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Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3626. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 12. 04. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik)
Módosítópont: T/3626/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: elhagyás

[12. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 13. §-a a következő
(10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A (2) bekezdés szerinti  részletes tájékoztatást homeopátiás gyógyszer ajánlása esetén
írásban is a beteg rendelkezésére kell bocsátani.”]

T/3626/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 4. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik)
Módosítópont: T/3626/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„s) a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő
egyes  törvények  módosításáról  szóló  2018.  évi  ...  törvény  11.  §-ával  módosított,  a  Munka
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Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 109. § (1) bekezdésében megállapított rendkívüli
munkaidő szabályozásával összefüggésben az egészségügyi dolgozók számára naptári évenként
legfeljebb kétszázötven óra rendkívüli munkaidő előírását lehetővé tevő szabályokat”

(rendeletben állapítsa meg.)

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik)
Módosítópont: T/3626/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. §
Módosítás jellege: elhagyás

[20. §

A Gyftv. 53/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „bérleti joga az ingatlan tulajdonosának a bérlőt
hátrányosan  érintő  rendelkezése  okán”  szövegrész  helyébe  a  „használatát  biztosító
jogosultság – különösen a bérleti jogviszony vagy a tulajdonjog –” szöveg lép.]

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik)
Módosítópont: T/3626/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: elhagyás

[29. §

A Szabs.tv. a következő 153/C. alcímmel egészül ki:

„153/C. Nem-konvencionális eljárással kapcsolatos szabálysértés

199/C. §

(1) Aki  jogszabályban  meghatározott,  nem-konvencionális  eljárás  alkalmazása  során  az
egészségügyről  szóló  törvény  szerinti  tájékoztatási  kötelezettségét  megszegi,  szabálysértést
követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe
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tartozik.”]

T/3626/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 4. 

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

(tárcaálláspont)
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