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a T/10977. számon előterjesztett, Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáró l
szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
október 27-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az El őterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz fűzött
szóbeli kiegészítéseit.

Az Elő terjesztő képviselője alapvetően két fő szempontból ismertette a benyújtott
törvényjavaslatot : Először a stabil, fenntartható, igazságosabb, racionálisabb egészségügy i
ellátás érdekében tervezett új intézkedésekre, majd az egészségügyi ellátási, finanszírozás i
szerződések és az önkormányzati feladat-ellátási szerz ődések tervezett rendelkezéseire tért
ki. Az Előterjesztő képviselője külön felhívta a figyelmet az ÁNTSZ-nek a
népegészségügyi szűrővizsgálatokkal kapcsolatos újabb hatáskörére, illetve az ellen őrzési
jogosítványaira.

A bizottsági tagok részérő l kérdés hangzott el a patika-privatizációval kapcsolatos
hatályba léptető rendelkezésekkel, valamint az ÁNTSZ-nek a HIV- és az AIDS-szűrésekre
vonatkozó hatáskörével és finanszírozásával kapcsolatban.

Véleményként hangzott el, hogy célszerűbb lenne a HIV- és az AIDS szűréseket
átadni civil szervezetek kezébe, akiknek nagy lehet őségük lehetne különböző



rendezvényeken, illetve fesztiválokon (pl. Sziget fesztivál) elvégezni a szűréseket megfelelő
anyagi források birtokában .

A bizottság független bizottsági tagja örömét fejezte ki, a törvényjavaslat 121 .§-a
miatt . E §. a New Yorkban, 1961 . március 30 .-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény
kihirdetéséről szóló 1965. évi 4. törvényerejű rendelet mellékletében foglaltakat módosítan i
kívánja, a „Melléklet az Egységes Kábítószer Egyezményhez” a törvényjavaslat 2 . számú
melléklete szerint módosul .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta (10 i, 8 n, 0 t) .

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában.

Budapest, 2009 . október 27 .

og Zorán
a bizottság elnöke
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