
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügvi bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -,
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság),
valamint a Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban : Költségvetési
bizottság) megvitatta az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/2936.
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T12936146-62 . számú
bizottsági és kapcsolódó módosító javaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítések :
Eütv . : az egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV. törvény
Eüak . : az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és

védelméről szóló 1997. évi XLVII . törvény
Ebftv. : az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006 . évi CXVI . törvény
Ebtv .: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII . törvény
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I.

1. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr. Perjési Klára, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária
és Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva dr . Kökény Mihály, dr . Nyul István, dr . Tóth
István és dr. Vojnik Mária képviselő T/2936/18 . számú módosító indítványához (T/2936/45 .
számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 2 . § (4) bekezdésében az Eüty 112 . §
(10) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(4) Az Eüty. 112. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(10) Az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának időtartama öt év, amely -
a nyilvántartott személy kérelmére - újabb ötéves időtartamokra megújítható . A működési
nyilvántartás ötéves időtartamát a működési nyilvántartást vezető szerv egy alkalommal az
egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon történő szünetelésére tekintettel - a
nyilvántartott személy kérelmére - annak időtartamával, de legfeljebb [két] három évvel
meghosszabbítja . Amennyiben a nyilvántartott személy a külön jogszabályban meghatározott
közfeladat ellátása miatt szünetelteti az egészségügyi tevékenységet, abban az esetben a
közfeladat ellátásának teljes idejével hosszabbodik meg a működés nyilvántartás időtartama .
A meghosszabbítás iránti kérelmet a működési nyilvántartás időtartama alatt, de legkésőbb
annak lejártát megelőzően harminc nappal kell benyújtani ."

Indokolás : Lásd a T/2936/54 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr . Perjési Klára, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária
és Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr . Kökény Mihály,
dr. Czinege Imre, dr. Garai István, Gyula Ferencné, dr . Nyul István, dr. Perjési Klára,
dr. Tittmann János, dr . Tóth István és dr. Vojnik Mária képviselő T/2936/10/1 . számú
módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 16 . pontja) - a törvényjavaslat 20 . §
(1) bekezdésében az Ebty. 5/B . § k) pontjának a következő módosítását és a 20. §
(2) bekezdésének - az Ebty. 5/B . § m) pontját érintően - az elhagyását javasolja :

"20. § [(1)] A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII .
törvény (a továbbiakban : Ebtv.) 5/B . §-ának k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[E törvény alkalmazásában]

„k) intézményi várólista : az adott intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó
jegyzék, amely - a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások[, valamint az m)
pontban meghatározottak] kivételével - [műtétek, beavatkozások, vizsgálatok] az
egészségügyi ellátások meghatározott sorrend szerinti elvégzése [, illetve nagy értékű
eszközök igénybevétele] érdekében kerül kialakításra [a j) és k) pont a továbbiakban együtt :
várólista],"



3

[(2) Az Ebty . 5/13. §-a a következő m) ponttal egészül ki :

[E törvény alkalmazásában]

„m) előjegyzés : a betegellátás meghatározott sorrendben történő biztosítása a
szűrés, gondozás, tanácsadás, képalkotó diagnosztikai tevékenység során, továbbá
minden olyan beavatkozás végzése esetén, ahol a személyi, tárgyi feltételeket az
egészségügyi szolgáltató előre meghatározott időben biztosítja ."]"

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7 ., 8 ., 10 ., 21 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2936/51/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr . Perjési Klára, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária
és íjéki Gabriella képviselő - kapcsolódva Jauernik István képviselő T/2936/5 . számú
módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 21 . pontja) - a törvényjavaslat 23 . §
(2) bekezdésében az Ebty . 18/A . § (6) bekezdése j) pontjának a következő módosítását
javasolja :

/(2) Az Ebty . 18/A . § (6) bekezdése a következő j)-n) pontokkal egészül ki :

[Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (9) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével - nem kell vizitdíjat, illetőleg kórházi napidíjat űzetni, ha]/

"j) az ellátás a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjának, [a rendvédelmi
szervek (a Határőrség, a Rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a Vám- és
Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezetek, a hivatásos önkormányzati
tűzoltóságok, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok)] a Határőrség és a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi XLIII .
törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervek szolgálati jogviszonyban álló tagjának, az
Országos Mentőszolgálat állományában álló tagjának a szolgálatával közvetlenül összefüggő
intézkedése, eljárása során szerzett sérülése vagy betegsége miatt szükséges,"

Indokolás : Lásd a T/2936/53 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

T/2936/51/1-5 . sz .
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4. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő -
kapcsolódva Jauernik István képviselő T/2936/5 . számú módosító indítványához (T/2936/45 .
számú ajánlás 21 . pontja) - a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdése felvezető szövegének és
23. § (2) bekezdésében az Ebty. 18/A. § (6) bekezdése j) és m) pontjának a következő
módosítását, valamint új k) ponttal történő kiegészítését javasolja :

"(2) Az Ebty . 18/A . § (6) bekezdése a következő [j)-n)] j)-o) pontokkal egészül ki :

[Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (9) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével - nem kell vizitdíjat, illetőleg kórházi napidíjat fizetni, ha]

J) az ellátás a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjának, a rendvédelmi
szervek (a Határőrség, a Rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a Vám- és
Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezetek, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok,
valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) szolgálati jogviszonyban á11ó tagjának[, az
Országos Mentőszolgálat állományában álló tagjának] a szolgálatával közvetlenül
összefüggő intézkedése, eljárása során szerzett sérülése vagy betegsége miatt szükséges,

k) az ellátás az Országos Mentőszolgálattal (a továbbiakban : OMSZ) közalkalmazotti
jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló tagjának, valamint az
OMSZ mentésirányítása alatt működő napi operatív mentési feladatokat ellátó
mentőszervezetek munkavállalójának a szolgálatával közvetlenül összefüggő intézkedése,
eljárása során szerzett sérülése vagy betegsége miatt szükséges t

[k)] 1) az ellátás a külön jogszabályban meghatározott tartós orvosi kezelés részét
képezi,

[l)] m) az ellátást igénybevevő biztosított térítésmentesen legalább 30 alkalommal
adott teljes vért és ezt a külön jogszabályban meghatározottak szerint igazolja,

[m)] n) [tüdőszűrő-vizsgálat] tüdőszűrő vizsgálat igénybevételére a fertőző
betegségek és járványok megelőzése céljából kerül sor, függetlenül attól, hogy az a külön
jogszabályban foglaltak szerint kötelezően elrendelt-e,

[n)] j az ellátást a 18 év feletti, nappali rendszerű alapfokú vagy középfokú iskolai
oktatásban részt vevő biztosított az iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás keretében veszi
igénybe.""

Indokolás : Lásd a T/2936/55 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5. Kiss Ferenc és Nagy László képviselő - kapcsolódva Filló Pál képviselő
T/2936/35 . számú módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 24. pontja) -
a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását és
23. § (2) bekezdését új gd) ponttal kiegészíteni javasolja :

"(2) Az Ebty . 18/A. § (6) bekezdése a következő gd alponttal és j)-n) pontokkal
egészül ki :"

"gd) a munkavédelemről szóló 1993 . évi XCIII . törvény 49. &-ában szereplő kötelező
előzetes, időszakos és soron kívüli munka-alkalmassági vizsgálathoz szükséges,"

Indokolás: Lásd a T/2936/58 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Rózsa Endre, dr . Bóth János, Nagy
László, Rákóczy Attila és Boldvai László képviselő - kapcsolódva dr. Vidorasé dr. Szabó
Györgyi képviselő T/2936/16 . számú módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 25 .
pontja) - a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdése felvezető szövegének módosítását és a 23. §
(2) bekezdésében az Ebty. 18/A . § (6) bekezdését új o) ponttal történő kiegészítését
javasolja :

"(2) Az Ebty. 18/A. § (6) bekezdése a következő j)-[n)]p pontokkal egészül ki :

[Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (9) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével - nem kell vizitdíjat, illetőleg kórházi napidíjat fizetni, ha]"

"n) az ellátást a 18 év feletti, nappali rendszerű alapfokú vagy középfokú iskolai
oktatásban részt vevő biztosított az iskola- és ifúságegészségügyi ellátás keretében veszi
igénybe[.],

o) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatra és szakvéleményezésre
társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve az egészségbiztosítás
pénzbeli vagy baleseti ellátására való jogosultság megállapítása céljából kerül sor ."

Indokolás : Lásd a T/2936/46. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője eKyetért
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7. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr. Perjési Klára, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária
és Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva dr . Schvarcz Tibor, dr . Kökény Mihály,
dr. Czinege Imre, dr. Garai István, Gyula Ferencné, dr . Nyul István, dr. Perjési Klára,
dr. Tittmann János, dr. Tóth István és dr. Vojnik Mária képviselő T/2936/10/1 . számú
módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 16. pontja) - a törvényjavaslat 24 . §-ában
az Ebty. 20/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/24. § Az Ebty . 20/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(I) 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 , valamint az
ellátás várható, illetve-amint ismertté válik -pontosan meghatározott időpontját tartalmazza .
[Az előjegyzés az egészségügyi ellátásra előjegyzett biztosítottak családi és utónevét és
társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazza .] A biztosítottak egyéb adatait az
egészségügyi dokumentáció tartalmazza . A várólistán[, illetve az előjegyzésen] szereplő
adatokat és a biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi és személyazonosító adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezések szerint kell kezelni .
Várólista vezetésére az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság által külön jogszabálybann
meghatározott módon minősített szoftvert kell alkalmazni ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 8 ., 10 ., 21 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2936/51/2. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

8 . Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr. Perjési Klára, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária
és Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva dr . Schvarcz Tibor, dr . Kökény Mihály,
dr. Czinege Imre, dr. Garai István, Gyula Ferencné, dr . Nyul István, dr. Perjési Klára,
dr. Tittmann János, dr . Tóth István és dr. Vojnik Mária képviselő T/2936/10/3 . számú
módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 36 . pontja) - a törvényjavaslat 25. §-ának
- az Ebty. 20/B. §-át érintően -az elhagzvását javasolja :

"[25. § Az Ebty. a következő 20/13. §-sal egészül ki :

„20/13. § Az egyes ellátásoknak a 20 . § szerinti előjegyzés alapján történő
elvégzésére a biztosított kérésére, illetve belegyezésével kerülhet sor . Az adott ellátás
elvégzésére történő előjegyzés és az adott ellátás elvégzése között a külön jogszabályban
meghatározott időtartam, de legfeljebb 30 munkanap telhet el."]"

T/2936/51/1-5 . sz .
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Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 7 ., 10 ., 21 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2936/51/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője eKyetért

9. Dr. Molnár Lajos képviselő - kapcsolódva saját T/2936/13 . számú módosító
indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 42. pontja) - a törvényjavaslatot új 31 . §-sal - az
Ebty. á5/A. §-át érintően - j avasolj a kiegészíteni :

"31 . & Az Ebty.35/A.&-a a következő mondattal egészül ki :

A beszedett vizitdíj és kórházi napidíj összegének legalább 50 %-át köteles az
egészségügyi szolgáltató a nála egészségügyi tevékenységet végző személy -ide nem értve a
megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személy -bérére, illetményére, illetve egyéb
juttatására fordítani ."

Indokolás : Lásd a T/2936/47 . 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
az Egészségügyi és az Emberi jogi biz . ülésén egyetért
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet

10. Dr . Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr . Perjési Klára, dr . Tittmann János, dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária
és Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr . Kökény Mihály,
dr. Czinege Imre, dr. Garai István, Gyula Ferencné, dr . Nyul István, dr . Perjési Klára,
dr. Tittmann János, dr . Tóth István és dr. Vojnik Mária képviselő T/2936/10/2 . számú
módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 44. pontja) - a törvényjavaslat 33 . §
(2) bekezdésében az Ebty . 83 . § (2) bekezdése zs) pontjának a következő módosítását
javasolja :

/(2) Az Ebty . 83 . § (2) bekezdésének zs) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap a Kormány]/

"zs) a [várólista alapján nyújtható ellátásokra és az előjegyzésre) várólistára
vonatkozó szabályok"

/[meghatározására.]/

T/2936/51/1-5. sz .
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T/2936/51/1-5 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 7 ., 8 ., 21 . pontjában

ismertetett javaslattal

Indokolás : Lásd a T/2936/51/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 34. §-sal javasolja kiegészíteni :

"34. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 . évi CXXX11 .
törvény (a továbbiakban : Eftv.) 9. §-a (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép :

„9. § (1) Az 1 . számú mellékletben megnevezett egészségügyi szolgáltató fenntartója
egyetértésével kezdeményezheti az egészségügyért felelős miniszternél az 1 . számú
mellékletben meghatározott, adott szakmacsoporton belüli kapacitásai 10 százalékának másik
szakmacsoportba történő átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató 1 . számú
mellékletében rendelkezésre bocsátott kapacításaínak száma összességében nem változhat . Az
egészségügyi miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével dönt az
átcsoportosításról ."

(2) Az Efty . 9 . §-a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az egészségügyért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben a 7 . § (3) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés tárgyában a
kezdeményezéstől számított 30 napon belül dönt . Az egészségügyért felelős miniszter
döntéséről 5 napon belül tájékoztatja a kezdeményezőt, annak fenntartóiét, az
egészségbiztosítót és az illetékes RET-et . Az egészségbiztosító a tájékoztatás kézhezvételétől
számított 15 napon belül módosítja az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződését,
amennyiben az (1) bekezdés szerinti döntés miatt szükséges .""

Indokolás : Lásd a T/2936/62/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

12 . Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslatot új 34-36. §-okkal javasolja
kiegészíteni :

"34.§

(1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXX11 . törvény (a
továbbiakban: Eftv.) 2. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés
lép

„Az ellátási terület a 4.§-banfoglaltak szerint, a külön jogszabályban meghatározottak
figyelembevételével kerül meghatározásra ."
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(2) Az Efty. 2. ~-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5)Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója nem helyi önkormányzat, az
egészségügyi szolgáltató fenntartója az e törvény alapján a szolgáltató rendelkezésére
bocsátott szakellátási kapacitások és a 2006 . december 31-én érvényes finanszírozási
szerződésben meghatározott járóbetelt-szakellátási kapacitások tekintetében más egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval
feladatátadási szerződést köthet ."

35 .

(tulajdonosok) az aláírástól számított 5 napon belül kötelesek megküldeni az egészségügyi
államigazgatási szervnek és a miniszternek .

(2) Amennyiben a 4. & alapján meghatározott ellátási terület módosítása ellátási
érdekből szükséges, az egészségügyi államigazgatási szerv felhívja az érintett egészségügyi
szolgáltatók fenntartóit (tulajdonosait) az ellátási terület (1) bekezdésben foglaltak szerinti
módosítására. Ha a fenntartók (tulajdonosok) a felhívástól számított 30 napon belül nem
állapodnak meg az ellátási terület módosításáról, és a módosítás elmaradása az ellátás
biztonságát súlyosan veszélyeztetné, az egészségügyi államigazgatási szerv a megállapodás
megkötésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő 15 napon belül módosíthatja az
ellátási területet .

(3) A települési önkormányzat ellátási érdekből kezdeményezheti az érintett
egészségügyi szolgáltató fenntartójánál (tulajdonosánál) az egészségügyi szolgáltató 4 .
alapján megállapított ellátási területének (1) bekezdés szerinti módosítását . Amennyiben az
egészségügyi szolgáltató fenntartója (tulajdonosa) a kezdeményezéstől számított 30 napon
belül nem állapodik meg az ellátási terület módosításáról annak az egészségügyi
szolgáltatónak a fenntartójával (tulajdonosával), akit a települési önkormányzat a
kezdeményezésben megjelölt, az egészségügyi államigazgatási szerv a megállapodás
megkötésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő 15 napon belül módosíthatja az
ellátási területet, ha

a) a módosítás az érintett településen élők szakellátáshoz való hozzájutását javítja, és

b) a módosítással egyetért annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartója
(tulajdonosa), amelyik ellátási területe adott szakma tekintetében a módosítás következtében a
módosítást kezdeményező településre ki fog terjedni .

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv (2) és (3) bekezdés szerinti döntésére a 4 . ~
(7) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell ."

Az Eftv . a következő 5/A . ~-sal egészül ki :

„5/A. (1) A 4 . ~ alapján meghatározott ellátási területet az érintett egészségügyi
szolgáltatók fenntartói (tulajdonosai) megállapodásukban módosíthatják a külön
jogszabályban foglaltak figyelembevételével . A megállapodást az azt aláíró fenntartók
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36 . §

Az Efty . 8 . &-ónak (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki :

jAz egészségbiztosító az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében - a
külön fogszabályban foglaltak szerint - finanszírozási szerződést köt]

"g) a 2 . § (3) és (5) bekezdése alapión megvalósuló feladatátadás esetén aza)-b) és d)
pontban meghatározott egészségügyi szolgáltató helyett a feladatot átvállaló egészségügyi
szolgáltatóval,"

famennyiben az megfelel az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.]"

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24 . pontjában ismertetett
javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/2936/59/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésének a következő
módosítását j avasolj a:

"34. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2007 .
július 1-jén lép hatályba ."

Indokolás : Lásd a T/2936/62/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

14. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr . Perjési Klára, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária
és Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva Béki Gabriella képviselő T/2936/26 . számú
módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 47 . pontja) - a törvényjavaslat 34 . §
(1)-(5) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja :

"34. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2007 . július 1-
jén lép hatályba.

T/2936/59/2 . sz .



(2) A [(4) bekezdés a) pontja 2007. október 20-án] 20 . &, 24 . &, 33. § (2) bekezdése,
34. ~ (6) bekezdésének i) pontja 2008 . január 1-jén lép hatályba .

(3) Az Ebty . 18/A . §-ának az e törvény 23 . § (4) bekezdésével megállapított (13)
bekezdése b) pontját az Ebty. 83 . §-ának e törvény 33 . § (4) bekezdésével megállapított (8)
bekezdése alapján megalkotott rendelet hatálybalépése napjától kell alkalmazni .

(4) 2007. október20-ánhatályát veszti az Eüty. 110 . ~ (10) bekezdésében az „Ezt a
rendelkezést nem lehet alkalmazni, ha a nyújtani kívánt szolgáltatás gyógyszerészi
szolgáltatás." szövegrész .

[(4)] f E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

[a) az Eüty. 110. § (10) bekezdésében az „Ezt a rendelkezést nem lehet
alkalmazni, ha a nyújtani kívánt szolgáltatás gyógyszerészi szolgáltatás." szövegrész,]

[b)] a) az Eüty. 1408 . § (2) bekezdésében az „alapos" szövegrész,

[c)] b) az Ebfty. 18 . §-ának b) pontja,

c) az Ebty.18/A.~ (1) bekezdésébena-(2) és" szövegrész,

d) az Ebty. 18/A. § (2) bekezdése,

e) az Ebty. 18/A. §-ának a 23. § (3) bekezdésével átszámozott (11) bekezdésében az „-
az (1) bekezdés c) pontjától eltérően -" szövegrész,

f) az Ebty. 18/A. §-ának a 23 . § (3) bekezdésével átszámozott (12) bekezdése a)
pontjában az „és c) pontja" szövegrész,

g) az Ebty. 18/A. § (13) bekezdés második mondata,

[g)] h) az Ebty. 23 . §-ának g) pontja,

[h)] az Ebty . 79/A. §-a (3) bekezdésében az „és a pro família jogcímen rendelésre
jogosult orvos" szövegrész.,

j) az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006 . évi XMI. törvény 21 .
§ (1) és (4) bekezdésében, 22 .	(2) bekezdésében, 31 . & (2) bekezdésében az „alapos"
szövegrész ."

"[(5)] (66,) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg"

"e) az Ebfty . 15. § (2) bekezdésében az „az egészségbiztosítási felügyeletét ellátó
miniszter" szövegrész helyébe az „a Felügyelet felett felügyeletet gyakorló miniszter"
szövegrész,"



lg) az Ebty . 18 . § (6) bekezdése(

"gc) t) pontjában a „védőoltások" szövegrész helyébe a „védőoltással a
biztosított immunizálása" szövegrész,"
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"h) az Ebty. 18/A. §-a

ha) (1) bekezdésébena,,(9) bekezdésben meghatározott" szövegész helyébe a
„(10)bekezdésben meghatározott" szövegész,

[ha] hb) (3) bekezdésében a „(12) bekezdésben meghatározott" szövegrész
helyébe a,,(14) bekezdésben meghatározott" szövegrész,

[hb)] hc) (5) bekezdésében a „(9) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe a
„(10) bekezdés szerinti" szövegrész,

[hc)] hd) (5) bekezdésének b) pontjában az „a (12) bekezdés szerinti"
szövegrész helyébe az „a [(13)] _(14) bekezdés szerinti" szövegrész,

[hd) (5) bekezdésének b) pontjában az „a (2) bekezdésben foglaltakat"
szövegrész helyébe az „a (6) bekezdésének k) pontjában foglaltakat" szövegrész,]

he) (6) bekezdésének f) pontiában az „ellátásokért" szövegész helyébe az
„ellátást vesz igénybe a biztosított" szövegrész,

[he)] hhf (6) bekezdésének i) pontjában az „azt a biztosított" szövegrész
helyébe az „az ellátást a biztosított" szövegrész,

[hf)] hg) (7) bekezdésében a „dolgozót" szövegrész helyébe a „személyt,
amennyiben az adott személy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
szóló 2003 . évi LXXXIV. törvény 4 . §-a szerint egészségügyi dolgozónak vagy
egészségügyben dolgozónak minősül" szövegrész,

[hg)] hh) (8) bekezdésében a „(11) bekezdésben meghatározott" szövegrész
helyébe a „(12) bekezdésben meghatározott" szövegrész,

[hh)] hi) (8) bekezdésének ab) pontjában a „valamint" szövegrész helyébe a
„vagy" szövegrész,

[hi)] hj) e törvény 23 . §-ának (3) bekezdésével átszámozott (10) bekezdésében
a „(10) és (11) bekezdésben meghatározott" szövegrész helyébe a „(11) és [(12)] (13
bekezdésben meghatározott" szövegrész,

[hj)] hk) e törvény 23 . §-ának (3) bekezdésével átszámozott (12) bekezdés b)
pontjában a „ b) pontja alapján" szövegrész helyébe a „b), c) pontja és (13) bekezdése
alapján" szövegrész,
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[hk) e törvény 23. §-ának (3) és (4) bekezdésével átszámozott (15)
bekezdésében az „az ellátást igénybevevő biztosított nevét és TAJ számát is" szövegrész
helyébe az „a külön jogszabályban meghatározott adatokat" szövegrész,]

hl) e törvény 23 . §-ának (3) és (4) bekezdésével átszámozott (16) bekezdésében
a „(13) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe a „(15) bekezdés szerinti" szövegrész,

hm) e törvény 23 . §-ának (3) és (4) bekezdésével átszámozott [(17)]	 18)
bekezdésének b) pontjában az „(1)-(14) bekezdésben foglaltak" szövegrész helyébe az ,(1)-
[(18)](17) bekezdésben foglaltak" szövegrész,"

Indokolás : Lásd a T/2936/49 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

15. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 34. §-át új (3) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni :

"(3) A 34 . $ (2) bekezdése 2008 . január 1-ién lép hatályba ."

Indokolás : Lásd a T/2936/62/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

16. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 34. §-át új (4)-(6) bekezdésekkel
j avasolj a kiegészíteni :

"(4) Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény
(a továbbiakban : Öpt.) 2. ~-ának (6) bekezdés c) pontja következő cl)ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában az egészségpénztárnál/

/c) kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások:/

„cl)a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása ."

(5) Az Öpt. 2 . &-ának (7) bekezdés c)pontia a következő ci) ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában önsegélyező pénztárnál/

/c) kiegészítő önsegélyező szolgáltatások :/

„ci) nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás ."
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(6) A(4)-(5)bekezdésekbe foglaltakat az önkéntes kölcsönös pénztárak a 2007 . május
31-ét követően igénybe vett szolgáltatásokra alkalmazhatják."

T/2936/60/1-3 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 18 . és 25 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2936/60/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

17. Kiss Ferenc és Nagy László képviselő - kapcsolódva Fi116 Pál képviselő
T/2936/33 . számú módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 49. pontja) -
a törvényjavaslat 34. § (4) bekezdését új d) ponttal javasolja kiegészíteni :

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/

"d) az Ebty. 10. $ db) alpontjából az „ide nem értve a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat orvosa által végzett munkaköri alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatokat
és az ahhoz szükséges további járóbetelt-szakellátásokat" szövegrész,"

Indokolás: Lásd a T/2936/56 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

18. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 34 . § (4) bekezdését új i) ponttal
j avasolj a kiegészíteni :

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/

"h) az Ebty . 79/A . §-a (3) bekezdésében az „és a pro família jogcímen rendelésre
jogosult orvos" szövegrész,

i) az Öpt . 2. ~ (6) bekezdésénekdc)pontja."

T/2936/60/1-3 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16 . és 25. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2936/60/2 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

19. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr . Perjési Klára, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária
és Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva Béki Gabriella képviselő T/2936/26 . számú
módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 47 . pontja) - a törvényjavaslat 34. §
(5) bekezdését új e) ponttal javasolja kiegészíteni :

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

'Te) az Ebftv . 11 . §

ea) (2) bekezdésének c) fontjában a „pénzbírságot" szövegész helyébe „felügyeleti
bírságot" szövegrész,

eb) (4) bekezdés felvezető szövegében a „pénzbírság" szövegrészek helyébe
„felügyeleti bírság" szövegrészek,"

Indokolás: Lásd a T12936148. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

20. Kiss Ferenc és Nagy László képviselő - kapcsolódva H11ó Pál képviselő
T/2936/33 . számú módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 49. pontja) -
a törvényjavaslat 34 . § (5) bekezdését új g) ponttal javasolja kiegészíteni :

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"g) az Ebty . 10 . ~ db) alponti ából az „által végzett munkaköri alkalmasság
megállapítására irányuló vizsgálatokat és az ahhoz" szövegész helyébe a „ , a munkáltató,
biztosító, egészségpénztár által kezdeményezett szűrővizsgálatokat és az azokhoz"
szövegrész,"

Indokolás : Lásd a T12936157. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



21 . Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr. Perjési Klára, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária
és Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr . Kökény Mihály,
dr. Czmege Imre, dr . Garai István, Gyula Ferencné, dr . Nyul István, dr. Perjési Klára,
dr. Tittmann János, dr . Tóth István és dr. Vojnik Mária képviselő T/2936/10/4 . számú
módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 51 . pontja) - a törvényjavaslat 34. §
(5) bekezdése i) pontjának a következő módosítását javasolja :

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

/i) az Ebty . 20. §-a/

"ia) (1) bekezdésében az „egyes ellátások elvégzését - amennyiben a biztosított
egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását - várólista alapján is teljesítheti"
szövegrész helyébe az „[várólista alapján, illetve külön jogszabályban foglaltak szerint
előjegyzés alapján is teljesítheti] a járóbetelt-szakellátás és a fekvőbeteg-gyóKyintézeti
ellátás elvégzését -amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali
ellátását-intézményi várólista alapján teljesíti, és a teljesítésről, valamint az azonnali
ellátásokról külön jogszabályban meghatározott módon rendszeres jelentést küld az
egészségbiztosítási felügyeleti hatóság részére" szövegrész,

ib) (3) bekezdésében az „az ellátás természete, továbbá tartós kapacitáshiány
esetén alakíthat ki várólistát" szövegrész helyébe az „a külön jogszabályban meghatározott
módon intézményi várólistát alakít ki" szövegrész,"

/lép./
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T/2936/51/1-5 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 7 ., 8 ., 10 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2936/51/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője eKyetért

22. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr. Perjési Klára, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária
és Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva Béki Gabriella képviselő T/2936/26 . számú
módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 47 . pontja) - a törvényjavaslat 34. §
(5) bekezdését új k) ponttal javasolja kiegészíteni :

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"k)az Ebty. 25 . §-ának (6) bekezdésében az „a 23 .~ b)ésd)pontja szövegrész
helyébe az „a 23.$ b), d)és e) pontja" szövegrész,"

Indokolás : Lásd a T/2936/50. számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

23. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Garai István, Gyula Ferencné,
dr. Nyul István, dr . Perjési Klára, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária
és Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva Béki Gabriella képviselő T/2936/26 . számú
módosító indítványához (T/2936/45 . számú ajánlás 47 . pontja) - a törvényjavaslat 34. §
(5) bekezdését új o) ponttal javasolja kiegészíteni :

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"o) az Ebty . 54 . § (3) bekezdésében az „a 23 . § b)-c) pontjában" szövegrész helyébe
az „a 23 . c) pontjában" szövegrész,"

Indokolás: Lásd a T/2936/52 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

24 . Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 34 . § (5) bekezdést új q) ponttal
javasolja kiegészíteni :

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"p) az Eüak. 10 . §-ának (1) bekezdésében a „kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII . törvény" szövegrész helyébe a „kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII . törvény (a továbbiakban: Ebtv.)" szövegrész,

q) az Efty. 2 . ~-ának (4) bekezdésében az „az egészségügyi szakellátási felelősséget
átvállaló" szövegrész helyébe az „a feladatot átvállaló" szövegrész"

/lép./

T/2936/59/1 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12 . pontjában ismertetett

j avaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2936/59/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért



25. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 34 . § (5) bekezdést új q) ponttal
javasolja kiegészíteni :

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"p) az Eüak. 10. §-ának (1) bekezdésében a „kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII . törvény" szövegrész helyébe a „kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII . törvény (a továbbiakban: Ebtv.)" szövegrész,

q) az Öpt . 2 . § (7) bekezdésének a) pontja a „születésével, " szövegrészt követően
kiegészüla,,beiskolázásával,"szövegrésszel"

/lép./
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Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16 . és 18 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2936/60/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője eKyetért

26. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 34 . §-át új (7)-(8) bekezdésekkel
javasolja kiegészíteni :

"(7)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . éviIII.törvény
alapján 2006 . július 1-jét megelőzően közgyógyellátásra jogosultságot szerzett azon
személyek, akik a 2006 . július 1-jén hatályba lépett rendelkezések szerinti közgyógyellátási
jogosultság megállapítása érdekében kérelmüket 2007. június 30. napjáig benyújtották az
illetékes jegyzőhöz, 2007 . július 1-jétől a 2006 . július 1-jét megelőzően kiállított
közgyógyellátási igazolvány és a (8) bekezdés szerinti igazolás felmutatásával térítésmentesen
jogosultak a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerre és gyógyászati segédeszközökre
a közgyógyellátásra való jogosultság kezdőnapjáig, de legkésőbb 2007 . szeptember 30-áig .

(8) A jegyző a (7) bekezdés szerinti személyeket 2007 . július 15. napjáig igazolás
kiadásával hivatalból értesíti a térítésmentes ellátás igénybevételének lehetőségéről ."

Indokolás: Lásd a T/2936/61 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

T/2936/60/1-3 . sz .



A T/2936/45 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont Bizottság

nem támogatja
nem támogatja

támogatja
támogatja
támogatja
támogatja
támogatja
támogatja
támogatja

nem támogatja
nem támogatja

egyharmada sem támogatja
támogatja
támogatja

nem támogatja
egyharmada sem támogat] a
egyharmada sem támogat] a

nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja

egyharmada sem támogatja
nem támogatja

egyharmada sem támogat] a
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogat] a
nem támogatja

egyharmada sem támogatja
nem támogat] a

egyharmada sem támogatja
támogatja

egyharmada sem támogatja
visszavonva

egyharmada sem támogatja
nem támogatja

egyharmada sem támogatja

- 19 -

li.

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Előterjesztő

nem ért egyet
nem ért egyet

egyetért
egyetért
egyetért
egyetért
egyetért
egyetért
egyetért

nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

egyetért
egyetért

nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

egyetért
nem ért egyet

nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet



Budapest, 2007 . június 7 .

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

Balog Zoltán s .k .

	

Varga Mihály s .k .
az Emberi jogi, kisebbségi,

	

a Költségvetési, pénzügyi
civil- és vallásügyi bizottság elnöke

	

és számvevőszéki bizottság elnöke
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