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• GYEMSZI jogosultsága
Az Országgyőlés az egészségügyi ellátás mőködési feltételeihez szükséges többletforrás
megteremtése érdekében a következı törvényt alkotja:
1. Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
1. § Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 31/A. §-a helyébe a következı
rendelkezés lép:
„31/A. § (1) Az általános forgalmi adó alanya az adómegállapítási idıszakról benyújtott
általános forgalmi adó bevallásában nyilatkozik az adómegállapítási idıszakban teljesített, az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (e § alkalmazásában a
továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés i) pontja alá tartozó termékértékesítése
tekintetében a vevı adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének a napjáról, valamint – az
Áfa tv. 6/A. számú mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban – az
értékesített termék ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról és – kivéve
ha a termék külön jogszabály szerint hibrid vetımagnak minısül és errıl a tényrıl a terméket
értékesítı nyilatkozik – kilogrammban meghatározott mennyiségérıl.
(2) Az általános forgalmi adó alanya az adómegállapítási idıszakról benyújtott általános
forgalmi adó bevallásában azon, az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés i) pontja alá tartozó
termékbeszerzései tekintetében, amelyek után termékbeszerzıként az adott adómegállapítási
idıszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett, nyilatkozik a termékértékesítı adószámáról,
a termékértékesítés teljesítésének a napjáról, valamint – az Áfa tv. 6/A. számú mellékletében
meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban – a beszerzett termék ezer forintra kerekített
összegben meghatározott adóalapjáról és – kivéve, ha a termék külön jogszabály szerint hibrid
vetımagnak minısül és errıl a tényrıl a terméket beszerzı nyilatkozik – kilogrammban
meghatározott mennyiségérıl.”
2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása
2. §2
3. §3
4–7. §4
8. §5

3. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása
9–14. §6
4. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. év CXXVII. törvény módosítása
15. §7
5. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény
módosításáról
16. §8
17–19. §9

6. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
20. § Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 116/A. §-a a
következı (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 150. § (4) bekezdésében meghatározott feladat végrehajtásában – jogszabályban
történı kijelölés esetén – az egészségügyi államigazgatási szerv részt vehet. A kijelölés
alapján eljáró egészségügyi államigazgatási szerv a költségvetésében e célra rendelkezésre
álló elıirányzat terhére támogatást nyújt.”
(4)374 A miniszter az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésért való feladatkörében az
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevőkre tekintettel támogatást
nyújthat.

21. § Az Eütv. 150. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A miniszter az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzésért való feladatkörében az
egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzésben résztvevıkre tekintettel támogatást
nyújthat.”
22. § Az Eütv. 155. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A fenntartó, valamint a (3) bekezdés szerint egyes fenntartói jogkörök gyakorlására
rendeletben kijelölt szervezet a (2) bekezdésben meghatározott cél érdekében az általa
fenntartott egészségügyi intézmény részére támogatást – ideértve az államháztartásról szóló
törvény szerinti költségvetési támogatást –, adományt nyújthat, valamint más ellenérték
nélküli kötelezettséget vállalhat, kifizetést teljesíthet.”
23. § Az Eütv. a következı 244/C. §-sal egészül ki:
„244/C. § E törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV.
törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 155. § (2a) bekezdését a Módtv2.
hatálybalépésekor folyamatban lévı eljárás és benyújtott kérelem tekintetében is alkalmazni
kell.”
24. § Az Eütv. 155. § (3) bekezdésében az „a fenntartóként kormányrendeletben kijelölt
szervezet” szövegrész helyébe az „a fenntartói jogok gyakorlására rendeletben kijelölt
szervezet” szöveg, az „államháztartási törvényben” szövegrész helyébe az „államháztartásról
szóló törvényben” szöveg lép.

7. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
módosítása
25. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a
továbbiakban: Gyftv.) 40/A. §-a következı (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában valamely hatóanyag különbözı sóit, észtereit, étereit,
izomerjeit, izomerkeverékeit, komplexeit vagy származékait tartalmazó adott beviteli formájú
készítményeket akkor lehet megegyezı hatóanyagú és beviteli formájú készítményeknek
tekinteni, amennyiben az 5 szintő 7 jegyő ATC kódjuk azonos.
(1b) Az (1) bekezdés alkalmazásában megegyezı hatóanyagú és beviteli formájú
készítménynek kell tekinteni azt a biológiai gyógyszert, amelynek a biológiai referencia
gyógyszerhez való hasonlóságát a forgalombahozatali engedély megszerzésére irányuló
eljárás során megállapították.”
(2) A Gyftv. 40/A. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a befizetési kötelezettség megállapításakor a
közfinanszírozásban részesülı adott beviteli formájú gyógyszer forgalomba hozatali
engedélyben és a forgalomba hozatali engedély módosításaiban szereplı valamennyi
hatáserısségét, kiszerelését, névváltozatát együttesen kell figyelembe venni, amennyiben az
adott beviteli formájú gyógyszer legalább egy hatáserıssége, kiszerelése vagy névváltozata
már legalább 6 éve közfinanszírozásban részesül.”
(3) A Gyftv. 40/A. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja az árcsökkentés idıpontjától
számítva mentesül az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség teljesítése alól azon
készítmény tekintetében, amelynél a befizetési kötelezettség keletkezésének idıpontjában
érvényes termelıi árhoz képest a forgalombahozatali engedély jogosultja az adott készítmény
termelıi árát 10%-kal vagy azt meghaladó mértékben csökkentette.”
26. § A Gyftv.
a) 36. § (10) bekezdésében az „a 36. § (1) és (4), illetve (4a) bekezdései szerinti
kötelezettségébıl” szövegrész helyébe az „a 36. § (1) és (4), (4a), illetve 40/A. § (1)
bekezdései szerinti, valamint 42. § szerinti kötelezettségébıl” szöveg,
b) 38. § (4) bekezdésében az „a 36. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési
kötelezettségének alapját csökkenti” szövegrész helyébe az „a 36. § (1) és 40/A. § (1)
bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségének alapját csökkenti” szöveg,
c) 40/A. § (1) bekezdésében a „termékenként” szövegrész helyébe a „készítményenként”
szöveg,

d) 42. § (2) bekezdésében a „társadalombiztosítási támogatásból le kell vonni a 36. § (1)–(2)
és (4)–(4a) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettség alapján adódó összeget,”
szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási támogatásból le kell vonni a „36. § (1)–(2) és
(4)–(4a), illetve 40/A. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettség alapján adódó
összeget,” szöveg
lép.

8. A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
27. § (1) A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §
(4) bekezdése a következı szöveggel lép hatályba:
„(4) A 3000 fıt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a
szakképzı iskola kivételével – az illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló,
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl. A mőködtetés keretében a
települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – saját forrásai
terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az
ingó és ingatlan vagyon mőködtetésével összefüggı személyi feltételeket. A települési
önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól – az ahhoz szükséges gazdasági és
jövedelemtermelı képesség hiánya esetén, az érintett köznevelési intézmény mőködtetésével
kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény mőködtetéséhez rendelkezésére álló
bevételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett – felmentést
kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a lakosságszám változásával összefüggı
rendkívüli esetben mentesül.”
(2) Nkt.74. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(5) A 3000 fıt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja – a
szakképzı iskola kivételével – az illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló,
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl való gondoskodást. A mőködtetés
keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – saját
forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket,
továbbá az ingó és ingatlan vagyon mőködtetésével összefüggı személyi feltételeket, ha a
mőködtetéssel járó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdasági és jövedelemtermelı
képességgel rendelkezik és ezt az érintett köznevelési intézmény mőködtetési adataira és a
mőködtetéshez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó adatszolgáltatással igazolja. Ha az
adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a mőködtetési képesség meglétét, a
települési önkormányzat kérelme elutasításra kerül.”
(3) Az Nkt. 74. § (6) bekezdése a következı szöveggel lép hatályba:
„(6) A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történı mentesülés iránti kérelemmel
egyidejőleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelı
képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények
mőködtetési adatairól, amelyek mőködtetését nem tudja vállalni, továbbá a mőködtetéshez
rendelkezésre álló bevételeirıl. Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a
mőködtetési képesség hiányát, az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás
megfizetésére kötelezi. A hozzájárulás megállapítása a helyi önkormányzati képviselık soron
következı választása évét követı augusztus 31-ével bezárólag terjedı idıszakra havonként
azonos összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi önkormányzati képviselık soron
következı választását követı évben kerül sor. Hozzájárulási kötelezettség megállapítása
esetén, annak közlését követı nyolc napos jogvesztı határidın belül a települési
önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A hozzájárulás

vállalásának hiányában a települési önkormányzat mőködtetési kötelezettség alóli mentesülés
iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni.”
(4) Az Nkt. 74. §-a a következı (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott mőködtetés egyedi feltételeit az állami
intézményfenntartó központtal kötött, a köznevelési intézmény által ellátott feladatokhoz
igazodó szerzıdésben kell megállapítani.”
(5) Az Nkt. 76. § (4) bekezdése a következı szöveggel lép hatályba:
„(4) A települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselık választását követı év
március 31. napjáig nyújthat be kérelmet, ha a következı tanévtıl a mőködtetést az államtól
képes átvállalni vagy a mőködtetést nem képes vállalni.”
(6) Az Nkt. 94. (4) bekezdés o) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„o) a 74. § (4) bekezdés szerinti mentesülés iránti kérelem és a 74. § (5) bekezdés szerinti
vállalásra vonatkozó kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(7) Az Nkt. 95. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A 7. § (1) bekezdés i) pontja, a 18. §, a 45. § (2) és (4) bekezdése, az 50. § (7) bekezdése,
a 67. § (2) bekezdése, a 74. § (1)–(3) és (7) bekezdése, a 75–76. §, a 95. § (7) bekezdése 2013.
január 1-jén lép hatályba.”
(8) Az Nkt. 95. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 74. § (4)–(6) bekezdése 2012. október 27-én lép hatályba.”
(9) Az Nkt. 97. § (24) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(24) A 74. § (4)–(6) bekezdését 2013. január 1-jétıl kell alkalmazni azzal, hogy
a) a települési önkormányzat – a 76. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérıen – elsı
alkalommal 2012. november 15-ig nyújthatja be
aa) a 74. § (5) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben 2013. január 1-jétıl a mőködtetést az
államtól képes átvállalni, vagy
ab) a 74. (4) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben 2013. január 1-jétıl a mőködtetést nem
képes vállalni,
b) a 74. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásában a települési önkormányzat saját tulajdonában
álló vagyonnak minısül az a vagyon is, amely a települési önkormányzat illetékességi

területén van és 2012. szeptember 30-án intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás
tulajdonában volt.”
(10) Hatályát veszti a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
szóló 2012. évi CXXIV. törvény 23. § (3) bekezdése.

9. A települési önkormányzatok fekvıbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérıl és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény
módosítása
28. § A települési önkormányzatok fekvıbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérıl és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 13.
§-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A GYEMSZI jogosult
a) a Kormány által meghatározott egészségügyi szolgáltató gazdasági társaság állami
tulajdonba kerülése céljából az állam nevében eljárni, és
b) az a) pont alapján állami tulajdonba kerülı gazdasági társaság tekintetében az állam
tulajdonosi jogainak és kötelezettségeinek gyakorlására.”
29. § A települési önkormányzatok fekvıbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérıl és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény a
következı 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV.
törvény (a továbbiakban: Módtv.) 28. §-ával megállapított 13. § (3a) bekezdését az
egészségügyi szolgáltató gazdasági társaságok állami tulajdonba vétele tárgyában a Módtv.
28. §-ának hatálybalépése elıtt meghozott kormánydöntések végrehajtása tekintetében is
alkalmazni kell.”

10. Záró rendelkezések
30. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követı napon lép
hatályba.
(2) A 8. §, 17. §–19. § 2012. december 1-jén lép hatályba.
(3) A 2. §, a 4. §–7. §, a 9. §–15. §, 16. § és az 1. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 3. § 2013. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2012. évi CLIV. törvényhez10

1

A törvényt az Országgyőlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja:
2012. október 25.

2

A 2. § a 30. § (3) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

3

A 3. § a 30. § (4) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

4

A 4–7. § a 30. § (3) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

5

A 8. § a 30. § (2) bekezdése alapján 2012. december 1-jén lép hatályba.

6

A 9–14. § a 30. § (3) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

7

A 15. § a 30. § (3) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

8

A 16. § a 30. § (3) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

9

A 17–19. § a 30. § (2) bekezdése alapján 2012. december 1-jén lép hatályba.

10

Az 1. melléklet a 30. § (3) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

