
 

Miniszterelnökség

Iromány száma: T/17278.

Benyújtás dátuma: 2021-10-12 22:58

Parlex azonosító: FMVRLGN00001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes
Előadó: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere

Törvényjavaslat  címe:  Egyes  egészségügyi,  egészségbiztosítási  és  gyógyszerészeti  tárgyú,
valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról 

A  Kormány  nevében  mellékelten  benyújtom  az  egyes  egészségügyi,  egészségbiztosítási  és
gyógyszerészeti  tárgyú,  valamint  kapcsolódó  törvények  jogharmonizációs  és  egyéb  célú
módosításáról szóló törvényjavaslatot.



 
 

2021. évi ..... törvény 

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó
törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

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.”

2. §

Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 138. §
(4) bekezdése.

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
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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.”

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

5. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

(E törvény alkalmazásában)
„d) in  vitro  diagnosztikai  orvostechnikai  eszköz: 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  [a  továbbiakban:  (EU)  2017/746  rendelet]  2.  cikk  2.  pontjában  meghatározott
fogalom.”

6. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4/A. §

E  törvény  orvostechnikai  eszközökre  előírt  rendelkezéseit  –  az  e  törvényben  meghatározott
eltérésekkel – az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre is alkalmazni kell.”

7. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/B. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1)  Az orvostechnikai  eszközökkel  kapcsolatos  hatósági  feladatok ellátására kijelölt  szerv (e  §
alkalmazásában  a  továbbiakban:  hatóság)  közigazgatási  szankciót  alkalmazhat,  ha  a  vonatkozó
uniós jogi aktus, illetve jogszabály szerinti kötelezett megszegi
a) az orvostechnikai  eszközök klinikai  vizsgálatával,  az in vitro diagnosztikai  orvostechnikai

eszközök klinikai teljesítőképesség-vizsgálatával,
b) az orvostechnikai eszközök és gazdasági szereplők nyilvántartásba vételével,
c) az orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatával,
d) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos baleset, váratlan esemény bejelentésével,
e) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos váratlan esemény kivizsgálásával,
f) az  implantátum beültetése,  kivétele  és  cseréje  során  előírt  nyilvántartással  és  a  Központi

Implantátumregiszterbe  történő  adattovábbítással,  a  vonatkozó  uniós  jogi  aktusokban
meghatározott  beültethető  eszközökre  kiosztott  egyedi  eszközazonosító  (a  továbbiakban:
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UDI)  tárolásával  és  megőrzésével,  valamint  a  beültethető  eszközzel  kapcsolatos
tájékoztatással és az implantátumkísérő kártya átadásával,

g) az orvostechnikai eszközök forgalmazásával és kereskedelmi gyakorlatával,
h) az  orvostechnikai  eszközök  vonatkozásában  megfelelőségértékelést  végző  szervezetek

tevékenységével,
i) az (EU) 2017/745 rendelet 27. cikk (8) és (9) bekezdésében meghatározott orvostechnikai

eszközök vagy az (EU) 2017/746 rendelet 24. cikk (8) és (9) bekezdésében meghatározott in
vitro orvostechnikai eszközök UDI tárolásával,

j) a forgalmazói hálózaton belüli azonosítással,
k) az orvostechnikai eszközök UDI kiosztással és feltöltéssel,
l) a szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős személy rendelkezésre állásával,
m) a meghatalmazott képviselői szerződésekkel,
n) a minőségirányítási rendszer fenntartásával,
o) a termékkel kapcsolatos ellenőrzéssel és nyilvántartással, valamint címkézéssel
kapcsolatos, a vonatkozó uniós jogi aktusban, illetve jogszabályban meghatározott kötelezettségét,
vagy valótlan adat közlésével a hatóságot megtéveszti.”

8. §

Az egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  101/C.  §  (1)  bekezdés  d)  pont  da)  alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Implantátum  beültetéséről,  kivételéről  és  cseréjéről  a  beavatkozással  érintett  személy  további
gyógykezelése,  egészségi  állapotának  nyomon  követése,  váratlan  esemény  gyors  elhárítása,
valamint  a  beültethető  orvostechnikai  eszközök  megfelelőségének  ellenőrzése  érdekében  az
egészségügyi szolgáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a következő adatokat:  
a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban)

„da) az implantátum nevét, típusát, UDI-ját,”

9. §

Az egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  158.  §  (3a)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak az orvostechnikai eszközökkel végzett klinikai vizsgálatok és az
in  vitro  diagnosztikai  orvostechnikai  eszközökkel  végzett  teljesítőképesség-vizsgálatok
engedélyezésére nem alkalmazandók.”

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:
a) a kutatási tervet engedélyezték,
b) a  kutatást  megelőző  vizsgálatok  igazolják  az  alkalmazott  tényezők  hatásosságát  és

biztonságosságát,
c) nem létezik más, az emberen végzett kutatáshoz hasonló hatékonyságú eljárás,
d) a kutatás során a személyt fenyegető kockázatok arányosak a kutatástól várható haszonnal,

illetve a kutatás céljának jelentőségével,
e) a  kutatás  alanya  –  a  (3)  bekezdés  szerinti  tájékoztatást  követően,  az  (1a)  bekezdésben

foglaltak figyelembe vételével – írásos beleegyezését adta a kutatáshoz.”

(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül
ki:

„(1a)  Ha  az  (1)  bekezdés  e)  pontja  szerinti  kutatás  alanya  írásbeli  beleegyezés  adására
írásképtelensége, illetve írástudatlansága okán nem képes, két, a kutatásban nem érdekelt,  abban
részt nem vevő tanú együttes jelenlétében tett szóbeli beleegyezése szükséges a kutatáshoz. Szóbeli
beleegyezés esetén a nyilatkozatot írásba kell foglalni, amelyen a két tanú aláírásával igazolja a
szóbeli  beleegyezés  megtörténtét.  A  kutatás  alanya  írásképességének  visszanyerése  esetén  a
beleegyező nyilatkozatot a kutatás folytatását megelőzően írásban megerősíti, ennek hiányában a
beleegyező  nyilatkozatot  visszavontnak  kell  tekinteni,  és  a  kutatás  az  érintett  személyen  nem
folytatható tovább.”

(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. § (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(7) Orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának minősülő orvostudományi kutatás – az (1)-(6)
bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  –  az  (EU)  2017/745  rendeletben  meghatározott  feltételek
fennállása esetén végezhető. Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezését – az
ETT bizottságának az (EU) 2017/745 rendelet 62. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti véleményét
figyelembe véve – az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt
szerv végzi.”

(4) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül
ki:

„(8)  In vitro diagnosztikai  orvostechnikai eszközök teljesítőképesség-vizsgálatának minősülő,  az
(EU)  2017/746  rendelet  58.  cikk  (1)  bekezdése  szerinti  orvostudományi  kutatás  –  az  (1)-(7)
bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  –  az  (EU)  2017/746  rendeletben  meghatározott  feltételek
fennállása  esetén  végezhető.  Az  in  vitro  diagnosztikai  orvostechnikai  eszközök  klinikai
teljesítőképesség-vizsgálatának engedélyezését – az ETT bizottságának az (EU) 2017/746 rendelet
58.  cikk  (5)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  véleményét  figyelembe  véve  –  az  orvostechnikai
eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv végzi.”

11. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 160/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„160/A. §
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(1)  Orvostechnikai  eszközzel  végzett  klinikai  vizsgálat  sürgős  szükség  esetén  –  a  160.  §-ban
foglaltaktól eltérően – az (EU) 2017/745 rendelet 68. cikkében meghatározott feltételek fennállása
esetén végezhető.

(2)  In  vitro  diagnosztikai  orvostechnikai  eszközzel  végzett  teljesítőképesség-vizsgálat  sürgős
szükség esetén  – a  160.  §-ban foglaltaktól  eltérően – az  (EU)  2017/746 rendelet  64.  cikkében
meghatározott feltételek fennállása esetén végezhető.”

12. §

Az egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  164.  §  (4)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(4) Az orvostechnikai eszközökkel végzett klinikai vizsgálatok, valamint az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai  eszközökkel  végzett  teljesítőképesség-vizsgálatok  során  a  vizsgálati  alany  által
elszenvedett  kár vonatkozásában az (EU) 2017/745 rendelet  2.  cikk 49.  pontja,  illetve az (EU)
2017/746 rendelet  2.  cikk  57.  pontja  szerinti  megbízónak (e  § alkalmazásában a továbbiakban:
megbízó) és a vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatónak a kártérítés és sérelemdíj fedezetére
kötendő  felelősségbiztosítására  vonatkozó  rendelkezéseket  az  e  törvény  felhatalmazása  alapján
kiadott kormányrendelet állapítja meg.”

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 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.”

(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  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.”

14. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 164/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„164/B. §

Az  orvostudományi  kutatás,  valamint  a  164/A.  §  szerinti  beavatkozással  nem  járó  vizsgálat,
valamint  in  vitro  diagnosztikai  orvostechnikai  eszközökkel  végzett  teljesítőképesség-vizsgálat
engedélyezési,  illetve  bejelentési  eljárásáért  –  az  egészségügyért  felelős  miniszternek  az
adópolitikáért  felelős  miniszterrel  egyetértésben kiadott  rendeletében meghatározott  –  igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.”

15. §

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

„(1) A jogszabály szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat, a 164/A. § (10) bekezdése szerinti
teljesítőképesség-vizsgálat  és  engedélyezés  utáni  gyógyszerbiztonsági  vizsgálat  esetében  az
engedélyt  nem lehet  megadni  abban  az  esetben  sem,  ha  a  vizsgálatról  megállapítható,  hogy  a
vizsgálat végzése az orvostechnikai eszköz, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz vagy a
gyógyszer alkalmazására ösztönöz.”

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, 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.”

17. §

(1)  Az egészségügyről  szóló 1997. évi  CLIV. törvény 247.  §  (1)  bekezdés u) pontja  helyébe a
következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„u) az emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezési, valamint bejelentési eljárásának

részletes szabályait,”
(rendeletben megállapítsa.)

(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gh) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy  
az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban:)

„gh) az  egyes  egészségügyi  szakképesítésekhez  tartozó,  valamint  az  egészségügyi
felsőfokú szakirányú szakképzés során megszerezhető tevékenységi kompetenciákat,”

(rendeletben állapítsa meg.)
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(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka)–kg) alpontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„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.)

(4) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés sz) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„sz) a  rendszeres  étkezést  biztosító,  szervezett  élelmezési  ellátás  keretében  szolgáltatott

élelmiszerekre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat, az étkeztetés, étrendtervezés
és  a  diétás  ételkészítés  személyi  feltételeit,  a  fekvőbeteg-ellátást  nyújtó  intézmények,
személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátást,  gyermekvédelmi  szakellátást,
illetve  szociális  szakosított  ellátást  nyújtó  intézmények,  valamint  a  nevelési-oktatási
intézmények diétás étkeztetéssel kapcsolatos kötelezettségeit, valamint a hatósági ellenőrzés
és  a  közétkeztetést  végző  gazdasági  szereplők  táplálkozás-egészségügyi  minősítésének
szabályait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

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

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

„ca) az orvostechnikai eszközökkel, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel
és  a  gyógyászati  segédeszközökkel  kapcsolatos  eljárásokért,  összefüggő  igazgatási
szolgáltatásokért,”

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

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

(Felhatalmazást kap  
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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.)

4. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

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.

19. §

Hatályát  veszti  a  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
a) 3. § 22. pontjában a „csomagküldést ide nem értve a” szövegrész,
b) 63. § (6) bekezdésében a „vényköteles” szövegrész,
c) 63. § (6a) bekezdése.

5. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása

20. §

Az egészségügyi  alapellátásról  szóló 2015. évi  CXXIII.  törvény 18.  §  (1)  bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1)  Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  a  praxisközösségek  kialakításának  szempontjait,
együttműködésükre és a tevékenységükre vonatkozó koordinációs szabályokat rendeletben állapítsa
meg.”

6. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi
CLXVI. törvény módosítása

21. §

Nem lép  hatályba  az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  tárgyú törvények módosításáról  szóló
2016. évi CLXVI. törvény 23. § (3) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
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(2) Az 5–15. § és a 17. § (1), (3), (5) és (6) bekezdése 2022. május 26-án lép hatályba.

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 parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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Általános indokolás

A módosítások  a  koherens  jogi  környezet  megteremtését,  valamint  a  jogrendszeri  illeszkedést
célozzák,  és  jogharmonizációs,  deregulációs  jellegű,  illetve  a  jogalkalmazást  segítő,  valamint
technikai jellegű változtatásokat tartalmaznak. 

Az új európai uniós orvostechnikai szabályozás 2017. május 25-én lépett hatályba, amelyet az in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök vonatkozásában 2022. május 26-ától kell teljes körűen
alkalmazni.  Az  uniós  rendeleti  szint  közvetlenül  hatályosul,  ezért  átültetést  nem  igényel,
ugyanakkor a rendelet által nem szabályozott, tagállami hatáskörben hozott – általában eljárási −
szabályokat  meg kell  feleltetni  pl.  az  új  fogalmak vagy eljárások,  de akár  csak a  hivatkozások
tekintetében is. Az orvostechnikai (nem in vitro, tehát magán az emberen és nem emberi mintán
alkalmazott) eszközök esetében a 2021. május 26-ától való alkalmazás okán ez már megtörtént.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
értelmében  átmeneti  elhelyezést  nyújtó  intézmény  –  az  éjjeli  menedékhely  és  a  hajléktalan
személyek átmeneti szállása kivételével – 2022. december 31-éig működhet. A rendelkezés hatályba
lépése óta eltelt időben azonban több fenntartó jelezte, hogy a 2023-ig megvalósítandó átalakulási
kötelezettség teljesítése aránytalan nehézséget okozna. A fenntartói jelzéseket mérlegelve indokolt
az  Szt.  138.  §  (4)  bekezdése  szerinti  átalakulási  kötelezettséget  előíró  szabály  hatályon  kívül
helyezése.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019.  (III.  13.)  IM
rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján kerül közzétételre.

Részletes indokolás

1-2. §, 21. § 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2016. december 22.
napján hatályba  lépett  módosítása  értelmében átmeneti  elhelyezést  nyújtó  intézmény – az  éjjeli
menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti  szállása kivételével  – 2022. december 31-éig
működhet.

A fenti rendelkezés indoka a profiltisztítás és a szolgáltatások igénybevételének rugalmasabbá tétele
volt  azzal,  hogy az átmeneti  ellátást  igénylő ellátottak számára a  tartós bentlakásos  elhelyezési
formák  keretein  belül  biztosítani  kell  továbbra  is  az  átmeneti  ellátást,  határozott  időre  kötött
megállapodással.

A rendelkezés  hatályba lépése óta  eltelt  időben azonban több fenntartó jelezte,  hogy a 2023-ig
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megvalósítandó  átalakulási  kötelezettség  teljesítése  aránytalan  nehézséget  okozna.  A fenntartói
jelzéseket mérlegelve indokolttá vált az Szt. 138. § (4) bekezdése szerinti átalakulási kötelezettséget
előíró szabály hatályon kívül helyezése.

A szabályozás  hatályon  kívül  helyezésével  egyúttal  szükséges  az  átmeneti  elhelyezést  nyújtó
intézmények szabályozását 2023. január 1-től hatályon kívül helyező rendelkezések hatályba nem
léptetése.

Annak érdekében, hogy ne érje hátrány azon intézményeket, melyeknél az átalakulási kötelezettség
megszüntetésekor  már  folyamatban  van  az  átalakulás,  átmeneti  szabályként  szükséges
meghatározni,  hogy  az  átalakulást  megelőzően  befogadott  férőhelyszámuk  erejéig  a  törvény
erejénél fogva befogadottnak minősülnek.

3-4. § 

A kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  módosítása  egyes
pénzbeli  egészségbiztosítási  ellátások  szabályozásának pontosító  jellegű,  a  jogrendszerbe
illeszkedést javító, és így az egységes jogalkalmazást segítő változtatásaira tesz javaslatot.

5-15. § 

Az új európai uniós orvostechnikai szabályozás 2017. május 25-én lépett hatályba, amelyet az in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök vonatkozásában 2022. május 26-ától kell teljes körűen
alkalmazni.  Az  uniós  rendeleti  szint  közvetlenül  hatályosul,  ezért  átültetést  nem  igényel,
ugyanakkor a rendelet által nem szabályozott, tagállami hatáskörben hozott – általában eljárási −
szabályokat  meg kell  feleltetni  pl.  az  új  fogalmak vagy eljárások,  de akár  csak a  hivatkozások
tekintetében is. Az orvostechnikai (nem in vitro, tehát magán az emberen és nem emberi mintán
alkalmazott) eszközök esetében a 2021. május 26-ától való alkalmazás okán ez már megtörtént.

16. § 

A cégérték megállapítására vonatkozó pontosító szabályozást tartalmaz.

17. § 

A  népegészségügyi  hatóság  számára  a  közétkeztetés  tárgyú  közbeszerzések  tekintetében
alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló kormányrendelet  a közétkeztetők minősítésére
vonatkozóan  feladatot  állapít  meg.  A  feladat  végrehajtásához  a  közétkeztetésre  vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben ezzel kapcsolatos szabályozás
elhelyezése szükséges, amelyhez a törvény – közétkeztetés rendeletre vonatkozó – felhatalmazó
rendelkezését módosítani kell.

18. § 

Pontosító jellegű, a jogrendszerbe illeszkedést javító változtatásra tesz javaslatot.
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19. § 

Gyógyszerészszakmai szervezet javaslatára a betegbiztonság érdekében javasolt módosítás.

20. § 

A jogszabályok közötti összhang megteremtése érdekében szükséges módosítás.

22. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

23. § 

Jogharmonizációs záradékot tartalmaz.
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