2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról1
hatályos: 2013.07.06 –
1.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény módosítása
• táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok - vendéglátás – ezen belül kiemelten a munkahelyeken, az
egészségügyi intézményekben, a nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás keretében bármely formában nyújtott étkeztetés
• egészségügyi szolgáltatás engedélyezése, tevékenységének végzésének ellenırzése, nyilvántartás
vezetése
• közhiteles hatósági nyilvántartás
• adattartalom
• ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdıkben a vízzel közvetlenül
érintkezı anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák alkalmazására kiadott
engedélyekrıl az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet
• nyilvántartás adattartalma
• kozmetikai termékek –szabályozás, bírság
• különleges táplálkozási célú élelmiszerek, az étrend-kiegészítık, a vitaminokkal, ásványi anyagokkal és
bizonyos egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerek – birság

2. A magzati élet védelmérıl szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása
• Felhatalmazást kap az egészségügyért felelıs miniszter, hogy a várandósgondozás részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.”
• Hatályát veszti : A terhesség a 20. hetéig — a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hetéig —
szakítható meg, ha a magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószínősége az 50%-ot eléri.
3. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl szóló 1997. évi
XLVII. törvény módosítása
• Egészségügyi és személyazonosító adatot az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi
ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése esetén is lehet használni
• Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése esetén a vényen fel kell tüntetni
az érintett nevét, lakcímét, születési dátumát – életkortól függetlenül
• adatkezelés érdekében a szőrıvizsgálatot végzı egészségügyi szolgáltatók a szőrıvizsgálaton részt vett
személyek személyazonosító adatait és a szőrıvizsgálatra vonatkozó egészségügyi adatait, valamint a
szőrıvizsgálat idıpontját továbbítják az egészségügyi államigazgatási szerv részére
• Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése céljából
történı adatkezelés
• Központi implantátumregiszter
• a kezelést végzı orvos általi eü. adatkiadás szabályai
o halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végzı orvos
o büntetıügyben a nyomozó hatóság, valamint az ügyészség halaszthatatlan nyomozási
cselekmény keretében,
o a rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárás során a bőncselekményre utaló adat kizárása
érdekében az eljáró hatóság
• térségi betegút-szervezésért felelıs szerv - egészségügyi adatok körének meghatározására, az adatok
átadására, továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapitása
• TAJ számmal összekapcsolt egészségügyi adatok
4. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
•
•

•
•

törvény hatálya
fogalommeghatározások:
o EGT tagállam
o uniós beteg
o határon átnyúló egészségügyi ellátás
o jövedelem
Egészségbiztosítási ellátásra jogosultak - határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében az uniós
betegek
beutalóhoz kötött szakellátások
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Az egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja meg az uniós beteg ellátását, ha a területi ellátási
kötelezettségő feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg fogadása veszélyezteti. Az elutasítást
ilyen esetben írásban meg kell indokolni
az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történı befogadása
Méltányosságból igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások
Külföldön történı gyógykezelés
határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybevevı személy jogosultságát az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben meghatározott dokumentummal igazolja
Az egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles a finanszírozási szerzıdés
megkötésérıl, módosításáról, megszőnésérıl a fenntartóját tájékoztatni
gyógyszer kiszolgáltatójával, gyógyászati segédeszköz forgalmazójával kötött ártámogatási
Amennyiben az egészségbiztosító tévesen utal valamely egészségügyi szolgáltató részére finanszírozási
összeget, jogosult azt a téves utalás megállapításától számított hat hónapon belül az egészségügyi
szolgáltató finanszírozási díjából egy összegben vagy több részletben levonni
Az egészségügyi szolgáltató az ellenırzési eljárás során köteles együttmőködni az egészségbiztosítóval.
Ha az egészségügyi szolgáltató vagy annak közremőködıje az egészségbiztosító ellenırzése során
együttmőködési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget vagy az
ellenırzés lefolytatását akadályozza, akkor az egészségbiztosító jogosult a finanszírozási összeget vagy
annak az ellenırzés tárgyára elkülöníthetı részét mindaddig visszatartani, ameddig az egészségügyi
szolgáltató vagy annak közremőködıje kötelezettségének eleget nem tesz
terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a táppénz összegének megállapítása
határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának idıtartamáról és naptári napi összegérıl
terhességi-gyermekágyi segély a jövedelem naptári napi átlagának 70%-a
gyermekgondozási díj alapja
gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának
idıtartamáról és naptári napi összegérıl
Keresıképtelenség - gyermek kórházi kezelése, otthon ápolás
Az, aki a keresıképtelensége elsı napját közvetlenül megelızı egy évnél rövidebb ideig volt
folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelı ideig kaphat.”
A táppénz összegének megállapitása
az egészségbiztosítási szerv méltányosságból megállapíthat gyermekápolási táppénzt
Baleseti táppénz
üzemi baleset
A biztosított írásbeli kérelmére a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj
folyósítását szüneteltetni kell
Betegség és anyaság esetére járópénzbeli ellátások iránti igény
a külföldön történı gyógykezelés feltételeinek és elszámolási rendjének, valamint az elızetes
engedélyhez kötött határon átnyúló egészségügyi ellátások körének és igénybevételi rendjének
meghatározása
a társadalombiztosítási támogatás alapját képezı javítási díj számításánál figyelembeveendı rezsi óradíj
összegének meghatározása

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
•
•
•

•

•

betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselık nyilvántartásában
Mentés
bírság
o az implantátum beültetése, kivétele és cseréje során elıírt nyilvántartással és a Központi
Implantátumregiszterbe történı adattovábbítással kapcsolatos, az egészségügyért felelıs
miniszter rendeletében meghatározott kötelezettségét, vagy valótlan adat közlésével a
hatóságot megtéveszti
o az orvostechnikai eszközök forgalmazásával és kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatos, az
egészségügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott kötelezettségét, vagy valótlan
adat közlésével a hatóságot megtéveszti
Implantátum beültetésérıl, kivételérıl és cseréjérıl a beavatkozással érintett személy további
gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, valamint a
beültethetı orvostechnikai eszközök megfelelıségének ellenırzése érdekében az egészségügyi
szolgáltató nyilvántartást vezet
Az alapnyilvántartás célja a megszerzett szakképesítés közhiteles tanúsítása.
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A mőködési nyilvántartás célja az egészségügyi dolgozók (4) bekezdés szerinti adatainak közhiteles
tanúsítása.
A mőködési nyilvántartás (1) bekezdés szerinti érvényességi ideje egy alkalommal, meghosszabbítható
egységes egészségügyi ágazati humánerıforrás-monitoring rendszer
települési önkormányzat - egészségfejlesztési
Az állami egészségügyi felsıoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója a finanszírozási szerzıdés
megkötésérıl, módosításáról, megszőnésérıl a fenntartóját és az egészségügyért felelıs minisztert is
tájékoztatja.
az egészségügyi szolgáltató - adományozott és általa elfogadott ivarsejtek
korai vagy középidıs magzati halál: a 24 hétig vagy annál rövidebb ideig az anya méhében lévı
magzat, ha az anya testétıl történt elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adja; vagy ha a magzat
kora nem állapítható meg, és a magzat testtömege az 500 grammot vagy a testhossza a 30 cm-t nem éri
el, ide nem értve azon ikerszülés esetét, ahol legalább az egyik magzat élve született
baleset: baleset az emberi szervezetet ért olyan külsı hatás, amely a sérült akaratától függetlenül
következik be és halált okoz.
Halálozás esetén – eljárás
A katasztrófa-egészségügyi ellátásra történı felkészülési tevékenység
szakértıi tevékenység folytatása
A gyógytényezıkkel, fürdı- és klímagyógyintézetekkel, valamint a gyógyhelyekkel kapcsolatban
kiadott bármely engedély és hozzájárulás
A gyógyhelyekrıl, a gyógyfürdı- és klímagyógyintézetekrıl, a Magyarországon kitermelt elismert
természetes ásványvizekrıl, gyógyvizekrıl, gyógyiszapokról és az egyéb természetes
gyógytényezıkrıl, valamint a külföldrıl behozott és bejelentett palackozott gyógyvizekrıl az
egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet.
halottvizsgálati szaktanácsadói

6. Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerekrıl szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása
• 4-metilamfetamin ellenırzési intézkedések
7. Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény módosítása
•

praxiskezelı - nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekrıl,

8. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása
•

biocid termék engedélyezésével kapcsolatos eljárások

9. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása
•
•
•
•

gyógyszerész, szakgyógyszerész munkakörben (a továbbiakban együtt: gyógyszerész munkakörben)
foglalkoztatott egészségügyi dolgozó havi alapbére (illetménye) nem lehet kevesebb, mint a Kjt.
szerinti besorolási illetmény és havi 75 820 Ft egyösszegő illetmény- vagy bérnövelés együttes összege
az elsı szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és klinikai szakpszichológusi szakképzésben részt
vevı részére a képzés ideje alatt - bért, illetve illetmény
önkéntes segítıi jogviszonyban végzett egészségügyi tevékenység – a képzés megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlatként nem ismerhetı el
2013. január 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti idıszak tekintetében visszamenıleges illetmény- vagy
bérnövelés

10. Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
•

fogalommmeghatározás:
o gyógyszer
o visszahívás
o kivonás a forgalomból
• Az egészségügyi államigazgatási szerv a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív
anyagokkal végezhetı tevékenységekrıl kiadott engedélyekrıl közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.
forgalomba hozatali engedély

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv - ellenırzés
11. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyógyászati segédeszköz – házhozszállítás
nyilvántartás - a támogatott gyógyászati segédeszközökrıl
új funkcionális csoport nyitása
gyse – ármeghatározás
új gyógyszertár létesités – kérelem
személyi jog
Gyógyszertár vezetése
csomagküldés útján kiszolgáltatott vény nélkül kapható gyógyszer csomagküldés során bekövetkezett
minıségi hibájáért a kiszolgáltató gyógyszertár mőködtetıje felel
közforgalmú gyógyszertár
elıvásárlási jog

12. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása
•
•
•
•

Ha az átvett feladatot ellátó helyi önkormányzati egészségügyi intézmény a feladat átvételekor az átvett
feladaton túl más egészségügyi vagy egyéb közfeladatot is ellát
Az ellátási területet településenként kell meghatározni. Ha az ellátási terület valamely településnek csak
egy részére terjed ki, akkor az ellátási területet a háziorvosi körzethez igazodva, vagy a település érintett
részének közterületek általi lehatárolásának pontos meghatározásával kell kijelölni.
A kapacitás-nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a
hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, valamint az ügyfél nyilatkozatát használhatja fel.
egészségügyi ellátási szerzıdés a települési önkormányzatok fekvıbeteg-szakellátó intézményeinek
átvétele

13. A humángenetikai adatok védelmérıl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a
biobankok mőködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása
•
•
•
•
•

Alapelvek
humángenetikai vizsgálat
felszerelt, szakképzett személyi háttérrel és mőködési engedéllyel rendelkezı egészségügyi
szolgáltatónál végezhetı
genetikai minták és adatok tárolása - szakmai minimumfeltételek
biobank mőködése

14. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
15. A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása
• korai vagy középidıs magzati halál
• Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntetıeljárás indult, az elhunyt eltemetéséhez,
elhamvasztásához az eljáró hatóság engedélye is szükséges
16. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetésérıl szóló 2009.
évi XCI. törvény módosítása
•

nemzetközi horderejő közegészségügyi-járványügyi veszélyhelyzet

2. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény
módosítása
1. § (1) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény (a
továbbiakban: Ehi.) 4. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjának helyébe a következı
rendelkezés lép:

(Az élelmezés- és táplálkozásegészségügy keretében az egészségügyi államigazgatási szerv
táplálkozás-egészségügy szakterületen)
„bb) a ba) alpont szerinti feladatokkal összefüggésben táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat
végez, különös tekintettel a vendéglátás – ezen belül kiemelten a munkahelyeken, az
egészségügyi intézményekben, a nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a szociális
ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás keretében bármely formában nyújtott
étkeztetés – területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, étrendre vonatkozóan,
tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel, valamint a nevelési-oktatási intézményekben
eladásra szánt élelmiszerek tápanyag-beviteli értékének megfelelısége tekintetében,”
bb) a ba) alpont szerinti feladatokkal összefüggésben táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat
végez, különös tekintettel a vendéglátás – ezen belül kiemelten a munkahelyeken, az
egészségügyi intézményekben, az oktatási és nevelési intézményekben, továbbá a szociális
ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás keretében bármely formában nyújtott
étkeztetés – területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, étrendre vonatkozóan,
tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel,
(2) Az Ehi. 4. § (5) bekezdés c) pont cd) alpontjának helyébe a következı rendelkezés lép:
(Az élelmezés- és táplálkozásegészségügy keretében az egészségügyi államigazgatási szerv
egyes élelmiszerekkel kapcsolatosan)
„cd) ellátja a technológiai segédanyagokkal, az élelmiszeriparban felhasznált mosó- és
fertıtlenítıszerekkel, az élelmiszert elıállító, feldolgozó-, csomagoló-, tároló- és forgalomba
hozó helyek engedélyezésével összefüggı, jogszabályban meghatározott feladatokat;”
cd) ellátja a technológiai segédanyagokkal, élelmiszer-csomagolóanyagokkal,
élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fertıtlenítıszerekkel, az élelmiszert elıállító,
feldolgozó-, csomagoló-, tároló- és forgalomba hozó helyek engedélyezésével összefüggı,
külön jogszabály szerinti feladatokat;
2. § (1) Az Ehi. 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai
körében)
„e) engedélyezi – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az egészségügyi szolgáltató
tevékenységének végzését, ellenırzi a tevékenységet, valamint nyilvántartást vezet az
egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeirıl, az általuk
végezhetı, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhetı egyes
tevékenységrıl, továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mőködési
engedélyekrıl;”
e)40 engedélyezi – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az egészségügyi szolgáltató
tevékenységének végzését, ellenırzi a tevékenységet és nyilvántartja az engedélyeket;
(2) Az Ehi. 6. §-a a következı (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilvántartás a (4) bekezdés a) pont ac) alpontja és b)–
d) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül.
(4) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az egészségügyi szolgáltató:
aa) cégnevét,
ab) cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartásba vétele számát, egyéni vállalkozó esetén
nyilvántartásba vétele számát,
ac) a nyilvántartó rendszer által meghatározott egyedi azonosító számát,
b) a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló
telephelyére vonatkozó adatokat:
ba) helységnév,
bb) utca, házszám,
bc) postai irányítószám,

c) az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:
ca) az engedélyezett egészségügyi szakmákat a hozzájuk tartozó kóddal, és az ellátási forma
megnevezését a hozzá tartozó kóddal,
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cb) a közszolgáltatásban való részvételének tényét,
cc) az engedélyezett egészségügyi szakma miniszteri rendeletben megállapított
progresszivitási szintjét,
cd) az engedélyezett tevékenységek körét, amennyiben a mőködési engedély a szakmán belül
csak egyes tevékenységek nyújtására került kiadásra,
ce) a szervezeti egység engedélyezı hatóság által kiadott egyedi azonosítóját, valamint
megnevezését,
cf) az engedélyezı hatóság megnevezését,
cg) a mőködési engedély keltét, számát,
ch) a mőködés bármely korlátozásával kapcsolatos adatot,
ci) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások körében a szervezeti egység által nyújtott
szolgáltatás jellegére figyelemmel a szervezeti egységben engedélyezett szakmákhoz tartozó
kapacitásadatokat,
cj) a c) pont ca) alpont szerinti szakmák szünetelését, a szünetelés kezdı és befejezı idıpontja
szerint,
ck) a járóbeteg-szakellátásban és az alapellátásban a heti rendelési idıt, az alapellátásban a
rendelkezésre állási idıt napi bontásban, valamint a helyettesítésre vonatkozó adatokat,
cl) a szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függıen az ügyeleti részvételt,
készenléti rendszerben való részvétel tényét,
d) a gyógyászati segédeszközök forgalmazásával, javításával, illetve kölcsönzésével
foglalkozó szolgáltatók vonatkozásában a szolgáltató heti nyitvatartási rendjét, valamint
annak megjelölését, hogy a szolgáltató – jogszabályban meghatározottak szerint –
sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított gyógyászati
segédeszközt forgalmaz, javít, illetve kölcsönöz.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok a szolgáltató azonosítójához rendelten
szerepelnek a nyilvántartásban.
(6) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba történı bejegyzésre, valamint az onnan való
törlésre irányuló eljárás során a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, valamint az ügyfél
nyilatkozatát használhatja fel.”
3. § Az Ehi. a következı 7. §-sal egészül ki:
„7. § (1) Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdıkben a
vízzel közvetlenül érintkezı anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt
technológiák alkalmazására kiadott engedélyekrıl az egészségügyi államigazgatási szerv
nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) az alkalmazási engedély számát,
b) az engedélyes nevét,
c) az engedélyezett termék, technológia megjelölését, valamint
d) az alkalmazási engedélyben megadott alkalmazási feltételeket.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatok
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül.”
4. § (1) Az Ehi. 13/A. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy)

„e) a kozmetikai termékek gyártására, egészségkárosítás nélküli alkalmazhatóságára,
forgalomba hozatalára, forgalmazására,”
(vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab
ki.)
e) a kozmetikai termékek, a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, az étrend-kiegészítık,
a vitaminokkal, ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerek, a
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal ellátott élelmiszerek
meghatározott táplálkozási célnak való megfelelésére, táplálkozás-élettani hatású
összetevıjének egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, alkalmazhatóságára,
forgalomba hozatalára, forgalmazására,
(2) Az Ehi. 13/A. § (1) bekezdése a következı k) ponttal egészül ki:
(Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy)
„k) a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, az étrend-kiegészítık, a vitaminokkal, ásványi
anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerek, a tápanyag-összetételre és
egészségre vonatkozó állításokkal ellátott élelmiszerek meghatározott táplálkozási célnak való
megfelelésre, táplálkozási-élettani hatású összetevıjének egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságára, alkalmazhatóságára, forgalomba hozatalára, forgalmazására”
(vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab
ki.)
(3) Az Ehi. 13/A. §-a a következı (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi
államigazgatási szerv által kiadott engedély elıírásait az engedély jogosultja nem tartja be.”
5. § Az Ehi. a következı 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv jogerıs határozata alapján jogosított
ügyfél helyébe jogutódja léphet.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv fellebbezéssel megtámadható döntései ellen
fellebbezni indokolással ellátva lehet.
(3) A Ket. 114. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérıen, a Ket. 114. § (1) bekezdése szerinti
eljárás lefolytatására az egészségügyi államigazgatási szerv a döntés közlésétıl számított
három éven belül jogosult.
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv döntése a Ket. 139. § (1) bekezdése alapján
külföldön is végrehajtható.”
6. § Az Ehi. 15. § (12) bekezdése a következı e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„e) a kozmetikai termékek
ea) gyártására,
eb) mikrobiológiai tisztasági követelményeire,
ec) használata során felmerülı nemkívánatos hatásokat értékelı méregellenırzı központ
feladataira, valamint a méregellenırzı központnak megtett bejelentésekkel kapcsolatos
követelményekre,
ed) piacfelügyeleti ellenırzésére kijelölt szervek feladatkörének megosztására
vonatkozó szabályokat.”
7. § Az Ehi. 13/A. § (11) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény hirdetményi közlésre vonatkozó szabályait” szövegrész
helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) hirdetményi közlésre vonatkozó szabályait” szöveg
lép.

8. § Hatályát veszti az Ehi. 4. § (5) bekezdés a) pontjában az „a gyermekjátékokban,”
szövegrész.

2. A magzati élet védelmérıl szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása
9. § A magzati élet védelmérıl szóló 1992. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Mgtv.)
16/A. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelıs miniszter, hogy a várandósgondozás
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”
10. § Hatályát veszti az Mgtv. 3. § (3) bekezdése.
(3) A terhesség a 20. hetéig — a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hetéig —
szakítható meg, ha a magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószínősége az 50%-ot eléri.

3. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl
szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása
11. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl
szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 4. § (2) bekezdése a következı zs)
ponttal egészül ki:
[Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl –
törvényben meghatározott esetekben – az alábbi célból lehet kezelni:]
„zs) az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok
érvényesítése.”
12. § Az Eüak. 14/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése esetén a vényen fel kell
tüntetni)
„a) az érintett nevét, lakcímét, születési dátumát,”
a)57 az érintett nevét, lakcímét, születési évét, tizenkét éven aluli gyermek esetén születésének
évét és hónapját,
13. § Az Eüak. 16/A. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti célból történı adatkezelés érdekében a szőrıvizsgálatot végzı
egészségügyi szolgáltatók a szőrıvizsgálaton részt vett személyek személyazonosító adatait és
a szőrıvizsgálatra vonatkozó egészségügyi adatait, valamint a szőrıvizsgálat idıpontját
továbbítják az egészségügyi államigazgatási szerv részére.”
14. § Az Eüak. a 19. §-t követıen a következı címmel és 19/A. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok
érvényesítése céljából történı adatkezelés
19/A. § (1) A határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése
érdekében kijelölt nemzeti kapcsolattartó szerv a 4. § (2) bekezdés zs) pontja szerinti célból –
a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való jogokkal kapcsolatos, a nemzeti kapcsolattartó
szerv feladatairól szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás megadásáig –
kezelheti az érintett nevét, nemét, születési idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, TAJszámát, valamint azon egészségügyi adatait, amelyek az érintett határon átnyúló egészségügyi
ellátáshoz kapcsolódó jogainak érvényesítéséhez szükségesek.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt adatokat a 4. § (2) bekezdés zs) pontjában meghatározott
célból a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében
kijelölt nemzeti kapcsolattartó szerv – az egészségügyi ellátás igénybevételének elısegítése
céljából – továbbíthatja az egészségügyi államigazgatási szerv, illetve az egészségbiztosítási
szerv részére.
(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv a (2) bekezdés
szerinti célból az egészségügyi ellátás megszervezéséig kezelheti az érintett (1) bekezdés
szerinti adatait.”
15. § Az Eüak. II. fejezete a következı alcímmel egészül ki:
„Központi implantátumregiszter
22/B. § (1) Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1) bekezdése szerinti
adatokat tartalmazó nyilvántartás adatainak az implantátum beültetésével, kivételével és
cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintett további gyógykezelése, egészségi
állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, valamint a beültethetı
orvostechnikai eszközök megfelelıségének ellenırzése céljából vezetett központi
implantátumregiszter részére történı továbbítását követıen a központi implantátumregisztert

mőködtetı egészségbiztosítási szerv a személyazonosító adatok tekintetében kapcsolati kódot
képez. A kapcsolati kódot az egészségbiztosítási szerv minden személyazonosító adat
tekintetében azonos kódképzési módszer alapján hozza létre úgy, hogy az a személyes
adatokra történı visszafejtést ne tegye lehetıvé és ugyanazon beteg tekintetében valamennyi
adattovábbítás – függetlenül a beavatkozást végzı egészségügyi szolgáltatótól – azonos
kapcsolati kódhoz kapcsolódjon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kapcsolati kódot az egészségbiztosítási szerv az általa
mőködtetett informatikai alkalmazás útján megküldi a nyilvántartást vezetı egészségügyi
szolgáltatónak. A kapcsolati kódot fel kell tüntetni az egészségügyi dokumentációban.
(3) Az egészségbiztosítási szerv a központi implantátumregiszterben tárolt adatokról
kapcsolati kóddal ellátva, kérelemre 8 napon belül, illetve ha az implantátumot viselı
személyek egészségének védelme érdekében szükséges, haladéktalanul, elektronikus úton
tájékoztatást nyújt
a) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv,
b) az egészségügyi államigazgatási szerv,
c) a szakmai minıségértékelésért felelıs szerv
részére.
(4) Az egészségügyi szolgáltatónak a betegdokumentációban feltüntetett kapcsolati kódot
tartalmazó kérelemére az egészségbiztosítási szerv a központi implantátumregiszterben tárolt
adatokról kapcsolati kóddal ellátva haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatást nyújt az
egészségügyi szolgáltató által kezelt személyen korábban végzett, implantátumot érintı
beavatkozással kapcsolatban.
(5) Ha az implantátumot viselı személy tekintetében sürgıs szükség vagy veszélyeztetı
állapot megelızése vagy elhárítása érdekében szükséges és a legutolsó, implantációval
kapcsolatos ellátást végzı egészségügyi szolgáltató jogutód nélkül megszőnt vagy az
egészségügyi dokumentáció nem vagy jelentıs késedelemmel szerezhetı be, az
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv
megismerheti az Eütv. 101/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat annak érdekében,
hogy az érintettel kapcsolatba lépjen és tájékoztassa az egészsége védelmében szükséges
teendıkrıl.
(6) A központi implantátumregiszterben tárolt adatokat az érintettre vonatkozó utolsó
adattovábbítástól számított 50 év elteltével törölni kell.”
16. § (1) Az Eüak. 23. § (1) bekezdése a következı h) ponttal egészül ki:
[A következı szervek írásbeli megkeresésére a kezelést végzı orvos az érintett egészségügyi és
a megkeresı szerv által törvény alapján kezelhetı, az azonosításhoz szükséges
személyazonosító adatait átadja a megkeresı szervnek. A megkeresésben a 4. § (4)
bekezdésének megfelelıen fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és
személyazonosító adatokat. A megkeresı szervek a következık lehetnek:]
„h) halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végzı orvos.”
(2) Az Eüak. 23. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az egészségügyi adatokra a halottvizsgálat során soron kívül van szükség,
a) büntetıügyben a nyomozó hatóság, valamint az ügyészség halaszthatatlan nyomozási
cselekmény keretében,
b) a rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárás során a bőncselekményre utaló adat
kizárása érdekében az eljáró hatóság
az (1) bekezdés szerinti megkeresést rövid úton is elıterjesztheti, a kezelıorvos a megkeresést
soron kívül teljesíti.”
17. § (1) Az Eüak. 38. § (2) bekezdése a következı k) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„k) a térségi betegút-szervezésért felelıs szerv által a 4. § (2) bekezdés w) pontja szerinti
célból, a 19. § (1) bekezdése szerint kezelt egészségügyi adatok körének meghatározására, az
adatok átadására, továbbítására vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) Az Eüak. 38. §-a a következı (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ez a törvény a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok
érvényesítésérıl szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(6) Ez a törvény a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének
megkönnyítésére irányuló intézkedésekrıl szóló 2012. december 20-ai 2012/52/EU bizottsági
végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
18. § (1) Az Eüak.
a) 18. § (1) bekezdésében a „ , TAJ számmal összekapcsolt egészségügyi adatok” szövegrész
helyébe „egészségügyi adatok, valamint – más személyazonosító adattal történı
összekapcsolás nélkül – az ahhoz kapcsolódó TAJ szám, nem, születési dátum és postai
irányítószám”,
b) 18. § (2) bekezdésében az „az azonos TAJ számhoz” szövegrész helyébe az „az (1)
bekezdés szerinti, azonos érintettre vonatkozó személyazonosító adatokhoz”,
c) 18. § (3) bekezdésében a „TAJ számot” szövegrész helyébe a „személyazonosító adatokat”,
d) 18. § (4) bekezdésében a „TAJ számmal” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti
személyazonosító adattal”
szöveg lép.
(2) Az Eüak. 18/A. §-ában a „TAJ számát és születési dátumát” szövegrész helyébe a „TAJ
számát, nemét, születési dátumát és postai irányítószámát” szöveg lép.
(3) Az Eüak. 38. § (2) bekezdés e) pontjában a „feldolgozására és bejelentésére” szövegrész
helyébe a „feldolgozására, bejelentésére és közzétételére” szöveg lép.
19. § Hatályát veszti az Eüak. 18. § (5) bekezdés második mondata.
(5) A 4. § (2) bekezdés x) pontja szerinti célból egyedi ügy kivizsgálása érdekében a
minıségértékelésért felelıs szerv, az ügy kivizsgálásának lezárását követı 5 évig kezelheti az
érintett egészségügyi adatait, valamint az érintett TAJ számát, nemét, születési dátumát és
postai irányítószámát. Az érintett TAJ száma más személyazonosító adatokkal történı
összekapcsolás nélkül kezelendı.

4. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
20. § A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a
továbbiakban: Ebtv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) E törvény hatálya
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint
biztosított, továbbá egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, valamint baleseti ellátásra és
szerzıdés alapján egyes egészségbiztosítási ellátásokra jogosult személyekre,
b) az e törvény szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe vevı uniós betegre,
c) a Tbj. szerint társadalombiztosítási járulékot fizetı személyekre és szervezetekre,
d) az egészségbiztosítási ellátások teljesítésében szerzıdés alapján részt vevı szolgáltatókra,
e) az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott ellátásokra
terjed ki.”
A törvény hatálya
Ebtv. 1. § (1) A törvény hatálya
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint
biztosított, továbbá egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, valamint baleseti ellátásra és
szerzıdés alapján egyes egészségbiztosítási ellátásokra jogosult személyekre,3
b) a Tbj. szerint társadalombiztosítási járulékot fizetı személyekre és szervezetekre,
c) az egészségbiztosítási ellátások teljesítésében szerzıdés alapján részt vevı szolgáltatókra,
d)4 az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott ellátásokra
terjed ki.
21. § (1) Az Ebtv. 5/B. §-a a következı q)–s) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„q) EGT tagállam: az Európai Unió tagállama, az Európai Gazdasági Térségrıl szóló
megállapodásban részes állam, valamint az az állam, amelynek állampolgára a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény szerint EGT állampolgárnak minısül,
r) uniós beteg: az 1. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó személyek kivételével:
ra) a magyar állampolgár és az Európai Unió más tagállamának állampolgára,
rb) a 8/A. § (1) bekezdése szerinti uniós rendeletek értelmében biztosított személy, valamint
családtagja és túlélı hozzátartozója,
rc) az Európai Unió más tagállamában egészségügyi ellátásra jogosult személy,
amennyiben Magyarországon egészségügyi szolgáltatást nem az uniós rendeletek szabályai
szerint vesz igénybe,
s) határon átnyúló egészségügyi ellátás: a tartós ápolási-gondozási egészségügyi
szolgáltatások, a szervátültetés céljából történı szervelosztás és szervhez jutás, továbbá a
fertızı betegségek elleni közfinanszírozott oltási programok kivételével:
sa) a Magyarországon vagy magyar egészségügyi szolgáltató által uniós betegnek nyújtott
egészségügyi szolgáltatás, vagy
sb) a biztosított által – ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra
jogosultakat – az Európai Unió más tagállamában vagy az ott letelepedett szolgáltatónál
igénybevett egészségügyi ellátás, amelyet a biztosított nem az uniós rendeletek alapján vesz
igénybe.”
(2) Az Ebtv. 5/B. §-a a következı t) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„t) jövedelem: az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének kiszámításánál az e
törvényben meghatározott idıszakban a biztosított által elért, a Tbj. 19. § (3) bekezdése
szerint fizetendı pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képezı jövedelem.”
22. § Az Ebtv. „Egészségbiztosítási ellátásra jogosultak” alcíme a következı 8/B. §-sal
egészül ki:
„8/B. § (1) Az 5/B. § s) pont sa) alpontja szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátás
keretében az uniós betegek a II. fejezet 1–3. címében meghatározott egészségügyi
szolgáltatásokra jogosultak.
(2) Ha az uniós beteg a biztosítottal azonos feltételek mellett veszi igénybe az (1)
bekezdésben meghatározott ellátást, akkor a biztosítottal azonos jogállás illeti meg azzal,
hogy
a) az ellátásra irányadó, az igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének
megfelelı összegő térítési díjat, illetve a II. fejezet 2. címe alá tartozó egészségügyi
szolgáltatások esetén bruttó fogyasztói árat fizet, és
b) esetében nincs területi ellátási kötelezettséggel rendelkezı egészségügyi szolgáltató.”
23. § (1) Az Ebtv. 18. §-a a következı (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A beutalóhoz kötött szakellátások esetében az egészségügyi szolgáltató köteles
elfogadni az Európai Unió más tagállamában az uniós beteg részére az arra jogosult
egészségügyi szakember által kiállított beutalót is, kivéve, ha az az egészségügyi szolgáltató
számára nem érthetı vagy nem nyújt elég információt a beteg egészségi állapotáról és az
ennek alapján orvosilag szükséges beavatkozások körérıl.
(2b) A beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében az uniós beteg ellátását nem lehet
megtagadni arra hivatkozva, hogy vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató területi ellátási
kötelezettséggel nem rendelkezik.”
(2) Az Ebtv. 18. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja meg az uniós beteg ellátását, ha a
területi ellátási kötelezettségő feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg fogadása
veszélyezteti. Az elutasítást ilyen esetben írásban meg kell indokolni.”
24. § (1) Az Ebtv. 19/A. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a kérelmet – az egészségügyi technológiák
egészségbiztosítási finanszírozásba történı befogadásának alapelveirıl, feltételrendszerérıl és
részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és
módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány vagy
elektronikus őrlap kitöltésével – papír alapon és elektronikus adathordozón is be kell
nyújtani.”
(2) Az Ebtv. 19/A. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségbiztosítási szerv a technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánosság
biztosítása érdekében – a formai szempontból megfelelı kérelemhez kapcsolódóan –
honlapján közzéteszi:
a) az eljárás megindításától számított 15 napon belül az eljárás megindításáról szóló
hirdetményt, amely tartalmazza
aa) az ügy tárgyát és iktatási számát,
ab) a kérelem típusát és rövid leírását,
ac) a kérelmezı ügyfél nevét, valamint eszköz esetén annak gyártóját,
ad) az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidıt,

b) a kérelem elbírálását követı hónap 5. napjáig a kérelmezıvel való közlésen túl –
tájékoztató jelleggel – az ügyben hozott jogerıs határozat kivonatát, amely tartalmazza az a)
pontban foglaltakon túl a
ba) a kérelem érdemi elbírálására vonatkozó döntést,
bb) a döntéshozatal helyét és idejét,
c) az eljárás során az ügyben kiadott végzések kivonatát, amely tartalmazza az a) pontban
foglaltakon túl a végzés tárgyát és kiadásának rövid indoklását, illetve a végzés keltét.”
25. § Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Az egészségbiztosító – az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek között –
méltányosságból)
„c) támogatást nyújthat a társadalombiztosítási támogatással nem rendelhetı allopátiás
gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszer, gyógyászati segédeszköz árához,”
Méltányosságból igénybe vehetı
egészségügyi szolgáltatások
Ebtv. 26. § (1)375 Az egészségbiztosító – az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek
között – méltányosságból
c)378 a társadalombiztosítási támogatásba még be nem fogadott, támogatással nem rendelhetı
allopátiás gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszer, gyógyászati
segédeszköz árához támogatást nyújthat,
26. § (1) Az Ebtv. 27. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A biztosított egészségügyi szolgáltatást vehet igénybe EGT tagállamban az uniós
rendeletek rendelkezései szerint, valamint az Európai Unió más tagállamában a határon
átnyúló egészségügyi ellátás keretében. Amennyiben a biztosított mind az uniós rendeletek
alapján, mind a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében jogosult egészségügyi
ellátásra, a biztosított eltérı rendelkezése hiányában az uniós rendeleteket kell alkalmazni.”
Külföldön történı gyógykezelés
Ebtv. 27. §393
(3)396 Amennyiben a biztosított az uniós rendeletek óhatálya alá tartozik, EGT tagállam
területén egészségügyi szolgáltatást az uniós rendeletek rendelkezései szerint vehet igénybe.
(2) Az Ebtv. 27. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(6) A határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében, ha a biztosított – ide nem értve a
megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultakat – a II. fejezet 1–3. címében
meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat vesz igénybe, ugyanolyan jogállással
rendelkezik, mintha hasonló helyzetben Magyarországon vett volna igénybe egészségügyi
ellátást. Az egészségbiztosító az ellátás hitelt érdemlıen igazolt tényleges költségét téríti meg
azzal, hogy az egészségbiztosító által fizetendı térítés összege nem haladhatja meg az
igénybevétel idején az ellátásra vonatkozó magyarországi közfinanszírozott ellátás belföldi
költségének mértékét. A biztosított – ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi
szolgáltatásra jogosultakat – ezen egészségügyi szolgáltatások közül csak elızetes engedély
alapján jogosult a külföldi gyógykezelések rendjérıl szóló kormányrendeletben meghatározott
ellátások igénybevételére. Amennyiben a biztosított olyan ellátást kíván igénybe venni, amely
a magyarországi jogszabályok alapján beutalóhoz kötött, a költség megtérítésének további
feltétele, hogy a biztosított az ellátásra rendelkezzen az ellátásra vonatkozó és a
jogszabályoknak megfelelı módon kiállított beutalóval.”
(6)398 Amennyiben a biztosított – ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi
szolgáltatásra jogosultakat – EGT tagállam területén a 11. § (1) bekezdésének b) és c)
pontjaiban, a 12. § (1) bekezdésében és a 13. § a) és b) pontjaiban meghatározott tervezett

ellátást nem az uniós rendeletek alapján vesz igénybe, az egészségbiztosító a felmerült és
igazolt költségeket az igénybevétel idején érvényes belföldi költség, legfeljebb azonban a
tényleges költség mértékének megfelelı összegben megtéríti.
27. § Az Ebtv. 29. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Az 5/B. § s) pont sa) alpontja szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybevevı
személy jogosultságát az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott
dokumentummal igazolja.”
AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSAIRA VALÓ IGÉNY
ÉRVÉNYESÍTÉSE
Ebtv. 29. §420
(3)423 A Közösségi rendelet hatálya alá tartozó személy a Közösségi rendelet szerinti
formanyomtatvány, illetve hatósági igazolvány bemutatása esetén jogosult egészségügyi
szolgáltatás igénybevételére.
28. § Az Ebtv. 30. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) Az egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles a finanszírozási
szerzıdés megkötésérıl, módosításáról, megszőnésérıl a fenntartóját tájékoztatni.”
AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KERETÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
Szerzıdéses kapcsolatok461
Ebtv. 30. §462
(4)468 Az (1) bekezdés szerinti szerzıdés megkötésének, az egészségügyi szolgáltató által
kezdeményezett módosításának, illetve az egészségügyi szolgáltató általi felmondásának – a
31. § (1) bekezdés b)–f) pontjaiban meghatározott esetek kivételével – érvényességi feltétele
az egészségügyi szakellátások esetében az egészségügyi szolgáltató fenntartója általi
jóváhagyás.
29. § (1) Az Ebtv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A 30. § (2)–(3a) bekezdése alapján kötött szerzıdésben meg kell határozni
a) az elszámolási gyakoriságot,
b) az általánostól eltérı vagy jogszabályban nem szabályozott rendelkezéseket.”
Ebtv. 33. § (1)507 A gyógyszer kiszolgáltatójával, gyógyászati segédeszköz forgalmazójával
kötött ártámogatási szerzıdésben meg kell határozni
a) az elszámolási gyakoriságot,
b) az általánostól eltérı vagy jogszabályban nem szabályozott rendelkezéseket.
(2) Az Ebtv. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(A szerzıdés részét képezi)
„c) a kiszolgáltató, a forgalmazó, továbbá a 30. § (3) bekezdés szerinti szervezet, illetve a 30.
§ (3a) bekezdése szerinti gyártó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a társadalombiztosítási
támogatással történı kiszolgáltatás, forgalmazás, javítás és gyártás jogszabályban és
szerzıdésben elıírt feltételeit folyamatosan biztosítja.”
c) a kiszolgáltató, forgalmazó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a társadalombiztosítási
támogatással történı kiszolgáltatás, illetve forgalmazás valamennyi tárgyi, személyi feltételét
folyamatosan biztosítja.
(3) Az Ebtv. 33. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (2) bekezdés b) pontját, a (3) bekezdést, a (4) bekezdés b) pontját és az (5) bekezdést a
30. § (3), illetve (3a) bekezdése szerinti szervezetre, illetve gyártóra is alkalmazni kell.”

30. § Az Ebtv. 35. §-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az egészségbiztosító tévesen utal valamely egészségügyi szolgáltató részére
finanszírozási összeget, jogosult azt a téves utalás megállapításától számított hat hónapon
belül az egészségügyi szolgáltató finanszírozási díjából egy összegben vagy több részletben
levonni.”
31. § Az Ebtv. 36. §-a a következı (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az egészségügyi szolgáltató az ellenırzési eljárás során köteles együttmőködni az
egészségbiztosítóval. Ha az egészségügyi szolgáltató vagy annak közremőködıje az
egészségbiztosító ellenırzése során együttmőködési, illetve adatszolgáltatási
kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget vagy az ellenırzés lefolytatását
akadályozza, akkor az egészségbiztosító jogosult a finanszírozási összeget vagy annak az
ellenırzés tárgyára elkülöníthetı részét mindaddig visszatartani, ameddig az egészségügyi
szolgáltató vagy annak közremőködıje kötelezettségének eleget nem tesz.”
32. § Az Ebtv. 38. §-a a következı (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1)–(3), a (4), a (7) és a (8) bekezdést a 30. § (3), illetve (3a) bekezdése szerinti
szervezetre, illetve gyártóra is alkalmazni kell.”
33. § Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj, a táppénz) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság
kezdı napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet kell figyelembe venni.”
Ebtv. 39/A. §648 (1)649 Az egészségbiztosítási pénzellátás (terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj, a táppénz) összegének megállapításánál jövedelemként azt az összeget
kell figyelembe venni, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére
kötelezett volt.
34. § Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (a terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj, a táppénz) összegének megállapításánál – e törvényben foglalt
kivételekkel – az ellátásra való jogosultság kezdı napján fennálló jogviszonyban elért
jövedelmet kell figyelembe venni.”
35. § Az Ebtv. 42. §-a a következı (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A terhességi-gyermekágyi segély megállapításakor határozatban kell rendelkezni az
ellátás folyósításának idıtartamáról és naptári napi összegérıl.
(3b) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán ismételten benyújtott terhességigyermekágyi segély iránti kérelmet újra elbírálni nem lehet, a terhességi-gyermekágyi segélyt
annak idıtartama alatt a (3a) bekezdés szerinti határozatban megállapított összegben kell
folyósítani.”
36. § Az Ebtv. 42. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„42. § (1) A terhességi-gyermekágyi segély a jövedelem naptári napi átlagának 70%-a.
(2) A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagát a 48. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani.
(3) Ha a biztosított ellátása a (2) bekezdés szerint nem állapítható meg, a terhességigyermekágyi segély naptári napi összegét a jogosultság kezdı napján érvényes minimálbér
kétszerese harmincad részének figyelembevételével kell megállapítani azzal, hogy az ellátás
naptári napi összege a szerzıdés szerinti jövedelem harmincad részét nem haladhatja meg. Ha
azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képezı jövedelme a

minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet, ennek hiányában a szerzıdés
szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.
(4) A terhességi-gyermekágyi segély megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás
folyósításának idıtartamáról és naptári napi összegérıl.
(5) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán benyújtott terhességigyermekágyi segély iránti kérelmet ismételten elbírálni nem lehet, a terhességi-gyermekágyi
segélyt a (4) bekezdés szerinti határozatban megállapított összegben kell tovább folyósítani.
(6) A terhességi-gyermekágyi segély naptári napi összegének megállapítására vonatkozó
részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(7) A terhességi-gyermekágyi segélyre, ha jogszabály eltérı rendelkezést nem tartalmaz, a
táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelıen alkalmazni.”
Ebtv. 42. § (1) A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70%-a.
(2)658 A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagát a 48.
§ (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani.
(3)659 A (2) bekezdésben nem említett biztosított terhességi-gyermekágyi segélyének naptári
napi összegét a jogosultság kezdı napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének
figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási
járulék alapját képezı jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet
kell figyelembe venni.660
(4) A terhességi-gyermekágyi segély naptári napi összegének megállapítására vonatkozó
részletes szabályokat a Kormány állapítja meg.
(5) A terhességi-gyermekágyi segélyre, ha jogszabály eltérı rendelkezést nem tartalmaz, a
táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelıen alkalmazni.
37. § (1) Az Ebtv. 42/D. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a 48. § (2)–(5), (6a)
és (6b) bekezdése szerint kell megállapítani.”
Ebtv. 42/D. §678
(2)680 A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a 48. § (2)–(5)
bekezdése szerint kell megállapítani.
(2) Az Ebtv. 42/D. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás
folyósításának idıtartamáról és naptári napi összegérıl.”
(3) Az Ebtv. 42/D. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A 48. § (2), (3) és (6a) bekezdése alapján maximális összegben megállapított
gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a
tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei idıponttól újra meg kell
állapítani.
(5) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán ismételten benyújtott
gyermekgondozási díj iránti kérelmet újra elbírálni nem lehet, a gyermekgondozási díjat
annak idıtartama alatt a (3) bekezdés szerinti határozatban megállapított összegben kell
folyósítani.”
(4)682 A 48. § (2)–(3) bekezdése alapján maximális összegben megállapított
gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig – hivatalból – felül kell vizsgálni, és
a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei idıponttól újra meg kell
állapítani.

(5)683 Ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermek után és ugyanazon személy számára
ismételten állapítják meg, úgy a díj összege azonos lesz az elsı ízben megállapított, de a (4)
bekezdésben foglaltak szerint korrigált díj összegével.
38. § Az Ebtv. 42/D. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„42/D. § (1) A gyermekgondozási díj a jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, de
legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, azzal, hogy az
ellátás naptári napi összege a szerzıdés szerinti jövedelem harmincad részét nem haladhatja
meg.
(2) A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a 48. § (1)–(6)
bekezdése szerint kell megállapítani.
(3) A 48/A. § (2) bekezdésének alkalmazásakor a folyamatos biztosítási idıt anya esetében a
szülés, egyéb esetben a jogosultság kezdı napjától kell számítani.
(4) A 48. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése alapján maximális összegben megállapított
gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a
tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei idıponttól újra meg kell
állapítani.
(5) A gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás
folyósításának idıtartamáról és naptári napi összegérıl.
(6) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán benyújtott gyermekgondozási díj
iránti kérelmet ismételten elbírálni nem lehet, a gyermekgondozási díjat az (5) bekezdés
szerinti határozatban megállapított összegben kell tovább folyósítani.
(7) Ha a biztosított egyidejőleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyermekgondozási
díjra, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege
egybeszámítás esetén sem haladhatja meg az (1) bekezdésben megállapított legmagasabb
összeget.”
Ebtv. 42/D. §678 (1)679 A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de
legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.
(2)680 A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a 48. § (2)–(5)
bekezdése szerint kell megállapítani.
(3)681
(4)682 A 48. § (2)–(3) bekezdése alapján maximális összegben megállapított
gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig – hivatalból – felül kell vizsgálni, és
a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei idıponttól újra meg kell
állapítani.
(5)683 Ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermek után és ugyanazon személy számára
ismételten állapítják meg, úgy a díj összege azonos lesz az elsı ízben megállapított, de a (4)
bekezdésben foglaltak szerint korrigált díj összegével.
(6)684 Ha a biztosított egyidejőleg fennálló több jogviszony alapján jogosult
gyermekgondozási díjra, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell
számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg az (1) bekezdésben
megállapított legmagasabb összeget.
39. § (1) Az Ebtv. 44. §-a a következı d) ponttal egészül ki:
(Keresıképtelen,)
„d) a szülı a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése idıtartamára abban az
esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvıbeteg-ellátást nyújtó intézményben;”
(2) Az Ebtv. 44. §-a a következı h) ponttal egészül ki:
(Keresıképtelen,)
„h) a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülı,

ha) aki 12 éves, vagy annál idısebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja,
vagy
hb) a 12 éves, vagy annál idısebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése
idıtartamára abban az esetben, ha a szülı a gyermeke mellett tartózkodik a fekvıbeteg ellátást
nyújtó intézményben.”
40. § Az Ebtv. 46. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Az, aki a keresıképtelensége elsı napját közvetlenül megelızı egy évnél rövidebb ideig
volt folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelı ideig
kaphat.”
(3) Az, aki keresıképtelenségét közvetlenül megelızı egy évnél rövidebb ideig volt
folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelı idın át kaphat.
41. § (1) Az Ebtv. 48. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdı napját közvetlenül megelızı naptári
évben elért jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.”
(2) Az Ebtv. 48. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) Ha a biztosított a (2)–(3) bekezdésben (irányadó idıszakban) táppénzalapként
meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, táppénzét – az (5) bekezdésben foglaltak
kivételével – a jogosultság kezdı napján érvényes minimálbér alapulvételével kell
megállapítani, kivéve, ha a szerzıdés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem
éri el. Ez esetben a táppénz alapja a tényleges, ennek hiányában a szerzıdés szerinti
jövedelem.”
(2)706 A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdı napját közvetlenül megelızı naptári
évben elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képezı jövedelem (a továbbiakban:
jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.
(3) Az Ebtv. 48. §-a a következı (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a biztosított a (2)–(3) bekezdésben meghatározott idıszakban nem rendelkezik 180
naptári napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság elsı napját megelızıen van
legalább 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzét a tényleges, ennek hiányában
a szerzıdés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.
(6b) Ha a biztosított a (2)–(3) bekezdésben meghatározott idıszakban nem rendelkezik 180
naptári napi jövedelemmel, és a táppénzre való jogosultság elsı napját megelızıen nincs
legalább 180 naptári napi folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzét a jogosultság kezdı
napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges vagy a
szerzıdés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a
tényleges, ennek hiányában a szerzıdés szerinti jövedelem.”
(4) Az Ebtv. 48. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(8) A táppénz összege a figyelembe vehetı jövedelem naptári napi átlagának
a) hatvan százaléka folyamatos, legalább kétévi biztosítási idı esetében,
b) ötven százaléka
ba) az a) pont szerintinél rövidebb folyamatos biztosítási idı esetében,
bb) a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, valamint
bc) a 44. § d) pontjában meghatározott esetben,
azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdı napján
érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét.”
(8)712 A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idı esetében a figyelembe
vehetı jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idı
esetében vagy a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt ötven százaléka, azzal, hogy a

táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdı napján érvényes
minimálbér 200 százalékának harmincad részét.
42. § Az Ebtv. 48. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„48. § (1) Ha a biztosítási idı a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos, a táppénz összegét a
táppénzre jogosultság kezdınapját közvetlenül megelızı naptári év elsı napjától a
jogosultság kezdı napját közvetlenül megelızı harmadik hónap utolsó napjáig terjedı
idıszakban, az idıszak utolsó napjához idıben legközelebb esı azon 180 naptári napi
jövedelme alapján kell megállapítani, mely napokon a biztosított jövedelemmel rendelkezett.
A folyamatos biztosítási idı megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást
megelızı jövedelmet nem lehet figyelembe venni.
(2) Ha a biztosított az (1) bekezdésben meghatározott idıszakban nem rendelkezik 180
naptári napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság elsı napját megelızıen van
legalább 180 nap 48/A. § (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzét
a tényleges, ennek hiányában a szerzıdés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.
(3) Ha a biztosított az (1) bekezdésben meghatározott idıszakban nem rendelkezik 180 napi
jövedelemmel, és a táppénzre való jogosultság elsı napját megelızıen nincs legalább 180 nap
48/A. § (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzét a jogosultság
kezdı napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges
vagy a szerzıdés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a
tényleges, ennek hiányában a szerzıdés szerinti jövedelem.
(4) Ha a biztosított az (1) bekezdésben meghatározott idıszakban legalább 120 naptári napi
jövedelemmel rendelkezik, azonban a táppénzre való jogosultság elsı napját megelızıen
nincs legalább 180 nap 48/A. § (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási jogviszonya,
akkor a táppénz naptári napi átlagát a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell
megállapítani.
(5) Ha a biztosított rendelkezik 180 nap 48/A. § (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási
idıvel, azonban a biztosítási jogviszony késıbb kezdıdik, mint a táppénzre való jogosultság
elsı napját közvetlenül megelızı harmadik hónap utolsó napja, a táppénz naptári napi átlagát
a szerzıdés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani.
(6) Ha biztosított a táppénzre jogosultság kezdı napját közvetlenül megelızı harmadik hónap
utolsó napjától, a táppénzre jogosultságot közvetlenül megelızı év elsı napjáig terjedı
idıszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert táppénzben, terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban – kivéve a méltányosságból megállapított
ellátásokat – részesült, a táppénz naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját
képezı összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a minimálbér összegénél
kedvezıbb.
(7) A táppénz alapjaként figyelembe vehetı jövedelem naptári napi átlagának kiszámítására
vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(8) A táppénz összege a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos, legalább kétévi biztosítási
idı esetében a figyelembe vehetı jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, ennél
rövidebb biztosítási idı esetében, a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, valamint a
44. §. d) pontjában meghatározott esetben ötven százaléka azzal, hogy a táppénz egy napra
járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdı napján érvényes szerzıdés szerinti
jövedelem, de legfeljebb a minimálbér 200 százalékának harmincad részét.”
Ebtv. 48. § (1)705
(2)706 A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdı napját közvetlenül megelızı naptári
évben elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képezı jövedelem (a továbbiakban:
jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.

(3)707 Ha a biztosított a (2) bekezdésben megjelölt idıtartam alatt nem rendelkezett legalább
180 naptári napi jövedelemmel, a táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdı napját
megelızı 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári
napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezdı napját közvetlenül megelızı naptári
év elsı napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idı folyamatos. A folyamatos
biztosítási idı [46. § (7) bek.] megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást
megelızı jövedelmet nem lehet figyelembe venni.
(4)708 Ha a biztosított a (2)–(3) bekezdésben (irányadó idıszakban) táppénzalapként
meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, táppénzét – az (5) bekezdésben foglaltak
kivételével – a jogosultság kezdı napján érvényes minimálbér alapulvételével kell
megállapítani, kivéve, ha a szerzıdés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem
éri el. Ez esetben a táppénz alapja a szerzıdés szerinti, ennek hiányában a tényleges
jövedelem.
(5)709 Ha a biztosítottnak azért nem volt a (2)–(3) bekezdés szerint figyelembe vehetı
jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban
részesült a táppénz naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képezı összeg
figyelembevételével kell megállapítani, ha az a (4) bekezdés szerint megállapított összegnél
kedvezıbb.
(6) A naptári év folyamán ismételten keresıképtelenné vált biztosított táppénzét a korábbi
táppénzének az alapját képezı kereset napi átlaga alapján kell megállapítani, ha
a) a korábbi keresıképtelensége is az újabb keresıképtelensége elsı napját magában foglaló
naptári évben kezdıdött, és
b)710 a korábbi táppénzét a (2)-(3) bekezdésben foglaltak alapján állapították meg.
(7)711 A táppénz alapjaként figyelembe vehetı, a (2) bekezdésben meghatározott jövedelem
naptári napi átlagának kiszámítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány állapítja
meg.
(8)712 A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idı esetében a figyelembe
vehetı jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idı
esetében vagy a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt ötven százaléka, azzal, hogy a
táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdı napján érvényes
minimálbér 200 százalékának harmincad részét.
43. § Az Ebtv. a következı 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A. § (1) A biztosításban töltött idı akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb
megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás idıtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti
táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási
segély folyósításának az ideje.
(2) A 48. § (6a) és (6b) bekezdése szerinti naptári napi átlag megállapításánál 180 napi
folyamatos biztosításban töltött idıként a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosítási idıket lehet
figyelembe venni. E szabály alkalmazásában a biztosítás akkor tekinthetı folyamatosnak, ha
abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.”
44. § Az Ebtv. 49. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(A gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a korhatár elıtti ellátás, a szolgálati
járandóság, a balettmővészeti életjáradék vagy az átmeneti bányászjáradék mellett munkát
végzı biztosítottra a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy)
„b) a táppénz összegének megállapításánál a biztosítási jogviszonynak az a) pontban
meghatározott idıtartama alatt a 39/A. § (1) bekezdés szerint elért, biztosítási jogviszonyból
származó jövedelmet kell figyelembe venni a 48. §-ban foglaltak szerint.”

Ebtv. 49. §736 (1)737 A gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a korhatár elıtti ellátás, a
szolgálati járandóság, a balettmővészeti életjáradék vagy az átmeneti bányászjáradék mellett
munkát végzı biztosítottra a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy
b)739 a táppénz összegének megállapításánál a biztosítási jogviszonynak az a) pontban
meghatározott idıtartam alatt elért, biztosítási jogviszonyból származó pénzbeli
egészségbiztosítási járulék alapját képezı jövedelmet kell figyelembe venni a 48. §-ban
foglaltak szerint.
45. § Az Ebtv. 50. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gyermek betegségére tekintettel az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl, a 44. § h)
pontja szerinti keresıképtelen biztosított részére az egészségbiztosítási szerv méltányosságból
megállapíthat gyermekápolási táppénzt.”
46. § (1) Az Ebtv. 55. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás
megszőnését követı legkésıbb harmadik napon üzemi baleset következtében
keresıképtelenné válik.”
Baleseti táppénz
Ebtv. 55. § (1)771 Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás
megszőnését követı legkésıbb harmadik napon üzemi baleset következtében
keresıképtelenné válik.
(2) Az Ebtv. 55. §-a a következı (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az üzemi baleset bekövetkeztekor egyidejőleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén
a biztosított baleseti táppénzre abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset
éri.
(1b) A biztosított baleseti táppénzre jogosult akkor is, ha ugyanabból a balesetbıl eredıen
ismételten keresıképtelenné válik.”
47. § Az Ebtv 55. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„55. § (1) Baleseti táppénzre jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás
megszőnését követı legkésıbb harmadik napon üzemi baleset következtében
keresıképtelenné válik.
(2) Az üzemi baleset bekövetkeztekor egyidejőleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén a
biztosított baleseti táppénzre abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset éri.
(3) A biztosított baleseti táppénzre jogosult akkor is, ha ugyanabból a balesetbıl eredıen
ismételten keresıképtelenné válik.
(4) Keresıképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggı és gyógykezelést igénylı egészségi
állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud.
(5) A baleseti táppénz – az elızetes biztosítási idıre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül –
egy éven keresztül jár azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható.
(6) Nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetbıl eredıen baleseti
járadékban részesül.
(7) A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál a betegszabadságra vonatkozó
rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(8) A baleseti táppénz összegét a baleseti táppénzre jogosultság kezdı napját közvetlenül
megelızı harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 naptári napi jövedelem
alapján kell megállapítani azzal, hogy a jövedelmet legfeljebb a megelızı naptári év elsı

napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idı a 48/A. § (1) bekezdése szerint
folyamatos. A folyamatos biztosítási idı megszakítása esetén a baleseti táppénz alapjaként a
megszakítást megelızı jövedelmet nem lehet figyelembe venni.
(9) Ha a biztosított a (8) bekezdésben meghatározott idıszakban nem rendelkezik 180 napi
jövedelemmel, baleseti táppénzét a tényleges, ennek hiányában a szerzıdés szerinti jövedelme
alapján kell megállapítani.
(10) A baleseti táppénz összege azonos a (8) és (9) bekezdés alapján számított jövedelem
naptári napi összegével, úti baleset esetén annak kilencven százalékával.”
Baleseti táppénz
Ebtv. 55. § (1)771 Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás
megszőnését követı legkésıbb harmadik napon üzemi baleset következtében
keresıképtelenné válik.
(2) Keresıképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggı és gyógykezelést igénylı egészségi
állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud.
(3) A baleseti táppénz – az elızetes biztosítási idıre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül –
egy éven keresztül jár azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható.
(4)772 Nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetbıl eredıen baleseti
járadékban részesül.
(5)773 A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál a betegszabadságra vonatkozó
rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(6)774 A baleseti táppénz összegét annál a munkáltatónál elért jövedelem alapján kell
megállapítani, ahol az üzemi baleset bekövetkezett, illetıleg ahol az üzemi balesetet
szenvedett személy biztosítási jogviszonya fennáll.
(7)775 A baleseti táppénz összege azonos a baleseti táppénzre való jogosultság kezdı napját
közvetlenül megelızı naptári hónapban végzett munkáért, tevékenységért kifizetett
(elszámolt), a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapját képezı jövedelme naptári
napi összegével, úti baleset esetén annak kilencven százalékával. Ha a biztosított a baleseti
táppénzre való jogosultságot megelızı hónapban nem volt pénzbeli egészségbiztosítási
járulékfizetésre kötelezett, a baleseti táppénz összege a balesetet megelızıen elért tényleges,
annak hiányában a szerzıdés szerinti jövedelmébıl számított naptári napi átlagjövedelem, úti
baleset esetén annak kilencven százaléka.
(8)776 Az egyéni és a társas vállalkozó baleseti táppénzének alapját a táppénzre vonatkozó
rendelkezések szerint kell megállapítani. A baleseti táppénz mértéke az alapját képezı
jövedelem száz százaléka, úti baleset esetén annak kilencven százaléka.
(9)777 Ha a biztosított a (7) bekezdésben említett idıtartam alatt – jövedelem hiányában –
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem fizetett, a baleseti táppénz összege azonos a
szerzıdés szerinti jövedelme naptári napi összegével, úti baleset esetén annak kilencven
százalékával.
48. § Az Ebtv. 61. §-a a következı (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A biztosított írásbeli kérelmére a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a
gyermekgondozási díj folyósítását szüneteltetni kell.”
49. § (1) Az Ebtv. 62. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A táppénz, baleseti táppénz és utazási költségtérítés iránti kérelemben foglaltak
teljesítése esetén, továbbá a terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj
folyósításának szüneteltetésérıl nem kell határozatot hozni.”
Betegség és anyaság esetére járó
pénzbeli ellátások iránti igény

Ebtv. 62. §809
(4)815 A kérelemben foglaltak teljesítése esetén nem kell határozatot hozni.
(2) Az Ebtv. 62. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(6) A terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat havonta egyszer utólag a
tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig, de legkésıbb a bérfizetési napon kell folyósítani.”
(6)817 A terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat havonta utólag kell
folyósítani, a (2) bekezdés a) pontjában említett esetekben a bérfizetési napon, egyéb
esetekben a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig.
50. § Az Ebtv. 63. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„63. § (1) Aki egyidejőleg több biztosítási jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási
járulék fizetésére, a táppénz, a baleseti táppénz vagy a terhességi-gyermekágyi segély iránti
kérelmét a 62. §-ban foglaltak szerint, gyermekgondozási díj iránti kérelmét az
egészségbiztosítónak kell elbírálnia és folyósítania.
(2) A kifizetıhellyel nem rendelkezı munkáltatóknak az igénybejelentéssel kapcsolatos
kötelezettségeit, továbbá a kifizetıhelyeknek a terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz megállapításával, folyósításával és
elszámolásával összefüggı részletes feladatait és eljárási szabályait a Kormány rendeletben
határozza meg.”
Ebtv. 63. § (1)818 Annak, aki egyidejőleg több – biztosítással járó – jogviszonyban kötelezett
egészségbiztosítási járulék fizetésére, a táppénz, illetıleg a terhességi-gyermekágyi segély
vagy a gyermekgondozási díj iránti kérelmét annak a munkáltatónak kell elbírálni és az
ellátást folyósítani, amelyiknél társadalombiztosítási kifizetıhely mőködik. Több –
társadalombiztosítási kifizetıhellyel rendelkezı – munkáltató által történı egyidejő
foglalkoztatás esetén az elbírálás és a folyósítás annál a munkáltatónál történik, ahol a
biztosítási jogviszony elıbb kezdıdött. Amennyiben a biztosítási jogviszonyok ugyanazon a
napon kezdıdnek, a pénzbeli ellátás iránti kérelmet annál a munkáltatónál mőködı
kifizetıhely bírálja el, ahol a biztosított szerzıdés szerinti jövedelme magasabb.
(2)819 A táppénzfolyósítás idıtartamát és a táppénz összegét jogviszonyonként kell
megállapítani.
(3) A kifizetıhellyel nem rendelkezı munkáltatóknak az igénybejelentéssel kapcsolatos
kötelezettségeit, továbbá a kifizetıhelyeknek a terhességi-gyermekágyi segély, a táppénz, a
baleseti táppénz megállapításával, folyósításával és elszámolásával összefüggı részletes
feladatait és eljárási szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
51. § Az Ebtv. 65. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a baleseti táppénzre irányuló kérelem azért nem bírálható el, mert a baleset
üzemiségére vonatkozóan még nem született döntés, a kérelem elbírálására vonatkozó
ügyintézési határidı kezdı napja a baleset üzemiségét megállapító határozat jogerıre
emelkedését követı nap.”
52. § (1) Az Ebtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következı 82/D–E. §-sal egészül ki:
„82/D. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló
2013. évi CXXVII. törvénnyel megállapított 35. § (8) bekezdésében és 36. § (8a)
bekezdésében foglaltakat a folyamatban lévı ügyekben, illetve eljárásokban is alkalmazni
kell.
82/E. § Amennyiben 2010. április 30-a után született gyermek vonatkozásában
gyermekgondozási díjat igényelnek, és a jogosultság megszerzésekor vagy az azt megelızı
két éven belül a jogosult e törvény 2010. április 30-áig hatályos szabályai szerint jogosult volt

gyermekgondozási díjra, akkor a gyermekgondozási díj folyósításának idıtartama a korábbi
gyermekgondozási díjra való jogosultság megszerzését megelızı két évben, valamint a
korábbi gyermekgondozási díj lejártát követıen az e törvény 42/A. § (4) bekezdése szerint
számított, biztosításban töltött napok számával egyezik meg, de nem lehet rövidebb 365
napnál, és legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. A korábbi gyermekgondozási díj
lejártát követıen biztosításban töltött idıbe az új gyermekgondozási díj idıtartamának
kiszámítása vonatkozásában nem számít bele a gyermekgondozási segély, valamint a
terhességi gyermekágyi segély folyósításának idıtartama.”
(2) Az Ebtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következı 82/F. §-sal egészül ki:
„82/F. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
szóló 2013. évi CXXVII. törvénnyel megállapított 39/A. § (1) bekezdést, 42. § (3a) és (3b)
bekezdést, 42/D. § (2)–(5) bekezdést, 48. § (4), (6a) és (6b), valamint (8) bekezdést, 48/A. §-t,
49. § (1) bekezdés b) pontját, 55. § (1)–(1b) bekezdést, 65. § (3a) bekezdést a 2013. július 14ét követıen kezdıdı ellátásra való jogosultság esetében kell alkalmazni, azzal, hogy a 2014.
május 11-ét megelızıen született gyermekekre tekintettel igényelt és megállapított terhességigyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a
2013. július 15-ét megelızıen hatályos szabályok alapján járna.
(2) A 2013. július 15-ét megelızıen megállapított terhességi-gyermekágyi segély és
gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a megállapításkor hatályos szabályok
alapján megállapított összegben kell továbbfolyósítani. A jogosultság fennállásának
idıtartama alatt az ellátás összegét ismételten megállapítani nem lehet.”
53. § Az Ebtv. a következı 82/G. §-sal egészül ki:
„82/G. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
szóló 2013. évi CXXVII. törvénnyel megállapított 39/A. § (1) bekezdést, 42. §-t, 42/D. §-t,
48. §-t, 55. §-t, 63. §-t a 2014. december 31-ét követıen kezdıdı ellátásra való jogosultság
esetében kell alkalmazni.
(2) A 2015. január 1-jét megelızıen megállapított terhességi-gyermekágyi segély és
gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a megállapításkor hatályos jogszabály
alapján megállapított összegben kell továbbfolyósítani. A jogosultság fennállásának
idıtartama alatt az ellátás összegét ismételten megállapítani nem lehet.”
54. § (1) Az Ebtv. 83. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„d) a külföldön történı gyógykezelés feltételeinek és elszámolási rendjének, valamint az
elızetes engedélyhez kötött határon átnyúló egészségügyi ellátások körének és igénybevételi
rendjének,”
(meghatározására.)
d) a külföldön történı gyógykezelés feltételeinek és elszámolási rendjének,1000
(2) Az Ebtv. 83. § (6) bekezdése a következı j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelıs miniszter, hogy rendeletben határozza
meg)
„j) a társadalombiztosítási támogatás alapját képezı javítási díj számításánál
figyelembeveendı rezsi óradíj összegét.”
55. § Az Ebtv. a következı 83/D. §-sal egészül ki:
„83/D. § Ez a törvény a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok
érvényesítésérıl szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

56. § Az Ebtv.
a) 26. § (4) bekezdés c) pontjában az „az 1000” szövegrész helyébe az „a 3000” szöveg,
Méltányosságból igénybe vehetı
egészségügyi szolgáltatások
Ebtv. 26. § (1)375 Az egészségbiztosító – az E. Alap költségvetésében meghatározott
keretek között – méltányosságból
(4)386 Nem nyújtható az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás
c)389 az 1000 forint havi terápiás költséget el nem érı készítményekre.
b) 27. § (1) bekezdésében az „az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), illetve az
Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerzıdés alapján az EGT
tagállamával azonos jogállást élvezı állam (a továbbiakban: EGT tagállam)” szövegrész
helyébe az „EGT tagállam” szöveg,
c) 29. § (8) bekezdésében az „a Közösségi rendelet hatálya alá tartozó külföldi” szövegrész
helyébe az „az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy” szöveg,
d) 29. § (8) bekezdésében az „a Közösségi rendeletben” szövegrészek helyébe az „az uniós
rendeletekben” szöveg,
e) 35. § (4) bekezdésében a „finanszírozási elıleget” szövegrész helyébe a „mőködési
költségelıleget” szöveg,
f) 38. § (1) bekezdésében a „forgalmazásának” szövegrész helyébe a „forgalmazásának,
javításának, illetve gyártásának” szöveg,
g) 38. § (6) bekezdésében a „gyógyászati segédeszköz-forgalmazás” szövegrész helyébe a
„gyógyászati segédeszköz-forgalmazás, -javítás, illetve -gyártás” szöveg,
h) 40. § (1) bekezdésében a „segély annak jár” szövegrész helyébe a „segélyre jogosult”
szöveg,
i) 44. § e) pontjában az „ápolja” szövegrész helyébe az „otthon ápolja” szöveg,
Táppénz
Ebtv. 44. § Keresıképtelen,
e)695 a szülı, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja és a gyermeket a saját
háztartásában neveli;
j) 46. § (1) bekezdés b)–e) pontjában az „ápolása címén” szövegrész helyébe az „otthoni
ápolása és – a gyermek fekvıbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történı kezelése esetén –
a fekvıbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történı tartózkodás címén” szöveg,
Ebtv. 46. § (1) Táppénz a keresıképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban
b) egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetıleg ápolása címén a gyermek egyéves
koráig;
c) egyévesnél idısebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és
gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át;
d) háromévesnél idısebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és
gyermekenként negyvenkettı, egyedülállónak nyolcvannégy naptári napon át;
e) hatévesnél idısebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és
gyermekenként tizennégy, egyedülállónak huszonnyolc naptári napon át.
k) 48. § (3) bekezdésében a „[46. § (7) bek.]” szövegrész helyébe a „[48/A. § (1) bekezdés]”
szöveg,
l) 48/A. § (2) bekezdésében a „(6a) és (6b)” szövegrész helyébe a „(2)–(5)” szöveg,
m) a 62. § (2) bekezdésében a „folyósítja” szövegrész helyébe az „utólag folyósítja” szöveg
lép.
57. § Hatályát veszti az Ebtv.

a) 46. § (7) bekezdése,
(7)699 A biztosításban töltött idı akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás
nincs. A 30 napi megszakítás idıtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a
terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély
folyósításának az ideje.
b) 49. § (2) bekezdése,
(2)740 Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni arra a saját jogú nyugdíjas
foglalkoztatottra, aki pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.
c) 55. § (6) bekezdése,
(6)774 A baleseti táppénz összegét annál a munkáltatónál elért jövedelem alapján kell
megállapítani, ahol az üzemi baleset bekövetkezett, illetıleg ahol az üzemi balesetet
szenvedett személy biztosítási jogviszonya fennáll.
d) 56. § (1) bekezdése,
Ebtv. 56. § (1) A biztosított baleseti táppénzre abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az
üzemi baleset éri.
e) 56. § (3) bekezdése,
(3) A saját jogú nyugdíj mellett munkát végzı biztosított baleseti táppénzének alapjaként csak
a nyugdíjasként elért és a (2) bekezdésben említett jövedelmet lehet figyelembe venni.
f) 56. § (5) bekezdése,
(5)780 Ha a sérült az elsı ízbeni baleseti táppénzre való jogosultság megszőnését követı 180
napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében, abban a jogviszonyában, amelyben a
baleset érte, újból keresıképtelenné válik, a baleseti táppénz összege a korábbinál kevesebb
nem lehet.
g) 61. § (4) bekezdése,
(4)802 Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás tárgyában benyújtott kérelem érdemi elbírálása
tárgyában kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben nem kell határozatot hozni, ha a
hatóság a kérelemnek teljes mértékben helyt ad.
h) 62. § (5) bekezdése,
(5)816 A táppénzt utólag kell folyósítani, a (2) bekezdés a) pontjában említett esetben a
bérfizetési napon.
i) 82/E. §-a.
????

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
58. § Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 33/A. §-a a
következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következı adatok tekintetében minısül
közhitelesnek:
a) a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselıt foglalkoztató szerv feladat- és
hatáskörérıl szóló kormányrendelet szerinti jogvédelmi tanfolyam elvégzését igazoló
tanúsítvány megnevezése, száma, kelte,
b) a továbbképzési kötelezettséggel kapcsolatban az adott naptári évben teljesített
továbbképzési órák száma,
c) a szüneteltetéssel kapcsolatban a szünetelés kezdı és záró napja,
d) a nyilvántartási igazolvány:
da) száma,
db) érvényességével, érvénytelenségével, érvénytelenítésével kapcsolatos bejegyzés,
dc) elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén az igazolvány pótlására vonatkozó
bejegyzés,
e) a nyilvántartás megszőnésének, megszüntetésének idıpontja és jogalapja.”
59. § Az Eütv. 94. § (5) bekezdése a következı e) ponttal egészül ki:
(Mentésnek minısül továbbá)
„e) mentési készenlét térítés ellenében történı ellátása olyan helyszíneken, amelyek az ott
idıszakosan vagy folyamatosan végzett tevékenység jellege alapján – ideértve az építkezést,
mőszaki munkálatok elvégzését – a balesetveszély szempontjából fokozottan kockázatosnak
tekintendık (helyszínbiztosítás).”
60. § (1) Az Eütv. 101/B. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv (e §
tekintetében a továbbiakban: hatóság) bírságot szabhat ki, ha az egészségügyért felelıs
miniszter rendelete szerinti kötelezett megszegi]
„g) az implantátum beültetése, kivétele és cseréje során elıírt nyilvántartással és a Központi
Implantátumregiszterbe történı adattovábbítással,”
(kapcsolatos, az egészségügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott kötelezettségét,
vagy valótlan adat közlésével a hatóságot megtéveszti.)
101/B. §193 (1) Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására
kijelölt szerv (e § tekintetében a továbbiakban: hatóság) bírságot szabhat ki, ha az
egészségügyért felelıs miniszter rendelete szerinti kötelezett megszegi
g) az implantátum beültetése során elıírt nyilvántartással
(2) Az Eütv. 101/B. § (1) bekezdése a következı h) ponttal egészül ki:
[Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv (e §
tekintetében a továbbiakban: hatóság) bírságot szabhat ki, ha az egészségügyért felelıs
miniszter rendelete szerinti kötelezett megszegi]
„h) az orvostechnikai eszközök forgalmazásával és kereskedelmi gyakorlatával”
(kapcsolatos, az egészségügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott kötelezettségét,
vagy valótlan adat közlésével a hatóságot megtéveszti.)
(3) Az Eütv. 101/B. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés g) pontjában foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a bírság összegét
minden egyes olyan implantátum után meg kell állapítani, amely tekintetében a 101/C. §
szerinti nyilvántartásba vétel nem vagy nem az ott meghatározott módon valósult meg.”

61. § Az Eütv. „Orvostechnikai eszközellátás” alcíme a következı 101/C. §-sal egészül ki:
„101/C. § (1) Implantátum beültetésérıl, kivételérıl és cseréjérıl a beavatkozással érintett
személy további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény
gyors elhárítása, valamint a beültethetı orvostechnikai eszközök megfelelıségének
ellenırzése érdekében az egészségügyi szolgáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a
következı adatokat:
a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl
szóló törvényben meghatározott személyazonosító adatok közül a beavatkozással érintett
személy családi és utónevét, születési nevét, születési dátumát, anyja születési nevét,
lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, egyéb elérhetıségét,
b) a beültetés, eltávolítás vagy csere idıpontját,
c) a beültetés, eltávolítás vagy csere okát,
d) a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban
da) az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát – ha rendelkezésre áll – a sorozatszám
megjelölésével,
db) a gyártó nevét,
dc) a forgalmazó nevét, székhelyét, akitıl az implantátumot az egészségügyi szolgáltató
beszerezte,
e) a beültetést végzı orvos nevét, pecsétszámát,
f) a beültetést végzı egészségügyi szolgáltató nevét, mőködési engedélye számát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást az egészségügyi szolgáltató az egészségbiztosítási
szerv által mőködtetett informatikai felület alkalmazásával vezeti. A nyilvántartásba az (1)
bekezdés szerinti adatokat legkésıbb a beavatkozással érintett személy egészségügyi
szolgáltatótól történı elbocsátásának idıpontjáig vagy az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló
kormányrendeletben foglalt finanszírozási jelentéstétel napján kell felvinni.
(3) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatokat az egészségbiztosítási szerv
által mőködtetett informatikai felület alkalmazásával, a (2) bekezdés szerinti adatfelvitellel
egyidejőleg, elektronikusan továbbítja – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérıl és védelmérıl szóló törvényben meghatározottak szerint mőködtetett –
Központi Implantátumregiszter részére.”
62. § Az Eütv. 111. § (2) bekezdése helyébe a következı szöveg lép:
„(2) Az alapnyilvántartás célja a megszerzett szakképesítés közhiteles tanúsítása. Az
alapnyilvántartás a (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles
hatósági nyilvántartásnak minısül.”
Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartása
111. § (1)241 Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásáról szóló miniszteri rendeletben
foglalt egészségügyi szakképesítéseket az oklevél vagy bizonyítvány megszerzését, illetve
magyarországi honosítását vagy elismerését követıen alapnyilvántartásba kell venni.
(2) Az alapnyilvántartás célja a megszerzett szakképesítés közhiteles tanúsítása.
63. § Az Eütv. 112. § (2) bekezdése helyébe a következı szöveg lép:
„(2) A mőködési nyilvántartás célja az egészségügyi dolgozók (4) bekezdés szerinti adatainak
közhiteles tanúsítása. A mőködési nyilvántartás a (4) bekezdés b)–n) pontja szerinti adatok
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül. A mőködési nyilvántartást az
egészségügyi államigazgatási szerv vezeti és e körben jogosult a (4) bekezdés szerinti adatok
kezelésére.”
Az egészségügyi dolgozók mőködési nyilvántartása

112. §247 (1) Azt a személyt, aki az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel, kérelmére
mőködési nyilvántartásba kell venni.
(2) A mőködési nyilvántartás célja az egészségügyi dolgozók (4) bekezdés szerinti adatainak
közhiteles tanúsítása. A mőködési nyilvántartást az egészségügyi államigazgatási szerv vezeti
és e körben jogosult a (4) bekezdés szerinti adatok kezelésére.
64. § (1) Az Eütv. 113. § (3) bekezdése helyébe a következı szöveg lép:
„(3) A mőködési nyilvántartás (1) bekezdés szerinti érvényességi ideje egy alkalommal,
jogszabályban foglalt feltételekkel, az egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon
vagy más EGT tagállamban történı szüneteltetésének idıtartamára, de legfeljebb három évre
meghosszabbítható, a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel.”
(3) A mőködési nyilvántartás egy alkalommal, jogszabályban foglalt feltételekkel, az
egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon vagy az EGT valamely más
tagállamában történı szüneteltetésének idıtartamára, de legfeljebb három évre
meghosszabbítható, a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel.
(2) Az Eütv. 113. §-a a következı (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérıen, ha a nyilvántartott személy
gyermekvállalás miatt szünetelteti az egészségügyi tevékenységet, a mőködési nyilvántartást a
terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély
jogosultsági ideje idıtartamával, de legfeljebb öt évvel lehet meghosszabbítani, jogszabályban
foglaltak szerint.”
65. § (1) Az Eütv. 114. § (1) bekezdése helyébe a következı szöveg lép:
„(1) Az egészségügyi ágazati humánerıforrás nyomon követése, valamint stratégiai
tervezésének elısegítése céljából egységes egészségügyi ágazati humánerıforrás-monitoring
rendszer mőködik, amely ellátja a (2) bekezdésben, valamint a jogszabályban meghatározott
feladatokat.”
Egységes ágazati humánerıforrás-monitoringrendszer281
114. §282 (1) Az egészségügyi ágazati humánerıforrás nyomon követése céljából egységes
egészségügyi ágazati humánerıforrás-monitoringrendszer mőködik, amely ellátja a (2)
bekezdésben, valamint a külön jogszabályban meghatározott feladatokat.
(2) Az Eütv. 114. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti szervnek személyazonosításra alkalmas módon továbbítja]
„aa) a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a mőködési nyilvántartást vezetı szerv,”
aa) a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat a mőködési nyilvántartást vezetı szerv,
(3) Az Eütv. 114. §-a a következı (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az egységes egészségügyi ágazati humánerıforrás-monitoring rendszert mőködtetı
egészségügyi államigazgatási szerv felé az állami foglalkoztatási szerv, a kormányzati
személyügyi szolgáltató, valamint valamennyi, mőködési engedéllyel rendelkezı
egészségügyi szolgáltató köteles megküldeni az egészségügyi dolgozók által betölthetı
álláshelyére – különösen az álláshely betöltési feltételeire –, valamint a foglalkoztatási
igényére vonatkozó adatokat azok keletkezésétıl, illetve változásától számított öt
munkanapon belül, a rendelkezésre álló egészségügyi humánerıforrás legmegfelelıbb
hasznosulása érdekében.”
66. § Az Eütv. 116/A. §-a a következı (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás az (5) bekezdés a) pontjában foglalt, a
szakképzésben részt vevı személyek természetes személyazonosító adatainak kivételével
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül.”

67. § Az Eütv. 117. §-a a következı (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a (6) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában,
valamint b)–e) pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak
minısül.”
68. § Az Eütv. a következı 152/A. §-sal egészül ki:
„152/A. § A települési önkormányzat együttmőködik a lakosságra, közösségekre, családi,
munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket
végzı szervekkel és személyekkel, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezen
tevékenységeket.”
69. § Az Eütv. 155. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állami egészségügyi felsıoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója a
finanszírozási szerzıdés megkötésérıl, módosításáról, megszőnésérıl a fenntartóját és az
egészségügyért felelıs minisztert is tájékoztatja.”
70. § Az Eütv. 174. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az
ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó
részletes szabályokról szóló jogszabályban
a) meghatározott esetben az egészségügyi szolgáltató az adományozott és általa elfogadott
ivarsejteket a felhasználásig fagyasztva tárolja,
b) meghatározottak szerint az ivarsejtek tárolása kizárható vagy idıtartama korlátozható azzal,
hogy a korlátozott idıtartamig tárolható ivarsejteket a tárolási idı lejártát követıen meg kell
semmisíteni.”
174. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az adományozott és általa elfogadott ivarsejteket a
felhasználásig fagyasztva tárolja. A ivarsejtek tárolása külön jogszabályban meghatározottak
szerint kizárható, illetıleg idıtartama korlátozható. A korlátozott idıtartamig tárolható
ivarsejteket a tárolási idı lejártát követıen meg kell semmisíteni.
71. § (1) Az Eütv. 216. §-a a következı e) és f) pontokkal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában)
„e) korai vagy középidıs magzati halál: a 24 hétig vagy annál rövidebb ideig az anya
méhében lévı magzat, ha az anya testétıl történt elválasztás után az élet semmilyen jelét nem
adja; vagy ha a magzat kora nem állapítható meg, és a magzat testtömege az 500 grammot
vagy a testhossza a 30 cm-t nem éri el, ide nem értve azon ikerszülés esetét, ahol legalább az
egyik magzat élve született;
f) baleset: baleset az emberi szervezetet ért olyan külsı hatás, amely a sérült akaratától
függetlenül következik be és halált okoz.”
(2) Az Eütv. 217. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„217. § (1) A halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. A halottvizsgálat
minden olyan körülményre kiterjed, amely a halál
a) bekövetkezése tényének,
b) bekövetkezése módjának (természetes módon bekövetkezett vagy nem természetes halál),
c) okának
megítéléséhez szükséges.
(2) Halálozás esetén – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a Kormány rendeletében
meghatározott tartalmú halottvizsgálati bizonyítványt kell kiállítani.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megállapítására a mentıtiszt vagy a külön
jogszabály szerinti orvos jogosult. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak
megállapítására kizárólag kormányrendeletben meghatározott orvos jogosult.
(4) A halottat, perinatális halál esetén a magzatot, valamint az újszülöttet csak a halál
bekövetkezését megállapító orvosi halottvizsgálat után lehet kórbonctani vizsgálat, eltemetés,
elhamvasztás vagy szerv-, szövetkivétel céljából a halál bekövetkezésének helyérıl
elszállítani.
(5) Korai vagy középidıs magzati halál esetén halottvizsgálatnak nincs helye, ilyen
halálozásról halottvizsgálati bizonyítványt kitölteni nem kell.
(6) Rendkívüli halál esetében szemle során a hatóság halottvizsgálati szaktanácsadót vehet
igénybe, ha a bizonyítási eszközök felkutatásához, megszerzéséhez, összegyőjtéséhez vagy
rögzítéséhez különleges szakismeret szükséges, vagy a hatóság valamilyen – szakértıt nem
igénylı – szakkérdésben felvilágosítást kér.
(7) A halottvizsgálati szaktanácsadókról az egészségügyi államigazgatási szerv névjegyzéket
vezet. A névjegyzék a halottvizsgálati szaktanácsadói jogosultság tekintetében közhiteles
hatósági nyilvántartás. A névjegyzékbe nem kell felvenni azt, aki a Kormány rendelete
alapján a névjegyzékbevétel nélkül is jogosult halottvizsgálati szaktanácsadói tevékenységet
folytatni.
(8) A névjegyzék tartalmazza a halottvizsgálati szaktanácsadó:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) mőködési nyilvántartási számát,
c) lakóhelyét, elérhetıségi címét,
d) egészségügyi szakképesítése megnevezését,
e) munkahelyét, munkahelyének címét, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján
történı egészségügyi tevékenység végzésének helyét,
f) szaktanácsadói névjegyzékbe történı felvételének idıpontját.
(9) A halottvizsgálati szaktanácsadó az adatváltozást követı 15 napon belül köteles
bejelenteni a szaktanácsadói névjegyzéket vezetı egészségügyi államigazgatási szervnek a
névjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást.
(10) A névjegyzéket vezetı egészségügyi államigazgatási szerv a halottvizsgálati
szaktanácsadói névjegyzékben szereplı és az abból törölt szaktanácsadó nyilvántartott adatait
a halottvizsgálati eljárások zavartalan lefolytatása, valamint a jogosultság ellenırzése
érdekében kezeli. A névjegyzékbıl történı törlés idıpontjától számított öt év elteltével a
szaktanácsadói névjegyzéket vezetı egészségügyi államigazgatási szerv gondoskodik a
halottvizsgálati szaktanácsadó adatainak törlésérıl.
(11) A halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzékbe a névjegyzéket vezetı egészségügyi
államigazgatási szerv azt veszi fel, aki
a) büntetlen elıélető,
b) nem áll egészségügyi tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás alatt,
c) nem áll büntetıeljárás hatálya alatt, a magánvádas és a pótmagánvádló vádindítványa
alapján indult eljárást kivéve,
d) megfelel a halottvizsgálati szaktanácsadókról, valamint a halottvizsgálati szaktanácsadói
névjegyzékrıl szóló miniszteri rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.
(12) A (11) bekezdés a)–c) pontjaiban szereplı adatokat a névjegyzékbe felvételét kérı a
31/A. § szerint igazolja.”
217. § 510 (1) A halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. A halottvizsgálat
minden olyan körülményre kiterjed, amely a halál
a) bekövetkezése tényének,
b) bekövetkezése módjának (természetes módon bekövetkezett vagy rendkívüli halál),
c) okának

megítéléséhez szükséges.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megállapítására a mentıtiszt vagy a külön
jogszabály szerinti orvos jogosult. Az (1) bekezdés b)–c) pontjában foglaltak megállapítására
kizárólag a külön jogszabály szerinti orvos jogosult.
(3) A halottat, perinatális halál esetén a magzatot, valamint az újszülöttet csak a halál
bekövetkezését megállapító orvosi halottvizsgálat után lehet kórbonctani vizsgálat, eltemetés,
elhamvasztás vagy szerv-, szövetkivétel céljából a halál bekövetkezésének helyérıl
elszállítani.
(4)511

(3) Az Eütv. 218. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„218. § (1) Nem természetes a halál, ha a természetes módon való bekövetkezését a
körülmények kétségessé teszik, így
a) a halál tekintetében bőncselekményre utaló adat merül fel, vagy
b) rendkívüli halálnak minısül, azaz
ba) a halált baleset okozta, vagy a körülmények arra utalnak,
bb) a halált öngyilkosság okozta, vagy a körülmények arra utalnak,
bc) a halál bekövetkezésének elızményei, körülményei ismeretlenek és nem állnak
rendelkezésre olyan adatok, amelyekbıl megalapozottan következtetni lehet a halál
természetes okból történı bekövetkeztére,
bd) fogvatartott elhalálozása esetén.
(2) A személyazonosság megállapításáig a rendkívüli halál esetén követendı eljárást kell
alkalmazni, ha az elhunyt személyazonossága ismeretlen.
(3) Ha a halál oka és körülményei vizsgálatánál bőncselekmény elkövetésének gyanúja merül
fel, a büntetıeljárás szabályai szerint igazságügyi orvosi boncolást kell elrendelni.
(4) Rendkívüli halál esetén rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárást kell lefolytatni,
kormányrendeletben meghatározottak szerint hatósági boncolást kell elrendelni.
(5) A hatósági vagy igazságügyi orvosi boncolás célja a halál okának, bekövetkezése
körülményeinek tisztázása.
(6) Ha a rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárást a hatóság azért szünteti meg, mert
bőncselekményre utaló adatok merültek fel, a hatóság ezen döntése ellen nincs helye
jogorvoslatnak.”
218. § (1)512 Rendkívüli halál esetén – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – hatósági eljárást
kell lefolytatni és az elhunyt hatósági boncolását kell elrendelni.
(2)513 Ha a halál oka és körülményei vizsgálatánál bőncselekmény elkövetésének gyanúja
merül fel, a büntetıeljárás szabályai szerint igazságügyi orvosi boncolást kell elrendelni.
(3)514 A hatósági, illetve az igazságügyi orvosi boncolás célja a halál okának, bekövetkezése
körülményeinek tisztázása.
(4)515 Rendkívüli az a halál, amelynek természetes módon való bekövetkezését a körülmények
kétségessé teszik, így
a) bekövetkezésének körülményei bőncselekmény elkövetésére utalnak,
b) közlekedési vagy foglalkozás körében bekövetkezett baleset okozta vagy annak gyanúja
merül föl,
c) egyéb baleset vagy mérgezés okozta, és a halál bekövetkezésével összefüggésben
szükséges a felelısség vizsgálata,
d) öngyilkosság okozta, vagy a körülmények arra utalnak,
e) az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási
szabályszegésének gyanúja merül föl,

f)516 bekövetkezésének elızményei, körülményei ismeretlenek, vagy nem állnak rendelkezésre
olyan adatok, amelyekbıl megalapozottan következtetni lehetne a halál bekövetkeztének
körülményeire,
g) fogvatartott elhalálozása esetén.
(5)517 A személyazonosság megállapításáig a rendkívüli halál esetén követendı eljárást kell
alkalmazni, ha az elhunyt személyazonossága ismeretlen.
(6)518

72. § Az Eütv. 230. § (3) bekezdése a következı h) ponttal egészül ki:
(A katasztrófa-egészségügyi ellátásra történı felkészülési tevékenység kiterjed)
„h) a szükséggyógyintézetek elhelyezésére alkalmas ingatlanok elızetes kijelölésére.”
73. § Az Eütv. 234. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv a szakértıi tevékenység folytatására engedéllyel
rendelkezı személyekrıl nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szakértıi tevékenység
végzésére jogosult személy nevét, nyilvántartási számát, mőködésének szakterületét, valamint
az érvényességi idejét. A nyilvántartás a szakértıi tevékenység végzésére jogosult személy
nevének kivételével közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül. A nyilvántartásból
kizárólag a szakértıi tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható
adat.”
(4)542 Az egészségügyi államigazgatási szerv a szakértıi tevékenység folytatására engedéllyel
rendelkezı személyekrıl nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szakértıi tevékenység
végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból
kizárólag a szakértıi tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható
adat.
74. § Az Eütv. 242. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„242. § (1) A gyógytényezıkkel, fürdı- és klímagyógyintézetekkel, valamint a
gyógyhelyekkel kapcsolatban kiadott bármely engedély és hozzájárulás egészségügyi
érdekbıl módosítható, visszavonható vagy az engedély vagy hozzájárulás további fenntartása
egészségügyi érdekbıl szükséges intézkedések megtételéhez köthetı.
(2) A gyógyhelyekrıl, a gyógyfürdı- és klímagyógyintézetekrıl, a Magyarországon kitermelt
elismert természetes ásványvizekrıl, gyógyvizekrıl, gyógyiszapokról és az egyéb természetes
gyógytényezıkrıl, valamint a külföldrıl behozott és bejelentett palackozott gyógyvizekrıl az
egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) az engedély számát,
b) az engedélyes nevét, valamint
c) az engedély tárgyát.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül.”
A gyógytényezıkkel, fürdı- és klímagyógyintézetekkel
és gyógyhelyekkel kapcsolatos engedélyek módosítása, visszavonása
242. § A gyógytényezıkkel, fürdı- és klímagyógyintézetekkel, valamint a gyógyhelyekkel
kapcsolatban kiadott bármely engedély és hozzájárulás egészségügyi érdekbıl módosítható
vagy visszavonható, illetıleg az engedély vagy hozzájárulás további fenntartása egészségügyi
érdekbıl szükséges intézkedések megtételéhez köthetı.
75. § Az Eütv. 242/A. §-a a következı (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1b) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül.
(1b) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) az engedély számát,
b) az engedélyes nevét, valamint
c) az engedély tárgyát.
(1c) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való
törlésre irányuló eljárás során a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, valamint az ügyfél
nyilatkozatát használhatja fel.”
76. § Az Eütv. a következı 244/F. §-sal egészül ki:
„244/F. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló
2013. évi CXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 113. § (4a)
bekezdésében foglaltak a Módtv3. hatályba lépésekor érvényes mőködési nyilvántartással
rendelkezı egészségügyi dolgozók esetében is alkalmazandók.”
77. § (1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„q) a halottvizsgálatra, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásra, a nem természetes halál
esetén ellátandó feladatokra, a kórbonctani vizsgálatra, a hatósági és igazságügyi orvosi
boncolásra, a holttest szállítására, tárolására, az ehhez kapcsolódó költségek viselésére, a
halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezetı egészségügyi államigazgatási szerv
kijelölésére, a kihantolásra, valamint a holttest helyreállítására és átadására vonatkozó
szabályokat,”
(rendeletben megállapítsa.)
q)606 a halottvizsgálatra, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásra, a rendkívüli halál esetén
ellátandó feladatokra, a hatósági és igazságügyi orvosi boncolásra, a holttest szállítására,
tárolására, az ehhez kapcsolódó költségek viselésére, valamint a holttest helyreállítására és
átadására vonatkozó szabályokat,
(2) Az Eütv. 247. § (2) bekezdés sz) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„sz) a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében szolgáltatott
élelmiszerekre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elıírásokat, az étkeztetés, étrendtervezés
és a diétás ételkészítés személyi feltételeit, valamint a hatósági ellenırzés szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
sz)670 a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében szolgáltatott
élelmiszerekre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elıírásokat,
(3) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következı h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„h) a halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzékkel összefüggésben
ha) az igazságügyért felelıs miniszterrel egyetértésben a halottvizsgálati szaktanácsadói
névjegyzékbe történı felvételre, valamint az ahhoz szükséges képesítési és szakmai
feltételekre és a névjegyzékbıl való törlésre vonatkozó szabályokat,
hb) az igazságügyért felelıs miniszterrel egyetértésben a halottvizsgálati szaktanácsadó
igénybe vételének, a szaktanácsadói tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a
szaktanácsadói ügyeleti rendszer részletes szabályait,
hc) az adópolitikáért felelıs miniszterrel egyetértésben a névjegyzékbe-vételi eljárás
igazgatási szolgáltatási díjának összegére, befizetésére, visszafizetésére és nyilvántartására
vonatkozó részletes szabályokat,

hd) az igazságügyért felelıs miniszterrel és az államháztartásért felelıs miniszterrel
egyetértésben a halottvizsgálati szaktanácsadó részére fizetendı díjat és a díj megállapítására
vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
(4) Az Eütv. 247. § (6) bekezdése a következı l) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következı uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„l) az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítésérıl.”
78. § Az Eütv.
a) 24. § (3) bekezdés c) pontjában a „betekinteni, valamint azokról” szövegrész helyébe a
„betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy” szöveg,
b) 101/B. § (1) bekezdésében
ba) a „ha az egészségügyért felelıs miniszter rendelete” szövegrész helyébe a „ha e törvény
vagy az egészségügyért felelıs miniszter rendelete”,
bb) az „az egészségügyért felelıs miniszter rendeletében” szövegrész helyébe az „e
törvényben vagy az egészségügyért felelıs miniszter rendeletében”
szöveg,
c) 101/B. § (2) bekezdés a) pontjában az „a) pontja” szövegrész helyébe az „a), g) és h)
pontja” szöveg,
d) 101/B. § (2) bekezdés d) pontjában a „d)–g) pontja” szövegrész helyébe a „d)–f) pontja”
szöveg,
e) 228. § (2) bekezdés a) pontjában a „szükségessé,” szövegrész helyébe a „szükségessé,
valamint az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak
kihirdetésérıl szóló törvény szerinti nemzetközi horderejő közegészségügyi-járványügyi
szükséghelyzet,” szöveg
f) 243. § (5) bekezdés b) pontjában a „rendkívüli” szövegrész helyébe a „nem természetes”
szöveg,
g) 243. § (7) bekezdésében a „haszonszerzésre irányul.” szövegrész helyébe a
„haszonszerzésre irányul, amelyre vonatkozóan az egészségügyi államigazgatási szerv a
kérelmezıt nyilatkoztatja.” szöveg
h) 247. § (1) bekezdés s) pontjában a „szállításának” szövegrész helyébe a „szállításának
(beleértve a szállítójármő telephelyrıl ki- és visszaállását, a holttest szállítójármőbe történı
behelyezését és kivételét, valamint szállítás alatti hőtését is)” szöveg
lép.
79. § Hatályát veszti az Eütv.
a) 49. § (5) bekezdésében az „a szájjal érintkezı gyermekjáték és más használati tárgy,
illetve” szövegrész,
b) 114. § (2) bekezdés a) pontjában az „a)–c), e), g) és j)–l) pontjai” szövegrész,
c) 114. § (2) bekezdés b) és c) pontja,
b) a 112. § (4) bekezdés d) pontjából idegen nyelvenként a nyelvismeret legmagasabb
szintjére és típusára vonatkozó adatokat,
c)284 a 112. § (4) bekezdés f) pontja szerinti adatokat, továbbá az egészségügyi
tevékenységvégzés helyének járás szerinti megjelölését,
d) 153. § (1) bekezdés d) pontja,

d)391 együttmőködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre
irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi
ezeket.
e) 155. § (5) bekezdés g) pontja.
g) az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerzıdése megkötésének, az egészségügyi
szolgáltató által kezdeményezett módosításának, illetve az egészségügyi szolgáltató általi
felmondásának jóváhagyása,

6. Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerekrıl szóló 1998. évi XXV. törvény
módosítása
80. § Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerekrıl szóló 1998. évi XXV. törvény (a
továbbiakban: Gyógysz. tv.) a következı 24. §-sal egészül ki:
„24. § Ez a törvény a 4-metilamfetamin ellenırzési intézkedéseknek történı alávetésérıl szóló
2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.”
81. § A Gyógysz. tv. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény módosítása
82. § Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/C.
§ a) és b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelı)
„a) nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekrıl,
b) regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a körben nyilvántartja az eladó és
a vevı nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló
adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat.”
83. § Az Öotv. a következı 2/D. §-sal egészül ki:
„2/D. § (1) A 2/C. § a) pontja szerinti nyilvántartás a praxis kódja, a praxisjoggal érintett
körzet meghatározása, a praxisjogot engedélyezı határozatot kiadó hatóság megnevezése, az
engedély száma és kelte tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül.
(2) A 2/C. § a) pontja szerinti nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való
törlésre irányuló eljárás során a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, valamint az ügyfél
nyilatkozatát használhatja fel.”
84. § Az Öotv. 3. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a Kormány, hogy)
„ab) a praxiskezelıt kijelölje, valamint feladat- és hatáskörét, továbbá eljárásának szabályait
rendeletben meghatározza,”
85. § Hatályát veszti az Öotv. 3. § (7) bekezdése.

8. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása
86. § A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 23. §-a a
következı (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellátja a CLP 45. cikke szerinti feladatokat.”
87. § A Kbtv. a következı 31/C. §-sal egészül ki:
„31/C. § A biocid termék engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban az egészségügyi
államigazgatási szerv és a szakhatóság az engedélyezési feltételeket egyeztetés alapján
állapítja meg.”
88. § (1) A Kbtv. 34. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f) a biocid anyagok és termékek – ideértve az irtószereket is – elıállításának, forgalomba
hozatalának és felhasználásának, valamint az ezzel összefüggı hatósági eljárásoknak”
(részletes szabályait rendeletben meghatározza.)
(2) A Kbtv. 34. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„h) az egészségügyért felelıs miniszter, hogy az agrárpolitikáért felelıs miniszterrel, valamint
a környezetvédelemért felelıs miniszterrel egyetértésben a biocid termékekben felhasználható
hatóanyagok jegyzékét, a kis kockázattal járó biocid termékek hatóanyagainak jegyzékét, a
hatóanyagokra vonatkozó általános adatok körét, a biocid termékekre vonatkozó közös
alapadatokat, a hatóanyagokra és a biocid termékekre vonatkozó kiegészítı adatokat, valamint
az aktív hatóanyagok és a biocid termékek adatait, továbbá a biocid termékek forgalmazásáról
és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 89. cikke szerinti átmeneti intézkedések körében a biocid anyagok – ideértve a
faanyag-védıszereket, az irtószereket, valamint a fertıtlenítı szereket – elıállításának,
gyártásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának részletes szabályait,”
(rendeletben meghatározza.)
89. § A Kbtv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Ez a törvény a 34. § (3) bekezdés b) és f) pontjában, a 34. § (4) bekezdés a) pont aj)
alpontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott végrehajtási rendeleteivel együtt
a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, 2006. december 18-i, 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérıl és csomagolásáról, a 67/548/EGK
és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl, valamint az
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i, 1272/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, és
c) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i,
528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
90. § Hatályát veszti a Kbtv. 31/B. §-a.

9. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl szóló 2003. évi LXXXIV.
törvény módosítása
91. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 11/A. §-a a következı (6a) bekezdéssel egészül
ki:
„(6a) A gyógyszerész, szakgyógyszerész munkakörben (a továbbiakban együtt: gyógyszerész
munkakörben) foglalkoztatott egészségügyi dolgozó havi alapbére (illetménye) nem lehet
kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolási illetmény és havi 75 820 Ft egyösszegő illetményvagy bérnövelés együttes összege.”
(2) Az Eütev. 11/A. § (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(9) A 17. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel az elsı szakorvosi, szakfogorvosi,
szakgyógyszerészi és klinikai szakpszichológusi szakképzésben részt vevı részére a képzés
ideje alatt, foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül havonta legalább
a) az orvos munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó részére a (4) bekezdés
alapján,
b) a (6) bekezdésben meghatározott munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó
részére a (6) bekezdés alapján és
c) a (6a) bekezdésben meghatározott munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó
részére a (6a) bekezdés alapján
járó bért, illetve illetményt kell folyósítani. Ha a szakképzésben részt vevı foglalkoztatására
heti 36 órát elérı idıben, tartós megbízási szerzıdés alapján vagy vállalkozói jogviszonyban
kerül sor, e rendelkezéseket az egészségügyi dolgozó havi megbízási vagy vállalkozói
díjazására kell alkalmazni.”
92. § Az Eütev. „Munkaviszony és közalkalmazotti jogviszony” alcíme a következı 15/E. §sal egészül ki:
„15/E. § Amennyiben a fekvıbeteg-szakellátó és egyes fekvıbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó
egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévı, valamint azok
100%-os tulajdonában lévı gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési
szervek általi átvételérıl, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezésérıl szóló
2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Átvételi tv.) 7. §-a alapján közalkalmazotti
jogviszonyban továbbfoglalkoztatott személy az Átvételi tv. 7. § (5) bekezdésére tekintettel
jubileumi jutalom iránti igényt érvényesít, a megállapítható jubileumi jutalom összegét
csökkenteni kell azon juttatás összegével, amelyet a foglalkoztatott a gazdasági társaságnál
vagy annak az Átvételi tv. 7. § (5) bekezdése szerinti jogelıdjénél kollektív szerzıdés,
munkaszerzıdés vagy egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás alapján, kifejezetten
huszonöt év, harminc év vagy negyven év jogviszonyban töltött idejére tekintettel kapott (a
továbbiakban e § alkalmazásában: felvett juttatás). Amennyiben a felvett juttatás mértéke eléri
vagy meghaladja a megállapítható jubileumi jutalom összegét, a közalkalmazott részére a
felvett juttatással értékelt jogviszonyban töltött idejére tekintettel jubileumi jutalom nem
állapítható meg.”
93. § Az Eütev. 17. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(7) Az elsı szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és klinikai szakpszichológusi
szakképzésben részt vevı személynek a képzés ideje alatt, önkéntes segítıi jogviszonyban
végzett egészségügyi tevékenysége – a költségtérítéses képzésben részt vevı nem magyar
állampolgár, valamint hontalanként elismert személy kivételével – a képzés megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlatként nem ismerhetı el.”

94. § (1) Az Eütev. a következı 29/B. §-sal egészül ki:
„29/B. § (1) A 2013. szeptember 1-jén alkalmazásban álló, a 11/A. § (4)–(6a) bekezdésében
meghatározott munkakörben foglalkoztatottakat az egészségügyi ágazati elımeneteli rendszer
keretében a 2013. január 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti idıszak tekintetében
visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg a (2)–(13) bekezdésben foglaltak
szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idıszakban a 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott
munkáltatónál a 7. § (2) bekezdés d)–g) pontjában felsorolt jogviszonyban álló, a 11/A. § (4)
bekezdése szerinti orvos munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozót alapbére
(garantált illetménye) és rendszeres pótlékai együttes összegének mértékétıl függıen – nem
rendszeres jövedelemnek minısülı bérelemként – a 4. melléklet szerinti táblázatban szereplı
visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott idıszakban a 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott
munkáltatónál a 7. § (2) bekezdés d)–g) pontjában felsorolt jogviszonyban álló, a 11/A. § (5)
bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozót, egészségügyben dolgozót – nem rendszeres
jövedelemnek minısülı bérelemként – az 5. melléklet szerinti táblázatban szereplı
visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott idıszakban a 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott
munkáltatónál a 7. § (2) bekezdés d)–g) pontjában felsorolt jogviszonyban álló, a 11/A. § (6)
bekezdése szerinti egészségügyi dolgozót – nem rendszeres jövedelemnek minısülı
bérelemként – havi 10 000 Ft összegő visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott idıszakban a 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott
munkáltatónál a 7. § (2) bekezdés d)–g) pontjában felsorolt jogviszonyban álló, a 11/A. § (6a)
bekezdése szerinti gyógyszerész munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozót – nem
rendszeres jövedelemnek minısülı bérelemként – havi 44 385 Ft összegő visszamenıleges
illetmény- vagy bérnövelés illeti meg.
(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés végrehajtásánál
az egészségügyi dolgozó 2013. június havi kinevezés szerinti illetményét, illetve
munkaszerzıdés szerinti alapbérét, valamint rendszeres pótlékai összegét, 2013. június havi
bér hiányában az azt megelızı utolsó teljes havi bért kell figyelembe venni.
(7) Az e § szerinti visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés a foglalkoztatottat a
munkáltató egyoldalú döntése alapján a garantált illetményén vagy alapbérén felül megilletı
juttatás – különösen az illetménykiegészítés – terhére, annak visszavonásával vagy
csökkentésével nem biztosítható.
(8) Részmunkaidı esetén a visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés a munkaidı teljes
munkaidıhöz viszonyított arányában jár.
(9) A (2)–(5) bekezdés szerinti visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés a 2013. január 1je és 2013. augusztus 31-e között a 7. § (2) bekezdés d)–g) pontjában felsorolt jogviszonyban,
bérnövelésre jogosító munkakörben töltött, munkavégzési kötelezettséggel járó idıre –
ideértve az Ebtv. 44. §-a szerinti keresıképtelenséggel járó idıszakokat is – jár. Nem
jogszerzı idıszak a fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, valamint az egész napos
igazolatlan távollét idıtartama. A visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés emiatt kiesı
összegét a tárgyhónapban kiesı munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje
szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában,
100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába be kell számítani a fizetett
munkaszüneti napokat is.
(10) A visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés nem illeti meg azt az egészségügyi
dolgozót, egészségügyben dolgozót, aki a prémiumévek programban vesz részt.
(11) A 2013. január 1-je és 2013. augusztus 31-e között fennállt jogviszony vagy
jogviszonyok esetén a visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés a munkáltatónál vagy

munkáltatóknál a (9) bekezdés szerinti, munkavégzési kötelezettséggel járó, illetmény- vagy
bérnövelésre jogosító munkakörben töltött idıszakra vagy idıszakokra idıarányosan jár.
(12) A visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelést annál a munkáltatónál kell – az
egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó korábbi alkalmazotti jogviszonyára
(jogviszonyaira) is tekintettel – kifizetni, ahol az egészségügyi dolgozó 2013. szeptember 1jén alkalmazásban áll. Az egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó a korábbi,
illetmény- vagy bérnövelésre jogosító jogviszonyainak tartamát, valamint az egyösszegő
illetmény- vagy bérnövelés alapjául szolgáló kereseti adatait 2013. augusztus 15. napjáig
igazolja az ıt 2013. szeptember 1-jén foglalkoztató munkáltatónak. Abban az esetben, ha az
egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó 2013. szeptember 1-jén több munkáltatónál is
jogviszonyban áll, a korábbi illetmény- vagy bérnövelésre jogosító jogviszonyának vagy
jogviszonyainak tartama csak egyszeresen vehetı figyelembe; több korábbi jogviszony
esetében azonban az e jogviszonyokra tekintettel járó bérnövelés különbözı munkáltatóknál is
érvényesíthetı.
(13) A (2)–(5) bekezdés szerinti visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés összegét a 2013.
augusztusi bér (illetmény) kifizetésével egyidejőleg egy összegben kell az egészségügyi
dolgozó, egészségügyben dolgozó részére kifizetni. Amennyiben a munkavállaló a (10)
bekezdés szerinti határidıig kereseti adatait nem igazolja a munkáltatójának, a
visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelést az adatok igazolását követı hónapban, de
legkésıbb 2013. december hónapban kell kifizetni.”
(2) Az Eütev. a következı 29/C. §-sal egészül ki:
„29/C. § (1) A 11/A. §
a) (4) és (5) bekezdésében meghatározott egészségügyi dolgozót az egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvénnyel (a
továbbiakban: Módtv4.) megállapított 1. és 2. melléklet alkalmazásával,
b) (6) és (6a) bekezdésében meghatározott egészségügyi dolgozót a Módtv4. által
megállapított 11/A. § (6) és (6a) bekezdésében meghatározott összeg alkalmazásával
2013. szeptember 1. napjával át kell sorolni, munkaszerzıdését vagy – a Hjt. hatálya alá
tartozók esetében a Hjt. 122. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – illetménymegállapítási
parancsát (határozatát) módosítani kell (a továbbiakban együtt: átsorolás), azzal, hogy 2013.
július 1. és 2013. augusztus 31. között az a) és b) pont szerinti egészségügyi dolgozók e
törvény 2013. június 30. napján hatályos rendelkezései szerint jogosultak a folyamatos
illetmény- vagy bérnövelésre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átsorolás során az egészségügyi dolgozót a 2013. június 30.
napján hatályos rendelkezések alapján megilletı alapbér, garantált illetmény, valamint
rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét legalább a 29/B. § (4) és (5) bekezdésében,
a 4. mellékletben vagy az 5. mellékletben meghatározott összeggel meg kell emelni.
(3) A 11/A. § és a 29/B. § szerinti illetmény- vagy bérnövelést az adó- és járulékváltozások
ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megilletı
kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében nem
kell figyelembe venni.
(4) A 11/A. § és a 29/B. § szerinti bérnövelés az egyes adótörvények és azzal összefüggı
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 460. §-a szerinti elvárt
béremelésként, részkedvezményalap részeként az ott meghatározott adókedvezmény
szempontjából nem vehetı figyelembe.”
95. § Az Eütev. 30. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„30. § Az egészségügyi szolgáltató a 11/A. § és a 29/B. § szerint meghatározott illetményvagy bérnöveléssel járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó, a munkaadókat
terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez az egyes egészségügyi dolgozók

és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint, ott meghatározott összegő – mőködési célú, támogatásértékő
bevételként – támogatásban részesül.”
96. § Az Eütev. 31. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„31. § A Hjt. hatálya alá tartozók esetében, ahol a 29–30. §
a) „alapbért (illetményt)” említ, ott „távolléti díjat”, ahol „illetmény- vagy bérnövelést” említ,
ott „egészségügyi dolgozók kiegészítı illetményét”,
b) „különösen az illetménykiegészítés”-t említ, ott „különösen a Hjt. 123. § (3) bekezdése
szerinti beosztási illetménykiemelés”-t
kell érteni.”
97. § (1) Az Eütev. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az Eütev. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az Eütev. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(4) Az Eütev. az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
98. § Az Eütev.
a) 11/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „(4)–(6)” szövegrész helyébe a „(4)–(6a) szöveg,
b) 11/A. § (4) bekezdésében az „az 1/a. melléklet szerint számított összeg” szövegrész
helyébe az „az 1. melléklet szerinti összeg” szöveg,
c) 11/A. § (6) bekezdésében a „31435” szövegrész helyébe a „41435” szöveg,
d) 11/A. § (8) bekezdésében a „(6)” szövegrész helyébe a „(6) és (6a)” szöveg,
e) 28. § (3) bekezdés b) pontjában
ea) az „igénylési feltételeit” szövegrész helyébe az „igénylési feltételeit és mértékét” szöveg,
eb) az „1–3. mellékletben” szövegrész helyébe az „e törvényben” szöveg
lép.
99. § (1) Hatályát veszti az Eütev.
a) 29. § (1)–(15) és (17)–(20) bekezdése,
b) 29/B. §-a, valamint 4. és 5. melléklete,
c) 33. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Eütev. 1/a. és 3. melléklete.

10. Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
100. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1.
§ 1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„1. gyógyszer: bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelızésére
vagy kezelésére alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az anyagok vagy
keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az
ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az
orvosi diagnózis felállítása érdekében az emberi szervezetben vagy emberi szervezeten
alkalmazhatók;”
(2) A Gytv. 1. §-a a következı 44 és 45. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„44. visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára
forgalmazott vagy a forgalmazóknál található gyógyszer visszagyőjtése;
45. kivonás a forgalomból: minden olyan intézkedés, amelynek célja a gyógyszer
forgalmazásának megakadályozása az értékesítési láncban.”
101. § A Gytv. 15. §-a a következı (9)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az egészségügyi államigazgatási szerv a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új
pszichoaktív anyagokkal végezhetı tevékenységekrıl kiadott engedélyekrıl közhiteles
hatósági nyilvántartást vezet.
(10) A (9) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza a gazdálkodó szervezet:
a) nevét,
b) székhelyét,
c) telephelyeit,
d) engedélyének számát és érvényességi idejét,
e) tevékenységének jellegét,
f) cégjegyzékszámát vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel
számát.
(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv a díszítı mák és kannabisz növény exportját,
importját, transzferét végzı, a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot
felvásárló, illetve annak tisztítását végzı, valamint ipari mákszalmát tároló, továbbá új
pszichoaktív anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, új pszichoaktív anyag
transzferét és forgalmazását végzı gazdálkodó szervezetekrıl nyilvántartást vezet.
(12) A (11) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) telephelyeit,
b) a hatósági bizonyítvány számát,
c) a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölését,
d) a kábítószerért felelıs személy megnevezését,
e) a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel
számát.
(13) A (11) bekezdés szerinti nyilvántartás a (12) bekezdés b)–d) pontja szerinti adatai
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül.

(14) Az egészségügyi államigazgatási szerv a kábítószerek, pszichotróp anyagok és új
pszichoaktív anyagok szállítmányozását végzı gazdálkodó szervezetekrıl nyilvántartást
vezet.
(15) A (14) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet
aa) nevét,
ab) székhelyét,
b) hatósági bizonyítvány számát,
c) a tevékenység jellegének pontos megjelölését,
d) a kábítószerért felelıs személy megnevezését,
e) a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel
számát.
(16) A (14) bekezdés szerinti nyilvántartás a (15) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatai
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül.”
102. § A Gytv. a következı 15/D. §-sal egészül ki:
„15/D. § (1) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a forgalomba hozatalra engedélyezett
kábítószert és pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszerek teljes körérıl közhiteles hatósági
nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza a gyógyszer
a) nevét és gyógyszerformáját,
b) besorolását,
c) státuszát,
d) egy adagolási egységben lévı hatóanyag mennyiségét,
e) hatóanyagának nemzetközi nevét,
f) forgalomba hozatali engedélyének számát,
g) forgalomba hozatali engedélyének jogosultját,
h) kiszerelését,
i) kiadhatóságát,
j) bevitelét megtiltó országok megjelölését.”
103. § (1) A Gytv. 16. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(5) A forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles az általa forgalmazott gyógyszerek
nagykereskedelmi forgalmazási lehetıségét a Magyarországon gyógyszer-nagykereskedelmi
tevékenységi engedéllyel rendelkezı gyógyszer-nagykereskedınek biztosítani, amennyiben a
nagykereskedı külön jelzi, hogy a beszerezni kívánt gyógyszer magyarországi ellátási igény
kielégítéséhez szükséges. Az e bekezdés alapján beszerzett gyógyszer kizárólag
magyarországi egészségügyi szolgáltatónak adható tovább és nagykereskedelmi tevékenység
keretében az országból nem vihetı ki. A nagykereskedı az e bekezdés alapján beszerzett
gyógyszerrıl külön – az egészségügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott –
nyilvántartást vezet.”
(2) A Gytv. 16. §-a a következı (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A forgalomba hozatali engedély jogosultjának biztosítania kell, hogy a Magyarországon
gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkezı gyógyszernagykereskedık együttesen az egészségügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott
hatóanyagú gyógyszerekbıl az ott meghatározott mennyiségő készlettel folyamatosan
rendelkezzenek. Az érintett hatóanyagok köre a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
javaslata alapján kerül meghatározásra.”
(3) A Gytv. 16. §-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv arról kap értesítést, hogy a
magyarországi lakossági ellátásra szánt gyógyszer kivitele olyan mértékő, hogy az fenyegeti
az adott gyógyszerrel történı ellátás folyamatos biztosítását, a gyógyszerészeti

államigazgatási szerv a gyógyszer nagykereskedelmi tevékenység körében végzett kivitelét az
ellátásbiztonság garantálásához szükséges – legfeljebb egyéves – idıtartamra megtiltja,
amennyiben megállapítja, hogy az adott gyógyszer kivitele gyógyszerellátási zavart idézhet
elı.”
104. § (1) A Gytv. 17. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv jogosult bármely Magyarországon gyártott
vagy forgalmazott gyógyszer minıségét és a gyártására vagy forgalmazására vonatkozó
dokumentációját ellenırizni, továbbá jogosult vizsgálat céljából saját költségére – kivéve, ha
jogszabály a költséget másra nem terheli – mintát és ellenmintát beszerezni.”
(2) A Gytv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az (1) bekezdésben említett
bejelentés, a (2a) bekezdésben foglaltak alapján indult eljárás kapcsán vagy a tudomására
jutott egyéb információk alapján megállapítja, hogy egy gyógyszer nem felel meg a
forgalombahozatali engedélyében rögzített követelményeknek, felfüggeszti a gyógyszer
érintett gyártási tételének forgalmazását, elrendeli annak a forgalomból történı kivonását,
illetve visszahívását. Az errıl szóló, üzleti titkot nem tartalmazó határozatot a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv honlapján közzéteszi. A forgalomból való kivonás, visszahívás és a
forgalmazás felfüggesztésének rendjét az egészségügyért felelıs miniszter rendelete állapítja
meg.”
105. § A Gytv. „A gyógyszerek és a gyógyszerellátás hatósági ellenırzése” alcíme a
következı 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B. § (1) A tényállás tisztázása érdekében – a hatósági ellenırzés keretében folytatott
eljárások esetén – a gyógyszerészeti államigazgatási szerv bármely személyt vagy szervezetet
nyilatkozattételre hívhat fel és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kérésére bármely
személy vagy szervezet köteles a kezelésében levı adatokat, illetve a birtokában levı iratok
másolatát olvasható és másolható formában a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
rendelkezésére bocsátani. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv jogosult bármely személy
birtokában levı adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni, és a tükörmásolat
felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni, ha valószínősíthetı, hogy az
adathordozón a 20. § szerinti hatósági ellenırzés keretében folytatott eljáráshoz kapcsolódó
adatok találhatók.
(2) A tényállás tisztázása érdekében a gyógyszerészeti államigazgatási szerv jogosult a más
hatóság hatósági ellenırzése nyomán rendelkezésére álló – a hatósági ellenırzés keretében
folytatott eljárásokhoz kapcsolódó – adatainak megismerésére.
(3) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv – a hatósági ellenırzés keretében folytatott
eljárásokkal összefüggésben – jogosult megismerni és kezelni az ügyfél és az ügyféllel
kapcsolatba hozható személyek személyes adatait. Ha a bizonyítási eszköz az eljárás
tárgyával össze nem függı személyes adatot is tartalmaz, és az adatok elkülönítése a
bizonyítási eszköz bizonyító erejének sérelme nélkül nem lehetséges, a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv a bizonyítási eszközzel érintett minden személyes adat kezelésére
jogosult, azonban a vizsgálat tárgyát képezı jogsértéssel össze nem függı személyes adatok
megvizsgálására csak addig a mértékig, ameddig meggyızıdik arról, hogy az adat nem függ
össze a vizsgálat tárgyát képezı jogsértéssel.
(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a hatósági ellenırzés keretében folytatott
eljárások során bármely helyszínt átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve
az ott tartózkodó személyek akarata ellenére beléphet, e célból lezárt területet, épületet,
helyiséget felnyithat. A kutatás során az eljáró személy az ügyfelet, az ügyfél megbízottját
(volt megbízottját), alkalmazottját (volt alkalmazottját) szóban vagy írásban felvilágosítás és
magyarázat adására kötelezheti, illetve a helyszínen más módon tájékozódhat. Magáncélú,
illetve magánhasználatú helyiségben, ideértve a jármőveket és más területet is, helyszíni

ellenırzést folytatni csak akkor lehet, ha az az ügyfél bármely jelenlegi vagy volt vezetı
tisztségviselıje, alkalmazottja, megbízottja, valamint a ténylegesen az irányítást gyakorló,
vagy korábban irányítást gyakorolt más személy használatában van.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményre elızetes ügyészi jóváhagyással
kerülhet sor. Az ügyészség a kérelmezett vizsgálati cselekményt akkor hagyja jóvá, ha a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv valószínősíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem
vezetne eredményre, és ésszerő megalapozottsággal feltehetı, hogy a kérelem szerinti
helyszínen a megjelölt jogsértéssel kapcsolatos információforrás fellelhetı, és feltételezhetı,
hogy azt önként nem bocsátanák rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék. Az
ügyészség a kérelmezett vizsgálati cselekményt részben is jóváhagyhatja, meghatározva, hogy
kivel szemben, illetve milyen vizsgálati cselekmény tehetı. Az ügyészség jóváhagyása
alapján a kibocsátásától számított kilencven napig foganatosítható vizsgálati cselekmény.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményrıl az érintetteket a vizsgálati
cselekmény megkezdésével egyidejőleg szóban kell értesíteni, és lehetıleg az érintettek
jelenlétében kell elvégezni. A vizsgálati cselekmény megkezdése elıtt közölni kell az ügyészi
jóváhagyást és a vizsgálati cselekmény célját.
(7) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv – amennyiben a tényállás tisztázása érdekében
szükségesnek tartja – hivatalból elrendelheti az általa meghallgatott tanú adatainak zártan
kezelését.
(8) A hatósági ellenırzés keretében folytatott eljárások esetén az ügyintézési határidı 90 nap,
amelyet az eljáró hatóság vezetıje annak letelte elıtt indokolt esetben egy alkalommal,
legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat.”
106. § A Gytv. 20. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv
bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a jogsértést elkövette. A bírság többszörös jogsértés
esetén halmozottan is kiszabható. Az eljárás során nem kell alkalmazni a kis- és
középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
rendelkezéseit.”
107. § A Gytv. 26. §-a a következı (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a Magyarországon forgalomba hozatalra
engedélyezett, gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények nevérıl és az
engedélyezés dátumáról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”
108. § A Gytv. 20. § (5) bekezdésében a „bírság legalacsonyabb összege százezer forint”
szövegrész helyébe a „bírság összege százezer forinttól ötszáz millió forintig terjedhet”
szöveg lép.
109. § Hatályát veszti a Gytv. 17. § (4) bekezdése.
110. § A Gytv. 1. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

11. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
módosítása
111. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a
továbbiakban: Gyftv.) 11. § (2a) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„(2a) Gyógyászati segédeszközt az egészségügyért felelıs miniszter rendeletében
meghatározott feltételeknek megfelelı, mőködési engedéllyel rendelkezı forgalmazó
(gyógyászatisegédeszköz-szaküzlet vagy gyógyszertár) közremőködı bevonása nélkül – a
miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelıen – szállíthat házhoz.”
112. § A Gyftv. 13/A. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül,
mely közhiteles adatként tartalmazza az ismertetıi igazolvány számát és az ismertetési
tevékenység idıtartamát.”
113. § A Gyftv. 16. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell:)
„e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetését,”
114. § A Gyftv. 20. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményre elızetes ügyészi jóváhagyással
kerülhet sor. Az ügyészség a kérelmezett vizsgálati cselekményt akkor hagyja jóvá, ha a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv valószínősíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem
vezetne eredményre, és ésszerő megalapozottsággal feltehetı, hogy a kérelem szerinti
helyszínen a megjelölt jogsértéssel kapcsolatos információforrás fellelhetı, és feltételezhetı,
hogy azt önként nem bocsátanák rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék. Az
ügyészség a kérelmezett vizsgálati cselekményt részben is jóváhagyhatja, meghatározva, hogy
kivel szemben, illetve milyen vizsgálati cselekmény tehetı. Az ügyészség jóváhagyása
alapján a kibocsátásától számított kilencven napig foganatosítható vizsgálati cselekmény.”
115. § A Gyftv. 21. § (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(9) A társadalombiztosítási támogatással rendelhetı sorozatgyártású gyógyászati
segédeszközök forgalmazása esetében a forgalmazó köteles az adott eszköz funkcionális
csoportjának referenciaeszközét vagy azzal azonos árú eszközt forgalmazni.”
116. § A Gyftv. 21/A. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója az (1) bekezdés szerinti
eszközkatalógusba történı felvétel érdekében az egészségügyért felelıs miniszter
rendeletében foglaltak szerint – elektronikus úton – az egészségbiztosítási szerv
rendelkezésére bocsátja az egészségügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott
dokumentációt és adatokat.”
117. § A Gyftv. 24. §-a a következı (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az egészségbiztosítási szerv a támogatott gyógyszerek
a) teljes körérıl és
b) támogatásának mértékérıl, összegérıl
közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

118. § A Gyftv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A 29. § (3) bekezdés a)–f) és i) pontja szerint benyújtott kérelmek alapján készítmény
társadalombiztosítási támogatásban csak akkor részesülhet, ha a kérelemben a gyógyszer
forgalombahozatali engedélyének jogosultja által megjelölt termelıi ára nem magasabb a
külön jogszabályban megjelölt, az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági
Térségrıl szóló megállapodásban részes más államokban ténylegesen forgalomban lévı
legalacsonyabb termelıi árú ugyanazon vagy azonos hatóanyagú gyógyszer áránál, és az adott
készítmény a kérelmezett indikációban ezen államok közül legalább háromban támogatott.”
119. § A Gyftv. 32/A. § (8) bekezdés g) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[A (7) bekezdés szerinti határozat tartalmazza:]
„g) a határozat mellékletében az eljárással érintett gyógyászati segédeszközök körét.”
120. § A Gyftv. 32/B. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti szállítójegyzék közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül a
következı adatok tekintetében:
a) a forgalomba hozónak a minısített forgalomba hozó státusza,
b) minısített forgalomba hozónak az egészségügyért felelıs miniszter rendelete szerinti
törlésre elıjegyzett státusza,
c) a minısített forgalomba hozó által végzett forgalomba hozatali tevékenység típusa.”
121. § A Gyftv. 33. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és a következı (7)
és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségbiztosítási szerv a végrehajtható határozatok alapján nyilvántartást vezet a
támogatott gyógyászati segédeszközökrıl, amely a (7) bekezdés szerinti adatok tekintetében
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minısül. Az egészségbiztosítási szerv a végrehajtható
határozatok alapján vezetett nyilvántartás közhiteles és egészségügyért felelıs miniszter
rendeletében meghatározott adatait – a támogatott gyógyászati segédeszközök teljes körére
vonatkozóan – minden naptári hónap 20. napjáig tájékoztató jelleggel honlapján közzéteszi.
(7) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartás közhitelesen tartalmazza a támogatott gyógyászati
segédeszközök
a) pontos megnevezését, funkcionális csoportját (alcsoportját) és ISO-kódját,
b) közfinanszírozás alapjául elfogadott árát vagy – ha az eszköz támogatással kölcsönözhetı –
a kölcsönzési napi- vagy havidíját,
c) támogatási mértékét és támogatási technikáját,
d) támogatásának nettó összegét,
e) közgyógyellátás jogcímén történı rendelhetıségét,
f) gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelezı jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezıbb jótállási feltételeket,
amennyiben azt a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadási
eljárás során figyelembe vették.
(8) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartás a (7) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a
támogatott gyógyászati segédeszközök
a) kiszerelését,
b) kihordási idejét és a kihordási idıre felírható maximális mennyiségét, és
c) rendelhetıségi feltételeit (indikáció, szakképesítési és munkahelyi követelmények, az
indikációhoz tartozó kiegészítı feltételek és megjegyzések).”
122. § A Gyftv. 34. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egészségbiztosítási szerv kezdeményezi az egészségügyért felelıs miniszternél új
funkcionális csoport nyitását, ha egymást követı 12 hónapon belül több mint 50 kérelem
kerül benyújtásra a társadalombiztosítási támogatással nem rendelhetı gyógyászati
segédeszköz méltányosságból – az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján – történı
támogatásának megállapítása iránt, és az eszköz funkcionális csoportját még nem tartalmazza
az egészségügyért felelıs miniszter rendelete.”
123. § A Gyftv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A gyógyászati segédeszköz forgalmazója a társadalombiztosítási támogatással történı
kiszolgáltatás során az egészségbiztosítási szerv által a támogatás megállapítására irányuló
eljárásban
a) a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál alacsonyabb és a b) pontban foglalt kivételtıl
eltekintve magasabb áron nem értékesítheti az adott eszközt,
b) a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál a miniszteri rendeletben foglalt
eszközcsoportok esetében legfeljebb 5%-kal magasabb áron értékesítheti az adott eszközt,
c) megállapított támogatási összegtıl sem közvetlenül, sem pedig közvetett módon nem térhet
el,
d) megállapított térítési díjtól a b) pontban foglaltaknak megfelelıen térhet el.”
124. § A Gyftv. 48. § (2) bekezdése a következı d) és e) ponttal egészül ki:
(Az írásban benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:)
„d) az új gyógyszertár tervezett szolgálati rendjét,
e) az új gyógyszertár forgalmazási körét.”
125. § (1) A Gyftv. 49. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Több érvényes, a pályázati kiírásban elıírt feltételeket teljesítı pályázat esetén)
„a) az a pályázó nyer, aki fiókgyógyszertár mőködtetését vállalja úgy, hogy a pályázat
elnyerése esetén a fiókgyógyszertár létesítése iránti kérelmet a határozat kézhezvétele után 8
napon belül benyújtja,”
(2) A Gyftv. 49. §-a a következı (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A (6) bekezdés szerinti létesítési határozatot az egészségügyi államigazgatási szerv
visszavonja, ha a gyógyszertár mőködtetését a létesítési határozatban rögzített határnapig nem
kezdik meg.”
126. § A Gyftv. 50. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére – a közúton történı
megközelítés figyelembevételével – a legközelebb esı közforgalmú gyógyszertár mőködtetıje
úgy nyilatkozik, hogy a településen fiókgyógyszertárat kíván mőködtetni, akkor nyilatkozata
megtételével egyidejőleg köteles a létesítésre irányuló kérelmét az egészségügyi
államigazgatási szervnek benyújtani.”
127. § (1) A Gyftv. 53. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti biztosítási szerzıdés másolatát a tevékenység
megkezdése elıtt az egészségügyi államigazgatási szervnek be kell nyújtani és a gyógyszertár
megnyitását be kell jelenteni.”
(2) A Gyftv. 53. §-a a következı (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár mőködtetésére vonatkozó jogerıs
döntését megküldi az egészségbiztosítási szerv, illetve a települési önkormányzat jegyzıje
részére is.”

128. § (1) A Gyftv. 53/A. §-a a következı (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A település gyógyszerellátását egyedül biztosító gyógyszertár mőködtetıje a
gyógyszertár nyitvatartási idejétıl naptári évente legfeljebb 10 nyitvatartási napon térhet el. A
nyitvatartási idıtıl való eltérést elızetesen két munkanappal, illetve az elıre nem tervezhetı
eltérés esetén az arra okot adó körülményrıl való tudomásszerzést követıen haladéktalanul,
de legkésıbb a következı munkanapon be kell jelenteni.”
(2) A Gyftv. 53/A. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv (5) bekezdés szerinti felfüggesztı végzése
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”
129. § A Gyftv. 54. § (2) bekezdése a következı g)–i) pontokkal egészül ki:
[A mőködési engedélyt az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a (3) bekezdésben és az 58. § (2)
bekezdésében foglalt kivétellel – a létesítési engedéllyel egyidejőleg a mőködési engedély
visszavonására okot adó körülményekrıl való tudomásszerzéstıl számított tizenöt napon belül
vissza kell vonni akkor is, ha]
„g) a gyógyszertár mőködtetıje azt kéri,
h) a gyógyszertár mőködtetıje jogutód nélkül megszőnik,
i) a gyógyszertár a mőködését a pályázatban meghatározott határidıben nem kezdte meg.”
130. § A Gyftv. 59. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A személyi jog megszőnik,
a) ha a személyi jog jogosultja
aa) arról lemondott, a lemondás egészségügyi államigazgatási szervvel történt közlése napján,
ab) meghalt, a halála napján,
ac) a személyi jogot a 60/B. § alapján átruházza, az átruházást engedélyezı határozat jogerıre
emelkedése napján;
b) a személyi jogot visszavonó határozat esetén a határozat jogerıre emelkedése napján;
c) ha a személyi jog alapján vezetett és mőködtetett közforgalmú gyógyszertár mőködési és
létesítési engedélye az 54. § alapján visszavonásra kerül, a visszavonó döntés jogerıre
emelkedése napján.”
131. § A Gyftv. 60/B. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„60/B. § (1) A személyi jog – az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével és a
gyógyszertárat mőködtetı gazdasági társaság jóváhagyásával – a személyi jogra e jogszabály
alapján jogosult személynek átruházható, ebben az esetben a mőködési engedély módosításra
kerül.
(2) Átruházás kezdeményezése esetén az átruházó személyi jogos gyógyszerész felelıs a
gyógyszertár szakmai mőködéséért mindaddig, míg a mőködési engedélyt módosító döntés a
személyi jog átruházására tekintettel jogerıre nem emelkedik.”
132. § A Gyftv. 61. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Gyógyszertár vezetésére az a gyógyszerész jogosult, aki)
„b) a gyógyszerészek mőködési nyilvántartása alapján önállóan folytathat tevékenységet.”
133. § (1) A Gyftv. 63. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A felelıs vezetı személyétıl függetlenül 12 hónapon belül egy alkalommal maximum
harminc napra – a megbízás bejelentésével egyidejőleg – újabb megbízás adható, ha a korábbi
felelıs vezetıi megbízás hatvan napnál rövidebb idejő volt.”
(2) A Gyftv. 63. §-a a következı (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (6) bekezdés szerinti, csomagküldés útján kiszolgáltatott vény nélkül kapható
gyógyszer csomagküldés során bekövetkezett minıségi hibájáért a kiszolgáltató gyógyszertár
mőködtetıje felel.”
134. § (1) A Gyftv. 74. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A társasági szerzıdés másolatát a megalakuláskor az egészségügyi államigazgatási
szervnek be kell nyújtani, és a módosításokat – a változást követı harminc napon belül – a
módosított társasági szerzıdés másolatának benyújtásával be kell jelenteni.”
(2) A Gyftv. 74. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı gazdasági társaság mőködése során a
gyógyszerészi tulajdoni hányad tekintetében biztosítani kell a tagsági jogoknak a tulajdoni
hányadnak megfelelı – a társasági szerzıdésben rendezett – gyakorlását. Az ezzel ellentétes
megállapodás semmis.”
135. § A Gyftv. a következı 74/B. §-sal egészül ki:
„74/B. § A 2014. január 1-jén érvényes mőködési engedéllyel rendelkezı közforgalmú
gyógyszertárat mőködtetı gazdasági társaság köteles 2014. január 31-ig benyújtani a 74. § (2)
bekezdése szerinti, egységes szerkezetbe foglalt, benyújtáskor hatályos állapot szerinti
társasági szerzıdés vezetı tisztségviselık által hitelesített másolatát az egészségügyi
államigazgatási szervnek.”
136. § A Gyftv. 83/A. §-a a következı (6)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 74. § (1) bekezdésében és az (1) bekezdésben foglalt gyógyszerészi tulajdoni hányadba
a Kisvállalkozás–fejlesztı Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: KvfP. Zrt.) 2016. december 31-ig
közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı gazdasági társaságban szerzett tulajdonhányadát is
bele kell számítani, amennyiben gyógyszerész a KvfP. Zrt. tulajdonszerzésétıl számított 5
éven belül a tulajdonhányad tekintetében vételi jogot érvényesíthet. A KvfP. Zrt. e bekezdés
szerinti tulajdonszerzése a magyarországi székhelyő kis- és középvállalkozások tevékenységét
szolgáló tıkefinanszírozás céljából megvalósuló fejlesztési célú befektetésnek minısül. A
KvfP. Zrt. e bekezdés alapján történı tulajdonszerzése esetén a 74. § (3) bekezdése és a 75. §
nem alkalmazandó.
(7) A közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı gazdasági társaság tulajdoni hányadának
átruházása esetén – más jogszabályon alapuló elıvásárlási jogot megelızıen – az érintett
gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkezı gyógyszerészt, az érintett gazdasági
társaság által mőködtetett közforgalmú gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezı gyógyszerészt, bármely más, az
egészségügyi dolgozók mőködési nyilvántartásában szereplı gyógyszerészt, az államot –
ebben a sorrendben – elıvásárlási jog illeti meg. Az állam elıvásárlási jogát, illetve
tulajdonosi jogait gyakorló szervet a Kormány rendeletben jelöli ki. Az e bekezdés alapján
történı állami tulajdonszerzés esetén a 74. § (3) bekezdése és a 75. § nem alkalmazandó. Ha
az elıvásárlási jog jogosultja az átruházási szándék és a vételár vele való közlésétıl számított
30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni az elıvásárlási
jogával. Az állam, mint elıvásárlásra jogosult által így szerzett tulajdoni hányadot az (1)
bekezdésben és a 74. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése tekintetében be kell
számítani.
(8) Ha a közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı gazdasági társaság tulajdoni hányadát a (7)
bekezdésben meghatározott elıvásárlásra jogosult javára ruházzák át, az elıvásárlási jog csak
a vevıt sorrendben megelızı jogosultakat illeti meg.
(9) A gyógyszerészi tulajdoni hányad biztosítása érdekében az állam a (7) bekezdés szerint
szerzett tulajdoni hányada értékesítésére a tulajdoni hányad megszerzésétıl számított 3 éven

belül pályázatot ír ki, azzal, hogy ha az adott közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı
gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkezı gyógyszerész vagy az adott közforgalmú
gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal
rendelkezı gyógyszerész vételi szándékát jelzi, a pályázatot haladéktalanul ki kell írni.
(10) Az állam által a (7) bekezdés szerint szerzett tulajdoni hányad pályázat útján történı
értékesítése esetén a (7) bekezdés szerinti elıvásárlási jog nem alkalmazandó.
(11) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a (7) bekezdés szerinti elıvásárlási jogok gyakorlására, valamint a (9) bekezdés szerinti
pályázat kiírására és lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa
meg,
b) az állam (7) bekezdés szerinti elıvásárlási jogát, illetve tulajdonosi jogait gyakorló szervet
rendeletben kijelölje.
(12) Azon 2000 fıt meghaladó lakosságú településeken, ahol az egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény
hatálybalépése napján csak egy közforgalmú gyógyszertár mőködik, és a közforgalmú
gyógyszertárat mőködtetı gazdasági társaság értékesítésre felkínált tulajdonhányadát az állam
nem az elıvásárlási jogának gyakorlása útján szerzi meg, az így megszerzett tulajdonhányadot
is be kell számítani a 74. § (1) bekezdésében és az (1) bekezdésben foglalt gyógyszerészi
tulajdoni hányadba. Az e bekezdés alapján történı állami tulajdonszerzés esetén a 74. § (3)
bekezdése és a 75. § nem alkalmazandó.”
137. § A Gyftv.
1. 14. § (5) bekezdésében a „rendezvényt támogatni,” szövegrész helyébe a „rendezvényt
támogatni, szervezni,” szöveg,
2. 14. § (6) bekezdésében a „támogatható,” szövegrész helyébe a „támogatható, illetve ilyen
program csak akkor szervezhetı,” szöveg,
3. 14. § (10) bekezdésében a „támogatással” szövegrész helyébe a „támogatással vagy az
általa szervezett rendezvénnyel” szöveg,
4. 14. § (11) bekezdés c) pontjában az „összegét,” szövegrész helyébe az „összegét, a
szervezés költségét,” szöveg,
5. 14. § (12) bekezdés c) pontjában az „összegét” szövegrész helyébe az „összegét, a
szervezés költségét” szöveg,
6. 14. § (13) bekezdésében az „az általa vagy az általa juttatott” szövegrész helyébe az „az
általa szervezett vagy az általa juttatott” szöveg,
7. 29. § (3) bekezdés e) pontjában a „(2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „23. § (4)
bekezdés c) pontja” szöveg,
8. 29. § (3) bekezdés h) pontjában a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „23. § (4)
bekezdésében” szöveg,
9. 40/A. § (2a) bekezdésében a „részesül” szövegrész helyébe „részesül vagy részesült”
szöveg,
10. 41. § (1) bekezdésében az „a 40. § b) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az
egészségügyért felelıs miniszter által vezetett” szöveg,
11. 48. § (1) bekezdésében a „hatvan” szövegrész helyébe „harminc” szöveg,
12. 52. § (4) bekezdésében a „mőködési engedélyben megjelölt székhelyhez” szövegrész
helyébe a „háziorvos mőködési engedélyében megjelölt telephelyhez” szöveg,
13. 53. § (1) bekezdésében a „mőködésének megkezdéséhez” szövegrész helyébe a
„mőködéséhez” szöveg,
14. 53. § (4) bekezdésében a „60” szövegrész helyébe a „30” szöveg,
15. 53/A. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) és (4a) bekezdés”
szöveg, továbbá a „szüneteltetés” szövegrész helyébe a „szüneteltetés vagy az eltérés” szöveg,

16. 60. §-ában a „szerv nyilvántartást vezet” szövegrész helyébe a „szerv – az a) pont aa)
alpont és c) pont ca) alpont szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak
minısülı – nyilvántartást vezet” szöveg,
17. 60/C. § (3) bekezdésében az „a korábbi” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti
korábbi” szöveg,
18. 62. § (2) bekezdésében a „48 órát” szövegrész helyébe a „heti 48 órát” szöveg,
19. 68. § (1) bekezdésében a „lakossági távértékesítésre” szövegrész helyébe a „távollevık
között kötött szerzıdések keretében történı értékesítésre” szöveg,
20. 72. § (3) bekezdés e) pontjában az „engedélyének visszavonását kezdeményezheti”
szövegrész helyébe az „engedélyt visszavonja” szöveg,
21. 73. § (1) bekezdésében a „gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási tevékenység”
szövegrész helyébe a „gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó tevékenység” szöveg, továbbá a „gyógyszerekkel kapcsolatos
betegtájékoztatási tevékenységre” szövegrész helyébe a „gyógyszerekkel kapcsolatos
betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenységre” szöveg,
22. 74. § (5) bekezdésében a „látja el” szövegrész helyébe az „önállóan látja el” szöveg
lép.
138. § Hatályát veszti a Gyftv.
a) 3. § 21. pontjában az „és házhoz szállítása” szövegrész,
b) 37. § (1) bekezdésében az „ , a 36. § (3) bekezdésében meghatározott fizetési
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatási, illetve forgalmi adatokat pedig a
tárgynegyedévet követı második naptári hónap 10. napjáig” szövegrész,
c) 56. § (1) bekezdésében az „– a fekvıbeteg-ellátást végzı intézmény által mőködtetett
közvetlen lakossági gyógyszerellátó egység kivételével –” szövegrész,
d) 60/C. § (2) bekezdésében a „személyi jogról történı lemondásától, illetve” szövegrész,
e) 64. § (2) bekezdésében a „ – külön jogszabályban foglalt – ” szövegrész,
f) 71. § (3) bekezdésében a „ , valamint a 76. § (2)–(4) bekezdésének” szövegrész.

12. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény
módosítása
139. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a
továbbiakban: Eftv.) 1/I. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(8) Ha az átvett feladatot ellátó helyi önkormányzati egészségügyi intézmény a feladat
átvételekor az átvett feladaton túl más egészségügyi vagy egyéb közfeladatot is ellát, a
folyamatos ellátás biztosítása érdekében
a) az 1/A. § (5) bekezdése alapján hozott határozat az átvett feladat ellátására szolgáló helyi
önkormányzati vagyon államra történı átszállásáig alkalmazható, vagy
b) az egészségügyi államigazgatási szerv elrendelheti az 1/A. § (5) bekezdése szerinti
vagyonelemeknek a szakellátási feladatot az 1/A. § (11) bekezdésében meghatározott
idıponttól ellátó egészségügyi szolgáltató számára – az átvett feladat ellátására szolgáló helyi
önkormányzati vagyon államra történı átszállásáig – történı ingyenes használatba adását,
azzal, hogy a vagyonnak az átvett feladat ellátása érdekében történı hasznosítása nem
akadályozhatja a vagyonhoz kapcsolódó más egészségügyi és egyéb közfeladat ellátását.”
140. § Az Eftv. 1/J. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Ha az átvett feladat ellátásáról a helyi önkormányzat önkormányzati társulás útján
gondoskodott, a folyamatos ellátás biztosítása érdekében
a) az 1/A. § (5) bekezdése alapján hozott határozat az átvett feladat ellátására szolgáló helyi
önkormányzati vagyon államra történı átszállásáig alkalmazható, vagy
b) az egészségügyi államigazgatási szerv elrendelheti az 1/A. § (5) bekezdése szerinti
vagyonelemeknek a szakellátási feladatot az 1/A. § (11) bekezdésében meghatározott
idıponttól ellátó egészségügyi szolgáltató számára – az átvett feladat ellátására szolgáló helyi
önkormányzati vagyon államra történı átszállásáig – történı ingyenes használatba adását.”
141. § (1) Az Eftv. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Az ellátási területet településenként kell meghatározni. Ha az ellátási terület valamely
településnek csak egy részére terjed ki, akkor az ellátási területet a háziorvosi körzethez
igazodva, vagy a település érintett részének közterületek általi lehatárolásának pontos
meghatározásával kell kijelölni.”
(2) Az Eftv. 5/A. §-a a következı (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) A kapacitás-nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló
eljárás során a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, valamint az ügyfél nyilatkozatát
használhatja fel.”
(3) Az Eftv. 5/A. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(8) A kapacitás-nyilvántartás tartalmazza
a) a (7) bekezdés szerinti kapacitásokra és ellátási területekre,
b) az egészségügyi szolgáltató fenntartójának bejelentése alapján szünetelı kapacitásokra,
c) a tartalékkapacitásokra,
d) a 2. § (2)–(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egészségügyi
közszolgáltatásért felelıs szervre, és
e) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodásra, illetve a 2. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti szerzıdésre
vonatkozóan a (8b)–(8d) bekezdésben meghatározott adatokat.”
(4) Az Eftv. 5/A. § a következı (8b)–(8d) bekezdéssel egészül ki:
„(8b) A kapacitás-nyilvántartásban a szakellátási kapacitások ellátási formánként,
szolgáltatónként és szakmánként szerepelnek. A kapacitás-nyilvántartás tartalmazza
a) a kapacitással rendelkezı egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, egyedi azonosítóját,

b) a kapacitás tekintetében a közszolgáltatásért felelıs szerv nevét és székhelyét,
c) a kapacitással rendelkezı egészségügyi szolgáltató szerinti térség megnevezését,
d) a kapacitás szerinti szakma megnevezését, kódját,
e) a kapacitás mennyiségét (óraszám, illetve ágyszám, illetve egyéb finanszírozási egység),
f) a kapacitások módosításának dátumát,
g) a szünetelı kapacitások mennyiségét, a szünetelés kezdı idıpontját és a szünetelés
befejezésének idıpontját, továbbá a szünetelés idejére más egészségügyi szolgáltató
kijelölésének tényét,
h) a tartalékkapacitásokat,
i) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás, illetve a 2. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti szerzıdés
ia) típusának megjelölését (ellátási szerzıdés/megállapodás),
ib) megkötésének idıpontját,
ic) hatálybalépésének idıpontját,
id) idıtartamát (határozatlan/határozott – határozott idıtartam esetében annak ideje években
megadva),
ie) által feladat teljesítésére kötelezett fél nevét, székhelyét,
if) által érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét, székhelyét,
ig) által érintett szakma megnevezését és a kapacitás mértékét.
(8c) A kapacitás-nyilvántartásban a szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek
térségenként, ellátási formánként, szolgáltatónként, szakmánként szerepelnek. A kapacitásnyilvántartás tartalmazza
a) a térség megnevezését,
b) az egészségügyi szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját, székhelyét,
c) az ellátás nyújtásának telephelyét,
d) a szakma megnevezését, kódját,
e) az ellátás progresszivitási szintjét,
f) az ellátási kötelezettséggel érintett ellátási területet településenként, illetve
településrészenként.
(8d) A kapacitás-nyilvántartásban a tartalékkapacitások a (8) bekezdés szerinti kapacitásoktól
elkülönülten, ellátási terület és szolgáltatóhoz való közvetlen hozzárendelés nélkül, az alábbi
formában szerepelnek:
a) aktív fekvıbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma,
b) krónikus és rehabilitációs fekvıbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma,
c) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások szakorvosi óra száma,
d) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások nem szakorvosi óra száma,
e) egyéb teljesítményegységek szerinti tartalék finanszírozási egységek száma.”
142. § Az Eftv. 14. § a következı (16)–(18) bekezdéssel egészül ki:
(16) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló
2013. évi CXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 1/I. § (8) bekezdést és
1/J. § (3) bekezdést az azok hatálybalépésekor folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
(17) Ha a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás, illetve a 2. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti egészségügyi ellátási szerzıdés a települési önkormányzatok fekvıbetegszakellátó intézményeinek átvételérıl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 5. § (1) bekezdése
szerint – a kijelölt szerv által gyakorolt felmondás alapján – szőnik meg, a megszőnést a Ttv.
5. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szerv jelenti be – a felmondással egyidejőleg – a 2. § (8)
bekezdésben foglaltaknak megfelelıen. A Ttv. 5. § (1) bekezdése szerinti szerzıdés a felek
közös megegyezésével is megszüntethetı azzal, hogy ebben az esetben

a) biztosítani kell a betegellátás folyamatosságát,
b) az a) pontban foglaltak érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv a személyi és
tárgyi feltételek elızetes vizsgálata nélkül hivatalból intézkedik a kapacitások
átcsoportosításáról, az ellátási területek módosításáról és a mőködési engedély kiadásáról,
c) a 2/E. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni,
d) a megszőnı szerzıdés, illetve megállapodás tárgyát képezı feladat ellátáshoz szükséges
eszközöknek és készleteknek a korábban a feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatótól történı
megszerzésekor, illetve a megszőnı szerzıdés alapján feladatot ellátó szolgáltató által
megkötött szerzıdésekbe való belépéssel történı kötelezettségvállalások esetén közbeszerzési
eljárást nem kell lefolytatni,
e) a Ttv. 5/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásnak legkésıbb az átadást megelızı öt
munkanappal korábban meg kell történnie, a munkavállaló pedig az átadást megelızı
munkanapig teheti meg a Ttv. 5/A. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot, és
f) a Ttv. 5. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szervnek kell – a megszüntetésrıl szóló
megegyezéssel egyidejőleg – megtennie a 2. § (8) bekezdése szerinti bejelentést.
(18) A Módtv2. által megállapított (17) bekezdést az annak hatálybalépésekor már hatályos
megállapodásoknak és szerzıdéseknek a Módtv2. hatálybalépését követı megszőnésére is
alkalmazni kell függetlenül attól, hogy a felek a megállapodás vagy a szerzıdés
megszüntetésérıl a Módtv2. hatálybalépését megelızıen vagy azt követıen egyeznek-e meg.”
143. § Hatályát veszti az Eftv.
a) 7. § (1) bekezdésében az „e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározott ellátási formában lekötött” szövegrész,
b) 7. § (2) bekezdésében a „lekötött” szövegrész.

13. A humángenetikai adatok védelmérıl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások,
valamint a biobankok mőködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény
módosítása
144. § A humángenetikai adatok védelmérıl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások,
valamint a biobankok mőködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény (a
továbbiakban: Gtv.) az 1. §-t követıen a következı alcímmel és 1/A. §-sal egészül ki:
„Alapelvek
1/A. § (1) Olyan humángenetikai kutatás, amely az érintett viselkedésbeli jellemzıit kutatja,
illetve egyes népcsoportok közötti különbségek elemzését célozza, kizárólag megfelelı
garanciák – így különösen a széles körő tájékoztatás, a személyiség genetikán kívüli
jellemzıit is tiszteletben tartó kutatási eljárás, a népcsoportot érintı kutatás esetében a
kollektív konzultáció lehetıségének biztosítása – mellett végezhetı.
(2) Tilos bármely személy jogait korlátozni DNS-struktúrája és az abból levezethetı genetikai
kockázatok miatt.
(3) Az érintett személyek egészségügyi ellátásának feltételéül nem szabható a genetikai
mintáik, illetve genetikai adataik kutatásban történı felhasználásához, archiválásához történı
hozzájárulás.”
145. § A Gtv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. érintett: genetikai mintát szolgáltató, az e törvény szerinti adatkezelıvel kapcsolatba került
vagy kerülı természetes személy;
2. genetikai minta: minden, e törvény szerinti humángenetikai vizsgálat, illetve
humángenetikai kutatás céljából levett vagy e törvény keretei között e célra egyébként
felhasználni kívánt, emberbıl származó biológiai anyagminta;
3. genetikai adat: meghatározott érintett személy örökletes tulajdonságaira vonatkozó olyan
információ, amely genetikai minta feldolgozásából, illetve az egészségügyi dokumentációból
származik, és amely az egyén genetikai eredető betegségekkel kapcsolatos kockázatára,
örökölt hajlamára, testi vagy viselkedésbeli jellemzıire utal, és alkalmas lehet arra, hogy az
egyén azonosítható legyen;
4. kódolt genetikai minta vagy adat: olyan genetikai minta vagy adat, amely mellett a mintát
szolgáltató személyre vonatkozó összes személyazonosító adatot kóddal helyettesítették;
5. pszeudonimizált genetikai minta vagy adat: olyan kódolt genetikai minta vagy adat,
amelynél a személyazonosító adatot helyettesítı kódot az érintett személy kizárólagos
rendelkezésére bocsátották;
6. anonimizált genetikai minta vagy adat: olyan genetikai minta vagy adat, amellyel
kapcsolatban az érintettre vonatkozó összes személyazonosító adatot személyazonosításra
alkalmatlanná tettek;
7. biobank: genetikai mintát és az ehhez kapcsolódó genetikai és személyazonosító adatokat
az e törvény szerinti humángenetikai vizsgálat, illetve humángenetikai kutatás céljából
tartalmazó – jogszabályban meghatározott mőködési, illetve kutatási engedéllyel rendelkezı –
mintagyőjtemény, ide nem értve az egészségügyi ellátás vagy orvostudományi kutatás
céljából levett, vagy valamilyen egészségügyi ellátás, beavatkozás során másodlagosan
keletkezett biológiai sejt- és szövetmintákat, valamint e mintákhoz kapcsolódó
személyazonosító és egyéb egészségügyi adatokat tartalmazó mintagyőjteményt;
8. humángenetikai kutatás: az egyének genetikai identitását meghatározó genom (gének,
kromoszómák) szerkezeti felépítésével, ennek rendellenességeivel és variánsaival, továbbá
génekben kódolt program testi, szellemi, viselkedésbeli jellemzıkben való
megnyilvánulásával, illetve a génekben kódolt program szülıktıl az utódokba való

átjutásának törvényszerőségeivel, e folyamatok rendellenességeinek feltárásával foglalkozó
kutatás, amely e törvény szerinti kutatási célú genetikai vizsgálatot alkalmaz céljai elérésére;
9. archivált győjtemény: olyan biológiai mintagyőjtemény, amely esetében a mintavétel
eredeti célja már megvalósult, és amelyben a tárolt minták klinikai genetikai vizsgálatára vagy
genetikai szőrıvizsgálatára kizárólag a mintát szolgáltató személy beleegyezése esetén,
továbbá kutatási célú genetikai vizsgálatra engedélyezett orvostudományi kutatás keretében
kerülhet sor;
10. genetikai teszt: az egészséget károsan befolyásoló hatásokkal társuló vagy azokat elıre
jelzı, csírasejt eredető (örökölt) vagy a magzati élet korai szakaszában kialakult, veleszületett
genetikai variáns kimutatására irányuló, emberi mintán végzett laboratóriumi vizsgálat;
11. humángenetikai vizsgálat: a 12–14. pont szerinti, genetikai teszt elvégzését is magában
foglaló eljárás;
12. klinikai genetikai vizsgálat: olyan humángenetikai vizsgálat, amelynél a genetikai mintát
szolgáltató érintett személy betegség tüneteit mutatja, vagy amelynél a genetikai mintát
szolgáltató az érintett személy vérszerinti rokona, aki saját egészsége, illetve
gyermekvállalása szempontjából fokozott kockázatnak van kitéve;
13. genetikai szőrıvizsgálat: olyan, szőrés keretében végzett humángenetikai vizsgálat,
amelynek célja a genetikai mintát szolgáltató tünetmentes személyek körébıl a
veszélyeztetettek beazonosítása genetikai jellemzıik feltárásával;
14. kutatási célú genetikai vizsgálat: olyan humángenetikai vizsgálat, amelynél a genetikai
mintát szolgáltató érintett tünetmentes vagy olyan beteg, akinek betegségét klinikai genetikai
vizsgálattal már megállapították, és az engedélyezett kutatási terv keretében végzett kutatás
célja emberi betegségek genetikai hátterének vagy kezelési lehetıségeinek jobb megismerése;
15. genetikai tanácsadás: olyan konzultációs eljárás, amely során külön jogszabály szerint
erre jogosult személy tájékoztatást ad a humángenetikai vizsgálatok elınyeirıl vagy
kockázatairól, feltárja a humángenetikai vizsgálatok eredményeinek lehetséges
következményeit, és segíti a betegség természetének megértését;
16. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem EGT-állam;
17. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrıl szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az Európai
Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzıdés alapján az Európai Gazdasági
Térségrıl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
18. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, a bejegyzett élettárs, az
élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, valamint a testvér házastársa és leszármazója.”
146. § A Gtv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, valamint a § a
következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A humángenetikai vizsgálat céljából történı mintavétel elıtt az érintettet genetikai
tanácsadás keretében tájékoztatni kell a mintavétel céljáról, a vizsgálat elvégzésének vagy
elmaradásának elınyeirıl és kockázatairól, a lehetséges eredménynek az érintettet és közeli
hozzátartozóit érintı esetleges következményeirıl, a genetikai minta és adat tárolásának
módjairól, a különbözı formában tárolt genetikai minták, továbbá adatok azonosíthatóságának
lehetıségeirıl.
(2a) A humángenetikai vizsgálat típusától függıen az érintettet a (2) bekezdésben foglaltakon
túlmenıen tájékoztatni kell:
a) klinikai genetikai vizsgálat esetén az elvégzett genetikai teszt eredményérıl, annak
lehetséges következményeirıl, valamint az érintettet és hozzátartozóit érintı genetikai
kockázatról, és a betegség természetérıl;

b) genetikai szőrıvizsgálat esetén az adott betegség lényegérıl, a pozitív és negatív eredmény
jelentéstartalmáról, valamint a megerısítı teszt jelentıségérıl;
c) kutatási célú genetikai vizsgálat esetén a kutatás lényegérıl, valamint arról, hogy az érintett
kérheti a kutatási eredmény megismerését.”
147. § A Gtv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A közeli hozzátartozó betegsége megelızése, betegsége természetének megismerése,
gyógykezelése, valamint utódaira vonatkozó betegségkockázat megítélése érdekében a
genetikai adatok megismerésére jogosult. Ennek érdekében – az érintett hozzájárulása esetén
– a kezelıorvos kezdeményezi a közeli hozzátartozók genetikai tanácsadásba történı
bevonását.”
148. § A Gtv. 12. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„12. § (1) Humángenetikai vizsgálat csak az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló rendelet szerint felszerelt, szakképzett
személyi háttérrel és mőködési engedéllyel rendelkezı egészségügyi szolgáltatónál végezhetı.
(2) A humángenetikai vizsgálatot végzı egészségügyi szolgáltatónak meg kell felelnie a
genetikai minták és adatok tárolása e törvény és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló rendelet feltételeinek. Az egészségügyi
államigazgatási szerv ellenırzése során az Egészségügyi Tudományos Tanács
Humánreprodukciós Bizottsága (a továbbiakban: ETT HRB) – kirendelése esetén –
szakértıként jár el.”
149. § A Gtv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Humángenetikai vizsgálat megelızési, diagnosztikai, terápiás, rehabilitációs vagy
kutatási célból és kizárólag egészségügyi érdek alapján végezhetı.”
150. § A Gtv. 22. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) Humángenetikai vizsgálatokat is végzı egészségügyi szolgáltató mőködése abban az
esetben engedélyezhetı, ha az egészségügyi szolgáltató rendelkezik biobankkal.”
151. § A Gtv. 25. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(A felelıs személy feladatkörében)
„d) a biobank mőködésének ellenırzését végzı hatóságokat tájékoztatja a mőködéssel
összefüggı, az ellenırzéshez szükséges adatokról és éves beszámolót készít a biobank
mőködésérıl, melyet a tárgyévet követı február 15-ig – a 26. § (7) bekezdése szerinti jelentés
elkészítéséhez – megküld az egészségügyi államigazgatási szervnek.”
152. § (1) A Gtv. 26. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás
szabályszerő vezetését, valamint a nyilvántartás (2) bekezdésben foglaltaknak való
megfelelését – amennyiben szükséges, az ETT HRB szakértıkénti bevonásával – ellenırzi.”
(2) A Gtv. 26. §-a a következı (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (6) bekezdés szerinti nyilvántartás, valamint a
25. § (3) bekezdés d) pontja szerinti beszámoló alapján éves jelentést készít a biobankok
mőködésérıl, melyet megküld az ETT HRB részére.”
153. § A Gtv.
a) 2. § (1) bekezdésében a „genetikai teszt- és szőrıvizsgálatra” szövegrész helyébe a
„humángenetikai vizsgálatra” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában a „genetikai”
szövegrész helyébe a „humángenetikai” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésében a „humángenetikai” szövegrész helyébe a „klinikai genetikai”
szöveg,
d) 22. § (1) bekezdésében a „genetikai” szövegrész helyébe a „humángenetikai” szöveg,
e) 31. § a) pontjában a „genetikai teszt- és szőrıvizsgálatok” szövegrész helyébe
„humángenetikai vizsgálat” szöveg,
f) 31. § b) és c) pontjaiban a „genetikai teszt- és szőrıvizsgálatokat” szövegrész helyébe
„humángenetikai vizsgálatokat” szöveg
lép.
154. § Hatályát veszti a Gtv. 26. § (6) bekezdésében az „az egészségügyi szolgáltatók
nyilvántartásától elkülönített” szövegrész.

14. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
módosítása
155. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdésében az „a szolgáltatási önköltség és a központi”
szövegrész helyébe az „– a 88. § (1) bekezdése szerinti intézmények kivételével – a
szolgáltatási önköltség és a központi” szöveg lép.
156. § Az Szt. a következı 140/R. §-sal egészül ki:
„140/R. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló
2013. évi CXXVII. törvénnyel megállapított 115. § (1) bekezdése alapján a 88. § (1) bekezdés
a) és b) pontja szerinti intézmények 2013. évi intézményi térítési díja megegyezik a 2012. évi
intézményi térítési díjjal, a 88. § (1) bekezdés c) pontja szerinti intézmények 2013. évi
intézményi térítési díja megegyezik a 2011. évi intézményi térítési díjjal. A fenntartó az
intézményi térítési díjat a 2012. évi fogyasztói árnövekedésnek megfelelı mértékben
korrigálhatja.”

15. A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása
157. § (1) A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Ttv.) 3. §-a a következı j) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„j) korai vagy középidıs magzati halál: az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény
216. § e) pontjában meghatározott haláleset.”
(2) A Ttv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntetıeljárás indult, az elhunyt
eltemetéséhez, elhamvasztásához az eljáró hatóság engedélye is szükséges.”
(3) A Ttv. 24. §-a a következı (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Korai vagy középidıs magzati halálozás esetén az elhalt magzat halottvizsgálati
bizonyítvány nélkül, a szülı írásbeli nyilatkozata alapján temethetı vagy hamvasztható el. A
nyilatkozat alapján a maradványokat ki kell adni, a szülı azok eltemettetésére köteles.
(5) Ha az elhunyt fogvatartott volt, a (2) bekezdés szerinti engedélyt az eljáró hatóság az
ügyészség hozzájárulása alapján adja meg.”
(4) Hatályát veszti a Ttv. 9. § (1) bekezdés d) pontja.

16. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak
kihirdetésérıl szóló 2009. évi XCI. törvény módosítása
158. § Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak
kihirdetésérıl szóló 2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdése a következı d) ponttal egészül
ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„d) a nemzetközi horderejő közegészségügyi-járványügyi veszélyhelyzet fennállása esetén
da) a c) pont alapján kijelölt határátkelıhelyeken alkalmazható, valamint
db) személyek, szállítmányok és közlekedési eszközök tekintetében alkalmazható
korlátozásokat, intézkedéseket és ellenırzési eszközöket kijelölje, valamint azok
alkalmazásának részletes feltételeit megállapítsa.”

17. Záró rendelkezések
159. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı
napon lép hatályba.
(2) A 33. §, a 35. §, a 37. §, a 41. §, a 43. §, a 44. §, a 46. §, az 51. §, az 52. § (2) bekezdése, a
94. §, a 97. §, a 98. §, valamint a 2–5. melléklet 2013. július 15-én lép hatályba.
(3) A 4. § (3) bekezdése, a 90. §, a 91. §, a 93. §, a 95. §, a 96. §, a 99. § (1) bekezdés a)
pontja, a 99. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) A 11. §, a 12. §, a 14. §, a 17. § (2) bekezdése, a 20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22. §, a 23.
§, a 26. §, a 27. §, az 54. § (1) bekezdése, az 55. §, az 56. § b) pontja, a 77. § (4) bekezdése
2013. október 25-én lép hatályba.
(5) A 99. § (1) bekezdés b) pontja 2013. december 31-én lép hatályba.
(6) A 15. §, a 16. §, a 60. § (1) és (3) bekezdése, a 61. §, a 71. §, a 77. § (1) és (3) bekezdése,
a 78. § b), f) és h) pontja, a 83. §, a 134. § (2) bekezdése, a 157. § 2014. január 1-jén lép
hatályba.
(7) A 34. §, a 36. §, a 38. §, a 42. §, a 47. §, az 50. §, az 53. §, az 56. § l) pontja, az 57. § f) és
i) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.
160. § (1) Ez a törvény a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok
érvényesítésérıl szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének
megkönnyítésére irányuló intézkedésekrıl szóló, 2012. december 20-ai 2012/52/EU bizottsági
végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) Ez a törvény a 4-metilamfetamin ellenırzési intézkedéseknek történı alávetésérıl szóló,
2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
(4) Ez a törvény a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök
Kövér László s. k.,
az Országgyőlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez
Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerekrıl szóló 1998. évi XXV. törvény Melléklet A)
Jegyzéke a következı 17.a sorral egészül ki:
A

17.a 4- MA, 4- methylamphetamine
(4-metilamfetamin)

B

1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

2. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez
„1. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez
Orvosok illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)
SZINT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
”

H

ORVOSI BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I

J

205 320
211 820
218 320
224 720
231 220
239 020
248 720
258 420
268 120
277 820
286 220
294 720
303 120
311 520
311 520

247 820
254 220
262 420
271 620
282 220
292 920
303 520
314 220
322 720
331 220
339 720
348 320
358 220
368 120
368 120

260 320
269 620
281 220
292 720
304 320
315 920
325 220
334 820
344 520
354 220
363 820
373 520
384 320
395 120
395 120

ÉVEK

0–3
4–6
7–9
10–12
13–15
16–18
19–21
22–24
25–27
28–30
31–33
34–36
37–39
40–42
43–45

3. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez
„2. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez
Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók illetmény-, illetve bértáblája
(Ft/hó, bruttó)
SZINT

ÉVEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

0–3
4–6
7–9
10–12
13–15
16–18
19–21
22–24
25–27
28–30
31–33
34–36
37–39
40–42
43–45

”

SZAKDOLGOZÓI BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
E
F

A

B

C

D

103 000
104 023
105 046
105 976
106 999
109 045
109 975
110 998
112 021
113 044
113 974
114 997
116 020
117 043
117 043

103 000
104 488
105 976
107 464
109 045
111 463
113 044
114 532
116 020
117 508
118 996
120 484
121 972
123 460
123 460

118 000
119 512
121 024
122 536
124 048
126 532
128 044
129 448
130 960
132 472
133 984
135 496
137 008
138 520
138 520

118 000
120 484
122 968
125 452
128 044
131 500
133 984
135 496
137 008
138 520
140 032
141 544
142 948
144 460
144 460

118 000
121 456
125 020
128 476
132 040
135 496
138 952
142 516
145 972
149 536
152 992
156 448
160 012
163 468
163 468

163 425
167 725
172 225
176 825
181 425
186 025
190 525
195 725
200 925
208 225
215 625
222 925
230 225
237 525
237 525

G

H

I

J

168 425
172 825
177 625
182 425
187 125
191 925
196 725
203 025
210 625
218 625
226 525
234 425
242 425
250 325
250 325

170 925
177 425
183 925
190 325
196 825
204 625
214 325
224 025
233 725
243 425
251 825
260 325
268 725
277 125
277 125

183 425
189 825
198 025
207 225
217 825
228 525
239 125
249 825
258 325
266 825
275 325
283 925
293 825
303 725
303 725

195 925
205 225
216 825
228 325
239 925
251 525
260 825
270 425
280 125
289 825
299 425
309 125
319 925
330 725
330 725

4. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez
„4. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez
Orvos munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók visszamenıleges illetményvagy bérnövelése
Az orvos legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye)
és rendszeres illetménypótlékai összege (Ft/hó, bruttó)

350 000 alatt
350 000–359 999
360 000–369 999
370 000–379 999
380 000–389 999
390 000–399 999
400 000–409 999
410 000–419 999
420 000–429 999
430 000–439 999
440 000–449 999
450 000–464 999
465 000–479 999
480 000–
”

Visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés összege fizetési osztályonként
(Ft/hó, bruttó)
H
I
J

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
30 000
20 000
10 000

40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
30 000
20 000
10 000

5. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez
„5. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez
Béremelésre és illetménykiegészítésre jogosító egészségügyi szakdolgozó munkakörben
foglalkoztatottak és egyes egészségügyben dolgozó foglalkoztatottak
visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelésének összege (Ft/hó, bruttó)
Évek

A

B

0–3
4–6
7–9
10–12
13–15
16–18
19–21
22–24
25–27
28–30
31–33
34–36
37–39
40–42
43–45

5 000
6 023
7 046
7 976
8 999
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

5 000
6 488
7 976
9 464
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

Visszamenıleges illetmény- vagy bérnövelés összege fizetési osztályonként (Ft/hó, bruttó)
C
D
E
F
G
H

4 000
5 512
7 024
8 536
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

4 000
6 484
8 968
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

4 000
7 456
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

41 425
40 235
39 245
38 355
37 465
36 575
35 585
35 173
34 883
36 693
38 603
38 461
38 197
38 055
38 055

41 425
39 856
39 068
38 407
37 646
36 985
36 197
35 512
35 111
35 110
35 009
34 908
34 907
34 806
34 806

41 425
40 414
39 403
38 292
38 317
38 088
37 817
37 545
37 274
36 873
35 301
33 830
32 258
30 687
30 687

I

J

41 425
39 305
38 559
38 245
37 769
37 535
37 059
35 831
35 385
34 797
34 351
33 863
28 853
28 245
28 245

41 425
39 756
39 305
38 290
37 376
36 461
34 792
33 422
32 153
30 883
29 359
28 090
27 920
27 751
27 751

6. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez
1. A Gytv. 1. számú melléklete a „III.I.3. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély
módosítása” sort követıen a következı sorral egészül ki:
III.I.4.
Gyógyszerközvetítıi tevékenység regisztrációja
90 000
2. A Gytv. 1. számú melléklet III.K. sora helyébe a következı rendelkezés lép:
III.K. Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı gyógyszerkészítmény
22
forgalmazásának, gyártásának rendszeres helyszíni ellenırzését és annak megfelelıségét
500
igazoló bizonylat kiadása, készítményenként és bizonylatonként
3. A Gytv. 1. számú melléklete a következı sorokkal egészül ki:
III.Q. Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import és forgalmazási tevékenység regisztrációja
III.Q.1. Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import és forgalmazási tevékenység regisztrációja,
90
korábban ilyen tartalmú gyártási engedéllyel rendelkezık számára
000
III.Q.2. Gyógyszerhatóanyag-gyártási tevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét megelızıen
675
ilyen tevékenységet végzıként nem regisztráltak számára
000
III.Q.3. Gyógyszerhatóanyag-importtevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét megelızıen
675
ilyen tevékenységet végzıként nem regisztráltak számára
000
III.Q.4. Gyógyszerhatóanyag-forgalmazási tevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét
225
megelızıen ilyen tevékenységet végzıként nem regisztráltak számára
000
1

A törvényt az Országgyőlés a 2013. június 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja:
2013. július 5.

