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Összegző jelentés

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/18319.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  december  7-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. december 7-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló
T/18319. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/18319/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Eüak.: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény
Eütv.: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
Gytv.: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
Gyftv.: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
Etv.: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/18319/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az  egészségügyi  hatósági  és  igazgatási  tevékenységről  szóló  1991.  évi  XI.  törvény 11.  §  (5)
bekezdésében a „fellebbezésre tekintet nélkül” szövegrész helyébe az „azonnal” szöveg lép.

[a) 11. § (5) bekezdésében a „fellebbezésre tekintet nélkül” szövegrész helyébe az „azonnal”
szöveg,
b) 15. § (4) bekezdés b) pontjában a „szerveket.” szövegrész helyébe a „szerveket, továbbá
szabályozza  az  ezen  szervek  által  folytatott  közigazgatási  hatósági  eljáráshoz,  hatósági
ellenőrzéshez kapcsolódó különös és kiegészítő eljárási rendelkezéseket.” szöveg

lép.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/18319/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Eüak.
e) 24. § (4) bekezdésében az „(1)-(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (3) bekezdés”
szöveg[,]

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/18319/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés - Eütv. 247. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés m) pontja a következő mg) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  az  egészségügyi  felsőfokú  szakirányú  szakképzés
[tekintetében)]tekintetében:)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/18319/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Gytv. 16/A. §
Módosítás jellege: módosítás

16. §
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A Gytv. „A forgalomba hozatali engedély jogosultjának, a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély
jogosultjának,  illetve  a  gyógyszertár  működtetőjének  gyógyszerellátásra  vonatkozó
felelőssége”alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. §

A  forgalomba  hozatali  engedély  jogosultjának,  a  gyógyszer-nagykereskedelmi  engedély
jogosultjának,  illetve  a  gyógyszertár  működtetőjének  biztosítania  kell  az  emberi  felhasználásra
szánt  gyógyszerek  külső  csomagolásán  elhelyezendő  biztonsági  elemekre  vonatkozó  részletes
szabályok  meghatározása  tekintetében  történő  kiegészítéséről  szóló  2015.  október  2-i  (EU)
2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: (EU) 2016/161 rendelet)
való megfelelést szolgálja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/18319/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § 
Módosítás jellege: módosítás

23. §

A  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a
gyógyszerforgalmazás  általános  szabályairól  szóló  2006.  évi  XCVIII.  törvény (a  továbbiakban:
Gyftv.) 49. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) A Kormány az adott településen vagy
településrészen  fiókgyógyszertárat  működtető  közforgalmú  gyógyszertár  létesítésére  irányuló
pályázata tekintetében a pályázati eljárás különös szempontjait meghatározhatja."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/18319/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Etv. 67. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban:
Etv.) 67. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
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(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„d)  közzétegye  az  53/A.  §  (1)  [bekezdés  a)  és  b)  pontja  ]bekezdése  szerinti  szakmai
tevékenységek  felsorolását,  kijelölje  azt  a  hatóságot,  amelynek  feladatkörébe  tartozik  a
Magyarországon  folytatott,  mérgező  termékek  kereskedelmére,  forgalmazására  vagy
felhasználására  vonatkozó  szakmai  gyakorlatról  vagy  jogosultságról  szóló  igazolás  kiállítása,
megállapítsa a mérgező termékekkel kapcsolatos szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton
alapuló elismerésének részletes eljárási szabályait.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/18319/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) Ez a törvény – a [(2)–(4)](2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba, és ez a törvény 2019. február 10-én a hatályát veszti.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/18319/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
4. § (2) bekezdés - Ebtv. 27. § (7)
bekezdés

…valamely [EGT tagállamban ]EGT-tagállamban 
foglalkoztatott … 
…szerinti [EGT tagállamban ]EGT-tagállamban az
…

2.
7. § - Eütv. 110/A. § (4) 
bekezdés

…jó [hírnév igazolás ]hírnév-igazolás kiállítása …

3. 14. § (1) bekezdés

…ipari [mákszalma-
maradványokkal]mákszalmamaradványokkal 
szennyezett… 
…magas [THC tartalmú ]THC-tartalmú kendert …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

4.
20. § (2) bekezdés - Gytv. 32. § 
(5) bekezdés a) pont

…hozatali [engedélyezés]engedélyezésének 
feltételeit…

5.
21. § (1) bekezdés - Gytv. 33. § 
(1) bekezdés e) pont

…szeptember [15-ei]15-i (EU)…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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