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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  egyes  egészségügyi,  egészségbiztosítási  és
gyógyszerészeti  tárgyú,  valamint  kapcsolódó  törvények  jogharmonizációs  és  egyéb  célú
módosításáról szóló T/17278. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 1993. évi III. törvény 140. §
Módosítás jellege: módosítás 

1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 140. §-sal
egészül ki:

„140. §

Azon átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [-]– az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek
átmeneti szállása kivételével [-]–, amelynek átalakulása a 2021. december 31-én hatályos 138. § (4)
bekezdése alapján az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint
kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló 2021. évi ...  törvény
hatálybalépésekor folyamatban van, az átalakulást megelőzően befogadott férőhelyszáma erejéig a
finanszírozási  rendszerbe  [a  törvény  erejénél  fogva  ]az  átalakulást  követően  is  befogadottnak
minősül.”



 
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím
Módosítás jellege: elhagyás 

[2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

3. § 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 40. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A csecsemőgondozási  díjra  való jogosultsághoz szükséges  előzetes  365 napi  biztosítási
időbe be kell számítani

a) a  biztosítás  megszűnését  követő  baleseti  táppénz,  csecsemőgondozási  díj,
örökbefogadói  díj,  gyermekgondozási  díj  –  kivéve  a  42/E.  §  alapján  megállapított
gyermekgondozási díj – folyósításának az idejét,
b) a  köznevelési  intézmény,  a  szakképző  intézmény  vagy  a  felsőoktatási  intézmény
nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
c) a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.”

4. § 

A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  42/A.  §  (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A gyermekgondozási  díjra  való  jogosultsághoz szükséges  előzetes  365 napi  biztosítási
időbe be kell számítani

a) a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét,
b) a  köznevelési  intézmény,  a  szakképző  intézmény  vagy  a  felsőoktatási  intézmény
nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
c) a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.”]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - 1997. évi CLIV. törvény 159. § (1) 
bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás 

10. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1)  Kutatás  cselekvőképes  személyen  kizárólag  diagnosztikus,  terápiás,  megelőzési  és
rehabilitációs eljárások tökéletesítése, új eljárások kidolgozása, valamint a betegségek kóroktanának
és  patogenezisének  jobb  megértése,  valamint  –  ha  az  (EU)  2017/745  rendelet  vagy  az  (EU)
2017/746  rendelet  eltérően  nem  rendelkezik  –  orvostechnikai  eszközök,  in  vitro  diagnosztikai
orvostechnikai eszközök hatékonyságával, teljesítőképességével kapcsolatos klinikai adat gyűjtése
céljából,  a  kutatás  jellegének,  kockázatainak  megfelelő  szakmai  feltételekkel  rendelkező
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egészségügyi szolgáltatónál, a következő feltételek együttes fennállása esetén végezhető:

e)  a  kutatás  alanya – a  (3)  bekezdés  szerinti  tájékoztatást  követően,  az  (1a)  bekezdésben
foglaltak  [figyelembe  vételével]figyelembevételével –  írásos  beleegyezését  adta  a
kutatáshoz.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (1) bekezdés - 1997. évi CLIV. törvény 164/A. § (2) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

13. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 164/A. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(2)  A (3),  (5)  és (10)  bekezdésben nem említett  beavatkozással  nem járó vizsgálat  esetében a
szakmai-etikai engedélyről, vélemény kiadásáról az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
szóló  kormányrendelet  szerinti  kutatás-etikai  bizottság  a  kérelem  megérkezését  követő  naptól
számított  negyvenöt  napon  belül  dönt.  A döntés  ellen  fellebbezésnek  van  helye,  a  másodfokú
eljárást az ETT elnöksége folytatja le.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2) bekezdés - 1997. évi CLIV. törvény 164/A. § (10) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 164/A. §-a a következő (10) bekezdéssel
egészül ki:

„(10) Az (1) és a (6)-(9) bekezdést az (EU) 2017/746 rendelet  58. cikk (1) bekezdése alá nem
tartozó, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatokra,
az (EU) 2017/746 rendelet 58. cikk (2) [bekezdés második mondata]bekezdése szerinti, a kapcsolt
diagnosztikumoknak  a  kizárólag  maradványminták  felhasználásával  végzett  teljesítőképesség-
vizsgálatára és  az (EU) 2017/746 rendelet  70. cikk (1) bekezdése szerinti,  in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatokra is alkalmazni kell azzal, hogy a
vizsgálat a 101. § (2) [bekezdés]bekezdése szerinti illetékes hatóságként kijelölt szerv részére – az
ETT bizottságának  az  (EU)  2017/746  rendelet  58.  cikk  (5)  bekezdés  b)  pontja  szerint  kiadott
véleményének birtokában – megtett bejelentést követően kezdhető meg. A bejelentés megtörténtéről
a bejelentés benyújtásától számított hatvan napon belül a 101. § (2) bekezdése szerinti illetékes
hatóságként kijelölt szerv igazolást állít ki.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - 1997. évi CLIV. törvény 244/A. § (20) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

3  



 
16. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/A. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül
ki:

„(20)  Ha  a  tulajdonos  azon  egészségügyi  szolgáltatót,  amely  esetében  a  reprodukciós  eljárás
végzésére jogosító működési engedély a (9) bekezdés alapján hatályát  [vesztette]veszti, az állam
javára 2022.  január  31.  napjáig felajánlja  megvásárlásra,  legfeljebb az egészségügyi  szolgáltató
2020. december 31. fordulónapi, független szakértő által megállapított piaci értéke szerinti vételárra
jogosult, amennyiben a felajánlás elfogadásáról a magyar állam nevében a Kormány dönt.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(3)  Az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  247.  §  (2)  bekezdés  k)  [pont  ka)–kg)
alpontja]pontja helyébe a következő [rendelkezések lépnek]rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy[  
az  orvostechnikai  eszközökkel  és  az  in  vitro  diagnosztikai  orvostechnikai  eszközökkel
összefüggésben])

„k) az orvostechnikai eszközökkel és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel
összefüggésben

ka) az osztályba sorolásra vonatkozó részletes szabályokat,
kb) a forgalomba hozatalra vonatkozó részletes szabályokat,
kc) a bejelentett szervezetekre és azok eljárására vonatkozó részletes szabályokat,
kd)  a  klinikai  vizsgálatra,  valamint  az  in  vitro  diagnosztikai  orvostechnikai  eszközök
teljesítőképesség-vizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat,
ke) a nyilvántartásba vételre vonatkozó részletes szabályokat,
kf) a forgalomba hozatalt követő váratlan események, balesetek bejelentésére vonatkozó
részletes szabályokat,
kg)  az  időszakos  felülvizsgálatra,  a  személyazonosításra  alkalmatlan  módon  történő
adatkezelésre,  valamint az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzésére vonatkozó részletes
szabályokat,”

[„ka) az osztályba sorolásra,
kb) a forgalomba hozatalra,
kc) a bejelentett szervezetekre és azok eljárására,
kd) a klinikai vizsgálatra, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
teljesítőképesség-vizsgálatára,
ke) a nyilvántartásba vételre,
kf) a forgalomba hozatalt követő váratlan események, balesetek bejelentésére,
kg) az időszakos felülvizsgálatra, a személyazonosításra alkalmatlan módon történő
adatkezelésre,  valamint  az  egészségügyi  szolgáltatók  ellenőrzésére  vonatkozó
részletes szabályokat,”]

(rendeletben állapítsa meg.)
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Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (6) bekezdés - 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) 
bekezdés c) pont cd) alpont
Módosítás jellege: módosítás 

(6) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont cd) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap  
a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az e törvény szerint)

„cd)  az  orvostudományi  kutatás,  valamint  a  beavatkozással  nem  járó  vizsgálat
engedélyezési – ennek keretében etikai véleményezési [-]–, illetve bejelentési eljárásáért,”

(fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint a díjak fizetésére vonatkozó egyéb
rendelkezéseket,  
rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás 

4. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és [gyógyászati segédeszköz-
ellátás]gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. §
Módosítás jellege: módosítás 

18. §

[A  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a
gyógyszerforgalmazás  általános  szabályairól  szóló  2006.  évi  XCVIII.  törvény  35.  §  (9)
bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg és a „minden” szövegrész
helyébe a „valamennyi” szöveg lép.]
A  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a
gyógyszerforgalmazás  általános  szabályairól  szóló  2006.  évi  CXVIII.  törvény  35.  §  (8)  és  (9)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8)  Közgyógyellátás  jogcímen  támogatásba  befogadott  olyan  gyógyszer  rendelhető,  melyet  az
Országos Gyógyszerterápiás Tanács (a továbbiakban: OGYTT) által – az egészségügyért  felelős
miniszter  rendeletében  meghatározott  támogatási  szempontok  szerint  –  kiadott  gyógyszerlista
tartalmaz.  Az  OGYTT  a  gyógyszerlista  kialakításánál  figyelembe  veszi  a  közgyógyellátás
tekintetében  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvényben,
valamint a végrehajtására kiadott, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának,  valamint  folyósításának  részletes  szabályairól  szóló  kormányrendeletben
meghatározott szempontokat is.
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(9) Ha egy gyógyszer több támogatási kategóriában is rendelhető, akkor közgyógyellátás keretében
is a gyógyszerre megállapított valamennyi támogatási kategóriában rendelhető.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 19. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

19. § 

A  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény a következő 74/A. §-
sal egészül ki:

„74/A. § Magánszemély helyett és nevében eljárva, üzletszerűen végzett bevásárlói és kiszállítói
szolgáltató tevékenység keretében gyógyszerkiszállítás nem végezhető.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 19. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

19. § 

A  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdése a
következő o) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„o) a közgyógyellátás jogcímen rendelhető gyógyszerekre vonatkozó támogatási szempontokat,”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás 

22. §

(1) Ez a törvény – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 16. § és a 18. § 2022. május 1-jén lép hatályba.

(2) [Az 5–15]A 3-13. § és a [17]15. § (1), (3), (5) és (6) bekezdése 2022. május 26-án lép hatályba.

(3) A 21. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 14.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás 

23. §

Ez a törvény az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és
a  2010/227/EU  bizottsági  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  2017.  április  5-i  (EU)
2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg.

Indokolás 

1. Lásd a T/17278/3/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Az  egyes  büntetőjogi  tárgyú  és  ehhez  kapcsolódóan  egyéb  törvények  módosításáról  szóló
törvényjavaslat ugyanezen szakaszokat eltérő, bővebb tartalommal szintén megnyitja, a jogszabályi
inkoherencia  megakadályozása  érdekében  ezért  jelen  szakaszok  ezen  törvényjavaslatból  történő
elhagyása szükséges.
3. Lásd a T/17278/3/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a T/17278/3/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Az egyértelmű hivatkozások érdekében szövegpontosítást tartalmaz.
6. Lásd a T/17278/3/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Lásd a T/17278/3/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. Lásd a T/17278/3/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/17278/3/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. A módosító javaslat azt szolgálja, hogy a közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyszerek
körét  az  egészségügyért  felelős  miniszter  rendeletében  meghatározott  támogatási  szempontok
figyelembevételével az OGYTT határozza meg.
11. A csomagküldéssel kapcsolatos rendelkezések pontosítását tartalmazza, tartalmilag összefügg a
benyújtott  törvényjavaslat  csomagküldéssel  összefüggő  módosításaival  [a  biztonságos  és
gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a  gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. §-ának és 63. §-ának módosítása], így a
jogrendszer egységét és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelést szolgálja.
12. A  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a
gyógyszerforgalmazás  általános  szabályairól  szóló  2006.  évi  XCVIII.  törvény  35.  §-ának
módosításához kapcsolódóan felhatalmazó rendelkezést tartalmaz.
13. A módosítópont a jogalkotási törvény követelményeinek megfelelően, valamint a jelen módosító
javaslatban  foglaltak  miatti  átszámozások  következtében  pontosítja  a  törvényjavaslat  egyes
rendelkezései hatálybalépésének időpontját.
14. Lásd a T/17278/3/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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