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1. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 

módosítása 
 
 

1. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a 
továbbiakban: Gyftv.) 12. § (3) és (5) bekezdésében az „az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatóságnak” szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szervnek” szöveg lép. 

(3) Ha 
a) a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, a gyógyszer forgalmazására 

engedéllyel rendelkezı, illetve a gyógyászati segédeszköz gyártója vagy forgalmazója, vagy 
b) az a) pontban meghatározottak megbízása alapján más gazdálkodó szervezet 

[az a) és b) pontban jelzettek a továbbiakban együtt: ismertetési tevékenységet folytató] 
ismertetési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak bejelenteni. 
 (5) A (3) bekezdés szerinti ismertetési tevékenységet folytató a bejelentésben részletezett 
adatokban történt változást haladéktalanul bejelenti az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatóságnak. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
2. § A Gyftv. 13/A. § (1) bekezdésében,  
13. § (1) Az ismertetési tevékenységet folytató az ismertetési tevékenységet csak az általa 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, az 
egészségügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott képzettségi követelményeknek 
megfelelı és a 12. § szerint bejelentett természetes személy (a továbbiakban: ismertetı 
személy) útján folytathatja. 
19. § (1) és (2) bekezdésében,  

19. § (1) A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésének e törvényben, 
illetve a rendeletben meghatározott szabályai megsértése esetén az eljárást az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatóság folytatja le. 

(2) Ha az ismertetési tevékenységet folytató, az ismertetı személy, a gyógyszer forgalomba 
hozatali engedélyének jogosultja, illetve a gyógyászati segédeszköz gyártója, a gyógyszer, 
gyógyászati segédeszköz rendelésére és forgalmazására jogosult személy vagy ezek 
valamelyikének meghatalmazott képviselıje e törvény és a rendelet gyógyszer- vagy 
gyógyászatisegédeszköz-ismertetésre vonatkozó elıírásait megsértette, az egészségbiztosítási 
felügyeleti hatóság 

a) etikai eljárást kezdeményezhet a szakmailag illetékes etikai szervnél, ha ennek feltételei 
fennállnak, 

b) a jogsértést elkövetı személyt határidıvel felhívhatja a hiányosságok megszüntetésére és 
ennek megszüntetéséig a tevékenység folytatását felfüggesztheti, 

c) megállapítja a jogsértés tényét, elrendelheti a jogsértı állapot megszüntetését és egyben 
megtiltja a jogsértı magatartás további folytatását, 

d) ötszázezer forinttól huszonötmillió forintig terjedı összegő pénzbírságot szabhat ki, 



e) ismételt vagy súlyos jogszabálysértés esetén a jogsértı tevékenységért felelıs, a 12. § (3) 
bekezdése szerinti ismertetési tevékenységet folytatónak az ismertetési tevékenység 
folytatását meghatározott idıtartamra – legalább fél évre, legfeljebb három évre – megtiltja, 
f) ismételt vagy súlyos jogszabálysértés esetén megkeresi a jogsértést elkövetı személlyel 
finanszírozási, illetve társadalombiztosítási támogatással történı gyógyszer, illetve 
gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosító szerzıdést kötı egészségbiztosítási szervet és 
kezdeményezi a támogatással történı rendelés, illetve forgalmazás felfüggesztését. 
20. § (1) bekezdésében,  
20. § (1) A 14. §-ban foglaltak megtartását az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság 
ellenırzi. 
20. § (2) bekezdés elsı mondatában,  
(2) A tényállás tisztázása érdekében – az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kérésére – 
bármely személy vagy szervezet köteles a kezelésében levı adatokat, illetve a birtokában levı 
iratok másolatát olvasható és másolható formában az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság 
rendelkezésére bocsátani. Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság jogosult bármely 
személy birtokában levı adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni, és a tükörmásolat 
felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni, ha valószínősíthetı, hogy az 
adathordozón a 14. § rendelkezéseinek megsértéséhez kapcsolódó adatok találhatók. 
20. § (3) bekezdés második mondatában  
(3) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság – a 14. § rendelkezései megtartásának 
ellenırzésével 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 bizonyítási eszközzel 
érintett minden személyes adat kezelésére jogosult az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság, 
azonban a vizsgálat tárgyát képezı jogsértéssel össze nem függı személyes adatok 
megvizsgálására csak addig a mértékig jogosult, ameddig meggyızıdik arról, hogy az adat 
nem függ össze a vizsgálat tárgyát képezı jogsértéssel. 
és (5) bekezdésében,  
(5) Az ügyfél és megbízott ügyvédje közötti kommunikáció során, illetve ilyen 
kommunikációs célból való felhasználás érdekében keletkezett adat vagy az azt rögzítı irat az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatóság eljárásában bizonyítékként nem használható fel, illetve 
nem vizsgálható meg, nem foglalható le, szemle során a birtokos az ilyen irat felmutatására 
nem kötelezhetı. 
20. § (8) bekezdés negyedik mondatában  
(8) A (7) bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményre elızetes bírói engedéllyel 
kerülhet sor. Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság engedély iránti írásbeli kérelmét a 
Fıvárosi Bíróság bírálja el, a kérelem beérkezésétıl számított hetvenkét órán belül, nemperes 
eljárásban. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye. A bíróság 
a kérelmezett vizsgálati cselekményt akkor engedélyezi, ha az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatóság valószínősíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem vezetne eredményre, és ésszerő 
megalapozottsággal feltehetı, hogy az indítvány szerinti helyszínen a megjelölt jogsértéssel 
kapcsolatos információforrás fellelhetı, és feltételezhetı, hogy azt önként nem bocsátanák 
rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék. A bíróság a kérelmezett vizsgálati 
cselekményt részben is engedélyezheti, meghatározva, hogy kivel szemben, illetve milyen 
vizsgálati cselekmény tehetı. A bíróság határozata alapján a kibocsátásától számított 
kilencven napig foganatosítható vizsgálati cselekmény. 
az „az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „az egészségügyi 
államigazgatási szerv” szöveg lép. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 



 
3. § A Gyftv. 13/A. § (2) bekezdésében,  

(2) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság az ismertetı személy részére a nyilvántartásba 
vétellel egyidejőleg ismertetıi igazolványt állít ki, amely tartalmazza az ismertetı személy 
családi és utónevét, valamint az egészségügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott 
egyéb adatokat. 
20. § (2) bekezdés második mondatában,  
(2) A tényállás tisztázása érdekében – az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kérésére – 
bármely személy vagy szervezet köteles a kezelésében levı adatokat, illetve a birtokában levı 
iratok másolatát olvasható és másolható formában az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság 
rendelkezésére bocsátani. Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság jogosult bármely 
személy birtokában levı adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni, és a tükörmásolat 
felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni, ha valószínősíthetı, hogy az 
adathordozón a 14. § rendelkezéseinek megsértéséhez kapcsolódó adatok találhatók. 
20. § (3) bekezdés elsı mondatában,  
(3) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság – a 14. § rendelkezései megtartásának 
ellenırzésével 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 bizonyítási eszközzel 
érintett minden személyes adat kezelésére jogosult az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság, 
azonban a vizsgálat tárgyát képezı jogsértéssel össze nem függı személyes adatok 
megvizsgálására csak addig a mértékig jogosult, ameddig meggyızıdik arról, hogy az adat 
nem függ össze a vizsgálat tárgyát képezı jogsértéssel. 
20. § (7) bekezdésében,  
(7) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a 14. § rendelkezései megtartásának ellenırzése 
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. 
20. § (8) bekezdés második mondatában  
(8) A (7) bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményre elızetes bírói engedéllyel 
kerülhet sor. Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság engedély iránti írásbeli kérelmét a 
Fıvárosi Bíróság bírálja el, a kérelem beérkezésétıl számított hetvenkét órán belül, nemperes 
eljárásban. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye. A bíróság 
a kérelmezett vizsgálati cselekményt akkor engedélyezi, ha az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatóság valószínősíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem vezetne eredményre, és ésszerő 
megalapozottsággal feltehetı, hogy az indítvány szerinti helyszínen a megjelölt jogsértéssel 
kapcsolatos információforrás fellelhetı, és feltételezhetı, hogy azt önként nem bocsátanák 
rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék. A bíróság a kérelmezett vizsgálati 
cselekményt részben is engedélyezheti, meghatározva, hogy kivel szemben, illetve milyen 
vizsgálati cselekmény tehetı. A bíróság határozata alapján a kibocsátásától számított 
kilencven napig foganatosítható vizsgálati cselekmény. 
és 37. § (7) bekezdésében  



(7) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a 12. § (3) bekezdésében meghatározott 
bejelentésrıl, a tevékenység megszüntetésének bejelentésérıl és az ismertetési tevékenység 
folytatásának megtiltásáról elektronikus úton haladéktalanul adatszolgáltatást teljesít az állami 
adóhatósághoz. 
az „Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi 
államigazgatási szerv” szöveg lép. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
4. § A Gyftv. 19/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„19/A. § A 19. § szerinti eljárás során hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.” 
 
19/A. §Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a határozat vagy az eljárást megszüntetı 
végzés meghozataláig terjedı idıtartamra fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható 
végzésében elrendeli a jogsértı állapot megszüntetését, illetve megtiltja a jogsértı magatartás 
további folytatását, ha erre – a késedelemmel járó jelentıs vagy helyrehozhatatlan kár 
veszélye miatt – halaszthatatlanul szükség van. E végzését a hatóság soron kívül hozza meg. 
A hatóság végzése ellen önálló fellebbezésnek van helye. 
 
5. § A Gyftv. 24. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(7) Az egészségbiztosítási szervnek a 23. § (3)–(4) és (6)–(8) bekezdése szerinti eljárásban 
hozott döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.” 
 
(7) Az egészségbiztosítási szerv 23. § (3)–(4) és (6) bekezdése szerinti határozata elleni 
fellebbezést 60 napon belül kell elbírálni. 
 
6. § A Gyftv. 33. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(5) Az egészségbiztosítási szervnek a 32. § (4)–(5) bekezdése és a 32/A. § (1)–(3) bekezdése 
szerinti eljárásban hozott döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.” 
 
(5) Az egészségbiztosítási szerv 32. § (4)–(5) és a 32/A. § (1) bekezdése szerinti határozata 
elleni fellebbezést 60 napon belül kell elbírálni. 
 
7. § A Gyftv. 41. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„41. § (1) Olyan településeken mőködı vagy létesítendı közforgalmú gyógyszertárat 
(gyógyszertárakat) mőködtetı vállalkozás számára, ahol a település gyógyszerellátását 
kizárólag egy közforgalmú gyógyszertár biztosítja vagy biztosítaná, és már mőködı 
közforgalmú gyógyszertár esetén annak meghatározott idıszakra vonatkozó 
gyógyszerforgalmazásból származó támogatott árréstömege – az ellátandó lakosságszám vagy 
a gyógyszertár földrajzi elhelyezkedése okán – hatékony és gazdaságos üzletmenet folytatása 
mellett sem éri el a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati 
segédeszközök és gyógyfürdıellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és 
folyósításáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott 
mértéket, az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben szereplı, a 40. § b) pontja 
szerinti minisztérium fejezetében meghatározott elıirányzat erejéig a mőködıképesség 
fenntartásához naptári negyedévente mőködési célú támogatást nyújt. A támogatásban 
részesített vállalkozások nevét és a támogatás összegét a minisztérium a honlapján közzéteszi. 



(2) Az (1) bekezdés szerinti mőködési célú támogatás igényléséhez a közforgalmú 
gyógyszertárat mőködtetı vállalkozás beszerzi az egészségügyi államigazgatási szervtıl a 
kormányrendeletben meghatározott jogosultsági feltételeket igazoló hatósági bizonyítványt. 
(3) A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı 
vállalkozás a tárgynegyedévet követı harmadik hónap 20. napjáig nyújthatja be az 
egészségügyi államigazgatási szervhez, mely határidı jogvesztı. A kérelem önellenırzéssel a 
késıbbiekben sem korrigálható. 
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (3) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt tíz 
napon belül kiállítja. 
(5) A közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı vállalkozás az (1) bekezdés szerinti mőködési 
célú támogatást a tárgynegyedévet követı negyedik hónap elsı napjától igényelheti az 
illetékes elsıfokú állami adóhatóságtól. 
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az Art. szerinti költségvetési támogatásnak minısül. A 
támogatás igénylésére és folyósítására az Art. rendelkezései irányadóak. A jogosultság 
megállapításának feltételeit jogszabály állapítja meg.” 
 

41. § (1) Olyan településeken mőködı vagy létesítendı közforgalmú gyógyszertárat 
(gyógyszertárakat) mőködtetı vállalkozás számára, ahol a település gyógyszerellátását 
kizárólag egy közforgalmú gyógyszertár biztosítja vagy biztosítaná és már mőködı 
közforgalmú gyógyszertár esetén annak meghatározott idıszakra vonatkozó 
gyógyszerforgalmazásból származó támogatott árréstömege – az ellátandó lakosságszám vagy 
a gyógyszertár földrajzi elhelyezkedése okán – hatékony és gazdaságos üzletmenet folytatása 
mellett sem éri el a külön jogszabályban meghatározott mértéket, az állam a mindenkori éves 
költségvetési törvényben szereplı, a 40. § b) pontja szerinti minisztérium fejezetében 
meghatározott elıirányzat erejéig a mőködıképesség fenntartásához mőködési célú 
támogatást nyújt. A támogatásban részesített vállalkozások nevét és a támogatás összegét a 
minisztérium a honlapján közzéteszi. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az Art. szerinti költségvetési támogatásnak minısül. A 
támogatás igénylésére és folyósítására az Art. rendelkezései irányadóak. A jogosultság 
megállapításának feltételeit külön jogszabály állapítja meg. 
 
8. § A Gyftv. 43. § (3) és (4) bekezdésében az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” 
szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv” szöveg lép. 
 

(3) Az (1) bekezdés szerinti árnál magasabb ár akkor alkalmazható, ha ehhez az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kérelem alapján hozzájárul. A hozzájárulás akkor 
adható meg, ha 

a) az adott gyógyszer az adott betegség kizárólagos, elsı vonalbeli (elsıdlegesen 
választandó) kezelésére szolgáló készítmény, és 

b) a gyártó vagy a forgalmazó bizonyítja, hogy az adott gyógyszer elıállításának költsége az 
(1) bekezdés alkalmazása esetén érvényes legmagasabb árnál magasabb. 
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemrıl kilencven napon belül kell döntést hozni. Indokolt 
esetben ez a határidı egy ízben további hatvan nappal meghosszabbítható. Az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatóság a (3) bekezdés szerinti hozzájárulásról haladéktalanul 
közleményt tesz közzé. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
9. § A Gyftv. 73. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 



 
„(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések ellenırzése az egészségügyi 
államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.” 
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezések ellenırzése az egészségbiztosítási 
felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozik. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
10. § (1) A Gyftv. 74. § (3) bekezdésében az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak” 
szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szervnek” szöveg lép. 
(3) Amennyiben közfinanszírozásban részesülı gyógyszer kiszolgáltatására szerzıdött 
gyógyszertárat mőködtetı társaságban a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) 
bekezdés 4. pontja szerinti értelemben – közvetlen és közvetett módon – mértékadó befolyást 
gyakorló gyógyszergyártási, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezı gazdálkodó 
szervezet, illetve gyógyszerek külön jogszabály szerinti támogatással történı 
gyógyszerrendelésére jogosult orvos van, a befolyás gyakorlója köteles ezt a tényt az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak bejelenteni. 
(2) A Gyftv. 74. § (4) bekezdésében az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrészek 
helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg lép. 
(4) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság ellenırzi, hogy a közfinanszírozásban részesülı 
gyógyszer támogatással történı forgalmazására szerzıdött gyógyszertár, valamint a 
gyógyszergyártó, -forgalmazó, illetve a támogatással történı gyógyszerrendelésre jogosult 
orvos között létezik-e olyan nem kívánatos magatartás-összehangolás, amely a betegek, 
fogyasztók hatékony és biztonságos gyógyszerellátását sérti vagy veszélyezteti. Amennyiben 
a nem kívánatos magatartás-összehangolás megvalósul, az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatóság kezdeményezi az egészségbiztosítási szervnél a támogatással történı forgalmazási 
jogot biztosító szerzıdés felmondását. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
11. § A Gyftv. a következı 85. §-sal egészül ki: 
„85. § (1) E törvény 49. §-a – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jéig nem 
alkalmazható, annak alapján közforgalmú gyógyszertár létesítése nem engedélyezhetı. 
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen a 49. § (1) 
bekezdése alapján engedélyezi új közforgalmú gyógyszertár létesítését olyan településen, ahol 
közforgalmú gyógyszertár mőködési engedélye az (1) bekezdésben foglalt idıtartamban szőnt 
meg, és a településen más közforgalmú gyógyszertár nem mőködik, valamint olyan 
településen, ahol nem mőködik közforgalmú vagy fiókgyógyszertár. 
(3) A gyógyszertárat mőködtetı vállalkozások összefonódásához 2011. január 1-jéig sem a 
75. §, sem pedig a Tptv. alapján engedély nem adható. 
(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépésüket követıen benyújtott kérelmek 
esetében kell alkalmazni, a hatálybalépést megelızıen benyújtott kérelmek elbírálására a 49. 
§ és a 75. § alkalmazandó.” 
 
12. § A Gyftv. 86. §-a a következı (1) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(1) Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 
LXXXIX. törvény 7. §-ával megállapított 41. § (3) bekezdés azzal alkalmazandó, hogy a 
2010. elsı naptári negyedévére járó mőködési célú támogatás igényléséhez szükséges 
hatósági bizonyítvány iránti kérelmek 2010. szeptember 1-jéig benyújthatóak.” 

 



2. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 
 
13. § (1) Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 114. § 
(2) bekezdésében a „személyazonosításra alkalmatlan módon” szövegrész helyébe a „(3) 
bekezdésben meghatározott módon” szöveg lép. 

(2) Az egységes egészségügyi ágazati humánerıforrás- monitoringrendszert mőködtetı 
egészségügyi államigazgatási szerv 

a) az egészségügyi dolgozók nemére és születési évszámára vonatkozó adatokat, 
b) a 112. § (4) bekezdés b), c), e) és g) pontjában meghatározott adatokat, 
c) a 112. § (4) bekezdés d) pontjából idegen nyelvenként a nyelvismeret legmagasabb 

szintjére és típusára vonatkozó adatokat, 
d) a 112. § (4) bekezdés f) pontja szerinti adatok közül a munkahely, illetve a 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történı egészségügyi tevékenységvégzés 
helyének kistérség szerinti megjelölését és a szakterület megnevezését, amely területen az 
egészségügyi dolgozó munkát végez, továbbá a munkavégzésre irányuló jogviszony jellegére 
utaló adatot, 

e) az adott évben egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzésre felvettek számára, a 
megszerezni kívánt szakképesítés szerinti megoszlásban, valamint a szakvizsgát tett 
személyek számára szakképesítés szerinti megoszlásban vonatkozó adatokat, 

f) az e) pontban nem említett, az adott évben egyes egészségügyi szakképzésre felvettek, 
valamint az egészségügyi szakképesítést szerzettek számára és szakképesítés szerinti 
megoszlására, az adott évben szervezett továbbképzések típusára, az azon részt vettek 
számára vonatkozó adatokat, 

g) az oklevelét külföldön elismertetni szándékozó személy részére az elismertetéshez 
szükséges hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásában a külföldi bizonyítványok és 
oklevelek elismeréséért felelıs hatóság, vagy – a 110/A. § (1) bekezdése szerinti 
feladatkörében – az egészségügyi államigazgatási szerv tudomására jutott adatok közül a 
kérelmezı célországára, szakképesítésére, valamint azon személyek számára vonatkozó 
adatokat, akik részére ilyen célból hatósági bizonyítvány került kiállításra, 

h) az egészségügyi ágazati munkaerıigényre vonatkozó adatokat foglalkozások szerinti 
bontásban, 

i) engedélyezett és nyilvántartásba vett gyógyszerismertetıi tevékenységet végzı 
egészségügyi szakképesítéssel rendelkezı személyek számára és szakképesítésére vonatkozó 
adatokat, 

j) az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program keretében győjtött, az 
egyes egészségügyi szakképesítéshez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatokat 
személyazonosításra alkalmatlan módon kezeli, feldolgozza és azok alapján elemzi, értékeli 
az egészségügyi ágazatban dolgozók munkaerı-piaci, foglalkoztatási helyzetét, részt vesz – 
különös figyelemmel az ellátási szükségletekhez igazodó humánerıforrási feltételek 
megteremtésének követelményére – a képzési, mobilitási programok irányának 
meghatározásában, valamint az egységes egészségügyi ágazati humánerıforrás stratégiai 
javaslat kidolgozásában, beleértve az életpályamodell és a kapcsolódó szolgáltatási koncepció 
kidolgozását is. 
 
(2) Az Eütv. 114. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) A (2) bekezdés szerinti szervnek 
a) személyazonosításra alkalmas módon továbbítja 
aa) a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az alapnyilvántartást vezetı szerv, 
ab) a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti adatokat a mőködési nyilvántartást vezetı szerv, 



ac) a (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési 
Tanács, 
ad) a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokat a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséért felelıs hatóság, vagy – a 110/A. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében – az 
egészségügyi államigazgatási szerv, 
ae) a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv; 
b) személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja 
ba) a (2) bekezdés f) pontja szerinti adatokat a 116. § (3) bekezdés szerinti intézmények, 
bb) a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat az állami foglalkoztatási szerv és a kormányzati 
személyügyi szolgáltató, 
bc) a (2) bekezdés j) pontja szerinti adatokat a hivatalos statisztikai szolgálat.” 

(3) Személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja a (2) bekezdés szerinti szervnek: 
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az alapnyilvántartást vezetı szerv, 
b) a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti adatokat a mőködési nyilvántartást vezetı szerv, 
c) a (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési 

Tanács, 
d) a (2) bekezdés f) pontja szerinti adatokat a 116. § (3) bekezdés szerinti intézmények, 
e) a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokat a külföldi bizonyítványok és oklevelek 

elismeréséért felelıs hatóság, vagy – a 110/A. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében – az 
egészségügyi államigazgatási szerv, 

f) a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat az állami foglalkoztatási szerv és a kormányzati 
személyügyi szolgáltató, 

g) a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság, 
h) a (2) bekezdés j) pontja szerinti adatokat a hivatalos statisztikai szolgálat. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 



3. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 
 
14. § A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló  
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)  
19/A. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

Ebtv. 19/A. § (1) A gyógyító-megelızı eljárások során alkalmazott egészségügyi 
technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történı befogadása külön jogszabály szerinti 
eljárásban történik. 
(2) A gyógyító-megelızı eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák 
egészségbiztosítási finanszírozásba történı befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért – az 
egészségbiztosításért felelıs miniszternek az adópolitikáért felelıs miniszterrel egyetértésben 
kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
„(3) Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történı befogadására 
irányuló eljárásban, valamint a már befogadott technológiák egészségbiztosítási 
finanszírozásra való alkalmasságának megállapítására irányuló eljárásban hozott döntés ellen 
nincs helye fellebbezésnek.” 
 
15. § Az Ebtv. 20. § (1) bekezdésében,  

Ebtv. 20. § (1) A finanszírozási szerzıdés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató 
a) a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátások elvégzését – amennyiben a biztosított egészségi 

állapota nem indokolja az azonnali ellátását, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is – a 
(2) bekezdésben meghatározott esetben intézményi várólista alapján teljesíti, 

b) a járóbeteg-szakellátások elvégzését a külön jogszabály szerinti betegfogadási lista 
alapján teljesíti, 
és az a) és b) pont szerinti teljesítésrıl, valamint az azonnali ellátásokról külön jogszabályban 
meghatározott módon rendszeres jelentést küld az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság 
részére. 
20/A. § (3) és (8) bekezdésében,  

(3) A várólista adatai – kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon – intézményi 
várólista esetében az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapján, központi várólista 
esetén a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapján megtekinthetıek, ebben a formájukban 
nyilvánosak. A transzplantációs várólista kivételével az ellátás igénybevételének várható 
idıpontját is közzé kell tenni. Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság honlapjáról a 
várólista alapján ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók és a kormányrendeletben kijelölt 
szerv honlapjának is közvetlenül elérhetıeknek kell lenniük. 
(8) A betegfogadási lista külön jogszabályban meghatározottak szerint összesített statisztikai 
adatait – kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon – az egészségbiztosítási 
felügyeleti hatóság honlapján közzé kell tenni. 
31. § (2) bekezdésében  
(2) Az egészségügyi szolgáltató gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, valamint gyógyászati 
ellátást árhoz nyújtott támogatással az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság által minısített, 
a minıségi és hatékony gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-rendelést elısegítı 
számítógépes rendszer alkalmazásával rendelhet. 
és 32. § (2) bekezdésében  
(2) A nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa gyógyszert, gyógyászati 
segédeszközt, valamint gyógyászati ellátást árhoz nyújtott támogatással az egészségbiztosítási 
felügyeleti hatóság által elızetesen minısített, a minıségi és hatékony gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-rendelést elısegítı számítógépes rendszer alkalmazásával rendelhet. 



az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „egészségbiztosító” szöveg 
lép. 
 e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 



4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 
 
16. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 36. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) Közcélú munkavégzés keretében 
a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat 
jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, 
b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, 
társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, 
amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik, 
c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az 
állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által 
jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat 
megállapodás alapján közremőködik, továbbá 
d) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a szükség-, veszély- vagy 
katasztrófahelyzetbıl eredı kár esetén a helyreállítással kapcsolatos feladat 
látható el.” 
 

(2) Közcélú munkavégzés keretében 
a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat 

jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, 

b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, 
társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, 
amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik, 
továbbá 

c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, 
az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által 
jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat 
megállapodás alapján közremőködik 
látható el. 
 
17. § (1) Az Szt. 63. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen vizsgálni kell a gondozási szükségletet. 
A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezetı, ennek hiányában a jegyzı által 
felkért szakértı végzi el az igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát.” 
 
(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen – a 68/A. § (4) bekezdése, valamint a (8) 
bekezdés szerinti kivétellel – vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti 
kérelem alapján az intézményvezetı, ennek hiányában a jegyzı kezdeményezi az igénylı 
gondozási szükségletének vizsgálatát. 
 
(2) Az Szt. 63. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 
„(6) Az intézményvezetı, ennek hiányában a jegyzı által felkért szakértı a gondozási 
szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi 
gondozási szükséglet mértékét. 



(7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelı 
idıtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 
órát meghaladja, a szolgáltatást igénylıt az intézményvezetı, ennek hiányában a jegyzı által 
felkért szakértı tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetıségérıl, 
ebben az esetben a szolgáltatást igénylı az intézményi elhelyezés idıpontjáig napi 4 órában 
történı házi segítségnyújtásra jogosult.” 
 

(6) A szakértıi bizottság a gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak 
szerint megvizsgálja és kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet 
mértékérıl. 
(7) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek 
megfelelı idıtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet 
a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylıt az intézményvezetı tájékoztatja a 
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetıségérıl. 
 
18. § Az Szt. 68/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„68/A. § (1) Az idısotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetı végzi el az 
ellátást igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot 
a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelızıen az intézményvezetınél. 
(2) Az intézményvezetı a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint 
megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály 
szerinti körülmények fennállását. 
(3) Idısotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. 
(4) Ha az idısotthoni ellátást igénylı személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja 
meg a napi 4 órát, és az idısotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb 
körülmények sem indokolják, az intézményvezetı tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás 
igénybevételének lehetıségérıl.” 
 

68/A. § (1) Az idısotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetı kezdeményezi 
az ellátást igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértıi szervnél. Beutaló 
határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát 
megelızıen, ebben az esetben az intézményvezetı e § szerinti feladatait a beutaló szerv látja 
el. 

(2) A szociális szakértıi szerv a gondozási szükségletet külön jogszabályban 
meghatározottak szerint megvizsgálja és kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi gondozási 
szükséglet mértékérıl, illetve a külön jogszabály szerinti körülményekrıl. 

(3) Idısotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott 
egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján 
nyújtható. 
(4) Ha az idısotthoni ellátást igénylı személy gondozási szükséglete a szakvélemény szerint 
fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idısotthoni elhelyezést a külön jogszabályban 
meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezetı tájékoztatja a házi 
segítségnyújtás igénybevételének lehetıségérıl és a szakvéleményt részére átadja, valamint 
másolatát megküldi az ellátást igénylı lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti települési 
önkormányzatnak. Ebben az esetben a házi segítségnyújtás igénylése során a szociális 
szakértıi szerv szakvéleménye igazolja a gondozási szükségletet. 
 
19. § Az Szt. 127/A. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: 



127/A. § (1) Ha helyi önkormányzat vagy társulás az általa fenntartott szolgáltatót, 
intézményt egyházi fenntartónak adja át, az egyházi kiegészítı támogatást a helyi 
önkormányzat, illetve a társulás köteles a központi költségvetésnek öt éven keresztül 
folyamatosan, a nettó finanszírozás keretében megtéríteni. 

(2) Ha helyi önkormányzat vagy társulás által fenntartott szolgáltató, intézmény 
megszőnésétıl számított tizenkét hónapon belül egyházi fenntartó új szolgáltatót, intézményt 
hoz létre, a korábbi fenntartó köteles az egyházi kiegészítı támogatás öt éven keresztül 
fizetendı összegét folyamatosan, a nettó finanszírozás keretében a központi költségvetésnek 
megtéríteni, feltéve, hogy 

a) a megszőnt és a létrehozott szolgáltató, intézmény ellátottainak legalább ötven százaléka 
azonos, továbbá 

b) nappali és bentlakásos intézményi ellátás esetén a megszőnt és a létrehozott intézmény – 
részben vagy egészben – ugyanabban az ingatlanban mőködik. 

(3) A megtérítendı összeg megállapítása során nem vehetı figyelembe a korábbi fenntartó 
mőködési engedélyében nem szereplı szociális szolgáltatás – ide nem értve azt az esetet, ha 
az új szociális szolgáltatást a korábbi férıhelyek átminısítésével hozták létre – és 
férıhelyszám, illetve ellátható személyek száma. 

(4) Ha a nem állami fenntartó a fenntartásában mőködı szolgáltatót, intézményt egyházi 
fenntartónak adja át, vagy a nem állami fenntartó által fenntartott szolgáltató, intézmény 
megszőnésétıl számított tizenkét hónapon belül egyházi fenntartó a (2) bekezdés a)–b) 
pontjában foglaltaknak megfelelı új szolgáltatót, intézményt hoz létre, a nem állami fenntartó 
köteles az egyházi kiegészítı támogatás öt évre számított átalányösszegét a központi 
költségvetésnek megtéríteni. Az átalányösszeg a nem állami fenntartónak a fenntartóváltozást, 
illetve a szolgáltató, intézmény megszőnését megelızıen járó normatív állami hozzájárulás – 
törtéves mőködés esetén egész évre számított – összegének és az egyházi kiegészítı 
támogatás akkor hatályos mértékének szorzata alapján számított összeg ötszöröse. A teljes 
átalányösszeg megfizetéséig a fenntartóváltozás, illetve az új szolgáltató, intézmény nem 
engedélyezhetı. 
(5) Az egyházi kiegészítı támogatás megtérítésérıl a kincstár külön kormányrendeletben 
meghatározott eljárás szerint határozatban dönt. 
„(6) Nem kell az egyházi kiegészítı támogatást az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben 
megtéríteni, ha 
a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló 
szervezete vagy szervezeti egysége, a Kormánnyal a szociális feladatok ellátására is kiterjedı 
megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a 
Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, 
valamint néhány vagyoni természető kérdésrıl 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt 
Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, és 
b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény által nyújtott, 86. § szerinti szociális 
szolgáltatásokra az azok biztosítására köteles valamely helyi önkormányzattal vagy az ilyen 
önkormányzat részvételével mőködı társulással ellátási szerzıdést kötött.” 
 
20. § Az Szt. 132. § (1) bekezdése a következı v) ponttal egészül ki: 
 

132. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa 
a) a pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályait; 
b) a közgyógyellátásra való jogosultság, valamint az igazolványok kiadásának, 

visszavonásának, az igazolvány alapján járó kedvezmények igénybevételének részletes 
szabályait, valamint az igazolvány tartalmát; 



c) a Szociálpolitikai Tanács összetételére, megalakítására és mőködésére vonatkozó részletes 
szabályokat; 

d) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályait; 

e) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjak megállapításának 
részletes szabályait, 

f) a szociális szolgáltató tevékenységet végzık mőködése engedélyezésének és 
ellenırzésének részletes szabályait, a mőködést engedélyezı szerv vagy szervek kijelölését, 

g) a nem állami és egyházi fenntartók által igénybe vehetı normatív állami hozzájárulás 
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait, 

i) a foglalkoztatási támogatás igénylésével, elszámolásával kapcsolatos szabályokat, 
j) az országos jelentési rendszer számára bejelentendı adatok körét, valamint az adatközlés 

módjára és idejére vonatkozó szabályokat, továbbá az országos jelentési rendszert mőködtetı 
szerv vagy szervek kijelölését, 

k) a 3. § (3) bekezdésében meghatározott személyekre vonatkozó ellátások igénylésével, 
megállapításával, folyósításával, valamint az igényelbíráló szervek adatkezelésével 
kapcsolatos részletes szabályokat; 

l) a rehabilitációs intézményekben elhelyezettek utógondozási feladatainak részletes 
szabályait; 

m) a szociális foglalkoztatás engedélyezésének és ellenırzésének, valamint a szociális 
foglalkoztatási támogatás igénylésének és a támogatás felhasználása ellenırzésének 
szabályait, 

n) a szociális hatóság és a szociális szakértıi szerv kijelölését; 
o) a szociális intézmények, szolgáltatók országos nyilvántartásának részletes szabályait, a 

nyilvántartást vezetı szerv vagy szervek kijelölését; 
p) a támogató szolgáltatás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjére vonatkozó részletes szabályokat; 
q) a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremőködı 

szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó részletes szabályokat; 
r) a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatára, a 

rehabilitációs alkalmassági vizsgálatra, továbbá a fogyatékos személyek alapvizsgálatára 
vonatkozó szabályokat; 

s) a szociális igazgatási bírság alkalmazására és felhasználására vonatkozó részletes 
szabályokat; 

t) az energiafelhasználási támogatás mértékére, a támogatásra való jogosultság 
megállapításának feltételeire és a jogosultak körére, a támogatás igénylésére, megállapítására, 
érvényesítésére, a támogatás jogszerő igénybevétele ellenırzésének és a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatás visszakövetelésének rendjére, továbbá a támogatás forrásául szolgáló 
elıirányzat kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályokat; 
u) az egyházi kiegészítı támogatás megtérítésének részletes szabályait. 
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa) 
„v) a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetbıl eredı kár esetén közcélú munkavégzés 
keretében ellátható helyreállítási feladatok körét, az e feladatokra fordítható költségvetési 
forrás összegét, valamint e forrás igénybevételének eljárásrendjét.” 
 
21. § Az Szt. VIII. Fejezete Az Európai Unió jogának való megfelelés alcímet megelızıen a 
következı 140. §-sal egészül ki: 
 
„140. § Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 



LXXXIX. törvénnyel megállapított 127/A. § (6) bekezdésének rendelkezéseit abban az 
esetben is alkalmazni kell, ha a fenntartóváltozás vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, 
intézmény engedélyezése iránti kérelmet 2010. augusztus 1-jét megelızıen nyújtották be, 
azzal, hogy az eddig az idıpontig a központi költségvetésnek megtérített egyházi kiegészítı 
támogatás nem követelhetı vissza.” 
 
22. § Az Szt. 119/C. § (2) bekezdésében a „kezdeményezésével” szövegrész helyébe az 
„elvégzésével” szöveg lép. 
 
(2) Az intézmény vezetıje a jövedelemvizsgálatot a gondozási szükséglet vizsgálatának 
kezdeményezésével egyidejőleg kérelmezi a jegyzınél. 
 



5. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
módosítása 

 
23. § A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 145/A. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) Nem kell az egyházi kiegészítı támogatást megtéríteni, ha 
a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló 
szervezete vagy szervezeti egysége, a Kormánnyal a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy 
szociális feladatok ellátására is kiterjedı megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság 
és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti 
tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természető kérdésrıl 1997. 
június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, 
és 
b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény, hálózat által végzett gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységekre az azok biztosítására köteles valamely helyi 
önkormányzattal vagy az ilyen önkormányzat részvételével mőködı társulással ellátási 
szerzıdést kötött.” 
 
24. § A Gyvt. Átmeneti rendelkezések alcíme a következı 161/A. §-sal egészül ki: 
 
„161/A. § Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 
LXXXIX. törvénnyel megállapított 145/A. § (5) bekezdésének rendelkezéseit abban az 
esetben is alkalmazni kell, ha a fenntartóváltozás vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, 
intézmény, hálózat engedélyezése iránti kérelmet 2010. augusztus 1-jét megelızıen 
nyújtották be, azzal, hogy az eddig az idıpontig a központi költségvetésnek megtérített 
egyházi kiegészítı támogatás nem követelhetı vissza.” 



6. Hatályukat vesztı rendelkezések 
 
25. § (1) Hatályát veszti: 
 
a) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi LXXI. törvény 36. § 
(10) bekezdése, 
(10) Az Egészségbiztosítási Felügyelet e törvény hatálybalépése elıtt kinevezett 
elnökhelyettesének megbízatását e törvény hatálybalépése nem érinti, az Ebftv. 2. §-ának e 
törvény 13. §-ával megállapított (4) bekezdésében meghatározott megbízatási idejét e törvény 
hatálybalépésétıl kell számítani. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
b) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a 
továbbiakban: Eftv.) 
ba) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „a külön jogszabály szerinti egészségbiztosítási 
felügyeleti hatóságra (a továbbiakban: Felügyelet),” szövegrész, 
c) az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelıs miniszterre (a továbbiakban együtt: 
egészségügyért felelıs miniszter), a külön jogszabály szerinti egészségbiztosítási felügyeleti 
hatóságra (a továbbiakban: Felügyelet), az egészségügyi államigazgatási szervre és az 
egészségbiztosítóra, 
bb) 2/E. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Felügyelet,” szövegrész, 
a) saját ellenırzése, az egészségügyi államigazgatási szerv, a Felügyelet, az egészségügyi 
szolgáltatónál mőködı szakmai vezetı testület, a kórházi felügyelı tanács, a betegjogi 
képviselı vagy a betegek érdek-képviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az 
egészségügyi szolgáltatás nyújtásának minısége csökkent, és e minıségcsökkenést az 
egészségügyi államigazgatási szervnek a közszolgáltatásért felelıs szerv felkérésére 
lefolytatott célellenırzése is igazolja, 
bc) 2/F. § (2) bekezdésében a „ , továbbá a Felügyeletet” szövegrész, 
(2) Amennyiben az egészségügyi közszolgáltatásért felelıs szerv a szolgáltató ellenırzése 
során az egészségügyi ellátási szerzıdésben meghatározott minıségi mutatók alapján a 
szolgáltatás nyújtásának minıségét érintı hiányosságokat észlel, a hatáskörükbe tartozó 
kérdésekben tájékoztatja az egészségügyi államigazgatási szervet, továbbá a Felügyeletet. 
bd) 8/A. § (1) bekezdésében az „a Felügyeletet,” szövegrész, 
8/A. § (1) Amennyiben az egészségbiztosító megállapítja, hogy az érvényes finanszírozási 
szerzıdéssel rendelkezı egészségügyi szolgáltatónál a finanszírozási szerzıdés tárgyát képezı 
egészségügyi szolgáltatás nyújtásának minısége nem éri el az érvényes finanszírozási 
eljárásrendben, illetve ennek hiányában a szakmai eljárásrendben meghatározott 
követelményeket, külön jogszabályban foglaltak szerint felszólítja az egészségügyi 
szolgáltatót a legalább az érvényes finanszírozási protokollnak megfelelı 
szolgáltatásnyújtásra. A felszólításról egyidejőleg értesíteni kell a szolgáltató fenntartóját, a 
Felügyeletet, az egészségügyi államigazgatási szervet és az egészségügyért felelıs minisztert 
is. Az egészségbiztosító egyidejőleg tájékoztatja a felszólított szolgáltatót és fenntartóját az 
(5) bekezdés szerinti lehetséges következményekrıl. 
be) 12. § (3) bekezdése, 
(3) Az egészségügyi szolgáltató a Felügyeletnél bejelenti az általa megbízott könyvvizsgáló 
nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), telefon-, telefax-elérhetıségét, elektronikus levélcímét, 
valamint a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját az elkészítését követı 30 napon 
belül – a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – megküldi a Felügyeletnek. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 



c) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérıl szóló 2006. évi CXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ebftv.)  
1. §-a,  

1. § (1) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletének célja az egészségbiztosítás törvényes, 
zavartalan és magas színvonalú mőködésének biztosítása, a biztosítottak érdekeinek védelme, 
az egészségbiztosítási befizetések jogszerő, gondos és hatékony felhasználásának 
elımozdítása. 

(2) Az egészségbiztosítás hatósági felügyelete – figyelemmel a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletérıl szóló törvény (a továbbiakban: PSZÁF tv.) rendelkezéseire is – 
kiterjed: 

a) egészségbiztosítási szolgáltatásaik tekintetében 
aa) a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény hatálya alá 

tartozó egészségbiztosítási szervekre, 
ab) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a 

továbbiakban: Öpt.) szerinti önkéntes kölcsönös egészségpénztárra, 
ac) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. törvény hatálya alá 

tartozó biztosítókra 
[az aa)–ac) pont szerinti szervezetek a továbbiakban együtt: egészségbiztosítók], valamint 

b) az egészségügyi szolgáltatókra. 
(3) E törvény alkalmazásában egészségbiztosítási szolgáltatás a (2) bekezdés a) pontja 

szerinti egészségbiztosító és a (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató között 
kötött szerzıdés alapján nyújtott ellátás, szolgáltatás. 
(4) 
3–3/A. §-a,  

3. § (1) A Felügyelet elnökét munkájában – a Felügyelet tevékenységének társadalmi és 
szakmai ellenırzése céljából – tíz tagból álló Felügyeleti Tanács segíti, akiket a 
miniszterelnök hatéves idıtartamra nevez ki és ment fel. A Felügyeleti Tanács elnökét a tagok 
egyszerő szótöbbséggel maguk közül választják meg. 

(2) A Felügyeleti Tanács két tagjára az egészségbiztosításért felelıs miniszter, két tagjára az 
egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelıs miniszter, két-két tagjára az 
Országos Érdekegyeztetı Tanács munkavállalói és munkáltatói oldala, egy tagjára a 
miniszterelnöki hivatalt vezetı miniszter, valamint egy tagjára a Betegjogi, Ellátottjogi és 
Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriuma tesz javaslatot. 

(3) A Felügyeleti Tanács tagja nem lehet büntetett elıélető, a tevékenységének megfelelı 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állhat, pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében 
vagy érdekében nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet nem folytathat, nem lehet 
országgyőlési vagy helyi önkormányzati képviselı, polgármester, fıpolgármester, állami 
vezetı, szakszervezet vezetı tisztségviselıje. 

(4) A Felügyeleti Tanács tagjai függetlenek, feladatkörükben nem utasíthatóak. 
(5) A Felügyeleti Tanács szükség szerint, de legalább havonta tart ülést. Az ülést a 

Felügyeleti Tanács elnöke hívja össze. A Felügyeleti Tanács döntéseit összes tagja 
többségének szavazatával hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A 
Felügyeleti Tanács ülésén a Felügyelet elnöke tanácskozási joggal vesz részt. 

(6) A Felügyeleti Tanács tagjai számára – a feladatuk ellátásához szükséges mértékben – a 
Felügyelet elnöke a Felügyelet kezelésében levı iratokba betekintést enged. 

(7) A Felügyeleti Tanács véleményének kikérése szükséges az egészségügyi szolgáltatókkal 
kötendı finanszírozási szerzıdés általános feltételeinek jóváhagyásához, valamint 
hozzájárulása szükséges a 4. § (1) bekezdés e) pontja, a 4. § (2) bekezdése, a 6. § (3) 
bekezdése, a 12. §, a 15. § és a 16. § szerinti hatásköröknek a gyakorlásához, valamint a 



központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 70. § (5) bekezdésében meghatározott beszámoló 
és tájékoztatás elfogadásához. 

(8) A Felügyeleti Tanács tagjának megbízatása megszőnik, ha 
a) a tisztségérıl lemond, 
b) a megbízatási idıtartam letelik, 
c) a tisztségének ellátása alól felmentik, vagy 
d) meghal. 
(9) A miniszterelnök felmenti a Felügyeleti Tanács azon tagját, 
a) aki neki fel nem róható okból száznyolcvan napnál hosszabb ideig nem képes eleget tenni 

a testületi tagságból eredı feladatainak, 
b) aki neki felróható okból kilencven napnál hosszabb ideig nem tesz eleget a testületi 

tagságból eredı feladatainak, 
c) aki a 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége teljesítését elmulasztja, 
d) aki nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek. 
(10) A (8) bekezdés a)–b) és d) pontjában meghatározott feltétel bekövetkeztét a 

miniszterelnök állapítja meg. 
(11) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. 
(12) A Felügyeleti Tanács tagja megbízatásának megszőnését követı harminc napon belül, a 

(8) bekezdés b) pontjában meghatározott megszőnési ok esetében a megbízatás megszőnését 
megelızı harmincadik napig kell az új tagot kinevezni. 

(13) A Felügyeleti Tanács elnöke havonta a mindenkori köztisztviselıi illetményalap 
tizenötszörösével megegyezı, a Felügyeleti Tanács további tagja pedig havonta a mindenkori 
köztisztviselıi illetményalap nyolcszorosával megegyezı tiszteletdíjra jogosult. 

3/A. § (1) Azt a tényt, hogy büntetlen elıélető, valamint, hogy nem áll a tevékenységének 
megfelelı foglalkozástól eltiltás hatálya alatt a Felügyeleti Tanács tagja 

a) kinevezésével egyidejőleg, valamint 
b) megbízatásának idıtartama alatt, a Felügyelet elnökének felhívására, a felhívástól 

számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidın belül rajta kívül álló ok miatt nem 
lehetséges, az ok megszőnését követıen haladéktalanul 

hatósági bizonyítvánnyal igazolja. 
(2) A Felügyelet elnöke a Felügyeleti Tanács tagját írásban, a mulasztás 

jogkövetkezményének ismertetésével felhívhatja annak igazolására, hogy büntetlen elıélető 
és hogy nem áll a tevékenységének megfelelı foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott felhívásra a Felügyeleti Tanács tagja igazolja, hogy 
büntetlen elıélető, a Felügyelet az igazolás céljából a bőnügyi nyilvántartó szerv által 
kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási 
díjat a Felügyeleti Tanács tagja részére megtéríti. 

(4) A Felügyelet elnöke a (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a tag 
megbízatása megszőnéséig kezeli. 
 
6–21. §-a, 

A Felügyelet feladat- és hatásköre 

6. § (1) A Felügyelet ellátja 
a) az egészségbiztosítási szolgáltatást igénybe vevık jogainak védelmével, 



b) az egészségbiztosítók, továbbá az egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtók szakmailag, 
minıségileg, a törvényeknek és a szolgáltatást igénybe vevık érdekeinek megfelelı mőködése 
ellenırzésével, 

c) az egészségbiztosítási szolgáltatások – beleértve a gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátást, valamint a gyógyászati ellátást is – teljesítésének ellenırzésével 
kapcsolatos, e törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott feladatokat. 

(2) A Felügyelet az 1. § (2) bekezdésének ab) és ac) alpontja szerinti egészségbiztosítók 
tekintetében az egészségbiztosító és az egészségügyi szolgáltató közötti szerzıdések 
szabályszerőségét, az egészségszakmai szabályok teljesülését, a nyújtott szolgáltatások 
minıségét vizsgálja. Ez a jogkör nem érinti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a 
továbbiakban: PSZÁF) PSZÁF tv.-ben meghatározott hatáskörét. 

(3) A Felügyelet kezdeményezheti az adott tárgykörben a feladatkörrel rendelkezı 
miniszternél az egészségbiztosítókat, az egészségbiztosítási szolgáltatásokat és az 
egészségügyi szolgáltatókat érintı jogszabály megalkotását. 

(4) A Felügyelet döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem 
lehet. A bíróság a Felügyelet határozatát megváltoztathatja. 

(5) A szakértı eljárására irányadó határidı harminc munkanap, amely indokolt esetben 
további harminc munkanappal meghosszabbítható. 

(6) A Felügyelet jogosult – az egészségbiztosítási szolgáltatások nyújtásának ellenırzéséhez 
szükséges mértékben – a finanszírozott egészségügyi szolgáltatókkal egészségügyi 
tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló más egészségügyi szolgáltatók 
egészségügyi tevékenységét ellenırizni. A megkeresett egészségügyi szolgáltató ennek 
keretében köteles együttmőködni, így különösen a Felügyelet által kért iratokat, adatokat 
rendelkezésre bocsátani, a szükséges felvilágosítást megadni, a nyilvántartásaiba való 
betekintést, szemle lefolytatását biztosítani. 

(7) A Felügyelet feladatkörében kapcsolatot tart más országok hasonló hatósági feladatokat 
ellátó szervezeteivel, és velük nemzetközi szerzıdésnek nem minısülı együttmőködési, 
illetve feladatkörét érintı egyéb szakmai megállapodásokat köt. 

Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevık védelmével és az egészségügyi szolgáltatók 
mőködésével kapcsolatos feladatok 

7. § (1) Az egészségügyi szolgáltatókkal kötendı finanszírozási szerzıdés általános 
feltételeit, továbbá a kötelezı egészségbiztosítás keretében kötött további szerzıdések 
általános feltételeit a Felügyelet elızetesen jóváhagyja. Az e rendelkezés megkerülésével 
megkötött szerzıdés semmis. 

(2) A Felügyelet a jóváhagyás megadását megtagadja, amennyiben a szerzıdésben szereplı 
valamely rendelkezés jogszabályba ütközik. 

(3)–(4) 
8. § A Felügyelet nyilvános minıségértékelési rendszert mőködtet, amelynek keretében: 
a) az egészségbiztosítókkal szerzıdéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltatók 

minıségének mérésére és értékelésére alkalmas indikátorrendszert alakít ki, mőködtet; 
b) ellenırzi és értékeli az egészségügyi szolgáltatóknak az egészségbiztosítási 

szolgáltatásaira vonatkozó minıségbiztosítási rendszereit; 
c) kidolgozza az egészségügyi szolgáltatók egészségbiztosítási szolgáltatásaira vonatkozó 

minıségi mutatók nyilvános közzétételének rendjét; 
d) ellenırzi, hogy a biztosítási szerzıdések megfelelnek-e a 7. § szerinti általános szerzıdési 

feltételeknek; 



e) az a) pontban meghatározott mutatók alapján évente minısíti az egészségügyi 
szolgáltatókat, és ennek, valamint a b) pont szerinti ellenırzésnek az eredményét a honlapján 
közzéteszi. 

9. § (1) A Felügyelet ellenırzi az egészségbiztosítási szolgáltatások minıségét. Amennyiben 
azt állapítja meg, hogy 

a) ezek nem felelnek meg az egészségügyi, illetıleg az egészségbiztosítási szolgáltatásra 
vonatkozó jogszabályoknak, hatósági döntéseknek, az egészségügyi államigazgatási szervnél 
kezdeményezi az egészségügyi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó intézkedések 
megtételét; 

b) az egészségügyi, illetıleg az egészségbiztosítási szolgáltatásra vonatkozó 
jogszabályokban, hatósági döntésekben meghatározott egészségbiztosítási szolgáltatások nem 
felelnek meg az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevık jogos érdekeinek, úgy – szükség 
esetén – felhívja az egészségügyi szolgáltató figyelmét a minıségi kifogásra, illetıleg 
kezdeményezi az egészségügyi szolgáltatónál a szükséges intézkedések megtételét. 

(2) A Felügyelet ellenırzi az egészségbiztosítási szolgáltatások hozzáférhetıségét, így 
különösen az egyenlı bánásmód követelményének egészségügyi intézményeken belüli 
érvényesülését. Amennyiben azt állapítja meg, hogy az arra kötelezett az egészségügyi, 
illetıleg az egészségbiztosítási szolgáltatással összefüggésben az egyenlı bánásmód 
követelményét nem tartotta meg, a Felügyelet 

a) elrendelheti a jogsértı állapot megszüntetését, 
b) megtilthatja a jogsértı magatartás további folytatását, és 
c) a 11. §-ban meghatározott felügyeleti bírságot szabhat ki. 
10. § A Felügyelet honlapjáról elérhetıvé teszi 
a) a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban a várólistát vezetı 

egészségügyi szolgáltatók és az állami vérellátó szolgálat honlapjait; 
b) a kötelezı egészségbiztosítás körében a térítési díj ellenében igénybe vehetı 

egészségbiztosítási szolgáltatásoknak, valamint az egészségügyi szolgáltatók – ideértve a 
finanszírozott egészségügyi szolgáltatókkal egészségügyi tevékenység végzésére irányuló 
jogviszonyban álló más egészségügyi szolgáltatókat is – térítés ellenében nyújtott egyéb 
szolgáltatásainak listáját és a térítési díjakat. 

11. § (1) A Felügyelet kivizsgálja a biztosított biztosítási jogviszony során igénybevett 
egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmét. Az e törvény hatálya alá tartozó 
eljárásokban az eljárás megindítása iránt elıterjesztett kérelem illetékmentes. A szakértıi díjat 
a kérelem elutasítása esetén a Felügyelet viseli. 

(2) Ha a Felügyelet – a biztosított kérelmére, illetve hivatalból lefolytatott eljárása során – 
azt állapítja meg, hogy a kötelezı egészségbiztosítás körében a finanszírozott egészségügyi 
szolgáltató nem vagy nem megfelelıen teljesíti a finanszírozási szerzıdésbıl folyó 
kötelezettségét, az alábbi intézkedéseket teheti: 

a) megtilthatja a jogsértı magatartás további folytatását, 
b) felszólíthatja az egészségügyi szolgáltatót a kötelezettsége teljesítésére, 
c) a biztosított kérelmére a területi ellátási kötelezettség alapján ellátásra köteles szolgáltató 

helyett más, a progresszivitás azonos szintjén lévı, területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkezı egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki a biztosított ellátására abban az esetben, ha a 
biztosított az ellátást a szolgáltató hibájából nem vagy nem az arra irányadó szabályok szerint 
kapta meg, 

d) felügyeleti bírságot szabhat ki, 
e) felszólítja az egészségbiztosítót a finanszírozási szerzıdés felfüggesztésére, súlyos 

szabálysértés esetén felmondására. 



(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szolgáltatás fejében járó finanszírozási díjat 
az egészségbiztosító a kijelölt szolgáltatónak téríti meg, amelyet a mulasztó szolgáltató 
tárgyhavi finanszírozásából von le. 

(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti felügyeleti bírság mértéke legfeljebb 10 millió Ft lehet. 
A bírság összegét az eset összes körülményeire tekintettel kell meghatározni, így különösen: 

a) a szabály megsértésének, illetıleg a hiányosság súlyosságára, 
b) a cselekménynek az egészségbiztosítóra, annak ügyfeleire, tagjaira gyakorolt hatására, 
c) a biztosítottak érdekei sérelmének körére, 
d) a jogsértı állapot idıtartamára, 
e) a cselekménynek az egészségbiztosítási rendszerre gyakorolt hatására, 
f) az intézkedéssel érintett személy jó-, illetve rosszhiszemőségére, az általa a 

szabályszegéssel vagy a mulasztással elért elınyre vagy az okozott kár, illetve a kárenyhítés 
mértékére, 

g) az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolására, illetve annak 
szándékára, 

h) a szabályok megsértésének ismétlıdésére, illetıleg gyakoriságára. 
(5) A bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerıre emelkedésétıl számított huszonkét 

munkanapon belül kell a határozatban megjelölt számlára befizetni. A jogerısen kiszabott, de 
be nem fizetett bírságot adók módjára kell behajtani. 

(6) A Felügyelet nyilvánosan közzéteszi az egészségügyi szolgáltatók mőködésével 
kapcsolatban az (1)–(4) bekezdés szerint lefolytatott eljárásban hozott határozatát, valamint a 
(7) bekezdés szerinti végzését. 

(7) A Felügyelet a határozat vagy az eljárást megszüntetı végzés meghozataláig terjedı 
idıtartamra fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható végzésében elrendelheti a (2) bekezdés 
a)–c) pontjában foglaltakat, ha arra az életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetı helyzet 
megelızése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt halaszthatatlanul 
szükség van. E végzését a hatóság soron kívül hozza meg. A hatóság végzése ellen önálló 
fellebbezésnek van helye. 

12. § A Felügyelet közzéteszi az egészségügyi tevékenységek, a kórképek és az elszámolási 
tételek magyar nyelvő leírásához használható kifejezések jegyzékét. 

Az egészségbiztosítók ellenırzése 

13. § (1) A Felügyelet ellenırzi az e törvényben, valamint – az egészségbiztosítással 
összefüggı tevékenységük tekintetében – a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések 
egészségbiztosítók általi betartását. 

(2) Ha a Felügyelet megállapítja az (1) bekezdés szerinti jogszabályokban foglalt 
rendelkezések megsértését, az alábbi intézkedéseket teheti: 

a) elrendelheti a jogsértı állapot megszüntetését, 
b) megtilthatja a jogsértı magatartás további folytatását, 
c) a 11. §-ban meghatározott bírságot szabhat ki, azzal, hogy a bírság mértéke legfeljebb 50 

millió Ft lehet. 
(3) Amennyiben a Felügyelet ellenırzése során olyan jogsértést tapasztal, amely a PSZÁF 

hatáskörébe tartozik, a szükséges intézkedések megtétele érdekében tájékoztatja a PSZÁF-ot. 
(4) A Felügyelet az 1. § (2) bekezdésének ab–ac) pontjában meghatározott 

egészségbiztosítóknál vizsgálja az egészségbiztosítás általános szerzıdési feltételeit, valamint 
a biztosító biztosítottakkal kapcsolatos magatartását, így különösen az egyenlı bánásmód 
követelményének érvényesülését a biztosítás kötése során. 



(5) Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az arra kötelezett biztosító a biztosítottakkal 
kapcsolatos magatartása során megsérti az egyenlı bánásmód követelményét, az alábbi 
intézkedéseket teheti: 

a) elrendelheti a jogsértı állapot megszüntetését, 
b) megtilthatja a jogsértı magatartás további folytatását, 
c) a 11. §-ban meghatározott bírságot szabhat ki. 
(6) A Felügyelet szükség szerint bírósági eljárást indíthat az egészségbiztosítók által 

alkalmazott általános szerzıdési feltételek érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének 
megállapítása, valamint a tisztességtelen általános szerzıdési feltételek alkalmazásától és 
alkalmazásra ajánlásától való eltiltás iránt. 

(7) A Felügyelet szükség szerint – a biztosítottak széles körének védelme, illetıleg a jelentıs 
nagyságú hátrány kiküszöbölése érdekében – bírósági eljárást indíthat azon egészségbiztosító 
ellen, amelynek jogszabályba ütközı tevékenysége 

a) az egészségbiztosítási szolgáltatók, illetve a biztosítottak széles körét érinti, vagy 
b) jelentıs nagyságú hátrányt okoz, vagy ilyen hátrány okozásának veszélyével fenyeget. 
E feltételek fennállása esetén per akkor is indítható, ha a sérelmet szenvedett biztosított 

személye vagy az érintett egészségügyi szolgáltató nem állapítható meg. 
(8) A (6) bekezdésben meghatározott kereset a jogsértés bekövetkezését követı egy éven 

belül nyújtható be, ezt követıen eljárás nem indítható. A bíróság az ítéletében feljogosíthatja 
az igény érvényesítıjét, hogy a jogsértı költségére az ítéletet országos napilapban közzétegye. 

(9) A Felügyelet nyilvánosan közzéteszi 
a)–b) 
c) a (2) és (5) bekezdés szerinti határozatát, valamint a (6)–(7) bekezdés szerinti 

intézkedését. 
13/A. § 

Az egészségbiztosítási szolgáltatások kapacitásának biztosításával kapcsolatos feladatok 

14. § A Felügyelet ellenırzi, hogy a finanszírozási szerzıdésbıl eredı kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges, a külön törvény szerinti kapacitás megfelelı minıségben és 
mennyiségben rendelkezésre áll-e. 

Az Egészségbiztosítási Alappal és a központi költségvetéssel kapcsolatos feladatok 

15. § (1) A Felügyelet véleményezi az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének és 
zárszámadásának tervezetét. 

(2) A Felügyelet – a 3. § (7) bekezdésében meghatározott beszámoló és tájékoztatás 
részeként – évente értékeli az egészségbiztosítás helyzetét, mőködési feltételeinek alakulását, 
az értékelésrıl a Felügyelet felett felügyeletet gyakorló miniszter útján tájékoztatja a 
Kormányt. 

(3) A Felügyelet vizsgálatot, illetve ellenırzést kezdeményezhet az Egészségbiztosítási Alap 
kezelésével és felhasználásával összefüggı kérdésekben. 

16. § A Felügyelet javaslatot tesz azokra az egészségügyi szolgáltatásokra, amelyeket a 
külön jogszabályok alapján a központi költségvetésbıl kell finanszírozni, és véleményezi az 
ellátásokat meghatározó jogszabályok tervezeteit. 

A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátással kapcsolatos feladatok 

17. § A Felügyelet a kötelezı egészségbiztosítás körében: 



a) minısíti az egészségügyi szolgáltató gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz-, valamint 
gyógyászati ellátás árhoz nyújtott támogatással történı rendelését szolgáló számítógépes 
rendszert, 

b) külön törvény szerint ellenırzi, hogy 
ba) érvényesül-e a gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személyek szakmai 

függetlensége, 
bb) nincs-e jogellenes kapcsolat vagy összefonódás a közfinanszírozásban részesülı 

gyógyszer támogatással történı forgalmazására szerzıdött gyógyszertár, valamint a 
gyógyszergyártó és -forgalmazó, illetve támogatással történı gyógyszer-, gyógyászati 
segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelésére jogosult orvos között, 

c) jogosult a külön jogszabályban meghatározott próbavásárlás elvégzésére. 
18. § 
a) 
b) 
19. § 

A Felügyelet gazdálkodása 

20. § (1) A Felügyelet bevételeit 
a) felügyeleti díj, 
b) igazgatási-szolgáltatási díj, 
c) felügyeleti bírság, 
d) egyéb bevételek 

képezik. 
(2) A felügyeleti díj 
a) az 1. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában meghatározott szervek által kezelt, az 

egészségbiztosítás természetbeni ellátások fedezetére szolgáló tárgyévi kiadási 
elıirányzatoknak 0,02%-a, 

b) az 1. § (2) bekezdése a) pontjának ab) alpontjában meghatározott szervezetek esetében az 
Öpt. 9/A. § (2) bekezdésének elsı mondatában meghatározott összeg 20%-a. 

(3) Az egészségbiztosító a felügyeleti díjat a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 
tárgyév május 30-áig, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben negyedéves részletekben, a 
tárgynegyedévet követı negyvenötödik napig köteles megfizetni a Felügyelet részére. 

(4) Az 1. § (2) bekezdése a) pontjának ac) alpontjában meghatározott szervezetek nem 
életbiztosítási ág betegség ágazatból származó díjbevételei után fizetett felügyeleti díj 20%-át 
a PSZÁF utalja át a Felügyelet részére a biztosítói befizetést követı hónap 20. napjáig. 

(5) 

Záró rendelkezések 

21. § (1) Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A Felügyeleti Tanács tagjaira javaslatot tevı személyek, illetve szervezetek e törvény 

hatálybalépését követı 60 napon belül tesznek javaslatot a tagok személyére. Az utolsó 
javaslat beérkezését követı 30 napon belül nevezi ki a miniszterelnök a tagokat. A Felügyeleti 
Tanács akkor is megkezdi mőködését, ha a javaslatot tevık bármelyike a megjelölt határidıre 
nem jelöl tagot, feltéve, hogy a tagok többségét a miniszterelnök kinevezte. 

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a Felügyelet 
eljárásainak, a felügyeleti díj befizetésének, valamint a felügyeleti bírság befizetésének és 
felhasználásának részletes szabályait. 



(4) E törvény hatálybalépésével egyidejőleg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a 
társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérıl szóló 1998. évi XXXIX. törvény 

a) 9/A. §-ának (1) bekezdésében az „az egészségbiztosítási ágazat tekintetében az 
Egészségbiztosítási Ellenırzı Testület,” és az „együtt” szövegrész, 

b) 9/B. §-ának (1) bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Ellenırzı Testületnek 9,” 
szövegrész, 

c) 9/B. §-ának (2) bekezdése, 
d) 9/B. §-a (6) bekezdésének e) pontja, 
e) 9/C. §-ának (5) bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Ellenırzı Testület 

határozatképességéhez legalább 6,” szövegrész, 
f) 9/C. §-a (6) bekezdésének a) pontjában az „az Egészségbiztosítási Ellenırzı Testület 

esetén legalább 4,” szövegrész 
a hatályát veszti. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
d) az Ebftv., (2006. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ebftv.)) 
e törvény kihirdetését követı 45. napon lép hatályba. 
 
e) a Gyftv. (2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.)) 
ea) 24. § (5) bekezdésében a „b) pontja” és az „és az egészségbiztosítási felügyeleti 
hatóságnak” szövegrész, 
(5) Az egészségbiztosítási szerv a (4) bekezdés b) pontja szerinti közleményt az Európai Unió 
Bizottságának és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak megküldi. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
eb) 25. § (4) bekezdése, 
(4) Az egészségbiztosítási szerv az elsıfokú döntését fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatónak nyilváníthatja. 
ec) 25. § (5) bekezdés b) pontjában a „vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 
nyilvánított” szövegrész, 
b) a kérelmezıvel való közlésen túl – a külön jogszabály szerinti tájékoztató jellegő 
közzététellel – az ügyben hozott jogerıs vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 
nyilvánított határozatot a kérelem elbírálását követı hónap 5. napjáig. 
ed) 32. § (10) bekezdés b) pontjában a „vagy önálló fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá nyilvánított” szövegrész, 
b) az ügyben hozott jogerıs vagy önálló fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 
nyilvánított határozatát az ügy elbírálását követı tíz munkanapon belül. 
ee) 32. § (13) bekezdése, 
(13) Az egészségbiztosítási szerv elsıfokú döntését fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatónak nyilváníthatja. 
ef) 64. § (2) bekezdésében az „és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságot” szövegrész, 

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a szakmai felügyelet keretében megtett – külön 
jogszabályban foglalt – intézkedésekrıl az egészségbiztosítási szervet és az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatóságot tájékoztatja. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 

 
eg) 77. § (4) bekezdés d) pontja, 
d) az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság e törvény alapján nyújtott igazgatási jellegő 
szolgáltatásainak igénybevételéért, 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 



 
f) a központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (4) bekezdés f) pontja, 

1. § (1) E törvény hatálya – az autonóm államigazgatási szervek kivételével – a központi 
államigazgatási szervekre, a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szervére, a 
Kormány tagjaira, az államtitkárokra, valamint – ha törvény eltérıen nem rendelkezik – a 
közigazgatási és a helyettes államtitkárokra terjed ki. 
 f) az Egészségbiztosítási Felügyelet. 
e törvény kihirdetését követı 45. napon lép hatályba. 
 
g) az Eütv. 31. § (3) bekezdése, 
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 
(3) Amennyiben a beteget a biztosítási jogviszonyával összefüggésben éri joghátrány, a 
betegjogi képviselı az eset kivizsgálása érdekében az Egészségbiztosítási Felügyelethez 
fordulhat. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
h) az Ebtv. 
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 
ha) 5/B. § n) pontjában az „és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész, 
n) próbavásárlás: az egészségbiztosító és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság által 
végzett olyan helyszíni ellenırzés, melynek során az ellenırzést végzı személy vásárlói 
szerepben vagy – a gyógyító-megelızı egészségügyi ellátás kivételével – szolgáltatást 
igénybe vevı szerepben lép fel, 
hb) 20/A. § (1) bekezdés negyedik mondata, 
Ebtv. 20/A. § (1) A várólista az adott egészségügyi ellátásra besorolt biztosítottak 
legfontosabb személyazonosító adatait (családi és utónév, anyja neve, nem, születési év, 
lakóhely, társadalombiztosítási azonosító jel), az ellátásra való jogosultság sorrendjét, 
valamint az ellátás várható, illetve – amint ismertté válik – pontosan meghatározott idıpontját 
tartalmazza. A biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. A 
várólistán szereplı adatokat és a biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi és 
személyazonosító adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezések 
szerint kell kezelni. Várólista vezetésére az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság által 
külön jogszabályban meghatározott módon minısített szoftvert kell alkalmazni. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
i) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl 
szóló 1997. évi XLVII. törvény 
ia) 3. § i) pontjában az „az Egészségbiztosítási Felügyelet;” szövegrész, 
i) adatkezelı: a betegellátó; az intézményvezetı; az adatvédelmi felelıs; az 
Egészségbiztosítási Felügyelet; továbbá közegészségügyi-járványügyi közérdekbıl az 5. § (3) 
bekezdésében meghatározott szervek és személyek; továbbá a 22. § szerinti esetekben az ott 
meghatározottak szerint az egészségbiztosítási szerv; a 22/E. §-ban meghatározottak szerint az 
orvosszakértıi, rehabilitációs, illetve szociális szakértıi szerv; a Nyugdíj-biztosítási Alap 
kezeléséért felelıs nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv; továbbá 
a 16/A. §-ban meghatározottak szerint, valamint a lakossági célzott szőrıvizsgálatok 
szervezése érdekében a 3. § b) pont szerinti személyazonosító adat tekintetében az 
egészségügyi államigazgatási szerv; a 14/A. §-ban meghatározott adatok tekintetében a 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás kiszolgáltatója, illetve nyújtója; a 



15/A. §-ban meghatározattak szerint a munkavédelmi hatóság és a tevékenységének ellátását 
segítı munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv; 
ib) 23. § (1) bekezdés e) pontja, 
e) közigazgatási hatósági ügyben a tényállás tisztázásához szükséges mértékben az 
Egészségbiztosítási Felügyelet. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
j) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 
ja) 1. § (4) bekezdésében a „ , valamint az Egészségbiztosítási Felügyelet külön jogszabály 
szerinti jogköre” szövegrész, 
(4) E törvény hatálya és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: 
Felügyelet) intézkedési jogköre, valamint az Egészségbiztosítási Felügyelet külön jogszabály 
szerinti jogköre az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezetekre az alakuló 
közgyőlésük idıpontjával kezdıdıen terjed ki. 
jb) 8. § második mondata, 
8. § A pénztárak törvényességi felügyeletét az ügyészség a rá irányadó jogszabályok szerint, 
állami felügyeletét e törvény VI. Fejezete alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
látja el. Az egészségpénztárak egészségbiztosítási szolgáltatásaikkal összefüggı, külön 
törvény szerinti felügyeletét az Egészségbiztosítási Felügyelet látja el. 
jc) 9/A. § (2) bekezdés második mondata, 
(2) A felügyeleti díj a (3)–(5) bekezdés szerint számított alapdíj, valamint a (6) bekezdés 
szerint számított változó díj összege. Az egészségpénztárak által fizetendı felügyeleti díj ezen 
összeg 80%-a. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
k) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény 13/B. § 
(1) bekezdés c) pontja, 
c) azonos tényállás alapján az Egészségbiztosítási Felügyelet külön törvény szerinti 
felügyeleti bírságot szabott ki. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
l) az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény felülvizsgálatáról szóló 2008. 
évi XXIV. törvény, 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
m) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérıl szóló 1999. évi CXXIV. törvény 
módosításáról szóló 2007. évi XLIX. törvény 16. §-a, 

Átmeneti rendelkezések 

 
16. § (1) A magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a közraktár 

által fizetendı 2007. évi felügyeleti díj összegét az a)–d) pontban meghatározottak szerint kell 
kiszámítani: 

a) a 2007. évben alapdíjat nem kell fizetni, 
b) a 2007. január 1-jétıl 2007. szeptember 30-ig tartó idıszak esetén a 2007. szeptember 30-

án hatályos elıírások szerint kell megállapítani a felügyeleti díj összegét a pénz-, tıke- és 
biztosítási piac szabályozásáért felelıs miniszter rendelete alapján a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete részére teljesített, 2007. szeptember 30-i idıpontra vonatkozó 
adatszolgáltatásban szereplı adatok figyelembevételével, 



c) a 2007. október 1-jétıl 2007. december 31-ig tartó idıszak esetén a 2007. október 1-jén 
hatályos elıírások szerint kell megállapítani a változó díj összegét a 2007. évi éves 
beszámolóban szereplı adatok és a pénz-, tıke- és biztosítási piac szabályozásáért felelıs 
miniszter rendelete alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesített, 
2007. szeptember 30-i idıpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplı adatok 
különbözetének figyelembevételével, 

d) a 2007. évi felügyeleti díj nem lehet több a 2006. évi felügyeleti díj 120 százalékánál. 
(2) A közraktárak által fizetendı 2007. évi felügyeleti eljárási díj összegét a 2007. 

szeptember 30-án hatályos szabályok szerint kell megállapítani, amelynek nyolcvan 
százalékát a kereskedelemért felelıs miniszter által vezetett minisztérium részére, húsz 
százalékát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére 2008. március 31-ig kell 
befizetni. 

(3) Az Öpt. szerinti önkéntes kölcsönös egészségpénztár az Egészségbiztosítási Felügyelet 
részére fizetendı felügyeleti díj összegét 

a) a 2007. január 1-jétıl 2007. szeptember 30-ig tartó idıszakra a 2007. szeptember 30-án 
hatályos szabályok szerint, 

b) a 2007. október 1-jétıl 2007. december 31-ig tartó idıszakra a 2007. október 1-jén 
hatályos szabályok szerint 
állapítja meg. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
n) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvény 125. 
§ (9) bekezdése, 
(9) A 101. § 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 
o) az Szt. 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
oa) 63. § (5) és (8) bekezdése, 
(5) A gondozási szükséglet vizsgálata céljából külön jogszabályban megjelölt szakértıi 
bizottság mőködik. 
 (8) Ha a szolgáltatást igénylı személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a 
szolgáltatás átmeneti jellegő vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi 
segítségnyújtás az intézményvezetı döntése alapján legfeljebb három hónapos idıtartamra a 
gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot 
meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát a (4) bekezdés szerint 
kezdeményezni kell. 
ob) 68/B. §-a. 

68/B. § (1) Ha az idısotthoni ellátást igénylı személy egészségi állapota vagy személyes 
körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az 
intézményvezetı döntése alapján határozott idıre, de legfeljebb három hónapra – a gondozási 
szükséglet vizsgálata nélkül – biztosítható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 94/B., illetve 94/D. § szerinti megállapodást 
határozott idıre kell megkötni, és a megállapodás azt is tartalmazza, hogy ha a szociális 
szakértıi szerv a határozott idıtartam leteltéig nem állapítja meg a 68/A. § (3) bekezdése 
szerinti gondozási szükségletet, az ellátást meg kell szüntetni. A gondozási szükséglet 
vizsgálata az ellátás megkezdését követıen kezdeményezhetı. 
(3) Az ellátott 119/C. § szerinti jövedelemvizsgálatát a (2) bekezdés szerinti határozott 
idıtartam alatt úgy kell kérelmezni, hogy – a gondozási szükséglet megállapítása esetén – a 
határozott idıtartam leteltével az ellátott személyi térítési díja a jegyzı által kiállított igazolás 
alapján legyen megállapítható. 



 
(2) Nem lép hatályba az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi 
CLIV. törvény 101. §-a. 

101. § A Gyftv. 49. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, egyidejőleg a 
jelenlegi (4) bekezdés számozása (2) bekezdésre változik: 
„(1) Közforgalmú gyógyszertár mőködtetését az e törvényben, valamint a külön 
jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése esetén az egészségügyi államigazgatási 
szerv engedélyezi.” 



7. Záró rendelkezések 
 
26. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı 5. 
napon lép hatályba. 
 
(2) Az  
1–3. §,  
a 8–10. §,  
a 13. §,  
a 15. §,  
a 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja,  
e) pont ea), ef) és eg) alpontja,  
g)–m) pontja  
és a 27. §  
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
(3) A  
25. § (1) bekezdés d) és f) pontja  
és a 28. § (1)–(3) és (8) bekezdése  
e törvény kihirdetését követı 45. napon lép hatályba. 
 
27. § (1) Az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a 26. § (3) 
bekezdésében meghatározott idıpontig 
(e törvény kihirdetését követı 45. napon ) 
 
a) a folyamatban lévı eljárásában keletkezett iratokat átteszi a 26. § (2) bekezdésében 
meghatározott idıpontot követıen hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı hatósághoz, 
 
b) hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı hatóság hiányában a folyamatban lévı eljárását 
megszünteti. 
 
(2) A Felügyelet a 26. § (3) bekezdésében meghatározott idıpontig átadja az Ebtv. 31. § (2) 
bekezdése és 32. § (2) bekezdése alapján lefolytatott eljárások, valamint a Gyftv. 73. § (4) 
bekezdése és 74. § (4) bekezdése alapján lefolytatott ellenırzések iratanyagát a 26. § (2) 
bekezdésében meghatározott idıpontot követıen hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı 
hatóságnak. 
e törvény kihirdetését követı 35. napon lép hatályba. 
 
28. § (1) A Felügyelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – jogutódlással 
megszőnik. A jogutódlással való megszőnéssel összefüggı vagyoni jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Felügyeletet megszüntetı okirat 
tartalmazza. 
e törvény kihirdetését követı 45. napon lép hatályba. 
 
(2) A Felügyelet feladat- és hatáskörét e törvény alapján átvevı szervet – ideértve a 29. § (2) 
bekezdése szerinti szervet is – az átadásra kerülı feladatokat ellátó foglalkoztatottak 
vonatkozásában a Felügyelet munkajogi jogutódjának kell tekinteni. 
e törvény kihirdetését követı 45. napon lép hatályba. 
 



(3) A Felügyelet átadásra nem kerülı feladatait ellátó foglalkoztatottai vonatkozásában a 
munkáltató jogutód nélkül megszőnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
e törvény kihirdetését követı 45. napon lép hatályba. 
 
(4) Az Ebftv. 20. § (2) és (4) bekezdése szerinti felügyeleti díj a Felügyeletet a 26. § (2) 
bekezdése szerinti idıpontig illeti meg. 
 
(5) A Felügyeletet a 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontig megilletı és e törvény 
hatálybalépéséig a Felügyelet részére be nem fizetett felügyeleti díjat – az Ebftv. 20. § (3) és 
(4) bekezdésétıl eltérıen – e törvény hatálybalépését követı 10. napig kell a Felügyeletnek 
átutalni. 
 
(6) A Felügyelet a megszőnésének napjáig gondoskodik a (4) bekezdésen felüli, a 
megszőnésre tekintettel a Felügyeletet meg nem illetı felügyeleti díjnak 
 
a) az Ebftv. 20. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségbiztosítási szerv részére, 
 
b) az Ebftv. 20. § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése szerinti esetben a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete részére  
 
történı visszautalásáról. 
 
(7) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 9/A. § (2) 
bekezdésének e törvénnyel megállapított rendelkezését az egészségpénztárak 2010. évi 
felügyeleti díj fizetési kötelezettsége vonatkozásában a 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontot 
követı idıszakra – idıarányosan – kell alkalmazni. 
 
(8) A Felügyelet határozatával kiszabott és a Felügyelet megszőnésének napját követıen 
befolyt felügyeleti bírság a feladat tekintetében jogutód szervet illeti meg. 
e törvény kihirdetését követı 45. napon lép hatályba. 
 
29. § (1) Az Ebftv. 11. és 13. §-a alapján e törvény hatálybalépésének napját követı naptól 
nem nyújtható be kérelem a Felügyeletnek. 
 
(2) Az Ebftv. 11. §-a alapján indult, és a 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban érdemi 
döntés meghozatalával vagy eljárást megszüntetı végzéssel le nem zárt ügyeket a Felügyelet 
a 26. § (3) bekezdése szerinti idıpontig átteszi az egészségügyi államigazgatási szervhez. 
 
(3) E törvény hatálybalépésének napját követı naptól a Felügyelet az Ebftv. alapján hatósági 
ellenırzést hivatalból nem indíthat, az e törvény hatálybalépésének napján folyamatban levı 
eljárásokat – figyelemmel az irányadó eljárási határidıkre – a 26. § (2) bekezdése szerinti 
idıpontig folytatja, ezen idıpontban folyamatban lévı ügyeket a 26. § (3) bekezdése szerinti 
idıpontig az azok folytatására hatáskörrel rendelkezı hatósághoz átteszi, vagy – ilyen hatóság 
hiányában – az eljárását megszünteti. 
 
(4) E törvény hatálybalépésének napját követı naptól a Gyftv. 23. § (3)–(4), (6)–(8) 
bekezdése, 32. § (4)–(5) bekezdése és 32/A. § (1)–(3) bekezdése szerinti eljárásban a 
Felügyelethez nem nyújtható be fellebbezés, az e törvény hatálybalépésének napján 
folyamatban lévı másodfokú eljárásokat a Felügyelet a 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontig 
folytatja, az ezen idıpontban folyamatban lévı másodfokú eljárásokat 



 
a) a Felügyelet a 26. § (3) bekezdése szerinti idıpontig teszi át az egészségügyért felelıs 
miniszterhez, és 
 
b) az egészségügyért felelıs miniszter folytatja le. 
 
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási 
finanszírozásba történı befogadására irányuló eljárásban benyújtott fellebbezések esetében is 
alkalmazni kell. 
 
30. § A Felügyelet a 26. § (3) bekezdése szerinti idıpontig 
 
a) az egészségügyért felelıs miniszter rendelkezésére bocsátja 
 
aa) az Ebftv. 8. és 10. §-a, 
 
ab) az Eftv. 12. § (3) bekezdése 
 
alapján rendelkezésére álló adatokat, 
 
b) az egészségbiztosítási szerv rendelkezésére bocsátja az Ebtv. alapján az intézményi 
várólistával és a betegfogadási listával kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat, 
 
c) az egészségügyi államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátja a Gyftv. 13/A. §-a szerinti 
nyilvántartást. 
 
31. § E törvény hatálybalépésének napján a Felügyelet Felügyeleti Tanácsa és a Felügyelet 
Felügyeleti Tanácsa tagjainak megbízatása e törvény erejénél fogva megszőnik. 
 
32. § Ez a törvény 2011. december 31-én hatályát veszti. 
 

Dr. Schmitt Pál s. k., 
köztársasági elnök 

 
Lezsák Sándor s. k., 

az Országgyőlés alelnöke 
 
 
 
 
 
 
1A törvényt az Országgyőlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 
2010. augusztus 12. *  
 


