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Összegző jelentés
 

 az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó
törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/17278.)

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 – 2021. november 25-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  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.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2021. november 25-én lezárta.

Budapest, 2021. november 25.



 
  

Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS
 

 az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó
törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló T/17278. számú

törvényjavaslathoz benyújtott, T/17278/3. 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:

1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1997. évi CLIV. törvény: az egészségügyről

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/17278/3/1.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

2  



 

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/17278/3/2.
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
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/17278/3/3.
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:
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„(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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/17278/3/4.
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 (2)  [bekezdés második
mondata]bekezdése  szerinti,  a  kapcsolt  diagnosztikumoknak  a  kizárólag  maradványminták
felhasználásával végzett teljesítőképesség-vizsgálatokra és 70. cikk (1) bekezdése szerinti, in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatokra is alkalmazni kell
azzal, hogy a vizsgálat a 101. § (2) bekezdés 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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/17278/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - 1997. évi CLIV. törvény 244/A. § (20) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
 

16. §
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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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/17278/3/6.
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,

5  



 
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.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/17278/3/7.
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.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/17278/3/8.
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
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/17278/3/9.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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