 [n)] m) alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás, 
 
 [o)] n) alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett 
vérvizsgálatok, 
 
 [p)] o) látlelet kiadása, 
 
 [r)] p) a nem kötelező védőoltások, 
 

[s)] r) az a)-r) pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként 
kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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24.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  

(8) bekezdése i) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
 
 "[i) külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozás,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

25.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(8) bekezdése i) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
 
 "i) külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozás, kivéve, ha 
fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem, külsődleges jegyeinek 
kialakítása a cél," 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

26.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
4. §-ában az Ebtv. 18. § (8) bekezdését új j) ponttal javasolja kiegészíteni és a j)-s) 
pontoknak a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
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 "j) a g)-i) pontban meghatározott ellátások következményeinek elhárítására, illetve az 
eredeti állapot visszaállítására irányuló egészségügyi szolgáltatások,
 
 [j)] k) a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kivételével a 
Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi 
szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, 
 
 [k)] l) a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított 
szállás és étkezés, 
 
 [l)] m) a járművezetői alkalmassági vizsgálatok, 
 
 [m)] n) a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok, 
 
 [n)] o) alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás, 
 
 [o)] p) alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett 
vérvizsgálatok, 
 
 [p)] r) látlelet kiadása, 
 
 [r)] s) a nem kötelező védőoltások, 
 
 [s)] t) az a)-[r)]s) pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként 
kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/103/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

27.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
4. §-ában az Ebtv. 18. § (8) bekezdését új k) ponttal javasolja kiegészíteni és a k)-s) 
pontoknak a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
 
 "k) a kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében nyújtott ellátások,
 
 [k)] l) a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított 
szállás és étkezés, 
 
 



-  18  - 

 
 
 [l)] m) a járművezetői alkalmassági vizsgálatok, 
 
 [m)] n) a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok, 
 
 [n)] o) alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás, 
 
 [o)] p) alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett 
vérvizsgálatok, 
 
 [p)] r) látlelet kiadása, 
 
 [r)] s) a nem kötelező védőoltások, 
 
 [s)] t) az a)-[r)]s) pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként 
kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/103/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

28.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
4. §-ában az Ebtv. 18. § (8) bekezdése k) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
 
 "k) a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás 
és étkezés, kivéve, ha a biztosított a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos személynek minősül," 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/103/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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29.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(8) bekezdése k) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
 
 "k) a biztosított [kísérőjének] kísérője részére az egészségügyi szolgáltató által 
[biztosított] adott szállás kivéve ha a biztosított 6 év alatti gyermek, és étkezés," 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

30.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(8) bekezdése n) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
 
 "n) alkohol[, illetve kábítószer] hatása alatt állás esetén a detoxikálás," 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

31.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(8) bekezdését új r) ponttal javasolja kiegészíteni és az r)-s) pontok következő módosítását 
javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(8) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe:/ 
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 "r) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 307. §-
ának (2) bekezdése szerinti, az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményezés,
 
 [r)] s) a nem kötelező védőoltások, 
 
 [s)] t) az a)-[r)]s) pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként 
kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások." 
 

T/1093/108/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 59., 129., 143. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/108/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
az Egészségügyi, az Emberi jogi és az Ifjúsági biz. ülésén 
még nem tudott álláspontot közölni 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

32.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
4. §-ában az Ebtv. 18. § (10) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(10) Az alapellátás, illetve a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 
biztosítottat – magyar nyelven, közérthetően megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban 
tájékoztatja" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/101. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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33.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv.  
18. § (10) bekezdése c) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(10) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a biztosítottat – magyar 
nyelven, közérthetően megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja  
 
 a) a biztosított által igénybe vett ellátásról (a külön jogszabály szerinti OENO-kóddal 
együtt), 
 
 b) az a) pont szerinti ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében igénylésre 
kerülő finanszírozási összeg várható mértékéről, 
 
 [c) a biztosított által fizetendő vizitdíj összegéről, 
 
 d)] c) az ellátásért fizetendő külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az 
ellátás igénybevételének feltétele." 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /74., /77., /78., /81., /83., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 36., 41., 46., 50., 60., 
65., 103., 105., 108., 120., 144., 147., 148., 164.. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/86. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

34.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Nagy László, Kiss Ferenc, dr. Bóth 
János, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
4. §-ában az Ebtv. 18. § (10)-(11) bekezdéséi felvezető szövegeinek a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(10) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a biztosítottat – magyar 
nyelven, közérthetően, – a fogyatékos személyek számára az adott fogyatékosság jellegének 
megfelelően értelmezhető módon – megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja  
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 a) a biztosított által igénybe vett ellátásról (a külön jogszabály szerinti OENO-kóddal 
együtt), 
 
 b) az a) pont szerinti ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében igénylésre 
kerülő finanszírozási összeg várható mértékéről, 
 
 c) a biztosított által fizetendő vizitdíj összegéről, 
 
 d) az ellátásért fizetendő külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az 
ellátás igénybevételének feltétele. 
 
 (11) A fekvőbeteg-gyógyintézet a biztosítottat elbocsátásakor – magyar nyelven, 
közérthetően, – a fogyatékos személyek számára az adott fogyatékosság jellegének 
megfelelően értelmezhető módon –  megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja  
 
 a) a biztosított által igénybe vett ellátásról (a külön jogszabály szerinti BNO- és HBCs-
kóddal együtt), 
 
 b) az a) pont szerinti ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében igénylésre 
kerülő finanszírozási összeg várható mértékéről, 
 
 c) az ellátási napok számáról és ez alapján a biztosított által fizetendő kórházi napidíj 
összegéről, 
 
 d) az ellátásért fizetendő külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az 
ellátás igénybevételének feltétele." 
 

T/1093/55/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16., 44., 61. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/55/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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35.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(10)-(11) bekezdései b) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(10) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a biztosítottat – magyar 
nyelven, közérthetően megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja/ 
 
 "b) az a) pont szerinti ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében 
[igénylésre kerülő] külön jogszabály alapján igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg 
[várható] mértékéről," 
 
 /(11) A fekvőbeteg-gyógyintézet a biztosítottat elbocsátásakor – magyar nyelven, 
közérthetően megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja/ 
 
 "b) az a) pont szerinti ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében 
[igénylésre kerülő] külön jogszabály alapján igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg 
[várható] mértékéről," 
 

T/1093/104/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 97. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/104/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

36.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. § 
(11) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(11) A fekvőbeteg-gyógyintézet a biztosítottat elbocsátásakor – magyar nyelven, 
közérthetően megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja/ 
 
 "c) az ellátási napok számáról [és ez alapján a biztosított által fizetendő kórházi 
napidíj összegéről]," 
 

T/1093/ 
/66., /68., /71., /73., /74., /77., /78., /81., /83., /86., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 41., 46., 50., 60., 
65., 103., 105., 108., 120., 144., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

37.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(11) bekezdését új e) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(11) A fekvőbeteg-gyógyintézet a biztosítottat elbocsátásakor – magyar nyelven, 
közérthetően megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja/ 
 
 "e) A szolgáltatást igénybevevő részére, a befizetett szolgáltatási, térítési díjról számlát 
kell kiállítani." 
 

T/1093/7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 38. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

38.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §  
(11) bekezdését új f) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(11) A fekvőbeteg-gyógyintézet a biztosítottat elbocsátásakor – magyar nyelven, 
közérthetően megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja/ 
 
 "f) A befizetett szolgáltatási, térítési díjról kiállított számlát a szolgáltató és a 
szolgáltatást igénybevevő 5 évig köteles megőrizni." 
 

T/1093/8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 37. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

39.  Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ebtv. 18. §-át  
új (13)-(14) bekezdésekkel javasolja kiegészíteni: 
 
 /4. § Az Ebtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(13) Ha a biztosított nem képes aláírni az elszámolási nyilatkozatot, úgy azt gondnoka, 
gyámja, vagy örököse jogosult aláírni.
 Ha a biztosított nem akarja aláírni a ténylegesen elvégzett tevékenységekről szóló 
elszámolási nyilatkozatot, annak pótlását a bíróságtól lehet kérni. 
 
 (14) Az E. Alap terhére finanszírozott ellátásról szóló elszámolási nyilatkozat esetén a 
biztosító köteles az aláírások hitelességét is vizsgálni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

40.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslatot új 5. §-sal – az Ebtv. 14. §  
(1) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "5. § Az Ebtv. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(1) A biztosított betegsége esetén a külön jogszabályban meghatározott orvos beutalása 
alapján jogosult fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra.”" 
 

T/1093/107/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/107/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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41.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv.  
18/A. § (1)-(2) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "18/A. § [ (1) A biztosított a (2) és (6) bekezdésben foglalt esetek kivételével külön 
jogszabály  
szerinti vizitdíj fizetése mellett jogosult igénybe venni a 11-13. §-ban meghatározott 
ellátásokat. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat fizetni 
 
 a) a háziorvosi ellátásért és a fogászati alapellátásért, ha a biztosított által az adott 
naptári évben igénybe vett háziorvosi ellátásokért és fogászati alapellátásokért teljesített 
vizitdíjfizetés elérte a külön jogszabályban meghatározott mértéket, 
 
 b) a háziorvosi ellátásért, ha annak keretében csak a gyógyszerrendelés asszisztens 
általi – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelő – ismétlésére kerül sor, 
 
 c) a járóbeteg-szakellátásért, illetőleg a fogászati szakellátásért, ha a biztosított 
által az adott naptári évben igénybe vett járóbeteg-szakellátásokért és fogászati 
szakellátásokért teljesített vizitdíjfizetés elérte a külön jogszabályban meghatározott 
mértéket.]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /74., /78., /81., /83., /86., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 46., 50., 60., 
65., 103., 105., 108., 120., 144., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/77. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

42.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  
(2) bekezdése a) pontjának a következő módosítását és új aa)-ad) pontokkal kiegészítését 
javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat fizetni / 
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 "a) a háziorvosi ellátásért és a fogászati alapellátásért, [ha] a biztosított által az adott 
naptári évben [igénybe vett háziorvosi ellátásokért és fogászati alapellátásokért teljesített 
vizitdíjfizetés elérte a külön jogszabályban meghatározott mértéket,] 

aa) 18 – 60 év között az első két alkalommal, 
ab) 60 év felett az első négy alkalommal, 
ac) külön jogszabályban meghatározott súlyos krónikus valamint daganatos 
betegséggel összefüggő ellátásért, továbbá 
ad) ha az igénybevett ellátásokért teljesített vizitdíj fizetés elérte a külön 
jogszabályban meghatározott mértéket." 

 
T/1093/30., /32., /33. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 45., 48., 51. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

43.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
5. §-ában az Ebtv. 18/A. § (2) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat fizetni/ 
 
 "b) a háziorvosi ellátásért, ha annak keretében csak a gyógyszerrendelés [asszisztens 
általi] – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelő – ismétlésére kerül sor," 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/100. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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44.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Nagy László, Kiss Ferenc, dr. Bóth 
János, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
5. §-ában az Ebtv. 18/A. § (2) bekezdése b) pontjának a következő módosítását és  
új d) ponttal kiegészítését javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat fizetni / 
 
 "b) a háziorvosi ellátásért, ha annak keretében csak a gyógyszerrendelés, illetve 
gyógyászati segédeszköz rendelés asszisztens általi – külön jogszabályban foglaltaknak 
megfelelő – ismétlésére kerül sor," 
 
 "d) a járóbeteg-szakellátásért, ha annak keretében a biztosított fogyatékos személy 
részére időszakosan ismételt gyógyászati segédeszköz rendelésre külön orvosi vizsgálat 
nélkül kerül sor." 
 

T/1093/55/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16., 34., 61. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/55/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

45.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  
(2) bekezdése c) pontjának a következő módosítását és új aa)-ad) pontokkal kiegészítését 
javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat fizetni / 
 
 "c) a járóbeteg-szakellátásért, illetőleg a fogászati szakellátásért, [ha] – figyelembe véve 
az a) pont alapján igénybevett ellátásokat –, a biztosított által az adott naptári évben [igénybe 
vett járóbeteg-szakellátásokért és fogászati szakellátásokért teljesített vizitdíjfizetés 
elérte a külön jogszabályban meghatározott mértéket.] 

aa) 18 – 60 év között az első két alkalommal, 
ab) 60 év felett az első négy alkalommal, 
ac) külön jogszabályban meghatározott súlyos krónikus valamint daganatos 
betegséggel összefüggő ellátásért, továbbá 

 ad) ha az igénybevett ellátásokért teljesített vizitdíj fizetés elérte a külön 
 jogszabályban meghatározott mértéket." 
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T/1093/29., /32., /33. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42., 48., 51. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

46.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv.  
18/A. § (3)-(4) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "[(3) A biztosított a (4) és (6) bekezdésben foglalt esetek kivételével külön 
jogszabály szerinti kórházi napidíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni a 14. §-ban 
meghatározott fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásokat. 
 
 (4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell kórházi napidíjat fizetni 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért, ha  
 
 a) a biztosított által az adott naptári évben igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátásokért teljesített kórházi napidíjfizetés elérte a külön jogszabályban meghatározott 
mértéket, vagy]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /74., /77., /78., /81., /83., /86., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 50., 60., 
65., 103., 105., 108., 120., 144., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/87. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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47.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §-át  

új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(3) Amennyiben a biztosított az egészségügyi szolgáltatónál – beutalás alapján – egy 
ellátási eseménnyel összefüggésben több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak 
az első ellátás során kell megfizetnie." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

48.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  
(4) bekezdésének a következő módosítását és új b) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell kórházi napidíjat fizetni 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért, ha  
 
 a) a biztosított által az adott naptári évben igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátásokért teljesített kórházi napidíjfizetés elérte a külön jogszabályban meghatározott 
mértéket, [vagy] 
 
 b) külön jogszabályban meghatározott súlyos krónikus valamint daganatos betegséggel 
összefüggő ellátásért, vagy
 
 [b)] c) az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott." 
 

T/1093/29., /30., /33. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42., 45., 51. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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49.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  

5. §-ában az Ebtv. 18/A. § (4) bekezdés b) pontjának az elhagyását és (6) bekezdésének  
új g) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell kórházi napidíjat fizetni 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért, ha  
 
 [a)] a biztosított által az adott naptári évben igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátásokért teljesített kórházi napidíjfizetés elérte a külön jogszabályban meghatározott 
mértéket[, vagy 
 
 b) az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott]." 
 
 /(6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha/ 
 
 " f) az ellátás az Eütv. 3. §-ának n) pontja szerinti életmentő beavatkozásnak minősül, 
 
 g) a biztosított az ellátás igénybevétele során elhalálozott." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/118. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

50.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv.  
18/A. § (5)-(6) bekezdéseinek az elhagyását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "[(5) A biztosított a 16. § szerinti orvosi rehabilitációs ellátást  
 
 a) járóbeteg-szakellátás keretében vizitdíj fizetése mellett, 
 
 b) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretében kórházi napidíj fizetése mellett 
 
 jogosult igénybe venni, azzal, hogy az a) pontban meghatározott esetben a (2) 
bekezdés c) pontját, a b) pontban meghatározott esetben pedig a (4) bekezdésben 
foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. 
 
 
 
 
 



-  32  - 

 
 
 
 (6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha 
 
 a) az ellátás az Eütv. 56-74. §-a szerinti kötelező járványügyi intézkedés részét 
képezi, 
 
 b) az ellátás az Eütv. 228-232. §-a szerinti katasztrófa-egészségügyi ellátás részét 
képezi, 
 
 c) az ellátás keretében a biztosított külön jogszabályban meghatározott 
népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatot vesz igénybe, 
 
 d) az ellátás külön jogszabály szerinti terhesgondozás, illetőleg szülés és 
gyermekágyas anya gondozásának részét képezi, 
 
 e) a biztosított az ellátás igénybevételekor a 6. életévét még nem töltötte be, 
 
 f) az ellátás az Eütv. 3. §-ának n) pontja szerinti életmentő beavatkozásnak 
minősül.]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /71., /73., /74., /77., /78., /81., /83., /86., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 60., 
65., 103., 105., 108., 120., 144., 147., 148., 164.. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/68. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

51.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  
(6) bekezdése e) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha/ 
 
 "e) a biztosított az ellátás igénybevételekor a [6.] 18. életévét még nem töltötte be," 
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T/1093/29., /30., /32. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42., 45., 48. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

52.  Winkfein Csaba, valamint Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a 
törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése e) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha/ 
 
 "e) a biztosított az ellátás igénybevételekor a [6.] 14. életévét még nem töltötte be," 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/3. számú és a T/1093/113. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi, az Emberi jogi és az Ifjúsági biz. ülésén 
még nem tudott álláspontot közölni 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

53.  Winkfein Csaba képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  
(6) bekezdését új f) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha/ 
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 "f) a biztosított a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény szerint ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetőleg átmeneti, vagy tartós 
nevelésbe vett gyermek," 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi, az Emberi jogi és az Ifjúsági biz. ülésén 
még nem tudott álláspontot közölni 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

54.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában 
az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdés f) pontjának és (7) bekezdés b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha/ 
 
 "f) az [ellátás az] Eütv. 3. §-ának [n)] i) pontja szerinti [életmentő beavatkozásnak 
minősül] sürgős szükség esetén nyújtott külön jogszabály szerinti ellátásokért." 
 
 
 /(7) A biztosított külön jogszabályban meghatározott mértékű emelt összegű vizitdíj 
ellenében jogosult/ 
 
 "b) az ügyeleti ellátásra, amennyiben annak [részeként nem] igénybevételét nem 
indokolja az Eütv. 3. §-ának [n)] i) pontja szerinti [életmentő beavatkozásra kerül sor] 
sürgős szükség," 
 

T/1093/115/1-8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 91., 121., 123., 124., 

125., 127., 128. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/115/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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55.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  

(6) bekezdés f) pontjának és (7) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 
  VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság ülésén! 
 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha/ 
 
 "f) az ellátás az Eütv. 3. §-ának n) pontja szerinti életmentő beavatkozásnak, illetve i) 
pontja szerinti sürgős szükségnek minősül." 
 
 /(7) A biztosított külön jogszabályban meghatározott mértékű emelt összegű vizitdíj 
ellenében jogosult/ 
 
 "b) az ügyeleti ellátásra, amennyiben annak részeként nem az Eütv. 3. §-ának n) pontja 
szerinti életmentő, illetve i) pontja szerinti sürgős szükség szerinti beavatkozásra kerül sor," 
 

T/1093/98/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 90. és 126. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/98/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

56.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  
(6) bekezdését új g) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha/ 
 
 "g) a biztosított az ellátás igénybevételekor magasabb összegű családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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57.  Deák Istvánné, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Katanics Sándor, Kormos 
Dénes, Botka Lajosné, dr. Botka László, Frankné dr. Kovács Szilvia, Lombos István, 
Dér Zsuzsanna, dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 
18/A. § (6) bekezdését új g) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha/ 
 
 "g) a 6-18 éves korosztály – ideértve a 18 év feletti nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő személyeket is – az e törvény 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátást 
veszi igénybe, továbbá, ha az ellátás igénybe vételét a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmény kezdeményezi." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

58.  Donáth László képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  
(6) bekezdését új g) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha/ 
 
 "g) az ellátást őrizetbe vett, előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt vagy 
szabadságvesztés büntetését töltő személy veszi igénybe." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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59.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  

(6) bekezdését új g) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(6) Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat, illetőleg 
kórházi napidíjat fizetni, ha/ 
 
 "g) az ellátás
 ga) az Eütv. 196. §-ának b) és c) pontja szerinti sürgősségi vagy kötelező 
gyógykezelésnek minősül,  
 gb) az alperes fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezésére irányuló, a Pp. 310. §-ának (2) 
bekezdésén alapuló bíró döntés miatt szükséges, 
 gc) a terhelt elmeállapotának pszichiátriai fekvőbeteg-gyógyintézetben történő 
megfigyelésére irányuló, a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 107. §-ának (1) 
bekezdésén alapuló bírói döntés miatt szükséges." 
 

T/1093/108/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 31., 129., 143. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/108/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi, az Emberi jogi és az Ifjúsági biz. ülésén 
még nem tudott álláspontot közölni 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

60.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv.  
18/A. § (7) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "[(7) A biztosított külön jogszabályban meghatározott mértékű emelt összegű 
vizitdíj ellenében jogosult  
 
 a) a háziorvosi ellátásra, amennyiben 
 
  aa) a biztosított kezdeményezése alapján az ellátás igénybevételére nem a 
rendelőben kerül sor, 
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  ab) a biztosított saját kezdeményezésére nem annál a háziorvosnál veszi 
igénybe az ellátást, amelyikhez be van jelentkezve, 
 
 b) az ügyeleti ellátásra, amennyiben annak részeként nem az Eütv. 3. §-ának n) 
pontja szerinti életmentő beavatkozásra kerül sor, 
 
 c) a járóbeteg-szakellátásra, amennyiben  
 
  ca) azt más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, mint 
amelynél a beutaló orvos azt kezdeményezte, 
 
  cb) a biztosított a beutalóval igénybe vehető ellátást beutaló nélkül veszi 
igénybe.]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /74., /77., /81., /83., /86., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 50., 
65., 103., 105., 108., 120., 144., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/78. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

61.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Nagy László, Kiss Ferenc, dr. Bóth 
János, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
5. §-ában az Ebtv. 18/A. § (7) bekezdése a) pontja aa) alpontjának és b) pontjának  
a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(7) A biztosított külön jogszabályban meghatározott mértékű emelt összegű vizitdíj 
ellenében jogosult/ 
 
 "a) a háziorvosi ellátásra, amennyiben 
 
  aa) a biztosított kezdeményezése alapján az ellátás igénybevételére nem a 
rendelőben kerül sor, kivéve annak a halmozottan fogyatékos személynek az ellátását, akinél 
okkal volt feltételezhető az, hogy életmentő beavatkozásra van szükség, 
 
  ab) a biztosított saját kezdeményezésére nem annál a háziorvosnál veszi igénybe 
az ellátást, amelyikhez be van jelentkezve, 
 
 
 
 



-  39  - 

 
 
 
 b) az ügyeleti ellátásra, amennyiben annak részeként nem az Eütv. 3. §-ának n) pontja 
szerinti életmentő beavatkozásra kerül sor, kivéve annak a halmozottan fogyatékos 
személynek az ellátását, akinél okkal volt feltételezhető az, hogy életmentő beavatkozásra van 
szükség," 
 

T/1093/55/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16., 34., 44. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/55/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

62.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  
(7) bekezdése a) pontja ab) alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(7) A biztosított külön jogszabályban meghatározott mértékű emelt összegű vizitdíj 
ellenében jogosult/ 
 
 "a) a háziorvosi ellátásra, amennyiben 
 
  aa) a biztosított kezdeményezése alapján az ellátás igénybevételére nem a 
rendelőben kerül sor, 
 
  ab) a biztosított a háziorvoson kívüli okból, saját kezdeményezésére nem annál a 
háziorvosnál veszi igénybe az ellátást, amelyikhez be van jelentkezve," 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/106. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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63.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában 

az Ebtv. 18/A. § (7) bekezdése a) pontja ab) alpontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(7) A biztosított külön jogszabályban meghatározott mértékű emelt összegű vizitdíj 
ellenében jogosult/ 
 
 "a) a háziorvosi ellátásra, amennyiben 
 
  aa) a biztosított kezdeményezése alapján az ellátás igénybevételére nem a 
rendelőben kerül sor, 
 
  ab) a biztosított saját kezdeményezésére nem a bejelentett tartózkodási helye 
szerint területi ellátásra kötelezett háziorvosnál, valamint nem annál a háziorvosnál veszi 
igénybe az ellátást, amelyikhez be van jelentkezve," 
 

T/1093/123/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/123/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

64.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv. 18/A. §  
(7) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 /(7) A biztosított külön jogszabályban meghatározott mértékű emelt összegű vizitdíj 
ellenében jogosult/ 
 
 "b) az ügyeleti ellátásra, amennyiben [annak részeként nem] az Eütv. 3. §-ának [n)] i) 
pontja szerinti [életmentő beavatkozásra kerül sor] sürgős szükség nem áll fenn," 
 

T/1093/20. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 122. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

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

 
 
 

65.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ebtv.  
18/A. § (8)-(10) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /5. § Az Ebtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "[(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetek kivételével külön jogszabályban 
meghatározott mértékű kedvezményes összegű vizitdíj, illetőleg kórházi napidíj 
ellenében jogosult az ellátásra a külön jogszabály szerinti hatósági bizonyítvánnyal 
rendelkező biztosított. 
 
 (9) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató köteles  
 
 a) a biztosítottakat az ellátás igénybevételét megelőzően a díjfizetési 
kötelezettségről tájékoztatni, 
 
 b) az (1)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a külön jogszabályban 
meghatározott összegű vizitdíjat, illetőleg a kórházi napidíjat beszedni. 
 
 (10) A vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos panaszt az egészségbiztosítási 
felügyeleti hatósághoz lehet benyújtani.]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /74., /77., /78., /81., /83., /86., /87., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 50., 
60., 103., 105., 108., 120., 144., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/88. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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66.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Ebtv. 19. §  

(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § Az Ebtv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "19. § (1) Az egészségügyi ellátás keretében a biztosított a kezelőorvos által gyógyító 
céllal rendelt, az egészségbiztosításért felelős miniszter által az adott finanszírozott ellátásra 
meghatározott [finanszírozási eljárási rend, valamint a] vizsgálati és terápiás eljárási rend 
szerinti szolgáltatásokra jogosult. Ha a biztosított állapota és a gyógyítás szempontjai azt 
szükségessé teszik, a kezelőorvos [a finanszírozási eljárási rendben, valamint] a vizsgálati 
és terápiás eljárási rendben foglaltaktól eltérhet. Az egészségügyi szolgáltató a biztosított 
kérésére a 23. § f) pontjának figyelembevételével térhet el [a finanszírozási eljárási 
rendben, illetve] a vizsgálati és terápiás eljárási rendben foglaltaktól." 
 

T/1093/35. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 68. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

67.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Ebtv. 19. §  
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § Az Ebtv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "19. § (1) Az egészségügyi ellátás keretében a biztosított a kezelőorvos által gyógyító 
céllal rendelt, az egészségbiztosításért felelős miniszter által az adott [finanszírozott] 
ellátásra meghatározott finanszírozási eljárási rend, valamint a vizsgálati és terápiás eljárási 
rend szerinti szolgáltatásokra jogosult. Ha a biztosított állapota és a gyógyítás szempontjai azt 
szükségessé teszik, a kezelőorvos a finanszírozási eljárási rendben, valamint a vizsgálati és 
terápiás eljárási rendben foglaltaktól eltérhet. Az egészségügyi szolgáltató a biztosított 
kérésére a 23. § f) pontjának figyelembevételével térhet el a finanszírozási eljárási rendben, 
illetve a vizsgálati és terápiás eljárási rendben foglaltaktól." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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68.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Ebtv. 19. §  
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § Az Ebtv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Amennyiben az adott ellátás tekintetében az egészségbiztosításért felelős miniszter 
nem határoz meg [finanszírozási, illetőleg] vizsgálati és terápiás eljárási rendet, a biztosított 
a kezelőorvos által gyógyító céllal rendelt, a szolgáltatónál rendelkezésre álló mindazon 
finanszírozott vizsgálati és terápiás ellátásra jogosult, amely egészségi állapotának lehetséges 
mértékű helyreállításához szükséges." 
 

T/1093/34. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 66. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

69.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
6. §-ában az Ebtv. 19. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § Az Ebtv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során a biztosított – a 23. § b) 
pontjában foglaltak figyelembevételével – a finanszírozott egészségügyi szolgáltató 
munkarendje alapján beosztott orvos helyett másik orvost igényelhet, amennyiben azt a 
biztosított egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma és az ellátás sürgőssége 
nem zárja ki, azzal, hogy ezt a szabályt az egészségügyi szolgáltatónál nem 
munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott orvos választására is 
alkalmazni kell.." 
 

T/1093/117/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 92. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/117/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
az Egészségügyi biz. ülésén még nem tudott álláspontot közölni
az Emberi jogi és a Költségvetési biz. ülésén egyetért
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70.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ebtv. 20. §  
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "20. § (1) A finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató egyes 
ellátások elvégzését – amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali 
ellátását – előjegyzés (várólista) alapján is teljesítheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

71.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ebtv. 20. §  
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az egészségügyi szolgáltató az ellátás természete, a biztosító által korlátozott 
számban finanszírozott ellátások továbbá tartós kapacitáshiány esetén alakíthat ki várólistát." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

72.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ebtv. 20. §  
(6)-(10) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) A biztosított részleges vagy teljes térítési díj megfizetése mellett sem jogosult a 
várólista szerinti sorrendet megelőzően az ellátás igénybevételére, azonban a (7) bekezdésben 
foglaltak szerint kérheti [a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervétől] az 
egészségbiztosítási szervtől, hogy engedélyezze az ellátásnak a 18. § (2) bekezdése szerinti 
szolgáltatótól eltérő szolgáltatónál történő igénybevételét.  
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 (7) Az ellátás más egészségügyi szolgáltatónál történő igénybevételének 
engedélyezésére akkor van mód, ha [a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve] az 
egészségbiztosítási szerv megállapítja, hogy az ellátásra történő várakozás a biztosított 
egészségügyi állapotát nagymértékben hátrányosan befolyásolja, vagy a várólistán elfoglalt 
hely megállapítása során jogszabálysértés vagy súlyos szakmai szabályszegés történt.  
 
 (8) Amennyiben [a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve] az 
egészségbiztosítási szerv megállapítja, hogy a (7) bekezdés szerinti jogszabálysértés vagy 
súlyos szakmai szabályszegés történt, akkor kérheti a várólistára besorolást végző orvossal 
szembeni fegyelmi eljárás megindítását annak munkáltatójától. 
 
 (9) Amennyiben [a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve] az 
egészségbiztosítási szerv azt állapítja meg, hogy a várólista gép, műszer, orvostechnikai 
eszköz (a továbbiakban: eszköz) tartós hiánya miatt indokolatlanul hosszú, az [ÁNTSZ 
területileg illetékes megyei szervénél] egészségügyi államigazgatási szervnél 
kezdeményezheti annak vizsgálatát, hogy az egészségügyi szolgáltató megfelel-e a működési 
engedély kiadásának feltételéül külön jogszabályban meghatározott szakmai 
minimumfeltételeknek. 
 
 (10) [A biztosító] Az egészségbiztosítási szerv (6)-(9) bekezdés szerinti döntése ellen 
az egészségbiztosítási felügyeleti hatósághoz lehet panaszt benyújtani. Az egészségbiztosítási 
felügyeleti hatóság által a panasz tárgyában hozott határozat ellen fellebbezéssel élni nem 
lehet." 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 80., 86., 96., 

98., 107., 111., 113., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

73.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ebtv. 20. §  
(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) A biztosított részleges vagy teljes, illetve az 5.§ (7) bekezdése szerinti emelt 
összegű térítési díj megfizetése mellett sem jogosult a várólista szerinti sorrendet megelőzően 
az ellátás igénybevételére, azonban a (7) bekezdésben foglaltak szerint kérheti a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szervétől, hogy engedélyezze az ellátásnak a 18. § (2) 
bekezdése szerinti szolgáltatótól eltérő szolgáltatónál történő igénybevételét." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

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

 
 
 

74.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ebtv. 20. §  
(7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) Az ellátás más egészségügyi szolgáltatónál történő igénybevételének 
engedélyezésére akkor van mód, ha a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve 
megállapítja, hogy az ellátásra történő várakozás a biztosított egészségügyi állapotát, 
életminőségét nagymértékben hátrányosan befolyásolja, vagy a várólistán elfoglalt hely 
megállapítása során jogszabálysértés vagy súlyos szakmai szabályszegés történt." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

75.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ebtv. 20. §  
(8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) Amennyiben a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve megállapítja, hogy 
a (7) bekezdés szerinti jogszabálysértés vagy súlyos szakmai szabályszegés történt, akkor 
[kérheti] kezdeményezi a várólistára besorolást végző orvossal szembeni fegyelmi eljárás 
megindítását annak munkáltatójától." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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76.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ebtv. 20. §  
(9) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(9) Amennyiben a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve azt állapítja meg, 
hogy a várólista szakember, gép, műszer, orvostechnikai eszköz (a továbbiakban: eszköz) 
tartós hiánya miatt indokolatlanul hosszú, az ÁNTSZ területileg illetékes megyei szervénél 
kezdeményezheti annak vizsgálatát, hogy az egészségügyi szolgáltató megfelel-e a működési 
engedély kiadásának feltételéül külön jogszabályban meghatározott szakmai 
minimumfeltételeknek." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

77.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
7. §-ában az Ebtv. 20. § (11)-(14) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[(11) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató a nem biztosítási jogviszony 
keretében történő ellátás igénybevételére – így különösen a (4) bekezdés hatálya alá nem 
tartozó személyek ellátása érdekében – bejelentkezési listát alakíthat ki, ide nem értve a 
szerv- és szövetátültetést. A bejelentkezési listát a nem finanszírozott többletkapacitás 
terhére lehet kialakítani. 
 
 (12) A (11) bekezdés szerinti bejelentkezési lista alapján nyújtott ellátást térítési díj 
ellenében, a bejelentkezési listára történő felkerülés időpontja szerinti sorrend alapján 
lehet igénybe venni. Ilyen esetben a térítési díjat az egészségügyi szolgáltató határozza 
meg, az azonban nem lehet kevesebb, mint az adott ellátásért a kötelező 
egészségbiztosítás alapján járó finanszírozási összeg 100%-a. 
 
 (13) A bejelentkezési lista adattartalmára, nyilvánosságára, az adatokban 
bekövetkezett változások kezelésére a várólista adattartalmára vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni.  
 
 (14) Amennyiben a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve megállapítja, 
hogy az egészségügyi szolgáltató által vezetett várólista a bejelentkezési lista szerint 
igénybevett ellátások miatt indokolatlanul hosszú, akkor az egészségbiztosítási 
felügyeleti hatósághoz fordulhat. Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a 
bejelentkezési lista szerinti beavatkozások elvégzését határozatával felfüggesztheti. A 
(10) bekezdés szerinti rendelkezéseket ez esetben megfelelően alkalmazni kell.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/102. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

78.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ebtv. 20. §  
(12) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(12) A (11) bekezdés szerinti bejelentkezési lista alapján nyújtott ellátást térítési díj 
ellenében, a bejelentkezési listára történő felkerülés időpontja szerinti sorrend alapján lehet 
igénybe venni. Ez azonban – a finanszírozási feltételeket is figyelembe véve – nem 
eredményezheti az (1) bekezdés szerinti várólistán szereplők ellátásának későbbi időpontba 
történő halasztását. Ilyen esetben a térítési díjat az egészségügyi szolgáltató határozza meg, az 
azonban nem lehet kevesebb, mint az adott ellátásért a kötelező egészségbiztosítás alapján 
járó finanszírozási összeg 100%-a." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

79.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ebtv. 20. §  
(14) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[(14) Amennyiben a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve 
megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató által vezetett várólista a bejelentkezési 
lista szerint igénybevett ellátások miatt indokolatlanul hosszú, akkor az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatósághoz fordulhat. Az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatóság a bejelentkezési lista szerinti beavatkozások elvégzését határozatával 
felfüggesztheti. A (10) bekezdés szerinti rendelkezéseket ez esetben megfelelően 
alkalmazni kell.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/40. 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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80.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ebtv. 20. §  
(14) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Ebtv. 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(14) Amennyiben [a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve] az 
egészségbiztosítási szerv megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató által vezetett 
várólista a bejelentkezési lista szerint igénybevett ellátások miatt indokolatlanul hosszú, akkor 
az egészségbiztosítási felügyeleti hatósághoz fordulhat. Az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatóság a bejelentkezési lista szerinti beavatkozások elvégzését határozatával felfüggesztheti. 
A (10) bekezdés szerinti rendelkezéseket ez esetben megfelelően alkalmazni kell." 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 86., 96., 

98., 107., 111., 113., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

81.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ebtv.  
20/A. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § Az Ebtv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "20/A. § (1) A várólista az adott egészségügyi ellátásra besorolt biztosítottak 
legfontosabb személyazonosító adatait (családi és utónév, anyja neve, nem, születési év, 
lakóhely, társadalombiztosítási azonosító jel) és az ellátásra való jogosultság sorrendjét 
tartalmazza. A biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi dokumentáció tartalmazza, amelyet 
az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezések 
szerint kell kezelni. 
 
 (2) A központi várólistát az [állami vérellátó szolgálat] ÁNTSZ működteti. Az állami 
vérellátó szolgálat a működtetéshez a külön jogszabályban meghatározott közreműködőt 
vehet igénybe. Az intézményi várólistát az adott ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 
szervezeti és működési szabályzatában e feladatra kijelölt személy vezeti.  
 
 (3) A várólista adatai – kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon – intézményi 
várólista esetében az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapján, központi várólista 
esetén az [állami vérellátó szolgálat] ÁNTSZ honlapján megtekinthetőek, ebben a 
formájukban nyilvánosak. A transzplantációs várólista kivételével az ellátás igénybevételének 
várható időpontját is közzé kell tenni. Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság honlapjáról a 
várólista alapján ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók és az [állami vérellátó szolgálat] 
ÁNTSZ honlapjának is közvetlenül elérhetőeknek kell lenniük. 
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 (4) A várólista adatait a honlapon – folyamatosan, de legkésőbb a változást követő 3 
napon belül – úgy kell közzétenni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott 
biztosított számára a várólistán elfoglalt helye. A közzétételre vonatkozó részletes szabályokat 
az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletben határozza meg. 
 
 (5) A (3) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a biztosított egyedi 
azonosítót határoz meg. Az egyedi azonosító nem tartalmazhat a biztosított egészségügyi és 
személyazonosító adataival összefüggő, továbbá a várólistára történő felvétel időpontjára 
vonatkozó adatot. Az egyedi azonosítót a biztosított zárt borítékban – ajánlott postai 
küldeményként – kezelőorvosa útján eljuttatja az intézményi várólista esetén az ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatóhoz, központi várólista esetén az [állami vérellátó szolgálathoz] 
ÁNTSZ-hez. 
 
 (6) Az egyedi azonosító tartalmára vonatkozó szabályokról a biztosítottat kezelőorvosa 
tájékoztatja. Amennyiben az [állami vérellátó szolgálat] ÁNTSZ, illetve az egészségügyi 
szolgáltatónál az intézményi várólista kezeléséért felelős személy észleli, hogy az adott 
várólistára érkező egyedi azonosító egy másik, az adott várólistán levő biztosított egyedi 
azonosítójával megegyezik, akkor a később beérkezett egyedi azonosítót olyan sorszámmal 
látja el, amely egyértelműen alkalmas az egyedi azonosítók megkülönböztetésére. Erről a 
biztosítottat a kezelőorvos útján az [állami vérellátó szolgálat] ÁNTSZ, illetve az intézményi 
várólista kezeléséért felelős személy tájékoztatja." 
 

T/1093/69/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 163. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/69/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

82.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
8. §-ában az Ebtv. 20/A. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § Az Ebtv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(5) A (3) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a biztosított egyedi 
azonosítót határoz meg. Az egyedi azonosító nem tartalmazhat a biztosított egészségügyi és 
személyazonosító adataival összefüggő, továbbá a várólistára történő felvétel időpontjára 
vonatkozó adatot. Az egyedi azonosítót a biztosított zárt borítékban – ajánlott postai 
küldeményként – kezelőorvosa útján, illetve személyesen eljuttatja az intézményi várólista 
esetén az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, központi várólista esetén az állami 
vérellátó szolgálathoz." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/121. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi biz. ülésén nem ért egyet
az Emberi jogi és a Költségvetési biz. ülésén egyetért 

 
 
 

83.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ebtv. 20/A. §  
(5) bekezdésének a következő módosítását és (6) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /8. § Az Ebtv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(5) A (3) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása érdekében [a biztosított] az 
egészségügyi szolgáltató egyedi azonosítót határoz meg. Az egyedi azonosító nem 
tartalmazhat a biztosított egészségügyi és személyazonosító adataival összefüggő, továbbá a 
várólistára történő felvétel időpontjára vonatkozó adatot. [Az egyedi azonosítót a biztosított 
zárt borítékban – ajánlott postai küldeményként – kezelőorvosa útján eljuttatja az 
intézményi várólista esetén az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, központi 
várólista esetén az állami vérellátó szolgálathoz.] Az egészségügyi szolgáltató az egyedi 
azonosítót annak meghatározásakor, személyesen vagy kezelőorvosa útján közli a 
biztosítottal, egyben tájékoztatást nyújt annak tartalmára vonatkozó szabályokról.
 
 [(6) Az egyedi azonosító tartalmára vonatkozó szabályokról a biztosítottat 
kezelőorvosa tájékoztatja. Amennyiben az állami vérellátó szolgálat, illetve az 
egészségügyi szolgáltatónál az intézményi várólista kezeléséért felelős személy észleli, 
hogy az adott várólistára érkező egyedi azonosító egy másik, az adott várólistán levő 
biztosított egyedi azonosítójával megegyezik, akkor a később beérkezett egyedi 
azonosítót olyan sorszámmal látja el, amely egyértelműen alkalmas az egyedi azonosítók 
megkülönböztetésére. Erről a biztosítottat a kezelőorvos útján az állami vérellátó 
szolgálat, illetve az intézményi várólista kezeléséért felelős személy tájékoztatja.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi biz. ülésén nem ért egyet
az Emberi jogi és a Költségvetési biz. ülésén egyetért 
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84.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 9. §-ának – az Ebtv.  
21. § (1) bekezdése b) pontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 /[9. § Az Ebtv. 21. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 [A biztosított jogosult a járóbeteg-ellátás keretében gyógyászati céllal rendelt 
gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz és 
gyógyászati ellátás árához, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés alatt számára 
rendelt végleges gyógyászati segédeszköz árához, továbbá a gyógyászati segédeszköz 
javítási és kölcsönzési díjához nyújtott támogatásra, amennyiben]/ 
 
 "b) azt a finanszírozott egészségügyi szolgáltató e feladatra kijelölt orvosa, vagy a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szervével e feladatra szerződést kötött orvos 
rendeli, illetve a háziorvosi ellátást nyújtó szolgáltató e feladatra kijelölt asszisztense a 
korábbi rendelést megismétli, és]" 
 

T/1093/52. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 100. 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/1093/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

85.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 9. §-ának – az Ebtv.  
21. § (1) bekezdése b) pontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[9. § Az Ebtv. 21. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 [A biztosított jogosult a járóbeteg-ellátás keretében gyógyászati céllal rendelt 
gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz és 
gyógyászati ellátás árához, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés alatt számára 
rendelt végleges gyógyászati segédeszköz árához, továbbá a gyógyászati segédeszköz 
javítási és kölcsönzési díjához nyújtott támogatásra, amennyiben] 
 
 „b) azt a finanszírozott egészségügyi szolgáltató e feladatra kijelölt orvosa, vagy a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szervével e feladatra szerződést kötött orvos 
rendeli, illetve a háziorvosi ellátást nyújtó szolgáltató e feladatra kijelölt asszisztense a 
korábbi rendelést megismétli, és”]" 
 
 
 



-  53  - 

Indokolás: Lásd a T/1093/79. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

86.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában az Ebtv. 21. §  
(1) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § Az Ebtv. 21. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A biztosított jogosult a járóbeteg-ellátás keretében gyógyászati céllal rendelt 
gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz és 
gyógyászati ellátás árához, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés alatt számára rendelt 
végleges gyógyászati segédeszköz árához, továbbá a gyógyászati segédeszköz javítási és 
kölcsönzési díjához nyújtott támogatásra, amennyiben]/ 
 
 "b) azt a finanszírozott egészségügyi szolgáltató e feladatra kijelölt orvosa, vagy [a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szervével] az egészségbiztosítási szervvel e 
feladatra szerződést kötött orvos rendeli, illetve a háziorvosi ellátást nyújtó szolgáltató e 
feladatra kijelölt asszisztense a korábbi rendelést megismétli, és" 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 80., 96., 

98., 107., 111., 113., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

87.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
9. §-át új (2) bekezdéssel – az Ebtv. 21. § (1) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "9. § (1) Az Ebtv. 21. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 [A biztosított jogosult a járóbeteg-ellátás keretében gyógyászati céllal rendelt 
gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz és 
gyógyászati ellátás árához, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés alatt számára rendelt 
végleges gyógyászati segédeszköz árához, továbbá a gyógyászati segédeszköz javítási és 
kölcsönzési díjához nyújtott támogatásra, amennyiben] 
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 „b) azt a finanszírozott egészségügyi szolgáltató e feladatra kijelölt orvosa, vagy a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szervével e feladatra szerződést kötött orvos 
rendeli, illetve a háziorvosi ellátást nyújtó szolgáltató e feladatra kijelölt asszisztense a 
korábbi rendelést megismétli, és” 
 
 (2) Az Ebtv. 21. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
 
 [A biztosított jogosult a járóbeteg-ellátás keretében gyógyászati céllal rendelt 
gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz és 
gyógyászati ellátás árához, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés alatt számára rendelt 
végleges gyógyászati segédeszköz árához, továbbá a gyógyászati segédeszköz javítási és 
kölcsönzési díjához nyújtott támogatásra, amennyiben] 
 
 „f) a biztosított az e törvény szerinti díjfizetési kötelezettségét teljesítette.”" 
 

T/1093/116/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. és 110. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/116/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi és az Emberi jogi biz. ülésén 
még nem tudott álláspontot közölni 
a Költségvetési biz. ülésén egyetért

 
 
 

88.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének  
– az Ebtv. 23. § b) pontját éritően – az elhagyását javasolja: 
 
 "10. § [(1) Az Ebtv. 23. §-a következő új b) ponttal egészül ki: 
 
 [A biztosított részleges térítés mellett jogosult] 
 
 „b) az ellátást végző orvos 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti 
megválasztására;”]" 
 

T/1093/70., /80. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 89. és 94. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/89. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

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

 
 
 

89.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének  
– az Ebtv. 23. § d)-e) pontjait érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) Az Ebtv. 23. §-ának d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 [A biztosított részleges térítés mellett jogosult] 
 
 „d) az Eütv. 3. §-ának n) pontja szerinti életmentő beavatkozás kivételével a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe; 
 
 e) az Eütv. 3. §-ának n) pontja szerinti életmentő beavatkozás kivételével a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, amennyiben azt saját kezdeményezésére nem a 
területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, ide nem értve a 18. 
§ (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése, valamint a 20. § (6) bekezdése szerinti 
esetet;”]" 
 

T/1093/80., /89. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 88. és 94. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

90.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésében az Ebtv. 23. § 
d)-e) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 
  VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság ülésén! 
 
 
 /(2) Az Ebtv. 23. §-ának d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 [A biztosított részleges térítés mellett jogosult]/ 
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 "d) az Eütv. 3. §-ának n) pontja szerinti életmentő beavatkozás, illetve i) pontja szerinti 
sürgős szükség kivételével a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló 
nélkül veszi igénybe; 
 
 e) az Eütv. 3. §-ának n) pontja szerinti életmentő beavatkozás, illetve i) pontja szerinti 
sürgős szükség kivételével a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, amennyiben azt saját 
kezdeményezésére nem a területi ellátásra kötelezett [egészségügyi] szolgáltatónál veszi 
igénybe, ide nem értve a 18. § (2) [bekezdésének b) pontja] és (3) bekezdése, valamint a 20. 
§ (6) bekezdése szerinti esetet;" 
 

T/1093/98/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 55. és 126. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/98/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

91.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 10. §  
(2) bekezdésében az Ebtv. 23. § d)-e) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Ebtv. 23. §-ának d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 [A biztosított részleges térítés mellett jogosult]/ 
 
 "d) [az Eütv. 3. §-ának n) pontja szerinti életmentő beavatkozás kivételével] a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe, kivéve az 
Eütv. 3. §-ának i) pontja szerinti sürgős szükség körébe tartozó – külön jogszabályban 
megnevezett – ellátásokat; 
 
 e) [az Eütv. 3. §-ának n) pontja szerinti életmentő beavatkozás kivételével] a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, amennyiben azt saját kezdeményezésére nem a területi 
ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, ide nem értve az Eütv. 3. §-
ának i) pontja szerinti sürgős szükség körébe tartozó – külön jogszabályban megnevezett – 
ellátásokat, valamint a 18. § (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése, valamint a 20. § (6) 
bekezdése szerinti esetet;" 
 

T/1093/115/1-8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54., 121., 123., 124., 

125., 127., 128. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/115/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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92.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
11. § (1) bekezdésében az Ebtv. 24. § (2) bekezdése kiegészítő mondatának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /11. § (1) Az Ebtv. 24. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:/ 
 
 "[A] Az egészségügyi szolgáltató köteles a 23. § b) pontja alapján [fizetett] beszedett 
[részleges] térítési díjat [díjból az egészségügyi szolgáltató] – a szabályzatban meghatározott 
módon – a térítési díj ellenében végzett ellátásban közreműködő személyek[et a 
szabályzatában meghatározott módon külön juttatásban részesítheti] juttatásaira 
fordítani." 
 

T/1093/117/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 69. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/117/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi biz. ülésén még nem tudott álláspontot közölni
az Emberi jogi és a Költségvetési biz. ülésén egyetért

 
 
 

93.  Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésében az Ebtv.  
24. § (2) bekezdése kiegészítő mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § (1) Az Ebtv. 24. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:/ 
 
 "A 23. § b) pontja alapján fizetett részleges térítési díjból az egészségügyi szolgáltató a 
befolyt összeg legalább 60 %-át az ellátás színvonalának emelésére köteles fordítani. Az ezt 
meghaladó bevételből a térítési díj ellenében végzett ellátásban közreműködő személyeket a 
szabályzatában meghatározott módon külön juttatásban részesítheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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94.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 12. §-ának  
–az Ebtv. 25. § (6) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[12. § Az Ebtv. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(6) A biztosított által a 23. § b), d) és e) pontja alapján fizetendő részleges térítési 
díj mértéke annak az összegnek a 30 százaléka, amit az ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató az ellátásért – a külön jogszabályban foglaltak szerint – a biztosító felé 
elszámolhat, azzal, hogy a biztosított által fizetendő összeg nem haladhatja meg a külön 
jogszabályban meghatározott összeget.”]" 
 

T/1093/70., /89. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 88. és 89. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/80. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

95.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 12. §-ában az Ebtv. 25. §  
(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /12. § Az Ebtv. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(6) A biztosított által a 23. § b), d) és e) pontja alapján fizetendő részleges térítési díj 
mértéke annak az összegnek a [30] 10 százaléka, amit az ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató az ellátásért – a külön jogszabályban foglaltak szerint – a biztosító felé 
elszámolhat, azzal, hogy a biztosított által fizetendő összeg nem haladhatja meg a külön 
jogszabályban meghatározott összeget." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/22. 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
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96.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 12. §-ában az Ebtv. 25. §  

(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /12. § Az Ebtv. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(6) A biztosított által a 23. § b), d) és e) pontja alapján fizetendő részleges térítési díj 
mértéke annak az összegnek a 30 százaléka, amit az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 
az ellátásért – a külön jogszabályban foglaltak szerint – [a biztosító] az Egészségbiztosítási 
Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási szerv felé elszámolhat, azzal, hogy a biztosított 
által fizetendő összeg nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott összeget." 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 80., 86., 

98., 107., 111., 113., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

97.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 12. §-ában az Ebtv. 25. §  
(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /12. § Az Ebtv. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(6) A biztosított által a 23. § b), d) és e) pontja alapján fizetendő részleges térítési díj 
mértéke annak az összegnek a 30 százaléka, ami[t] az adott ellátásért [ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató az ellátásért –] a külön jogszabályban foglaltak szerint [–] a 
biztosító felé elszámolható, azzal, hogy a biztosított által fizetendő összeg nem haladhatja 
meg a külön jogszabályban meghatározott összeget." 
 

T/1093/104/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/104/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 



-  60  - 

98.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 13. §-ában az Ebtv. 26. §  
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /13. § Az Ebtv. 26. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti 
(2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:/ 
 
 "(2) [A biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve – a biztosító] Az 
egészségbiztosítási szerv – az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási 
szerv által meghatározott keretek között – méltányosságból a gyógyászati segédeszközök 
árához a külön jogszabályban foglaltaktól eltérő gyakorisággal támogatást nyújthat." 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 80., 86., 

96., 107., 111., 113., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

99.  Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában az Ebtv. 29. §  
(2) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § Az Ebtv. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátásokat árhoz nyújtott 
támogatással rendelik, a biztosított igazolja, ennek hiányában nyilatkozik 
 
 a) a kezelőorvos kérelmére arról, hogy a kezelőorvoson kívül más orvos által rendelt 
gyógyászati ellátást az adott naptári évben hány alkalommal vett igénybe,  
 
 b) a kezelőorvos, illetve asszisztens kérésére arról, hogy a kezelőorvoson kívül más 
orvos a betegségével összefüggésben 30 napon belül milyen gyógyszert, milyen 
mennyiségben rendelt számára, illetőleg az asszisztens milyen gyógyszer rendelését ismételte 
meg, 
 
 c) a kezelőorvos kérelmére arról, hogy annak kihordási idején belül milyen gyógyászati 
segédeszközt rendeltek számára." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/9. 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
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100.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában az Ebtv. 29. §  
(2) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § Az Ebtv. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(2) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátásokat árhoz nyújtott 
támogatással rendelik, a biztosított nyilatkozik/ 
 
 "b) a kezelőorvos[, illetve asszisztens] kérésére arról, hogy a kezelőorvoson kívül más 
orvos a betegségével összefüggésben 30 napon belül milyen gyógyszert, milyen 
mennyiségben rendelt számára, [illetőleg az asszisztens milyen gyógyszer rendelését 
ismételte meg,]" 
 

T/1093/52. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 84. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

101.  Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában az Ebtv. 31. §  
(1) bekezdését új j) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /15. § Az Ebtv. 31. §-ának (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 
 
 [Az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződésben meg kell határozni]/ 
 
 "j) a várólista vezetésére alkalmas, a biztosító által jóváhagyott, hitelesített 
számítógépes programot." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/11. 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
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102.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 16. §-ában az Ebtv. 32. §  
(3) bekezdése a)-b) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /16. § Az Ebtv. 32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A támogatással történő rendelésre jogosító szerződés mellékletét képezi az orvos 
nyilatkozata arról, hogy  
 
 a) áll-e munkaviszonyban, megbízásos jogviszonyban illetve gyógyszer- vagy 
gyógyászati segédeszköz ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban gyógyszer- 
vagy gyógyászati segédeszköz gyártóval, forgalmazóval, nagykereskedővel, vagy  
 
 b) rendelkezik-e a gyógyszer- vagy gyógyászati segédeszköz gyártó, forgalmazó, 
nagykereskedő korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban [többségi befolyást 
biztosító] tulajdoni hányaddal, vagy  
 
 c) tagja-e ilyen tevékenységet folytató közkereseti társaságnak, betéti társaságnak, 
illetve egyéni vállalkozóként folytatja-e a megjelölt tevékenységek valamelyikét." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

103.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 17. §-ának  
– az Ebtv. 35/A. §-át érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[17. § Az Ebtv. a következő 35/A. §-sal egészül ki: 
 
 „35/A. § A 18/A. § alapján beszedett vizitdíj és kórházi napidíj az egészségügyi 
szolgáltató saját bevételét képezi.”]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /74., /77., /78., /81., /83., /86., /87., /88., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 50., 
60., 65., 105., 108., 120., 144., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/90. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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104.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 17. §-ában az Ebtv. 35/A. §-
ának a következő módosítását javasolja: 
 
 /17. § Az Ebtv. a következő 35/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "35/A. § A 18/A. § alapján beszedett vizitdíj és kórházi napidíj – külön jogszabályban 
foglaltak szerint – az egészségügyi szolgáltató [saját bevételét] finanszírozásának részét 
képezi." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/105. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi és a Költségvetési biz. ülésén egyetért 
az Emberi jogi biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

105.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 18. §-ának  
–az Ebtv. 36. § (3) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[18. § Az Ebtv. 36. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
 
 „Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság, valamint a biztosító ellenőrzi, hogy az 
egészségügyi szolgáltató a vizitdíj és kórházi napidíj beszedésével kapcsolatos 
kötelezettségeit, valamint az elszámolási nyilatkozattal kapcsolatos kötelezettségeit 
teljesíti-e.”]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /73., /74., /77., /78., /81., /83., /86., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 50., 
60., 65., 103., 108., 120., 144., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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106.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
18. §-ában az Ebtv. 36. § (3) bekezdése kiegészítő mondatának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /18. § Az Ebtv. 36. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:/ 
 
 "A[z egészségbiztosítási felügyeleti hatóság, valamint a] biztosító, valamint a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve ellenőrzi, hogy az egészségügyi szolgáltató 
a vizitdíj és kórházi napidíj beszedésével kapcsolatos kötelezettségeit, valamint az elszámolási 
nyilatkozattal kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti-e." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/125. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

107.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában az Ebtv. 36. §  
(3) bekezdése kiegészítő mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 /18. § Az Ebtv. 36. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:/ 
 
 "Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság, valamint [a biztosító] az 
egészségbiztosítási szerv ellenőrzi, hogy az egészségügyi szolgáltató a vizitdíj és kórházi 
napidíj beszedésével kapcsolatos kötelezettségeit, valamint az elszámolási nyilatkozattal 
kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti-e." 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 80., 86., 

96., 98., 111., 113., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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108.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  

dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 19. §  
(1)-(2) bekezdéseiben az Ebtv. 37. § (1) bekezdésének és 37. § (11) bekezdésének  
a következő módosítását javasolja: 
 
 "19. § (1) Az Ebtv. 37. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Az egészségügyi szolgáltató megtéríti 
 
 a) az elszámolt ellátás finanszírozási összegét, ha az ellenőrzés során megállapítják, 
hogy 
 
  aa) a finanszírozási szerződésben nem szereplő ellátást, 
 
  ab) más forrásból megtérülő ellátást, 
 
  ac) el nem végzett ellátást, 
 
  ad) orvosszakmailag indokolatlanul vagy nem a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően nyújtott ellátást 
számolt el, vagy 
 
  ae) az egészségügyi szolgáltató vagy beutalásra jogosult orvosa nem a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően járt el az egészségügyi szolgáltatások rendelésénél, 
 
 b) a kifizetett finanszírozási többletet, ha az ellenőrzés során megállapítják, hogy egy 
ellátást több vagy magasabb összegű finanszírozásra jogosító jogcímen számolt el. 
 
 [Az a) pont ab) alpontjának alkalmazásakor az ellátásért az e törvény alapján 
beszedett vizitdíjat és kórházi napidíjat nem kell figyelembe venni.]” 
 
 (2) Az Ebtv. 37. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(11) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató az adott ellátás után járó finanszírozási 
összegnek csak 90 százalékára jogosult, amennyiben a 36. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés 
során megállapításra kerül, hogy a kiállított elszámolási nyilatkozatot a biztosítottal nem 
írattatta alá. Ha a teljes finanszírozási összeg már az egészségügyi szolgáltatónak ki lett 
fizetve, annak 10 százalékát az egészségügyi szolgáltató visszatéríti. [Amennyiben az 
ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a finanszírozott egészségügyi szolgáltató 
nem teljesítette a 18/A. § (9) bekezdésének b) pontja szerinti kötelezettségét, az 
egészségügyi szolgáltató a be nem szedett vizitdíjak, illetve kórházi napidíjak összegének 
megfelelő összeget megfizeti a biztosító részére.]”" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /74., /77., /78., /83., /86., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 50., 
60., 65., 103., 105., 120., 144., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/81. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

109.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 19. § (2) bekezdésében az Ebtv. 
37. § (11) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Ebtv. 37. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(11) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató az adott ellátás után járó finanszírozási 
összegnek csak 90 százalékára jogosult, amennyiben a 36. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés 
során megállapításra kerül, hogy a kiállított elszámolási nyilatkozatot – önhibájából – a 
biztosítottal nem írattatta alá. Ha a teljes finanszírozási összeg már az egészségügyi 
szolgáltatónak ki lett fizetve, annak 10 százalékát az egészségügyi szolgáltató visszatéríti. 
Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a finanszírozott egészségügyi 
szolgáltató – önhibájából – nem teljesítette a 18/A. § (9) bekezdésének b) pontja szerinti 
kötelezettségét, az egészségügyi szolgáltató a be nem szedett vizitdíjak, illetve kórházi 
napidíjak összegének megfelelő összeget megfizeti a biztosító részére." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

110.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 19. §  
(2) bekezdésében az Ebtv. 37. § (11) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Ebtv. 37. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(11) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató az adott ellátás után járó finanszírozási 
összegnek csak 90 százalékára jogosult, amennyiben a 36. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés 
során megállapításra kerül, hogy a kiállított elszámolási nyilatkozatot a biztosítottal nem 
írattatta alá. Ha a teljes finanszírozási összeg már az egészségügyi szolgáltatónak ki lett 
fizetve, annak 10 százalékát az egészségügyi szolgáltató visszatéríti. Amennyiben az 
ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a finanszírozott egészségügyi szolgáltató 
önhibájából nem teljesítette a 18/A. § (9) bekezdésének b) pontja szerinti kötelezettségét, az 
egészségügyi szolgáltató a be nem szedett vizitdíjak, illetve kórházi napidíjak összegének 
megfelelő összeget megfizeti a biztosító részére." 
 

T/1093/116/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. és 87. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/116/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi és az Emberi jogi biz. ülésén 
még nem tudott álláspontot közölni 
a Költségvetési biz. ülésén egyetért

 
 
 

111.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésében az Ebtv. 38. § 
(1) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /20. § (1) Az Ebtv. 38. § (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép:/ 
 
 "Gyógyszer támogatással történő kiszolgáltatásának, illetve gyógyászati segédeszköz 
támogatással történő forgalmazásának ellenőrzése során [a biztosító, valamint a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve] az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős 
egészségbiztosítási szerv, illetve az egészségbiztosítási szerv vizsgálja" 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 80., 86., 

96., 98., 107., 113., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

112.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 20. §  
(1)-(2) bekezdéseinek – az Ebtv. 38. § (1) bekezdését érintően – a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "20. § [(1) Az Ebtv. 38. § (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 „Gyógyszer támogatással történő kiszolgáltatásának, illetve gyógyászati 
segédeszköz támogatással történő forgalmazásának ellenőrzése során a biztosító, 
valamint a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve vizsgálja”] 
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 (2) Az Ebtv. 38. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 
 [Gyógyszer támogatással történő kiszolgáltatásának, illetve gyógyászati segédeszköz 
támogatással történő forgalmazásának ellenőrzése során [a biztosító, valamint a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve vizsgálja] az OEP, valamint a MEP ellenőrző 
hálózatának munkatársai vizsgálják] 
 
 „e) az egyedi méretvétel alapján rendelésre készített gyógyászati segédeszköz hibás 
teljesítése esetén a szavatossági igény külön jogszabály szerinti érvényesítéséhez kapcsolódó 
adatokat.”" 
 

T/1093/72., /82., /84., /85., /94., /95. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 114., 117., 157., 159., 

161. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/91. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

113.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 20. § (4) bekezdésében az Ebtv. 38. § 
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) Az Ebtv. 38. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti 
(5) és (6) bekezdések számozása (6) és (7) bekezdésre változik:/ 
 
 "(5) Amennyiben [a biztosító, valamint a biztosító külön jogszabály szerinti területi 
szerve] az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási szerv, valamint az 
egészségbiztosítási szerv a megyei szakfőorvos közreműködésével végzett ellenőrzés során az 
egyedi méretvétel alapján rendelésre készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában olyan 
hibás teljesítést állapít meg, amely szavatossági igény érvényesítésével nem szüntethető meg, 
és a gyógyászati segédeszköz készítéséért elszámolt támogatás összege meghaladja a külön 
jogszabályban meghatározott mértéket, akkor a társadalombiztosítási támogatás elszámolására 
vonatkozó szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani." 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 80., 86., 

96., 98., 107., 111., 115., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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114.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 23. §-ának  
–az Ebtv. 72. §-át érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[23. § Az Ebtv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „72. § (1) A magánszeméllyel szemben jogalap nélkül felvett, illetőleg igénybe vett 
ellátás visszatérítése, illetőleg megtérítése címen fennálló követelést a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szerve méltányos esetben mérsékelheti vagy elengedheti.  
 
 (2) A biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve méltányos esetben a kirótt 
kamatot, késedelmi pótlékot, illetve mulasztási bírságot mérsékelheti vagy 
elengedheti.”]" 
 

T/1093/82., /84., /85., /91., /94., /95. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 112., 117., 157., 159., 

161. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/72. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

115.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában az Ebtv. 72. §  
(1)-(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /23. § Az Ebtv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "72. § (1) A magánszeméllyel szemben jogalap nélkül felvett, illetőleg igénybe vett 
ellátás visszatérítése, illetőleg megtérítése címen fennálló követelést [a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szerve] az egészségbiztosítási szerv méltányos esetben 
mérsékelheti vagy elengedheti.  
 
 (2) [A biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve] Az egészségbiztosítási 
szerv méltányos esetben a kirótt kamatot, késedelmi pótlékot, illetve mulasztási bírságot 
mérsékelheti vagy elengedheti." 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 80., 86., 

96., 98., 107., 111., 113., 118., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

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

 
 
 

116.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában 
az Ebtv. 72. § (1)-(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /23. § Az Ebtv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "72. § (1) A magánszeméllyel szemben jogalap nélkül felvett, illetőleg igénybe vett 
ellátás visszatérítése, illetőleg megtérítése címen fennálló követelést a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szerve [méltányos esetben] méltányosságból mérsékelheti, [vagy] 
elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet.  
 
 (2) A biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve [méltányos esetben] 
méltányosságból a kirótt kamatot, késedelmi pótlékot, illetve mulasztási bírságot 
mérsékelheti, [vagy] elengedheti vagy részletfizetést engedélyezhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/112. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

117.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 24. §-ának  
–az Ebtv. 75. § (4) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[24. § Az Ebtv. 75. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) A kizárólagos méltányossági jogkörben hozott intézkedéssel, illetőleg 
határozattal szembeni fellebbezést  
 
 a) a biztosító bírálja el, amennyiben első fokon a biztosító külön jogszabály szerinti 
területi szerve járt el, 
 
 b) az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság bírálja el, amennyiben első fokon a 
biztosító járt el.”]" 
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T/1093/72., /84., /85., /91., /94., /95. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 112., 114., 157., 159., 

161. 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/1093/82. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

118.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 24. §-ának – az Ebtv. 75. § (4) 
bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[24. § Az Ebtv. 75. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) A kizárólagos méltányossági jogkörben hozott intézkedéssel, illetőleg 
határozattal szembeni fellebbezést  
 
 a) a biztosító bírálja el, amennyiben első fokon a biztosító külön jogszabály szerinti 
területi szerve járt el, 
 
 b) az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság bírálja el, amennyiben első fokon a 
biztosító járt el.”]" 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 80., 86., 

96., 98., 107., 111., 113., 115., 158., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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119.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslatot  
új 26. §-sal – az Ebtv. 79/A. §-át érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "26. § Az Ebtv. a következő 79/A. §-sal egészül ki:
 

„79/A. §  
 
 (1) A biztosító az e törvény alapján kötött szerződésekhez kapcsolódóan az Eüak. 4. §-a 
(2) bekezdésének g) pontjában foglalt célok teljesítése érdekében kezeli az Eüak. 22.§-ának 
(5) bekezdésében meghatározott adatokat. 

 
 (2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésében meghatározott adatok kezelését, a 
biztosító felé történő továbbítását a külön jogszabályban és a szerződésében előírt formában 
és módon teljesíti. 

 
 (3) A nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa és a pro família jogcímen 
rendelésre jogosult orvos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással történő 
rendelése esetén a biztosított TAJ számát, diagnózisát és az annak alapján rendelt gyógyszer 
és gyógyászati segédeszköz megnevezését, mennyiségét, a rendelés jogcímét közli – a 
szerződésében meghatározott időpontig – a biztosítóval.”" 
 

T/1093/120/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 154. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/120/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

120.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdését  
– az Ebtv. 83. § (2) bekezdése e)-f) pontjainak – az elhagyását javasolja: 
 
 "26. § [(1) Az Ebtv. 83. §-a (2) bekezdésének e) és f) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
 [Felhatalmazást kap a Kormány] 
 
 „e) a beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások, a beutalásra jogosult orvosok 
körének és a beutalási rend, 
 
 f) a vizitdíj és a kórházi napidíj mértékének, fizetésére és elszámolására vonatkozó 
szabályoknak,” 
 
 [meghatározására].]" 
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T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /74., /77., /78., /81., /83., /86., /87., /88., /90., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 50., 
60., 65., 103., 105., 108., 144., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/92. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

121.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
26. §-át új (5) bekezdéssel – az Ebtv. 83. § (5) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(5) Az Ebtv. 83. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (5) 
és (6) bekezdés számozása (6) és (7) bekezdésre változik:

 
 „(5) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben 
határozza meg a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokat.”" 
 

T/1093/115/1-8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54., 91., 123., 124., 125., 

127., 128. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/115/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

122.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 27. §-ának – az Eütv. 3. § n) pontját 
érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[27. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. 
§-ának n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 [E törvény alkalmazásában] 
 
 „n) életmentő beavatkozás: sürgős szükség esetén a közvetlen életveszély 
megállapítására irányuló vizsgálat, amennyiben annak során megállapításra kerül a 
közvetlen életveszély fennállása, továbbá a közvetlen életveszélyt elhárító 
beavatkozás.”]" 
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T/1093/21. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 64. 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/1093/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

123.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 27. §-ának 
– az Eütv. 3. § n) pontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[27. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. 
§-ának n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 [E törvény alkalmazásában] 
 
 „n) életmentő beavatkozás: sürgős szükség esetén a közvetlen életveszély 
megállapítására irányuló vizsgálat, amennyiben annak során megállapításra kerül a 
közvetlen életveszély fennállása, továbbá a közvetlen életveszélyt elhárító 
beavatkozás.”]" 
 

T/1093/115/1-8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54., 91., 121., 124., 125., 

127., 128. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/115/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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124.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
28. § felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "28. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 9. §-
ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A beteget a külön jogszabályban meghatározott esetben és módon kell várólistára 
helyezni.”" 
 

T/1093/115/1-8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54., 91., 121., 123., 125., 

127., 128.. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/115/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

125.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
29. §-ában az Eütv. 13. § (9) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /29. § Az Eütv. 13. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(9) Az orvos a vizsgálatot megelőzően köteles a beteget – amennyiben állapota 
lehetővé teszi – arról tájékoztatni, hogy a vizsgálat és az azt követő ellátás térítési díját meg 
kell téríteni, ha a vizsgálat eredménye szerint [közvetlen életveszély] sürgős szükség nem áll 
fenn és az ellátás költségének fedezete a központi költségvetésben és az Egészségbiztosítási 
Alapon keresztül sincs biztosítva." 
 

T/1093/115/1-8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54., 91., 121., 123., 124., 

127., 128. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/115/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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126.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 31. §-ában az Eütv. 77. §  
(1)-(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 
  VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság ülésén! 
 
 
 /31. § Az Eütv. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "77. § (1) [Az] Sürgős szükség esetén, illetve az életmentő beavatkozás 
szükségességének gyanújával ellátásra jelentkező beteget az igénybevétel alapjául szolgáló 
jogviszonytól függetlenül meg kell vizsgálni, és az egészségi állapot[a] által indokolt 
sürgősségi vagy életmentő beavatkozásban kell részesíteni. 
 
 (2) [Az] A sürgősségi, illetve életmentő beavatkozás igénybevételének jogcímét a beteg 
vizsgálatát és ellátását követően kell megállapítani. 
 
 (3) Minden beteget  – az ellátás igénybevételének jogcímére tekintet nélkül  – az 
ellátásában résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, 
illetve irányelvek betartásával kell ellátni." 
 

T/1093/98/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 55. és 90. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/98/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

127.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 31. §-ában 
az Eütv. 77. § (1)-(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /31. § Az Eütv. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "77. § (1) [Az életmentő beavatkozás szükségességének] A sürgős szükség gyanújával 
ellátásra jelentkező beteget az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszonytól függetlenül meg 
kell vizsgálni, és sürgős szükség fennállása esetén az egészségi állapota által indokolt 
[életmentő beavatkozásban] ellátásban kell részesíteni. 
 
 (2) Az [életmentő beavatkozás] (1) bekezdés szerinti ellátás igénybevételének 
jogcímét a beteg vizsgálatát és ellátását követően kell megállapítani. 
 
 (3) Minden beteget  – az ellátás igénybevételének jogcímére tekintet nélkül  – az 
ellátásában résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, 
illetve irányelvek betartásával kell ellátni." 
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T/1093/115/1-8. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54., 91., 121., 123., 124., 
125., 128. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/115/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

128.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
33. §-ában az Eütv. 142. § (2) bekezdése c) pontjának helyébe a következő rendelkezést 
javasolja: 
 
 /33. § Az Eütv. 142. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(2) Az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az e 
törvényben és a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – az alapcsomag 
részeként – kell biztosítani a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személy részére/ 
 
 "c) [az életmentő beavatkozást] sürgős szükség esetén a külön jogszabályban 
meghatározott ellátásokat." 
 

T/1093/115/1-8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54., 91., 121., 123., 124., 

125., 127. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/115/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

129.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 33. §-ában az Eütv. 142. §  
(3) bekezdését új j) ponttal javasolja kiegészíteni javasolja: 
 
 /33. § Az Eütv. 142. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(3) Ha törvény kivételt nem tesz, az e törvényben foglalt ellátások és feladatok közül a 
központi költségvetésben kell biztosítani/ 
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 "j) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy részére nyújtott, a 196. § b) és c) 
pontja szerinti sürgősségi és kötelező gyógykezelés máshonnan meg nem térülő," 
 
 /költségének fedezetét./ 
 

T/1093/108/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 31., 59., 143. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/108/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi, az Emberi jogi és az Ifjúsági biz. ülésén 
még nem tudott álláspontot közölni 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

130.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 33. §-ában 
az Eütv. 142. § (3) bekezdését új n) ponttal javasolja kiegészíteni javasolja: 
 
 /33. § Az Eütv. 142. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(3) Ha törvény kivételt nem tesz, az e törvényben foglalt ellátások és feladatok közül a 
központi költségvetésben kell biztosítani / 
 
 "n) a munkára, illetőleg a szakmára való egészségi alkalmasságnak, a rokkantság 
fokának és a megmaradt munkaképesség mértékének és minőségének, illetve a további 
foglalkoztatás feltételeinek elbírálására, illetőleg véleményezésére vonatkozó egészségügyi 
szakértői tevékenység" 
 
 /költségének fedezetét./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/111. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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131.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 33. §-ában az Eütv. 142. §  
(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /33. § Az Eütv. 142. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) [Az az] Magyar illetve Magyarországon letelepedési engedéllyel rendelkező 
természetes személyen kívüli személy részére nyújtott olyan egészségügyi szolgáltatás, amely 
költségének fedezete e törvény és az Ebtv. alapján a központi költségvetésben és az 
Egészségbiztosítási Alapon keresztül sincs biztosítva, az egészségügyi szolgáltató által  – 
külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével  – meghatározott térítési díj ellenében 
vehető igénybe." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

132.  Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Hoffmann Rózsa, dr. Nagy 
Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 35. §-ában az Eütv. 187. §-a 
helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /35. § Az Eütv. 187. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[187. § (1) A nemző-, illetőleg fogamzásképességet megakadályozó művi meddővé 
tétel az érintett nő vagy férfi írásbeli kérelme alapján 
 
 a) tizennyolcadik életévét betöltött cselekvőképes és korlátozottan cselekvőképes, 
 
 b) a (6) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén tizennyolcadik életévét be 
nem töltött korlátozottan cselekvőképes, valamint 
 
 c) a 187/B. § szerinti esetben a cselekvőképtelen 
 
 személynél végezhető el. 
 
 (2) A művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelem benyújtásakor az egészségügyi 
szolgáltató kijelölt orvosa a kérelmezőt szóban és írásban tájékoztatja a fogamzásgátlás 
– általa, illetve partnere által alkalmazható – egyéb lehetőségeiről, a beavatkozás 
jellegéről, lehetséges kockázatairól és következményeiről, a fogamzó-, illetve 
nemzőképesség helyreállításának esélyéről. 
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 (3) A művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelem benyújtásakor az egészségügyi 
szolgáltató tájékoztatja továbbá a kérelmezőt arról, hogy amennyiben a kérelmező a 
művi meddővé tételre irányuló beavatkozás igénybevételére vonatkozó szándékát 
fenntartja – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –, a tájékoztatást követő hat hónap 
elteltével az egészségügyi szolgáltatónál történő ismételt megjelenése szükséges. Ha a 
kérelmező e tájékoztatást követő hat hónap elteltével az egészségügyi szolgáltatónál 
megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelmét 
fenntartja, a beavatkozás elvégzésére az ettől az időponttól számított hat hónap elteltével 
kerülhet sor, kivéve, ha a kérelem fenntartásáról szóló nyilatkozat megtételét követően a 
beavatkozás soron kívüli elvégzését szülészeti vagy más műtéti esemény lehetővé teszi. 
 
 (4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a huszonhatodik életévet betöltött 
kérelmező tekintetében úgy kell alkalmazni, hogy a kérelmezőnek a tájékoztatását 
követő három hónap elteltével kell ismételten megjelennie az egészségügyi 
szolgáltatónál, és a megjelenését követő három hónap elteltével kerülhet sor a 
beavatkozás elvégzésére. 
 
 (5) A művi meddővé tétel iránti kérelmet közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban kell előterjeszteni. 
 
 (6) Egészségügyi indokból kerül sor a beavatkozás elvégzésére akkor, ha szakorvos 
véleménye alapján 
 
 a) a terhesség a nő életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné, vagy 
a terhességből születendő gyermek orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban 
szenvedne, és 
 
 b) más fogamzásgátlási módszer alkalmazása nem lehetséges vagy egészségügyi 
okból nem javasolható. 
 
 (7) A (6) bekezdés szerinti egészségügyi indokból végzett beavatkozás esetén a (2)–
(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.] 
 
 187. § A nemző-, illetőleg fogamzásképességet megakadályozó művi meddővé tétel 
kizárólag egészségügyi indokból, megfelelő szakorvosi javaslatra végezhető." 
 

T/1093/64/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 138. 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/1093/64/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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133.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 35. §-ában az Eütv. 187. §-a 
helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /35. § Az Eütv. 187. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[187. § (1) A nemző-, illetőleg fogamzásképességet megakadályozó művi meddővé 
tétel az érintett nő vagy férfi írásbeli kérelme alapján 
 
 a) tizennyolcadik életévét betöltött cselekvőképes és korlátozottan cselekvőképes, 
 
 b) a (6) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén tizennyolcadik életévét be 
nem töltött korlátozottan cselekvőképes, valamint 
 
 c) a 187/B. § szerinti esetben a cselekvőképtelen 
 
 személynél végezhető el. 
 
 (2) A művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelem benyújtásakor az egészségügyi 
szolgáltató kijelölt orvosa a kérelmezőt szóban és írásban tájékoztatja a fogamzásgátlás 
– általa, illetve partnere által alkalmazható – egyéb lehetőségeiről, a beavatkozás 
jellegéről, lehetséges kockázatairól és következményeiről, a fogamzó-, illetve 
nemzőképesség helyreállításának esélyéről. 
 
 (3) A művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelem benyújtásakor az egészségügyi 
szolgáltató tájékoztatja továbbá a kérelmezőt arról, hogy amennyiben a kérelmező a 
művi meddővé tételre irányuló beavatkozás igénybevételére vonatkozó szándékát 
fenntartja – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –, a tájékoztatást követő hat hónap 
elteltével az egészségügyi szolgáltatónál történő ismételt megjelenése szükséges. Ha a 
kérelmező e tájékoztatást követő hat hónap elteltével az egészségügyi szolgáltatónál 
megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelmét 
fenntartja, a beavatkozás elvégzésére az ettől az időponttól számított hat hónap elteltével 
kerülhet sor, kivéve, ha a kérelem fenntartásáról szóló nyilatkozat megtételét követően a 
beavatkozás soron kívüli elvégzését szülészeti vagy más műtéti esemény lehetővé teszi. 
 
 (4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a huszonhatodik életévet betöltött 
kérelmező tekintetében úgy kell alkalmazni, hogy a kérelmezőnek a tájékoztatását 
követő három hónap elteltével kell ismételten megjelennie az egészségügyi 
szolgáltatónál, és a megjelenését követő három hónap elteltével kerülhet sor a 
beavatkozás elvégzésére. 
 
 (5) A művi meddővé tétel iránti kérelmet közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban kell előterjeszteni. 
 
 (6) Egészségügyi indokból kerül sor a beavatkozás elvégzésére akkor, ha szakorvos 
véleménye alapján 
 
 a) a terhesség a nő életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné, vagy 
a terhességből születendő gyermek orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban 
szenvedne, és 
 
 b) más fogamzásgátlási módszer alkalmazása nem lehetséges vagy egészségügyi 
okból nem javasolható. 
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 (7) A (6) bekezdés szerinti egészségügyi indokból végzett beavatkozás esetén a (2)–
(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.] 
 
 187. § A nemző-, illetőleg a fogamzásképességet megakadályozó művi meddővé tétel 
egészségügyi indokból, megfelelő szakorvosi vélemény alapján, illetve javaslatra végezhető." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 

134.  Dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Bernáth Ildikó, dr. Mátrai Márta,  
dr. Szabó Erika, Kontur Pál képviselő a törvényjavaslat 35. §-ában az Eütv. 187. §-ának  
a következő módosítását javasolja: 
 
 "35. § Az Eütv. 187. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „187. § (1) [A nemző-, illetőleg fogamzásképességet megakadályozó művi meddővé 
tétel az érintett nő vagy férfi írásbeli kérelme alapján 
 
 a) tizennyolcadik életévét betöltött cselekvőképes és korlátozottan cselekvőképes, 
 
 b) a (6) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén tizennyolcadik életévét be 
nem töltött korlátozottan cselekvőképes, valamint 
 
 c) a 187/B. § szerinti esetben a cselekvőképtelen 
 
 személynél végezhető el.] A nemző-, illetőleg fogamzásképességet megakadályozó 
művi meddővé tétel családtervezési célból, illetve egészségügyi indokból az érintett nő vagy 
férfi írásbeli kérelme alapján, megfelelő szakorvosi vélemény alapján, illetve javaslatra 
végezhető.
 
 (2) [A művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelem benyújtásakor az egészségügyi 
szolgáltató kijelölt orvosa a kérelmezőt szóban és írásban tájékoztatja a fogamzásgátlás 
– általa, illetve partnere által alkalmazható – egyéb lehetőségeiről, a beavatkozás 
jellegéről, lehetséges kockázatairól és következményeiről, a fogamzó-, illetve 
nemzőképesség helyreállításának esélyéről.] Családtervezési célból a művi meddővé tétel 
30. életévét betöltött személynél végezhető el.
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 (3) [A művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelem benyújtásakor az egészségügyi 
szolgáltató tájékoztatja továbbá a kérelmezőt arról, hogy amennyiben a kérelmező a 
művi meddővé tételre irányuló beavatkozás igénybevételére vonatkozó szándékát 
fenntartja – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –, a tájékoztatást követő hat hónap 
elteltével az egészségügyi szolgáltatónál történő ismételt megjelenése szükséges. Ha a 
kérelmező e tájékoztatást követő hat hónap elteltével az egészségügyi szolgáltatónál 
megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelmét 
fenntartja, a beavatkozás elvégzésére az ettől az időponttól számított hat hónap elteltével 
kerülhet sor, kivéve, ha a kérelem fenntartásáról szóló nyilatkozat megtételét követően a 
beavatkozás soron kívüli elvégzését szülészeti vagy más műtéti esemény lehetővé teszi.] 
A családtervezési célból történő művi meddővé tétel esetén a kérelmet a Családvédelmi 
Szolgálat munkatársa (a továbbiakban: munkatárs) előtt személyesen kell előterjeszteni, a 
szakorvosi vélemény, illetve javaslat benyújtása mellett.
 
 (4) [A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a huszonhatodik életévet betöltött 
kérelmező tekintetében úgy kell alkalmazni, hogy a kérelmezőnek a tájékoztatását 
követő három hónap elteltével kell ismételten megjelennie az egészségügyi 
szolgáltatónál, és a megjelenését követő három hónap elteltével kerülhet sor a 
beavatkozás elvégzésére.] A munkatárs a művi meddővé tétel iránti kérelem előterjesztését 
követően tiszteletben tartva a kérelmező érzéseit és méltóságát, a nemző-, illetve 
fogamzásképesség megtartása érdekében tájékoztatja őt, - házasságban, illetve élettársi 
kapcsolatban élő kérelmező esetén a házastársat (élettársat) is - illetve a 187/A. § (1) 
bekezdésének a), b) pontjaiban meghatározott személyt
 a) a nemző-, illetve fogamzásképesség elveszítésének következményeiről, különös 
tekintettel a kérelmező életére, családi és társadalmi kapcsolataira gyakorolt hatására; 
 b) a gyermekvállalás esetén elérhető állami és nem állami anyagi és természetbeni 
támogatások lehetőségéről; 
 c) az olyan szervezetek és intézmények létéről és tevékenységéről, amelyek erkölcsi és 
anyagi segítséget nyújtanak gyermekvállalás esetére; 
 d) a meddővé tétel szándékának fenntartása esetére a családvédelmi tanácsadáson 
történő ismételt megjelenés szükségességéről, leghamarabb az a)-c) pontok szerinti 
tájékoztatást követő 3 hónap elteltével.
 
 (5) [A művi meddővé tétel iránti kérelmet közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban kell előterjeszteni.] Amennyiben az (4) bekezdésben meghatározott 
tájékoztatás ellenére a kérelmező a meddővé tétel iránti kérelmét továbbra is fenntartja, a 
munkatárs tájékoztatja
 a) a családtervezési célból történő művi meddővé tétel jogszabályi feltételeiről; 
 b) a művi meddővé tétel körülményeiről, módjáról; 
 c) a művi meddővé tételt végző egészségügyi intézményekről. 

 
 (6) Az (5) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően a kérelmet a munkatárs 
írásban rögzíti. A kérelmet a kérelmező aláírja és megnevezi a beavatkozás elvégzésére 
választott egészségügyi intézményt. 
 
 (7) A kérelmet a munkatárs ellenjegyzi, és átadja a kérelmezőnek. 
 
 (8) A munkatárs az ellenjegyzett írásbeli kérelem másolatát megküldi a választott 
egészségügyi intézménynek. 
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 (9) A munkatársként dolgozó személyeket titoktartási kötelezettség terheli. 
 
 (10) A tanácsadás során – a művi meddővé tétel iránti kérelem kiállításáig – a 
kérelmező személyazonosító adatainak személyazonosságának megismerésére alkalmas 
módon történő átadására nem kötelezhető. 
 
 (11) A művi meddővé tétel elvégzésére a kérelem benyújtását követő 6 hónap elteltével 
kerülhet sor, kivéve 
 a) ha a beavatkozás soron kívüli elvégzését szülészeti vagy más műtéti esemény 
lehetővé teszi, illetőleg 
 b) az időközben bekövetkező terhesség a nő életét, testi épségét, egészségét közvetlenül 
veszélyeztetné vagy a terhességből nagy valószínűséggel nem egészséges gyermek születne. 
 
 (12) A kérelem benyújtását követően, de a beavatkozást megelőzően legalább 3 
hónappal – ide nem értve a (11) bekezdés a), b) pontjában megjelölt eseteket - a beavatkozást 
végző egészségügyi szolgáltató kijelölt orvosa a kérelmezőt - házasságban, illetve élettársi 
kapcsolatban élő kérelmező esetén a házastársat (élettársat) is - tájékoztatja a fogamzásgátlás 
egyéb lehetőségeiről, valamint a beavatkozás jellegéről, lehetséges kockázatairól és 
következményeiről, a fogamzó-, illetve nemzőképesség helyreállításának esélyeiről.
 
 [(6)] (13) Egészségügyi indokból kerül sor a beavatkozás elvégzésére akkor, ha 
szakorvos véleménye alapján 
 a) a terhesség a nő életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné, vagy a 
terhességből születendő gyermek orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban 
szenvedne, és 
 b) más fogamzásgátlási módszer alkalmazása nem lehetséges vagy egészségügyi okból 
nem javasolható. 
 
 [(7)] (14) A [(6)] (13) bekezdés szerinti egészségügyi indokból végzett beavatkozás 
esetén a (2)–[(4)](12) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”" 
 

T/1093/65/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 140. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/65/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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135.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 35. §-ában az Eütv. 187. §  
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /35. § Az Eütv. 187. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelem benyújtásakor az egészségügyi 
szolgáltató tájékoztatja továbbá a kérelmezőt arról, hogy amennyiben a kérelmező a művi 
meddővé tételre irányuló beavatkozás igénybevételére vonatkozó szándékát fenntartja – a (4) 
bekezdésben foglaltak kivételével –, a tájékoztatást követő hat hónap elteltével az 
egészségügyi szolgáltatónál történő ismételt megjelenése szükséges. Ha a kérelmező e 
tájékoztatást követő hat hónap elteltével az egészségügyi szolgáltatónál megjelenik és 
nyilatkozik arról, hogy a művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelmét fenntartja, a 
beavatkozás elvégzésére az ettől az időponttól számított hat hónap elteltével kerülhet sor, 
kivéve, ha a kérelem fenntartásáról szóló nyilatkozat megtételét követően a beavatkozás soron 
kívüli elvégzését szülészeti vagy más műtéti esemény [lehetővé] indokolttá teszi." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

136.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Nagy László, Kiss Ferenc, dr. Bóth 
János, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
35. §-ában az Eütv. 187. §-át új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /35. § Az Eütv. 187. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) Amennyiben a beavatkozás korlátozottan cselekvőképes, illetőleg cselekvőképtelen 
személy művi meddővé tételére irányul, a (2)-(4) bekezdés szerinti tájékoztatás a 
korlátozottan cselekvőképes, illetőleg cselekvőképtelen személy számára a 
cselekvőképességet korlátozó, illetve kizáró ok jellegének figyelembe vételével, az érintett 
személy által értelmezhető módon történik." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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137.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 35. §-ában az Eütv. 187. §  
(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /35. § Az Eütv. 187. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) Egészségügyi indokból kerül sor a beavatkozás elvégzésére akkor, ha szakorvos 
véleménye alapján 
 
 [a)] a terhesség a nő életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné, vagy a 
terhességből születendő gyermek orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban 
szenvedne[, és 
 
 b) más fogamzásgátlási módszer alkalmazása nem lehetséges vagy egészségügyi 
okból nem javasolható]." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

138.  Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Hoffmann Rózsa, dr. Nagy 
Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 36. §-ának – az Eütv. 187/A.-
187/B. §-ait érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[36. § Az Eütv. a következő új 187/A. és 187/B. §-sal egészül ki: 
 
 „187/A. § (1) Korlátozottan cselekvőképes személy kérelmező művi meddővé tétel 
elvégzése iránti kérelmének érvényességéhez a gyámhatóság hozzájárulása és 
 
 a) törvényes képviselője vagy 
 
 b) a korlátozottan cselekvőképes személy által cselekvőképesként a 16. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján megnevezett személy 
 
 hozzájárulása szükséges.  
 
 (2) Ha a korlátozottan cselekvőképes személy kérelme ellenére a törvényes 
képviselő vagy a gyámhatóság a beavatkozás elvégzéséhez nem járul hozzá, a kérelmező 
a Fővárosi Bíróságnál keresetet indíthat a jognyilatkozat vagy a jognyilatkozatok 
pótlása iránt. 
 
 (3) A bíróság a kérelemről nemperes eljárásban, a kérelmező és a törvényes 
képviselő, illetve a gyámhatóság meghallgatását követően, harminc napon belül határoz. 
A bíróság a jognyilatkozatot abban az esetben pótolja, ha a művi meddővé tétel 
elvégzése a kérelmező érdekét – figyelembe véve különösen a kérelmező egészségügyi, 
személyi és családi körülményeit – nem sérti. 
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 (4) A bíróság határozata ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül 
terjeszthető elő fellebbezés. A határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 
 
 (5) Ha a korlátozottan cselekvőképes személy művi meddővé tételére irányuló 
kérelem érvényességéhez szükséges jognyilatkozatot a bíróság pótolja, a 187. § (3) és (4) 
bekezdése szerinti várakozási idő a bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől 
kezdődik. 
 
 (6) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kérelmet az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott személy nyújtja be, úgy annak érvényességéhez a korlátozottan 
cselekvőképes személy egyetértése szükséges. 
 
 (7) Amennyiben a korlátozottan cselekvőképes személy egészségügyi okból kéri a 
művi meddővé tétel elvégzését, az (1)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell 
alkalmazni, az (1) bekezdés a)-b) pontjában megjelölt személyeket azonban a 
beavatkozás elvégzéséről, és annak indokairól a beavatkozás megkezdését megelőzően 
tájékoztatni kell. A tájékoztatás megtörténtéig a beavatkozás nem végezhető el. 
 
 187/B. § (1) Cselekvőképtelen személy művi meddővé tételére irányuló beavatkozás 
kizárólag jogerős bírósági határozat alapján, a fogamzóképesség elérését követően 
végezhető el. 
 
 (2) A cselekvőképtelen személy művi meddővé tételének engedélyezése iránt az 
érintett személy törvényes képviselője – tizennyolcadik életévét be nem töltött 
cselekvőképtelen személy esetében a gyámhatósággal együttesen – indíthat keresetet a 
Fővárosi Bíróságnál. 
 
 (3) A bíróság a kérelemről nemperes eljárásban a cselekvőképtelen személy, a 
törvényes képviselő, valamint a gyámhatóság meghallgatását követően, harminc napon 
belül határoz. 
 
 (4) A bíróság a cselekvőképtelen személy művi meddővé tételére irányuló 
beavatkozás elvégzését akkor engedélyezi, ha más fogamzásgátlási módszer alkalmazása 
nem lehetséges vagy egészségügyi okból nem javasolható, és 
 
 a) a cselekvőképtelen személy gyermek felnevelésére nem képes, és a beavatkozás 
elvégzése a cselekvőképtelen személy akaratával megegyezik, 
 
 b) a terhességből születendő gyermek orvosilag valószínűsíthetően súlyos 
fogyatékosságban szenvedne, és a beavatkozás elvégzése a cselekvőképtelen személy 
akaratával nem ellenkezik, vagy 
 
 c) a bekövetkező terhesség a nő életét, testi épségét, egészségét közvetlenül 
veszélyeztetné. 
 
 (5) A bíróság határozata ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül 
terjeszthető elő fellebbezés. A határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye.”]" 
 

T/1093/64/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 132. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/64/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

139.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Nagy László, Kiss Ferenc, dr. Bóth 
János, Rákóczy Attila, Kránitz László, Rózsa Endre, dr. Vojnik Mária képviselő a 
törvényjavaslat 36. §-ában az Eütv. 187/A. §-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /36. § Az Eütv. a következő új 187/A. és 187/B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) A gyámhatóság a hozzájárulás megadása előtt vizsgálja, hogy a korlátozottan 
cselekvőképes személy kérelme akaratával egyező-e, így különösen azt, hogy a korlátozottan 
cselekvőképes személy és törvényes képviselője között fennáll-e érdekellentét, továbbá azt, 
hogy a korlátozottan cselekvőképes személy tisztában van-e a döntése következményeivel." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

140.  Dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Bernáth Ildikó, dr. Mátrai Márta,  
dr. Szabó Erika, Kontur Pál képviselő a törvényjavaslat 36. §-ában az Eütv. 187/A. §  
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /36. § Az Eütv. a következő új 187/A. és 187/B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(5) Ha a korlátozottan cselekvőképes személy művi meddővé tételére irányuló kérelem 
érvényességéhez szükséges jognyilatkozatot a bíróság pótolja, a 187. § [(3) és (4)] (11) 
bekezdése szerinti várakozási idő a bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől kezdődik." 
 

T/1093/65/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 134. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/65/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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141.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 36. §-ában az Eütv. 187/B. §  
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /36. § Az Eütv. a következő új 187/A. és 187/B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) A cselekvőképtelen személy művi meddővé tételének engedélyezése iránt az 
érintett személy vagy törvényes képviselője – tizennyolcadik életévét be nem töltött 
cselekvőképtelen személy esetében a gyámhatósággal együttesen – indíthat keresetet a 
Fővárosi Bíróságnál." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

142.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 36. §-ában az Eütv. 187/B. §  
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /36. § Az Eütv. a következő új 187/A. és 187/B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) A cselekvőképtelen személy művi meddővé tételének engedélyezése iránt az 
érintett személy törvényes képviselője – tizennyolcadik életévét be nem töltött 
cselekvőképtelen személy esetében a gyámhatósággal együttesen – indíthat keresetet a 
cselekvőképtelen személy lakóhelye szerint illetékes megyei bíróságnál, Budapesten a 
Fővárosi Bíróságnál." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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143.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslatot új 37. §-sal – az Eütv.  
201/A. §-át érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "37. § Az Eütv. a következő 201/A. §-sal egészül ki:
 
 „201/A. § (1) A 196. § b) és c) pontja szerinti sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés 
szükségességének esetén a beteget az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszonytól függetlenül 
meg kell vizsgálni és gyógykezelésben kell részesíteni. 
 
 (2) A vizsgálat és a gyógykezelés igénybevételének jogcímét a beteg vizsgálatát és 
gyógykezelését követően kell megállapítani. 
 
 (3) Minden beteget – az ellátás igénybevételének jogcímére tekintet nélkül – az 
ellátásában résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, 
illetve irányelvek betartásával kell ellátni.”" 
 

T/1093/108/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 31., 59., 129. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/108/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi, az Emberi jogi és az Ifjúsági biz. ülésén 
még nem tudott álláspontot közölni 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet

 
 

144.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 39. §-ának  
– az Szt. 54/A. §-át érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[39. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szt.) a következő 54/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 
 
„Egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási rendszer keretében történő 
igénybevétele során fizetendő vizitdíj és kórházi napidíj kedvezménye 
 
 54/A. § (1) A jegyző – kérelemre – az egészségügyi szolgáltatás 
társadalombiztosítási rendszer keretében történő igénybevétele során fizetendő vizitdíj 
és kórházi napidíj külön jogszabályban meghatározott kedvezményes összegben történő 
megfizetésére (a továbbiakban: vizitdíjkedvezmény) való jogosultságot állapít meg 
annak az Ebtv. alapján biztosítottnak minősülő személynek, akinek családjában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát. A kérelmet benyújtó személy 
jogosultságának megállapítása esetén egyidejűleg a család valamennyi, a 4. § (1) 
bekezdésének d) pontja szerinti – az Ebtv. alapján biztosítottnak minősülő – tagjának 
meg kell állapítani a vizitdíjkedvezményre való jogosultságát. 
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti vizitdíjkedvezményre való jogosultság fennállását a 
jegyző – 1 év időtartamra – hatósági bizonyítvány kiállításával igazolja. 
 
 (3) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány tartalmazza 
 
 a) a vizitdíjkedvezményre jogosult személy személyazonosító adatait és TAJ-
számát, 
 
 b) a vizitdíjkedvezményre való jogosultság tényét, 
 
 c) a bizonyítvány érvényességi idejét. 
 
 (4) Ha a kérelmet 
 
 a) rendszeres szociális segélyben vagy időskorúak járadékában részesülő, 
 
 b) a családjában a Gyvt. 19. §-a alapján rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermeket gondozó, 
 
 c) a Gyvt. 20. §-ának (3) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult 
 
 személy nyújtja be, a jegyző a vizitdíjkedvezményre való jogosultságot – a (2) 
bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállításával – külön jövedelemvizsgálat 
lefolytatása nélkül állapítja meg.”]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /74., /77., /78., /81., /86., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 50., 
60., 65., 103., 105., 108., 120., 147., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/83. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

145.  Winkfein Csaba képviselő a törvényjavaslat 39. §-ában az Szt. 54/A. §-át 
megelőző címének és 54/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /39. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) a következő 54/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:/ 
 
 "„Egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási rendszer keretében történő 
igénybevétele során fizetendő vizitdíj és kórházi napidíj, valamint a gyógyszerért 
dobozonként megfizetendő díj kedvezménye 
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 54/A. § (1) A jegyző – kérelemre – az egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási 
rendszer keretében történő igénybevétele során fizetendő vizitdíj és kórházi napidíj, valamint 
az indikációhoz kötött támogatásban részesített gyógyszerért dobozonként, gyógyászati 
segédeszközökért vényenként megfizetendő díj külön jogszabályban meghatározott 
kedvezményes összegben történő megfizetésére (a továbbiakban: vizitdíjkedvezmény) való 
jogosultságot állapít meg annak az Ebtv. alapján biztosítottnak minősülő személynek, akinek 
családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát. A kérelmet benyújtó személy 
jogosultságának megállapítása esetén egyidejűleg a család valamennyi, a 4. § (1) 
bekezdésének d) pontja szerinti – az Ebtv. alapján biztosítottnak minősülő – tagjának meg kell 
állapítani a vizitdíjkedvezményre való jogosultságát." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

146.  Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat 39. §-ában az Szt. 54/A. §  
(1) bekezdésének a következő módosítását és új (5) bekezdéssel kiegészítését javasolja: 
 
 /A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 
 
 39. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) a következő 54/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 
 
„Egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási rendszer keretében történő igénybevétele 
során fizetendő vizitdíj és kórházi napidíj kedvezménye/ 
 
 "54/A. § (1) A jegyző – kérelemre – az egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási 
rendszer keretében történő igénybevétele során fizetendő vizitdíj és kórházi napidíj külön 
jogszabályban meghatározott kedvezményes összegben történő megfizetésére (a 
továbbiakban: vizitdíjkedvezmény) való jogosultságot állapít meg annak az [Ebtv.] Eb. 
alapján biztosítottnak minősülő személynek, akinek családjában az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 százalékát. A kérelmet benyújtó személy jogosultságának megállapítása esetén 
egyidejűleg a család valamennyi, a 4. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti – az [Ebtv.] Eb. 
alapján biztosítottnak minősülő – tagjának meg kell állapítani a vizitdíjkedvezményre való 
jogosultságát." 
 
 "(5) Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a jegyző a 
vizitdíjkedvezmény megállapítására irányuló kérelmet benyújtó – a (4) bekezdés hatálya alá 
nem tartozó – személy családjának vagy háztartásának jövedelmi viszonyait a kérelem 
benyújtását megelőző három hónapban vizsgálta, a korábbi jövedelemvizsgálat adatai a 
vizitdíjkedvezményre való jogosultság megállapítása során felhasználhatóak." 
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Indokolás: Lásd a T/1093/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

147.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 40. §-ának – az Szt.  
123. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[40. § Az Szt. 123. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A központi költségvetés terhére kell biztosítani az 50. § (1) és (2) bekezdése 
alapján kiállított közgyógyellátási igazolvány után fizetendő térítés, valamint az 54/A. § 
alapján kiállított hatósági bizonyítvánnyal igénybevett egészségügyi szolgáltatások után 
járó vizitdíj- és napidíjkedvezmény fedezetét.”]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /74., /77., /78., /81., /83., /86., /87., /88., /90., /92. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 50., 
60., 65., 103., 105., 108., 120., 144., 148., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/93. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

148.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 41. §-ának  
–az Öpt. 10. § (1)-(2) bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[41. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény (a továbbiakban: Öpt.) 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 [A pénztár az általa gyűjtött és kezelt befizetésekből az alapszabályban 
meghatározott feltételek szerint az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja:] 
 
 
 



-  94  - 

 
 „b) szociális kockázat bekövetkezte esetén, jogszabály által előírt szociális 
kötelezettségek alapján biztosított kiegészítő ellátás, valamint a gyógyszer és gyógyászati 
segédeszköz árának támogatása és az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során 
külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való 
hozzájárulás (önsegélyező pénztár);” 
 
 (2) Az Öpt. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A nyugdíjpénztár kizárólag nyugdíjszolgáltatást nyújthat, az önsegélyező 
pénztár kizárólag önsegélyező feladatokat láthat el. Az egészségpénztár elláthatja az (1) 
bekezdés b) pontjában felsoroltak közül a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök 
árának támogatását, az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály 
alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulást, a pénztártag 
betegség miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének teljes vagy részbeni 
pótlását, valamint a pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatását (a 
továbbiakban: egészségügyi célú önsegélyező feladat) is.”]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /74., /77., /78., /81., /83., /86., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 50., 
60., 65., 103., 105., 108., 120., 144., 147., 164. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

149.  Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "42. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén 
lép hatályba, így a 26. §-ban kapott felhatalmazások alapján a rendeleteket is ezen időpontig 
kell megalkotni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/13. 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
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150.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésének a következő 

módosítását és új (4) bekezdéssel kiegészítését javasolja: 
 
 "42. § (1) Ez a törvény – a (2) [és (3)]-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 
1-jén lép hatályba." 
 
 "(4) az Ebtv. 18. §-ának e törvény 4. §-ával megállapított (2) bekezdése, az Ebtv. 18/A. 
§-ának e törvény 5. §-ával megállapított (7) bekezdés c) pontja, e törvény 10. §-a, továbbá az 
Ebtv. 24. §-ának e törvény 11. § (1) bekezdésével megállapított (2) bekezdése 2007. 
szeptember 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/96. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

151.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
42. § (2) bekezdésében az Öpt. 10. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Öpt. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A nyugdíjpénztár kizárólag nyugdíjszolgáltatást nyújthat, az önsegélyező pénztár 
kizárólag önsegélyező feladatokat láthat el. Az egészségpénztár elláthatja az (1) bekezdés b) 
pontjában felsoroltak közül a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támogatását, az 
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, 
illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulást, a pénztártag betegség miatti keresőképtelensége 
esetén a kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlását, valamint a pénztártag halála esetén 
a hátramaradottak támogatását (a továbbiakban: egészségügyi célú önsegélyező feladat) is. Az 
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, 
illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulás, valamint az orvosi javaslatra igénybevett 
prevenciós szolgáltatások, mint a szakorvos által végzett egészségügyi állapotfelmérő 
szűrővizsgálatok, a gyógyszertárakban forgalmazott OGYI minősítéssel rendelkező termékek, 
fog- és szájápolók, gyógyteák árának támogatása a sporttevékenységhez kapcsolódó személyi 
és dologi kiadások, valamint a gyógyüdülés és egészségügyi üdülés finanszírozása kiegészítő 
egészségbiztosítási szolgáltatásnak minősül." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/99. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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152.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
42. §-át új (6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(6) Az Ebtv. 18/A. §-ának az e törvény 5. §-ával megállapított (7) bekezdésének c) 
pontját, valamint az Ebtv. 23. §-ának az e törvény 10. §-ának (2) bekezdésével megállapított 
d) és e) pontját 2007. június 30-áig nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a biztosított az e 
törvény hatálybalépését megelőzően igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó további ellátást vesz 
igénybe ugyanannál az egészségügyi szolgáltatónál." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/122. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

153.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 42. §-át  
új (6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(6) Az Eütv. e törvény 37. §-ával módosított 207. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat 
az e törvény hatálybalépésekor már benyújtott kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/124. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője  
az Egészségügyi biz. és az Emberi jogi biz. ülésén 
még nem tudott álláspontot közölni 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

154.  Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat  
42. § (9) bekezdését új e) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /(9) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Ebtv./ 
 
 " e) 79. §-ának (1) bekezdésében az „egészségbiztosítási ellátások” szövegrész helyébe 
az „egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai” szövegrész " 
 
 /lép./ 
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T/1093/120/1. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 119. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/120/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

155.  Deák Istvánné és Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 42. §  
(6) bekezdése a) pontja ab) alpontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "a) az Ebtv.  
 
  [aa)] 22. §-a (1) bekezdése b) pontjának bb) alpontja, 26. §-a (1) bekezdésének d) 
pontja, 61. §-ának (9) bekezdése és 62. §-ának (3) bekezdése, 
 
  [ab) 22. §-ának (4) bekezdésében az „ellátását biztosító gyógypedagógiai 
intézmény,” és az „és a fogyatékos gyermekek rehabilitációs célú szolgáltatását biztosító 
intézmény” szövegrész,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

156.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 42. § (6) bekezdése  
c)-e) pontjainak az elhagyását javasolja: 
 
 /(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "[c) az egészségügyi természetbeni ellátások finanszírozásának változásával 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 1996. évi LXXXIX. törvény 3. §-a, 
 
 
 
 



-  98  - 

 
 d) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 
módosításáról szóló 1996. évi XV. törvény 4. §-a, 
 
 e) az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 
252. §-ának (3) bekezdésében a „10. § (1) bekezdésének b) pontját,” szövegrész,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

157.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 42. § (8) bekezdésének 
az elhagyását javasolja: 
 
 "[(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Ebtv. 5. §-ában az 
„egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv” szövegrész helyébe az 
„egészségbiztosító (a továbbiakban: biztosító)” szöveg, 5/A. §-ában és 81. § (1) 
bekezdésében az „egészségbiztosítás igazgatási szerveinek” szövegrész helyébe az 
„egészségbiztosítási igazgatási szerv” szöveg, 9. §-ában az „a megyei, fővárosi 
egészségbiztosítási pénztárral (a továbbiakban: MEP)” szövegrész helyébe az „a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szervével” szöveg, 27. § (1) és (2), valamint (6) 
és (11) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 38. § (4) 
bekezdésében az „a MEP” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti 
területi szerve” szöveg, 25. §-ának (5) bekezdésében a „23. § a), c)-e), valamint” 
szövegrész helyébe „23. § a) és c), valamint”, 26. §-a – e törvény 13. §-ával átszámozott – 
(3) bekezdésének a) pontjában a „23. § d)-g) és j)” szövegrész helyébe a „23. § b), d)-g) és 
j)” szövegrész, 30. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 32. § (4) és (5) bekezdésében az „A 
MEP” szövegrész helyébe az „A biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” 
szöveg, 21. § (1) bekezdésének e) pontjában, valamint 22. § (3) bekezdésében az „a MEP-
pel” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervével” 
szöveg, 26. § (1) bekezdésében az „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 
továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe az „A biztosító” szöveg, 27. § (5) és (11) 
bekezdésében „az illetékes MEP” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szerve” szöveg, 27. § (7) bekezdésében „az illetékes MEP-től” szövegrész 
helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervétől” szöveg, 27. § (10) 
bekezdésében, 35. § (4) és (5), valamint (7) bekezdésében, 38/C. § (2) bekezdésében, 
valamint (3) bekezdés b) és f) pontjában, (4) bekezdésében, (5) bekezdés c) pontjában 
„az OEP” szövegrész helyébe az „a biztosító” szöveg, 30/A. §-ában „Az OEP” szövegrész 
helyébe „A biztosító” szöveg, 50. § (2) bekezdésében „Az OEP” szövegrész helyébe az „A 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 29. § (5) bekezdésében az „a 
jogosult lakóhelye szerint illetékes MEP-nél” szövegrész helyébe az „a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szervénél” szöveg, 29. § (6) bekezdésében az „a jogosult 
lakóhelye szerint illetékes MEP-hez” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szervéhez” szöveg, 31. § (6) bekezdésében az „a MEP-nek” szövegrész 
helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervének” szöveg, 36. § (1), (4), 
(6) és (9) bekezdésében, valamint 38/B. § (1) és (2) bekezdésében „Az OEP, illetve a 
MEP” szövegrész helyébe az „A biztosító, illetve a biztosító külön jogszabály szerinti 
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területi szerve” szöveg,  36. § (8) bekezdésében, 38/A. §-ában és 38/B. §-ának (3)-(5) 
bekezdésében „az OEP, illetve a MEP” szövegrész helyébe „a biztosító, illetve a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve” szövegrész, 38. §-ának – e törvény 20. §-ának 
(4) bekezdésével átszámozott – (6) bekezdésében „az OEP és a MEP” szövegrész helyébe 
az „a biztosító és a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 36. § (7) 
bekezdésében „az OEP-nél, illetve a MEP-nél” szövegrész helyébe az „a biztosítónál, 
illetve a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervénél” szöveg, 36. §-a (1) 
bekezdésének b) pontjában a „szakemberei (a továbbiakban: ellenőr) ellenőrzik” 
szövegrész helyébe a „szakemberei (a továbbiakban: ellenőr) útján ellenőrzi” 
szövegrész, 36. §-ának (3) bekezdésében „Az OEP, illetve a MEP az ellenőrző 
hálózatának szakemberei útján” szövegrész helyébe az „A biztosító, illetve a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve szakemberei útján” szövegrész, 38. §-ának (2) 
bekezdésében „az ellenőrző hálózat munkatársai” szövegrész helyébe „a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, a „vizsgálják” szöveg helyébe „vizsgálja” 
szöveg, 38/C. § (3) bekezdés d) pontjában „az OEP-től” szövegrész helyébe az „a 
biztosítótól” szöveg, 62. § (2) bekezdés c) pontjában a „foglalkoztató székhelye, 
telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe a „biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 63. § (1) bekezdésében az „a Tbj. 5. §-
ának (1) bekezdésében említett jogviszonyt létesítő munkáltató székhelye szerint 
illetékes MEP-nél” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi 
szervénél” szöveg, 64. § (2) bekezdésében, 71. § (3) bekezdésében „az egészségbiztosítási 
szerv” szövegrész helyébe az „a biztosító” szöveg, 68/A. §-ának (4) bekezdésében az 
„egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe a „biztosító” szöveg, 80. §-ának (2) 
bekezdésében „Az egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe „A biztosító” szöveg, 65. 
§ (2) bekezdésében „a lakóhely szerint illetékes MEP, vasutas dolgozók esetén a Vasutas 
Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szerve” szöveg, 65. § (3) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének (a továbbiakban: OOSZI)” szövegrész 
helyébe az „Országos Orvosszakértői Intézet (a továbbiakban: OOSZI)” szöveg, 69. §-
ában „az illetékes egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe az „a biztosító” szöveg, 
70. § (3) bekezdésében az „a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) 
szerint illetékes MEP, illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, az „illetékes a 
visszafizetésre” szövegrész helyébe a „rendelkezik hatáskörrel a visszafizetésre” szöveg, 
70. § (4) bekezdésében az „a foglalkoztató székhelye szerint illetékes MEP, illetőleg a 
Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 70. § (5) bekezdésében „az ellátásban 
részesült személy lakóhelye szerint illetékes MEP” szövegrész helyébe az „a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 73. §-ában az „az illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek látják el” szövegrész helyébe az „az illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv látja el” szöveg, 75. §-ának (1) bekezdésében az „a 
munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes MEP-hez” szövegrész helyébe az „a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szervéhez” szövegrész, 75. §-ának (3) 
bekezdésében az „a MEP szakigazgatási egysége, illetőleg a Vasutas 
Társadalombiztosítási Igazgatóság erre illetékes egysége” szövegrész helyébe az „a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szövegrész, az „a MEP vezetője, 
illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság vezetője” szövegrész helyébe az „a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szervének vezetője” szövegrész, 76. §-ának (1) 
bekezdésében az „a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes 
egészségbiztosítási pénztár, MEP ellen, a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság 
esetében a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság ellen” szövegrész helyébe az „a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve ellen” szövegrész, 79. § (1) 
bekezdésében az „Az OEP és igazgatási szervei” szövegrész helyébe az „A biztosító” 
szöveg és a „tarthatnak” szöveg helyébe „tarthat” szöveg, 79. § (3) bekezdésében az „Az 
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egészségbiztosítás igazgatási szervei” szövegrész helyébe az „A biztosító” szöveg és a 
„szolgáltathatnak” szöveg helyébe „szolgáltathat” szöveg, 80. § (1) bekezdésében „az 
egészségbiztosítási igazgatási szervek” szövegrész helyébe az „a biztosító” szöveg, 80. § 
(3) bekezdésében „az egészségbiztosítási szervnek” szövegrész helyébe az „a 
biztosítónak” szöveg, 81. § (1) bekezdésében a „társadalombiztosítási szervek” 
szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek” szöveg, 82. § (2) 
bekezdésében „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a 
biztosító” szöveg lép.]" 
 

T/1093/72., /82., /85., /91., /94., /95. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 112., 114., 117., 159., 

161. 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/1093/84. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

158.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 42. § (8) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 "[(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Ebtv. 5. §-ában az 
„egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv” szövegrész helyébe az 
„egészségbiztosító (a továbbiakban: biztosító)” szöveg, 5/A. §-ában és 81. § (1) 
bekezdésében az „egészségbiztosítás igazgatási szerveinek” szövegrész helyébe az 
„egészségbiztosítási igazgatási szerv” szöveg, 9. §-ában az „a megyei, fővárosi 
egészségbiztosítási pénztárral (a továbbiakban: MEP)” szövegrész helyébe az „a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szervével” szöveg, 27. § (1) és (2), valamint (6) 
és (11) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 38. § (4) 
bekezdésében az „a MEP” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti 
területi szerve” szöveg, 25. §-ának (5) bekezdésében a „23. § a), c)-e), valamint” 
szövegrész helyébe „23. § a) és c), valamint”, 26. §-a – e törvény 13. §-ával átszámozott – 
(3) bekezdésének a) pontjában a „23. § d)-g) és j)” szövegrész helyébe a „23. § b), d)-g) és 
j)” szövegrész, 30. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 32. § (4) és (5) bekezdésében az „A 
MEP” szövegrész helyébe az „A biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” 
szöveg, 21. § (1) bekezdésének e) pontjában, valamint 22. § (3) bekezdésében az „a MEP-
pel” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervével” 
szöveg, 26. § (1) bekezdésében az „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 
továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe az „A biztosító” szöveg, 27. § (5) és (11) 
bekezdésében „az illetékes MEP” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szerve” szöveg, 27. § (7) bekezdésében „az illetékes MEP-től” szövegrész 
helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervétől” szöveg, 27. § (10) 
bekezdésében, 35. § (4) és (5), valamint (7) bekezdésében, 38/C. § (2) bekezdésében, 
valamint (3) bekezdés b) és f) pontjában, (4) bekezdésében, (5) bekezdés c) pontjában 
„az OEP” szövegrész helyébe az „a biztosító” szöveg, 30/A. §-ában „Az OEP” szövegrész 
helyébe „A biztosító” szöveg, 50. § (2) bekezdésében „Az OEP” szövegrész helyébe az „A 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 29. § (5) bekezdésében az „a 
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jogosult lakóhelye szerint illetékes MEP-nél” szövegrész helyébe az „a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szervénél” szöveg, 29. § (6) bekezdésében az „a jogosult 
lakóhelye szerint illetékes MEP-hez” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szervéhez” szöveg, 31. § (6) bekezdésében az „a MEP-nek” szövegrész 
helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervének” szöveg, 36. § (1), (4), 
(6) és (9) bekezdésében, valamint 38/B. § (1) és (2) bekezdésében „Az OEP, illetve a 
MEP” szövegrész helyébe az „A biztosító, illetve a biztosító külön jogszabály szerinti 
területi szerve” szöveg,  36. § (8) bekezdésében, 38/A. §-ában és 38/B. §-ának (3)-(5) 
bekezdésében „az OEP, illetve a MEP” szövegrész helyébe „a biztosító, illetve a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve” szövegrész, 38. §-ának – e törvény 20. §-ának 
(4) bekezdésével átszámozott – (6) bekezdésében „az OEP és a MEP” szövegrész helyébe 
az „a biztosító és a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 36. § (7) 
bekezdésében „az OEP-nél, illetve a MEP-nél” szövegrész helyébe az „a biztosítónál, 
illetve a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervénél” szöveg, 36. §-a (1) 
bekezdésének b) pontjában a „szakemberei (a továbbiakban: ellenőr) ellenőrzik” 
szövegrész helyébe a „szakemberei (a továbbiakban: ellenőr) útján ellenőrzi” 
szövegrész, 36. §-ának (3) bekezdésében „Az OEP, illetve a MEP az ellenőrző 
hálózatának szakemberei útján” szövegrész helyébe az „A biztosító, illetve a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve szakemberei útján” szövegrész, 38. §-ának (2) 
bekezdésében „az ellenőrző hálózat munkatársai” szövegrész helyébe „a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, a „vizsgálják” szöveg helyébe „vizsgálja” 
szöveg, 38/C. § (3) bekezdés d) pontjában „az OEP-től” szövegrész helyébe az „a 
biztosítótól” szöveg, 62. § (2) bekezdés c) pontjában a „foglalkoztató székhelye, 
telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe a „biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 63. § (1) bekezdésében az „a Tbj. 5. §-
ának (1) bekezdésében említett jogviszonyt létesítő munkáltató székhelye szerint 
illetékes MEP-nél” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi 
szervénél” szöveg, 64. § (2) bekezdésében, 71. § (3) bekezdésében „az egészségbiztosítási 
szerv” szövegrész helyébe az „a biztosító” szöveg, 68/A. §-ának (4) bekezdésében az 
„egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe a „biztosító” szöveg, 80. §-ának (2) 
bekezdésében „Az egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe „A biztosító” szöveg, 65. 
§ (2) bekezdésében „a lakóhely szerint illetékes MEP, vasutas dolgozók esetén a Vasutas 
Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szerve” szöveg, 65. § (3) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének (a továbbiakban: OOSZI)” szövegrész 
helyébe az „Országos Orvosszakértői Intézet (a továbbiakban: OOSZI)” szöveg, 69. §-
ában „az illetékes egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe az „a biztosító” szöveg, 
70. § (3) bekezdésében az „a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) 
szerint illetékes MEP, illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, az „illetékes a 
visszafizetésre” szövegrész helyébe a „rendelkezik hatáskörrel a visszafizetésre” szöveg, 
70. § (4) bekezdésében az „a foglalkoztató székhelye szerint illetékes MEP, illetőleg a 
Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 70. § (5) bekezdésében „az ellátásban 
részesült személy lakóhelye szerint illetékes MEP” szövegrész helyébe az „a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 73. §-ában az „az illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek látják el” szövegrész helyébe az „az illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv látja el” szöveg, 75. §-ának (1) bekezdésében az „a 
munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes MEP-hez” szövegrész helyébe az „a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szervéhez” szövegrész, 75. §-ának (3) 
bekezdésében az „a MEP szakigazgatási egysége, illetőleg a Vasutas 
Társadalombiztosítási Igazgatóság erre illetékes egysége” szövegrész helyébe az „a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szövegrész, az „a MEP vezetője, 
illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság vezetője” szövegrész helyébe az „a 
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biztosító külön jogszabály szerinti területi szervének vezetője” szövegrész, 76. §-ának (1) 
bekezdésében az „a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes 
egészségbiztosítási pénztár, MEP ellen, a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság 
esetében a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság ellen” szövegrész helyébe az „a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve ellen” szövegrész, 79. § (1) 
bekezdésében az „Az OEP és igazgatási szervei” szövegrész helyébe az „A biztosító” 
szöveg és a „tarthatnak” szöveg helyébe „tarthat” szöveg, 79. § (3) bekezdésében az „Az 
egészségbiztosítás igazgatási szervei” szövegrész helyébe az „A biztosító” szöveg és a 
„szolgáltathatnak” szöveg helyébe „szolgáltathat” szöveg, 80. § (1) bekezdésében „az 
egészségbiztosítási igazgatási szervek” szövegrész helyébe az „a biztosító” szöveg, 80. § 
(3) bekezdésében „az egészségbiztosítási szervnek” szövegrész helyébe az „a 
biztosítónak” szöveg, 81. § (1) bekezdésében a „társadalombiztosítási szervek” 
szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek” szöveg, 82. § (2) 
bekezdésében „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a 
biztosító” szöveg lép.]" 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 80., 86., 

96., 98., 107., 111., 113., 115., 118., 162. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

159.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslatnak a következők szerinti 
átfogó módosítását javasolja: 
 
 "4. § (5) bekezdésében a „biztosító” szövegrész helyébe a „MEP” szöveg; 
 a 7. § (6) bekezdése „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervétől” szövegrész 
helyébe „a MEP-től” szöveg; 
 a 7. § (7) bekezdése „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve,” szövegrész 
helyébe „a MEP” szöveg; 
 a 7. § (8) bekezdése „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve,” szövegrész 
helyébe „a MEP” szöveg; 
 a 7. § (9) bekezdése „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve,” szövegrész 
helyébe „a MEP” szöveg; 
 a 7. § (10) bekezdése „a biztosító” szövegrész helyébe „a MEP” szöveg; 
 a 7. § (14) bekezdése „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szövegrész 
helyébe „a MEP” szöveg; 
 a 13. §-ában „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve – a biztosító által 
meghatározott keretek között” szövegrész helyébe „a MEP – az OEP által meghatározott 
keretek között” szöveg; 
 a 20. § (4) bekezdése „a biztosító, valamint a biztosító külön jogszabály szerinti területi 
szerve,” szövegrész helyébe „az OEP, valamint a MEP” szöveg 
 lép." 
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T/1093/72., /82., /84., /91., /94., /95. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 112., 114., 117., 157., 
161. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/85. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

160.  Dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 42. § (8) bekezdésének  
a következő módosítását javasolja: 
 
 "(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Ebtv. 5. §-ában az „egészségbiztosítási 
feladatokat ellátó igazgatási szerv” szövegrész helyébe az „egészségbiztosító (a továbbiakban: 
biztosító)” szöveg, 5/A. §-ában és 81. § (1) bekezdésében az „egészségbiztosítás igazgatási 
szerveinek” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási igazgatási szerv” szöveg, 9. §-ában az 
„a megyei, fővárosi egészségbiztosítási pénztárral (a továbbiakban: MEP)” szövegrész 
helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervével” szöveg, 27. § (1) és (2), 
valamint (6) és (11) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 38. § (4) 
bekezdésében az „a MEP” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti 
területi szerve” szöveg, 25. §-ának (5) bekezdésében a „23. § a), c)-e), valamint” szövegrész 
helyébe „23. § a) és c), valamint”, 26. §-a – e törvény 13. §-ával átszámozott – (3) 
bekezdésének a) pontjában a „23. § d)-g) és j)” szövegrész helyébe a „23. § b), d)-g) és j)” 
szövegrész, 30. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 32. § (4) és (5) bekezdésében az „A 
MEP” szövegrész helyébe az „A biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 
21. § (1) bekezdésének e) pontjában, valamint 22. § (3) bekezdésében az „a MEP-pel” 
szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervével” szöveg, 26. § 
(1) bekezdésében az „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” 
szövegrész helyébe az „A biztosító” szöveg, 27. § (5) és (11) bekezdésében „az illetékes 
MEP” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 
27. § (7) bekezdésében „az illetékes MEP-től” szövegrész helyébe az „a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szervétől” szöveg, 27. § (10) bekezdésében, 35. § (4) és (5), 
valamint (7) bekezdésében, 38/C. § (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdés b) és f) 
pontjában, (4) bekezdésében, (5) bekezdés c) pontjában „az OEP” szövegrész helyébe az „a 
biztosító” szöveg, 30/A. §-ában „Az OEP” szövegrész helyébe „A biztosító” szöveg, 50. § (2) 
bekezdésében „Az OEP” szövegrész helyébe az „A biztosító külön jogszabály szerinti területi 
szerve” szöveg, 29. § (5) bekezdésében az „a jogosult lakóhelye szerint illetékes MEP-nél” 
szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervénél” szöveg, 29. § 
(6) bekezdésében az „a jogosult lakóhelye szerint illetékes MEP-hez” szövegrész helyébe az 
„a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervéhez” szöveg, 31. § (6) bekezdésében az „a 
MEP-nek” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervének” 
szöveg, 36. § (1), (4), (6) és (9) bekezdésében, valamint 38/B. § (1) és (2) bekezdésében „Az 
OEP, illetve a MEP” szövegrész helyébe az „A biztosító, illetve a biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szerve” szöveg,  36. § (8) bekezdésében, 38/A. §-ában és 38/B. §-ának (3)-(5) 
bekezdésében „az OEP, illetve a MEP” szövegrész helyébe „a biztosító, illetve a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve” szövegrész, 38. §-ának – e törvény 20. §-ának (4) 
bekezdésével átszámozott – (6) bekezdésében „az OEP és a MEP” szövegrész helyébe az „a 
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biztosító és a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 36. § (7) 
bekezdésében „az OEP-nél, illetve a MEP-nél” szövegrész helyébe az „a biztosítónál, illetve a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szervénél” szöveg, 36. §-a (1) bekezdésének b) 
pontjában a „szakemberei (a továbbiakban: ellenőr) ellenőrzik” szövegrész helyébe a 
„szakemberei (a továbbiakban: ellenőr) útján ellenőrzi” szövegrész, 36. §-ának (3) 
bekezdésében „Az OEP, illetve a MEP az ellenőrző hálózatának szakemberei útján” 
szövegrész helyébe az „A biztosító, illetve a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve 
szakemberei útján” szövegrész, 38. §-ának (2) bekezdésében „az ellenőrző hálózat 
munkatársai” szövegrész helyébe „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” 
szöveg, a „vizsgálják” szöveg helyébe „vizsgálja” szöveg, 38/C. § (3) bekezdés d) pontjában 
„az OEP-től” szövegrész helyébe az „a biztosítótól” szöveg, 62. § (2) bekezdés c) pontjában a 
„foglalkoztató székhelye, telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár” szövegrész 
helyébe a „biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 63. § (1) bekezdésében 
az „a Tbj. 5. §-ának (1) bekezdésében említett jogviszonyt létesítő munkáltató székhelye 
szerint illetékes MEP-nél” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti 
területi szervénél” szöveg, 64. § (2) bekezdésében, 71. § (3) bekezdésében „az 
egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe az [„a biztosító”] „a biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szerve” szöveg, 68/A. §-ának (4) bekezdésében az „egészségbiztosítási szerv” 
szövegrész helyébe [a „biztosító”] az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” 
szöveg, 80. §-ának (2) bekezdésében „Az egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe „A 
biztosító” szöveg, 65. § (2) bekezdésében „a lakóhely szerint illetékes MEP, vasutas dolgozók 
esetén a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 65. § (3) bekezdésében az „Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének (a továbbiakban: OOSZI)” 
szövegrész helyébe az „Országos Orvosszakértői Intézet (a továbbiakban: OOSZI)” szöveg, 
69. §-ában „az illetékes egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe az [„a biztosító”] „a 
biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 70. § (1) bekezdésében az „Az 
egészségbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe az „A biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szerve” szöveg, szöveg, 70. § (3) bekezdésében az „a foglalkoztató vagy 
egyéb szerv székhelye (telephelye) szerint illetékes MEP, illetőleg a Vasutas 
Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szerve” szöveg, az „illetékes a visszafizetésre” szövegrész helyébe a 
„rendelkezik hatáskörrel a visszafizetésre” szöveg, 70. § (4) bekezdésében az „a foglalkoztató 
székhelye szerint illetékes MEP, illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 70. § (5) 
bekezdésében „az ellátásban részesült személy lakóhelye szerint illetékes MEP” szövegrész 
helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 71. §-ának (3) 
bekezdésében az „egészségbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 73. §-ában az „az illetékes nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervek látják el” szövegrész helyébe az „az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv látja el” szöveg, 75. §-ának (1) bekezdésében az „a munkáltató székhelye (telephelye) 
szerint illetékes MEP-hez” szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti 
területi szervéhez” szövegrész, 75. §-ának (3) bekezdésében az „a MEP szakigazgatási 
egysége, illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság erre illetékes egysége” 
szövegrész helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szerve” szövegrész, az „a 
MEP vezetője, illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság vezetője” szövegrész 
helyébe az „a biztosító külön jogszabály szerinti területi szervének vezetője” szövegrész, 76. 
§-ának (1) bekezdésében az „a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes 
egészségbiztosítási pénztár, MEP ellen, a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság esetében 
a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság ellen” szövegrész helyébe az „a biztosító külön 
jogszabály szerinti területi szerve ellen” szövegrész, 79. § (1) bekezdésében az „Az OEP és 
igazgatási szervei” szövegrész helyébe az „A biztosító és a biztosító külön jogszabály szerinti 
területi szerve” szöveg és a „tarthatnak” szöveg helyébe „tarthat” szöveg, 79. § (3) 
bekezdésében az „Az egészségbiztosítás igazgatási szervei” szövegrész helyébe az „A 
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biztosító” szöveg és a „szolgáltathatnak” szöveg helyébe „szolgáltathat” szöveg, 80. § (1) 
bekezdésében „az egészségbiztosítási igazgatási szervek” szövegrész helyébe az „a biztosító 
külön jogszabály szerinti területi szerve” szöveg, 80. § (3) bekezdésében „az 
egészségbiztosítási szervnek” szövegrész helyébe az „a biztosítónak” szöveg, 81. § (1) 
bekezdésében a „társadalombiztosítási szervek” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási 
feladatokat ellátó szervek” szöveg, 82. § (2) bekezdésében „az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár” szövegrész helyébe az „a biztosító” szöveg lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/109. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 

161.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 42. § (9) bekezdése  
d) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /(9) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Ebtv./ 
 
 "[d) 50. §-ának (1) bekezdésében „Az OEP – az E. Alap éves költségvetésében 
meghatározott keretek között –” szövegrész helyébe az „A biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szerve – a biztosító által meghatározott keretek között –” szövegrész]" 
 
 /lép./ 
 

T/1093/72., /82., /84., /85., /91., /95. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 112., 114., 117., 157., 

159. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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162.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 42. § (9) bekezdését új d) ponttal 

javasolja kiegészíteni, egyúttal d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(9) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Ebtv./ 
 
 "d) 38. § (2) bekezdésében „az ellenőrző hálózat munkatársai” szövegrész helyébe „az 
egészségbiztosítási szerv” szöveg, a „vizsgálják” szöveg helyébe „vizsgálja” szöveg, 
 
 [d)] e) 50. §-ának (1) bekezdésében az „[Az] OEP [– az E. Alap éves költségvetésében 
meghatározott keretek között –]” szövegrész helyébe az „[A biztosító külön jogszabály 
szerinti területi szerve – a biztosító által meghatározott keretek között –] 
Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv – az E. Alap éves költségvetésében 
meghatározott keretek között” szövegrész" 
 
 /lép./ 
 

T/1093/60/1-15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 14., 19., 72., 80., 86., 

96., 98., 107., 111., 113., 115., 118., 158. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/60/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

163.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 42. §-át új  
(10) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(10) Az Ebtv. 10. § (4) bekezdése az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
kifejezést követően „(a továbbiakban: ÁNTSZ)” szövegrésszel egészül ki." 
 

T/1093/69/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 81. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1093/69/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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164.  Dr. Mikola István, dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, Soltész Miklós,  
dr Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 42. § (11) bekezdésének  
az elhagyását javasolja: 
 
 "[(11) Az Ept. 169. §-a (2) bekezdésének az Öpt. 2. §-a  
 
 a) (6) bekezdésének cj) alpontját megállapító része az „– a hátramaradottak 
segélyezése halál esetén;” szövegrészt követően az „– az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve kórházi 
napidíjhoz való hozzájárulás;” szövegrésszel, 
 
 b) (7) bekezdését megállapító része a cg) alpontot követően a „ch) az egészségügyi 
szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve 
kórházi napidíjhoz való hozzájárulás;” szövegrésszel  
 
 egészül ki.]" 
 

T/1093/ 
/66., /67., /68., /71., /73., /77., /78., /81., /83., /86., /87., /88., /90., /92., /93. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 33., 36., 41., 46., 50., 
60., 65., 103., 105., 108., 120., 144., 147., 148. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1093/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

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

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

Balog Zoltán s.k. 
az Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottság elnöke 
 
 

Korózs Lajos s.k. 
az Ifjúsági, szociális 

és családügyi bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k. 
a Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottság elnöke 
 
 
 
 
 


