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Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94. § (1) bekezdése
alapján az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960 . számú

törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 67. §-a az alábbiak szerint módosul:

„67 . §

Hatályát veszti a Gyftv .
a) 14. (12) bekezdés b) pontjában a „tanácsadói"szövegrész ,
b) 36. § (4a) bekezdésében az „önálló” szövegrész ,

[b)] 44 . (1) bekezdésében és 45 . § (1) bekezdésében az „és bioekvivalens” szövegrész .

Indokolás

Az Országgyű lés a magyar gazdaság döntő részét kitevő, a foglalkoztattak nagy részének munkát adó ,
az adó és járulékok nagyobb hányadát befizető kis- és középvállalkozások tőkeerejének növekedése
melletti elkötelezettség szem előtt tartásával, fejlődésük előmozdítása, verseny- és foglalkoztatás i

képességük megőrzése, hazai és uniós szinten történő növelése, ezáltal a gazdaság és a társadalom
kiegyensúlyozott fejlesztésének elősegítése, valamint a kisvállalkozók közötti kapcsolato k

áttekinthetőbbé, átláthatóbbá tétele érdekében alkotta meg a kis- és középvállalkozásokról, fejl ődésük

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV . törvényt (KKV törvény) . A Gyftv. 36. § (4a) bekezdése is a

fenti célt tartotta szem elő tt, azonban a KKV törvénytő l eltérően, kizárólag az önálló KKV-k esetében
van mód a hatályos szöveg szerint az orvoslátogatói díj mérséklésére . Jelen módosító javaslat a két

törvény összhangjának megteremtését kitűzve a KKV törvény szerinti partnervállalkozásokkal és
kapcsolódó vállalkozásokkal rendelkez ő KKV-k esetében is lehetővé teszi a díj mérséklését azzal ,

hogy az önálló KKV-t, mint feltételt hatályon kívül javasolja helyezni a normaszövegb ől, így a

mérséklés lehetőségével érintett kis- és középvállalkozói kategóriát tovább nem szűkíti, javítva a hazai

KKV-k lehet őségeit .

Budapest, 2012 . május 15 .

Dr. Ódor Ferenc
Fidesz -Magyar Polgári Szövetsé g

ővács József
Fidesz -Ma: ar Polgári Szövet


	page 1

