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A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 

1. § A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Ebtv.) 20. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(4) A keresıképtelen biztosítottat – a (3) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben 

meghatározott esetben – a beutaló orvos kezdeményezése alapján az ellátásra kötelezett 
szolgáltató az (1) bekezdés b)pontja szerinti ellátások tekintetében a (3) bekezdésben 
foglaltaktól eltérıen – a várólista alapján nyújtható ellátások szabályairól szóló 
kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – köteles soron kívül fogadni, 
amennyiben a keresıképtelen biztosított az ellátást a keresıképtelenségét okozó betegsége 
miatt diagnosztikus vagy terápiás célból veszi igénybe. A keresıképtelenség miatti soron 
kívüli ellátás nem elızheti meg a (3) bekezdés szerinti szakmai indokoltság, valamint az 
ellátás várható eredménye miatti soron kívüli ellátásokat.” 

 
2. § (1) Az Ebtv. 21. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(A biztosított jogosult a járóbeteg-ellátás keretében gyógyászati céllal rendelt gyógyszer, 

különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati 
ellátás árához, illetıleg a fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelés alatt számára rendelt végleges 



gyógyászati segédeszköz árához, továbbá a gyógyászati segédeszköz javítási és kölcsönzési 
díjához nyújtott támogatásra, amennyiben) 

„e) a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, 
támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott egyes gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatásához az 
egészségbiztosító ellenırzı fıorvosa a miniszteri rendeletben foglaltak szerint 
ellenjegyzésével hozzájárult, és” 

e)170 a kiszolgálásra, kölcsönzésre vagy javításra az egészségbiztosítóval e feladatra 
szerzıdött (a továbbiakban: szerzıdött) forgalmazónál vagy gyártónál kerül sor. 

(2) Az Ebtv. 21. § (1) bekezdése a következı f) ponttal egészül ki: 
(A biztosított jogosult a járóbeteg-ellátás keretében gyógyászati céllal rendelt gyógyszer, 

különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati 
ellátás árához, illetıleg a fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelés alatt számára rendelt végleges 
gyógyászati segédeszköz árához, továbbá a gyógyászati segédeszköz javítási és kölcsönzési 
díjához nyújtott támogatásra, amennyiben) 

„ f) a kiszolgálásra, kölcsönzésre vagy javításra az egészségbiztosítóval e feladatra 
szerzıdött (a továbbiakban: szerzıdött) forgalmazónál vagy gyártónál kerül sor.” 

 
3. § Az Ebtv. 22. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(7) Helyi utazás költségeihez támogatás nem jár.” 
(7)237 Helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez nem jár támogatás. 
 
4. § Az Ebtv. 37. § (14) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(14) Amennyiben a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult orvos 

a Gyftv.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt, a 
társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 
reklámozására és ismertetésére vonatkozó szabályokat megszegi, úgy – az eljáró hatóság 
kezdeményezésére – a támogatással történı rendelésre való jogosultságát legfeljebb egy 
hónapra fel kell függeszteni.” 

(14) Amennyiben a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult orvos a 
Gyftv.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt, a 
társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 
reklámozására és ismertetésére vonatkozó szabályokat megszegi, úgy – az eljáró hatóság 
kezdeményezésére – a támogatással történı rendelésre való jogosultságát legfeljebb egy évre 
fel kell függeszteni. 

 
5. § Az Ebtv. 38/C. § helyébe a következı rendelkezés lép: 
„38/C. § Ha az egészségügyi szolgáltató 30. § (1)–(2) bekezdése szerinti szerzıdése 

megszőnik, az egészségbiztosító záró ellenırzést végezhet, amelyet a szerzıdés megszőnését 
követı 90 napon belül indít meg. A záró ellenırzés tekintetében a 35. § (2) és (6) bekezdés, a 
36. §, a 37. § (1)–(8) és (12)–(14) bekezdés, a 38. § (1)–(3) és (6)–(7) bekezdés, valamint a 
38/A. § szerinti, a szerzıdés teljesítésének ellenırzésére vonatkozó szabályok alkalmazandók. 
Ha a záró ellenırzés megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató az E. Alapból kapott 
összeget nem a megszőnt finanszírozási szerzıdésében meghatározott egészségügyi 
szolgáltatásokra használta fel, vagy azt nem használta fel, köteles a kapott összeget – a 
szerzıdésszegés esetére kikötött egyéb jogkövetkezmények mellett – az E. Alap számára 
megtéríteni. A záró ellenırzést követıen az egészségbiztosító a szolgáltató által kezelt 
adatokat, az esetleges elszámolásokkal kapcsolatos igényérvényesítés határidejének lejártáig, 
és kizárólag az igényérvényesítés elbírálásának érdekében kezelheti.” 



Ebtv. 38/C. §538 Ha az egészségügyi szolgáltató 30. § (1)–(2) bekezdése szerinti szerzıdése 
megszőnik, és az abból származó jogok és kötelezettségek teljes köre tekintetében jogutód 
személy a 30. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti szerzıdéssel nem rendelkezik, vagy ha a 
szerzıdés megszőnését követıen nem következik be jogutódlás, az egészségbiztosító a 
szerzıdés megszőnését követı 90 napon belül záró ellenırzést végez. A záró ellenırzés 
tekintetében a 36. §, a 37. § (1)–(8) és (12)–(14) bekezdés, a 38. § (1)–(3) és (6)–(7) bekezdés, 
valamint a 38/A. § szerinti, a szerzıdés teljesítésének ellenırzésére vonatkozó szabályok 
alkalmazandók. A záró ellenırzést követıen az egészségbiztosító a szolgáltató által kezelt 
adatokat, az esetleges elszámolásokkal kapcsolatos igényérvényesítés határidejének lejártáig, 
és kizárólag az igényérvényesítés elbírálásának érdekében kezelheti. 

 
6. § Az Ebtv. 61. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A kifizetıhellyel nem rendelkezı munkáltató a terhességi-gyermekágyi segély, a 

gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag az OEP 
honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és állíthatja elı.” 

 
7. § Az Ebtv. 82. §-a a következı (6)–(8) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. 

törvénnyel megállapított 20. § (1) és (4) bekezdést, 43. § (1) és (3) bekezdést, 46. § (1) 
bekezdés a) pontját, 48. § (8) bekezdést, 48/A. §-át, 50. § (3) bekezdést, 50. § (4) 
bekezdés d) pontját, valamint 80. § (4) bekezdést a 2011. július 1-jét követıen bekövetkezı 
keresıképtelenség esetén kell alkalmazni. 

(7) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. 
törvénnyel megállapított 40. § (1) bekezdés b) pontját a 2011. augusztus 31-ét követıen 
bekövetkezı szülések esetén kell alkalmazni. 

(8) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. 
törvénnyel megállapított 40. § (2) bekezdés a) pontját, valamint a 42/A. § (4) 
bekezdés a) pontját a 2013. július 31-ét követıen bekövetkezı szülések esetén kell 
alkalmazni.” 

 
8. § (1) Az Ebtv. 83. § (4) bekezdés n) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelıs miniszter, hogy rendeletben határozza 

meg) 
„n) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésének szakmai 

követelményeit és a rendelésre jogosultak körét,” 
n)894 a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésének szakmai 

követelményeit,895 

 
(2) Az Ebtv. 83. § (6) bekezdése a következı f) és g) ponttal egészül ki: 
(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelıs miniszter, hogy rendeletben határozza 

meg) 
„ f) az egészségügyi ellátás finanszírozásában használt kódrendszerek meghatározását és 

alkalmazásainak részletszabályait, 
g) a szakmai ellenjegyzéssel kiszolgáltatható egyes gyógyászati segédeszközök körét, a 

szakmai ellenjegyzés feltételeit és a mérlegelés szempontjait.” 
 
9. § Az Ebtv. 
a) 20. § (1) bekezdése az „azonnali ellátásokról” szövegrészt követıen a „ , továbbá 

a b) pont esetében a (4) bekezdés szerinti ellátásokról” szöveggel, 



Ebtv. 20. §149 (1)150 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 egészségbiztosító részére. 

 
b) 66. § (3) bekezdése az „és egyéb szerv” szövegrészt követıen a „ , valamint az 

egészségügyi szolgáltató” szöveggel, 
(3)769 A foglalkoztató és egyéb szerv köteles megtéríteni a jogalap nélkül felvett ellátást, ha 

az ellátás jogalap nélküli megállapítása, illetıleg folyósítása mulasztásának vagy a valóságtól 
eltérı adatszolgáltatásának a következménye és az ellátást az (1) bekezdés alapján 
visszakövetelni nem lehet. 

 
c) 66. § (4) bekezdése a „vagy egyéb szervet” szövegrészt követıen a „vagy egészségügyi 

szolgáltatót” szöveggel, 
(4) Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illetıleg felvételéért a foglalkoztatót vagy 

egyéb szervet és az ellátásban részesülıt is felelısség terheli, a jogalap nélkül felvett ellátást 
közrehatásuk arányában kötelesek megtéríteni, illetıleg visszafizetni. Ha a közrehatások 
aránya nem állapítható meg, a felelısöket egyenlı arányban kell megtérítésre, illetıleg 
visszafizetésre kötelezni. 

d) 66. § (5) bekezdése a „vagy egyéb szervet” szövegrészt követıen a „vagy egészségügyi 
szolgáltatót” szöveggel 

(5) Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illetıleg a felvételéért több foglalkoztatót 
vagy egyéb szervet terhel felelısség, a jogalap nélkül felvett ellátás megtérítéséért 
egyetemlegesen felelnek. 

egészül ki. 
 
10. § Az Ebtv. 
a) 19. § (1) bekezdésében a „23. § f)” szövegrész helyébe a „23/A. § a)” szöveg, 
Ebtv. 19. §146 (1) Az egészségügyi ellátás keretében a biztosított a kezelıorvos által 

gyógyító céllal rendelt, az egészségbiztosításért felelıs miniszter által az adott ellátásra 
meghatározott finanszírozási eljárási rend, valamint a vizsgálati és terápiás eljárási rend 
szerinti szolgáltatásokra jogosult. Ha a biztosított állapota és a gyógyítás szempontjai azt 
szükségessé teszik, a kezelıorvos a finanszírozási eljárási rendben, valamint a vizsgálati és 
terápiás eljárási rendben foglaltaktól eltérhet. Az egészségügyi szolgáltató a biztosított 
kérésére a 23. § f) pontjának figyelembevételével térhet el a finanszírozási eljárási rendben, 
illetve a vizsgálati és terápiás eljárási rendben foglaltaktól. 

 
b) 27. § (6) bekezdésében a „meghatározott egészségügyi szolgáltatást” szövegrész helyébe 

a „meghatározott tervezett ellátást” szöveg, 
(6)327 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 egészségügyi szolgáltatást 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. 



 
c) 40. § (2) bekezdés a) pontjában a „táppénz, baleseti táppénz” szövegrész helyébe a 

„baleseti táppénz” szöveg 
a) a biztosítás megszőnését követı táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi 

segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét, 
lép. 
 

11. § Hatályát veszti az Ebtv. 
a) 40. § (1) bekezdés b) pontjában az „ , illetve a biztosítási jogviszony megszőnését 

követıen táppénz folyósításának” szövegrész, 
Ebtv. 40. § (1)547 Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelızıen két 

éven belül 365 napon át biztosított volt, és 
a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszőnését követı negyvenkét napon belül 

szül, vagy 
b)548 a biztosítás megszőnését követıen negyvenkét napon túl baleseti táppénz 

folyósításának, illetve a biztosítási jogviszony megszőnését követıen táppénz 
folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszőnését követı huszonnyolc napon belül 
szül. 

 
b) 42/A. § (4) bekezdés a) pontjában a „táppénz,” szövegrész, 
a) a biztosítás megszőnését követı táppénz, baleseti táppénz idejét, 
c) 43. § (1) bekezdésében a „ , vagy annak megszőnését követı elsı, második vagy 

harmadik napon” szövegrész, 
Ebtv. 43. § (1)580 Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy annak 

megszőnését követı elsı, második vagy harmadik napon keresıképtelenné válik és a Tbj.-
ben meghatározott mértékő pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. 

d) 43. § (3) bekezdése, 
(3)582 Ha a biztosított táppénzre jogosultsága a megszőnt biztosítása és a 

keresıképtelenség bekövetkezésekor fennálló vagy a keresıképtelenség bekövetkezését 
követıen létrejött biztosítása alapján is megállapítható, táppénzre csak a fennálló, vagy 
a keresıképtelenség bekövetkezését követıen létrejött biztosítása alapján jogosult. 
Egyidejőleg fennálló több jogviszonyból származó jogosultságra a (2) bekezdésben 
foglaltakat kell alkalmazni. 

e) 46. § (1) bekezdés a) pontjában az „ , a biztosítási jogviszony megszőnését követıen 30 
napon át” szövegrész, 

a)586 a biztosítási jogviszony fennállásának idıtartama alatt egy éven át, a biztosítási 
jogviszony megszőnését követıen 30 napon át; 

f) 48. § (8) bekezdésében az „ , a biztosítási jogviszony megszőnését követıen a minimálbér 
150 százalékának” szövegrész, 

(8)600 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, a biztosítási jogviszony megszőnését követıen a minimálbér 
150 százalékának harmincad részét. 

g) 48/A. §-a, 
Ebtv. 48/A. §601 Amennyiben a biztosítási jogviszonya megszőnését követıen táppénzre 

jogosult egészségi állapota alapján várható, hogy a 46. § (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott idı elteltével a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 



LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.) 23. §-a szerinti nyugellátásra, illetıleg a 
rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) 
szerinti rehabilitációs járadékra válik jogosulttá, a keresıképességét elbíráló orvos a 
táppénzre való jogosultság lejárta elıtt legalább 15 nappal kezdeményezi az 
egészségkárosodás mértékének külön jogszabály szerint történı megállapítását. 

h) 50. § (3) bekezdése, 
(3)631 A biztosítási jogviszony megszőnése után folyósított táppénz lejártát követıen az 

egészségbiztosítási szerv méltányosságból legfeljebb 30 napra állapíthat meg táppénzt. 
i) 50. § (4) bekezdés d) pontja, 
d)634 a (3) bekezdés szerinti táppénz esetén a biztosítási jogviszony megszőnése után 

folyósított táppénz összegét. 
j) 80. § (4) bekezdésében a „táppénzrıl,” szövegrész. 
(4)826 A társadalombiztosítási kifizetıhellyel rendelkezı munkáltató a biztosítás 

megszőnését követıen folyósított táppénzrıl, terhességi-gyermekágyi segélyrıl és 
gyermekgondozási díjról az Art. 16. §-ának (4) bekezdésében meghatározott adatok 
feltüntetésével a folyósított ellátás kezdı és befejezı idıpontját követı 8 napon belül 
elektronikus úton köteles bejelentést tenni az egészségbiztosítónak. 



Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 

12. § Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 5. § (2) 
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) Mindenki köteles tiszteletben tartani mások jogait egészségük fejlesztéséhez, 
védelméhez, a betegségek megelızéséhez, a gyógyuláshoz és az orvosi rehabilitációhoz.” 

(2) Mindenki köteles tiszteletben tartani mások jogait egészségük megırzéséhez és 
védelméhez, a betegségek megelızéséhez és a gyógyuláshoz. 

 
13. § Az Eütv. a következı 29/A. §-sal egészül ki: 
„29/A. § Az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással 

kapcsolatban az európai uniós csatlakozással összefüggı egyes törvénymódosításokról, 
törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl, valamint egyes törvényi rendelkezések 
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény szerinti panaszt a panasszal érintett 
egészségügyi szolgáltató részére mőködési engedély kiadására jogosult egészségügyi 
államigazgatási szervnél lehet tenni.” 

 
14. § Az Eütv. 35. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„35. § (1) A népegészségügy állami és önkormányzati szervek, gazdasági, társadalmi 

szervezetek, valamint egyének részvételével megvalósított, elsısorban lakossági csoportokat, 
közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések 
és rokkantság megelızése érdekében. A népegészségügy célja a lakosság egészségi 
állapotának monitorozása, az egészségproblémák és prioritások meghatározása, 
népegészségügyi intézkedések kimunkálása és foganatosítása kormányzati, szakmai és civil 
szervezetekkel együttmőködésben. 

(2) A népegészségügyi tevékenység magában foglalja 
a) az egészség tudományosan megalapozott természeti és társadalmi környezeti (a 

továbbiakban együtt: környezeti) feltételeinek, az egészség fejlesztésének, a betegségek 
megelızésének hatékony, hozzáférhetı és megfelelı bizonyítékokon alapuló módszereinek, 
valamint az ehhez szükséges intézményrendszer kialakítása, mőködtetése feltételeinek 
meghatározását, 

b) a lakosság egészségmagatartásának, az azt befolyásoló környezeti tényezıknek a 
rendszeres elemzését, 

c) a b) pont szerinti elemzés során feltárt adatok alapján az egészségkárosító hatások 
kockázatának értékelését és az ennek megfelelı problémák és prioritások rangsorolását, 

d) a nemzetközi irányvonalakkal összhangban levı népegészségügyi stratégia és ennek 
megvalósítását elısegítı akcióterv kidolgozását, amely elıre meghatározott, mérhetı 
egészségcélokat határoz meg az egészség javítása érdekében, továbbá tartalmazza a 
megelızés és az egészségkárosító hatások csökkentésére irányuló beavatkozásokat, 

e) a feladatok megvalósítása érdekében egészségfejlesztési, egészségvédelmi, 
betegségmegelızési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások biztosítását, 

f) a szolgáltatásoknak a hatékonyságuk, eredményességük, hozzáférhetıségük és egyéb 
minıségi jellemzıik szerinti rendszeres értékelését. 

(3) A társadalom- és az egészségpolitika céljainak meghatározásánál, valamint a döntések 
elıkészítésénél támaszkodni kell a népegészségügyi tevékenység során feltárt adatokra. 

(4) A lakosságot a népegészségügyi helyzetrıl, a felmerült problémákról, az elıidézı 
tényezıkrıl, a várható következményekrıl, a megoldás lehetıségeirıl és korlátairól 
rendszeresen tájékoztatni kell.” 



35. § (1) A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége, amelynek 
célja a lakosság egészségi állapotának javítása az egészség megırzése, a betegségek 
megelızése révén. 

(2) A népegészségügyi tevékenység körében meg kell határozni az egészség tudományosan 
megalapozott biológiai és természeti-társadalmi környezeti feltételeit, az egészség 
megırzésének, a betegségek megelızésének hatékony, hozzáférhetı és a lakosság által 
elfogadható módszereit, valamint az ehhez szükséges intézményrendszer sajátosságait. 

(3) A népegészségügyi tevékenység keretében 
a) rendszeresen elemezni kell a lakosság egészségi állapotát és az ezt befolyásoló kémiai, 

fizikai, pszichikai, biológiai, környezeti és társadalmi tényezıket, 
b) az elemzés során feltárt adatok alapján értékelni kell az egészségkárosító hatások 

kockázatát és rangsorolni kell a népegészségügyi feladatokat, 
c) ki kell dolgozni a megelızés és az egészségkárosító hatások csökkentésének módozatait, 
d) a feladatok megoldása érdekében környezetegészségügyi programokat, 

egészségmegırzı, megelızı, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatásokat kell megvalósítani, 
e) a szolgáltatásokat hatékonyságuk, hozzáférhetıségük és egyéb minıségi jellemzıik 

szerint rendszeresen értékelni kell. 
(4) Az egészséget támogató társadalompolitika céljainak meghatározásánál, valamint a 

döntések elıkészítésénél támaszkodni kell a népegészségügyi tevékenység során feltárt 
adatokra. 

(5) A lakosságot a népegészségügyi helyzetrıl, a felmerült problémákról, az elıidézı 
tényezıkrıl, a várható következményekrıl, a megoldás lehetıségeirıl és korlátairól 
rendszeresen tájékoztatni kell. 

 
15. § Az Eütv. 36. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze, valamint a), b) és e) pontja helyébe a 

következı rendelkezés lép: 
„(1) A népegészségügy feladata a lakosság egészségi állapotának és az erre ható 

tényezıknek a folyamatos monitorozása és rendszeres elemzése – különös tekintettel az 
egészség elıfeltételeire: lakás, munkahely, sportolás, üdülés, oktatás, élelem, jövedelem, 
stabil ökológiai rendszer, fenntartható erıforrások, társadalmi igazságosság és egyenlıség –, 
amelynek keretében: 

a) fel kell tárni az emberi szervezet, illetıleg a környezet kölcsönhatásait, egészségkárosító 
tényezıit, valamint ezek hatását az emberi szervezetre; 

b) meg kell határozni 
ba) fizikai, kémiai, biológiai és pszichés hatások egészséget még nem veszélyeztetı 

mértékét, 
bb) a megelızés és az egészséget károsító hatások csökkentésének módozatait, 
bc) az egészséges élet-, gondozási, nevelési, oktatási és munkakörülmények feltételeit;” 
„e) ki kell alakítani a környezeti hatásokkal összefüggı egészségkárosodások, illetve 

megbetegedések bejelentési rendszerét, és intézkedni kell csökkentésük érdekében;” 
36. § (1) A népegészségügy feladata a lakosság egészségi állapotának és az erre ható 

kockázati tényezıknek figyelemmel kísérése és elemzése, amelynek keretében 
a) fel kell tárni az emberi szervezet, illetıleg a természeti és az épített környezet (a 

továbbiakban együtt: környezet) kölcsönhatásait, a környezet egészségkárosító tényezıit és 
kockázatait, valamint ezek hatásmechanizmusát az emberi szervezetre; 

b) meg kell határozni 
ba) az emberi szervezettel érintkezı közegek egészséget még nem veszélyeztetı anyagainak 

tartalmát, 
bb) a megelızés és az egészséget károsító hatások csökkentésének módozatait, 



bc) az egészséges élet- és munkakörülmények feltételeit; 
c) rendszeresen felül kell vizsgálni az egészségügyi határértékeket, továbbá szükség szerint 

gondoskodni kell módosításukról; 
d) el kell végezni az egészségkárosító kockázatok becslését, és intézkedni kell csökkentésük 

érdekében; 
e) ki kell alakítani a környezeti hatásokkal összefüggı egészségkárosodások, illetve 

megbetegedések bejelentési rendszerét; 
f) rendszeresen ellenırizni kell 
fa) a környezet emberi szervezettel kapcsolatba kerülı tényezıinek állapotát, 
fb) az épített környezet és a munkakörülmények közegészségügyi megfelelıségét. 
(2) A népegészségügyi feladatok ellátása során az egyes – a népegészségügyi szempontból 

is fontos – megfigyelı, ellenırzı tevékenységet végzı rendszerek együttmőködnek. 
(3) Az egészségkárosító hatások megelızése rendszeres ellenırzési, tájékoztatási és 

felvilágosító tevékenységen alapul. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása során az emberi egészségre káros 

tevékenységek korlátozhatók, illetve megtilthatók. 
(5) A népegészségügy egyes területeire vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabályok 

állapítják meg. 
 
16. § (1) Az Eütv. 37. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely során az egyén növeli jártasságát saját 

egészségének javítása érdekében, képességet szerez az egészséges életvitel fenntartására és a 
változó környezethez való alkalmazkodásra. Az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel 
kapcsolatos ismereteinek bıvítésére, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztetı 
ártalmak és megbetegedések megelızésére irányuló tevékenység. 

(2) Az egészségfejlesztés tevékenységi területei lefedik az egyéni képességek fejlesztését, a 
közösségi cselekvések erısítését, az egészséget támogató környezet kialakítását és 
fenntartását, az egészséget támogató szakmapolitikai irányelvek megfogalmazását és az 
egészségügyi ellátó rendszer megelızés központú áthangolását.” 

37. § (1) Az egészségfejlesztés célja az egészségi állapot és az életminıség javítása, 
valamint az egészség védelme. 

(2) Az egészség védelmének elsıdleges eszközei a betegségek és sérülések megelızése, 
valamint az egészségnevelés. 

(3) A megelızés 
a) a kockázati tényezık azonosításán és értékelésén, ezek lakossággal történı 

megismertetésén, a kockázati tényezık tartós elkerülésére irányuló ösztönzésén, 
b) a kockázati és a környezeti károsító tényezık csökkentésén és lehetıség szerinti 

megszüntetésén, 
c) az emberi szervezet kórokozókkal, valamint egyéb egészségkárosító tényezıkkel 

szembeni ellenálló képességének fokozásán, 
d) a betegségek iránti fogékonyság, a kórmegelızı állapotok, a betegségek és a 

szövıdmények korai felismerésén, 
e) a már kialakult idült betegség vagy kóros állapot egyensúlyban tartásán és romlásának 

megakadályozásán, 
f) a kóros lelki folyamatok kialakulásához vezetı tényezık idıben történı felismerésén és 

mentálhigiénés gondozáson 
alapul. 

 



(2) Az Eütv. 37. § (3) bekezdése a következı g) ponttal egészül ki: 
(A megelızés) 
„g) a problémák kezelésére történı felkészítésen, a támogató közösség, környezet 

kialakításán” 
(alapul.) 
 
17. § Az Eütv. 38. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„38. § (1) A köz- és felsıoktatási, valamint a szakképzési rendszer, illetıleg a felnıttoktatás 

keretében az életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva meg kell ismertetni 
a) az emberi szervezet felépítésének, mőködésének és a környezet kölcsönhatásainak 

törvényeit, 
b) az egészséges életmódra, különös tekintettel az egészséges táplálkozásra, rendszeres 

testmozgásra, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mellızésére, valamint az egészséges 
környezet megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, 

c) a személyi higiénés és mentálhigiénés ismereteket, 
d) a testmozgás és a sport egészségfejlesztı szerepét, 
e) a nemi érintkezés útján terjedı betegségek megelızésével és kezelésével kapcsolatos 

tudnivalókat, 
f) a legfontosabb szőrıvizsgálatokat és az azokon való részvétel fontosságát, 
g) a szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait, és a rászokás elkerülésének módját, 
h) az elsısegélynyújtás elméletét és gyakorlatát, 
i) az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének szükségességét, feltételeit és 

lehetıségeit, valamint 
j) az egészséggel összefüggı etikai alapokat. 
(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani az ifjúkori betegségek felismerésére, a betegségek és a 

szövıdmények kialakulásának megelızésére, valamint a fizikai és mentális állapot szőrési 
módszertanának, programjának kidolgozására, országos kiterjesztésére, az életmód-
tanácsadási rendszer megvalósítására. 

(3) Rendszeres szőrıprogramokat szükséges megvalósítani elızetesen meghatározott 
kockázati és korcsoportokban. A szőrıprogramok eredményeit személyre szabott tanácsadásra 
és népegészségügyi akciók indítására kell felhasználni. 

(4) Az egészségnevelés kiterjed a betegségek és kórmegelızı állapotok megelızésével, 
korai felismerésével és az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalók, módszerek 
ismertetésére is. Ennek során hangsúlyozandó az egyén és a közösség lehetısége és 
felelıssége egészségével kapcsolatban. 

(5) Minden egészségügyi dolgozó feladata az egészségnevelésben való aktív részvétel, ezért 
az egészségügyi dolgozók képzése során kiemelt figyelmet kell fordítani az életmód-
tanácsadásra történı felkészítésre. 

(6) Az (1) bekezdésben foglaltakat a pedagógusok képesítési követelményeinek 
meghatározása során figyelembe kell venni. 

(7) Az egészséges életmódot elısegítı ismeretek terjesztése körében a sajtótermékekben, 
valamint a médiaszolgáltatások nyújtása során az egészségnevelés szempontjait figyelembe 
kell venni.” 

38. § (1) A köz- és felsıoktatási, valamint a szakképzési rendszer, illetıleg a felnıttoktatás 
keretében az életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva meg kell ismertetni 

a) az emberi szervezet mőködésének és a természeti, társadalmi, pszichés környezet 
kölcsönhatásainak törvényeit, 



b) az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet 
megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, 

c) a személyes testi és lelki higiénés ismereteket, 
d) a testmozgás és a sport egészségmegırzı szerepét, 
e) a stresszhelyzetek megelızésének, megoldásának és a konfliktusok kezelésének 

módszereit, 
f) a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi érintkezés útján terjedı betegségek 

megelızésével kapcsolatos tudnivalókat, 
g) a szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait, és a rászokás elkerülésének módját, 
h) az elsısegélynyújtás elméletét és gyakorlatát, 
i) az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és lehetıségeit, 
j) az egészséggel összefüggı etikai alapokat. 
(2) Az egészségnevelésnek ki kell terjednie a betegségek, illetve kórmegelızı állapotok 

megelızésével és korai felismerésével kapcsolatos tudnivalók, módszerek ismertetésére is. 
Ennek során hangsúlyozni kell az egyén lehetıségeit és felelısségét egészsége megırzésével 
kapcsolatban. 

(3) Minden egészségügyi dolgozó feladata az egészségnevelésben való aktív részvétel, ezért 
az egészségügyi dolgozók képzése során kiemelt figyelmet kell fordítani az életmód-
tanácsadásra történı felkészítésre. 

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakat a pedagógusok képesítési követelményeinek 
meghatározása során figyelembe kell venni. 

(5) Az egészségnevelés szempontjait a közszolgálati rádió és televízió mősorpolitikájának 
kialakítása során is figyelembe kell venni. 

 
18. § (1) Az Eütv. 42. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Az ifjúság-egészségügyi gondozás célja a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlıdésének 

elısegítése. Ennek során biztosítani kell) 
„a) a korcsoportokhoz igazodva a közoktatási intézményekben a teljeskörő 

egészségfejlesztés bevezetését és megvalósítását,” 
a) az egészségnevelést, 
(2) Az Eütv. 42. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Az ifjúság-egészségügyi gondozás keretében) 
(ellenırizni kell) 
„aa) a közegészségügyi, valamint a balesetmegelızési követelmények érvényesülését a 

gondozó és a nevelı-oktató intézményekben, az elméleti és gyakorlati képzésre szolgáló 
helyiségekben, továbbá a szabadtéri foglalkoztatási és rekreációs területeken,” 

aa) a közegészségügyi követelmények érvényesülését az elméleti és gyakorlati képzésre 
szolgáló helyiségekben, továbbá a szabadtéri foglalkoztatási és rekreációs területeken, 

19. § Az Eütv. 45. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység keretében rendszeresen vizsgálni kell az ivóvíz – 

a 178/2002/EK rendelet 2. cikke szerinti ivóvíz kivételével, amelyet az élelmiszer-
vállalkozásoknál élelmiszer-elıállításra használnak – és minden egyéb, emberi felhasználásra 
kerülı víz és felszíni víz, a medencés közfürdık vizének, valamint a belsı téri levegı 
szennyezettségét, a szennyvízelvezetés és a szilárd hulladékok elhelyezésének állapotát, 
valamint mindezek egészségkárosító tényezıit, a környezeti zaj-, rezgés- és fényártalmakat, a 
hımérsékleti és a légnyomás okoztak ártalmakat, az ionizáló és nem ionizáló sugarak 
mértékét és egészségkárosító hatását.” 



(2)68 Az (1) bekezdés szerinti tevékenység keretében rendszeresen vizsgálni kell a talaj, a 
felszíni és felszín alatti vizek, valamint az ivóvíz és minden egyéb, emberi felhasználásra 
kerülı víz, továbbá a kültéri és belsıtéri levegı szennyezettségét, a szennyvízelvezetés és a 
szilárd hulladékok elhelyezésének állapotát, valamint mindezek egészségkárosító tényezıit, a 
környezeti zaj-, rezgés- és fényártalmakat, a hımérsékleti és a légnyomás okozta ártalmakat, 
az ionizáló és nem ionizáló sugárzások mértékét és egészségkárosító hatását. 

20. § Az Eütv. 48. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„48. § Az élelmezés-egészségügy azon tevékenységek összessége, amelyek 

eredményeképpen az élelmiszerek a fogyasztó egészségét nem károsíthatják, energia- és 
tápanyag-szükségletének kielégítését szolgálják, az élelmiszer-biztonsági feladatok 
kivételével. Az élelmezés-egészségügy feladata az élelmiszer 

a) elıállításához és forgalomba hozatalához szükséges közegészségügyi követelmények 
meghatározása, és ezeknek az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel együttmőködésben történı 
rendszeres ellenırzése, 

b) elıállításában és forgalomba hozatalában közremőködı személyekre vonatkozó 
egészségügyi alkalmassági és higiénés követelmények meghatározása, és ezeknek az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel együttmőködésben történı rendszeres ellenırzése, 

c) közvetítésével történt mérgezések és fertızések jogszabály szerinti kivizsgálása, 
nyilvántartása, együttmőködve az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel.” 

48. §71 Az élelmezés-egészségügy feladata törvény eltérı rendelkezése hiányában az emberi 
közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer (a továbbiakban: élelmiszer) 

a) elıállításához és forgalomba hozatalához szükséges egészségügyi követelmények 
meghatározása és rendszeres ellenırzése, 

b) elıállításában és forgalomba hozatalában közremőködı személyekre vonatkozó 
egészségügyi alkalmassági és higiénés követelmények meghatározása és rendszeres 
ellenırzése, 

c) közvetítésével történt mérgezések és fertızések külön jogszabály szerinti kivizsgálása, 
okainak feltárása, nyilvántartása és további elıfordulásának megelızése, kölcsönös 
tájékoztatással együttmőködve az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel. 

 
21. § Az Eütv. 50. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A táplálkozás-egészségügy feladata a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági 

állapotára, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozó egyes 
vizsgálatok végzése, ezek alapján táplálkozási ajánlások kidolgozása – kiemelt figyelemmel a 
táplálkozással összefüggı nem fertızı betegségek elıfordulásának csökkentésére –, a 
beavatkozási pontok és programok meghatározása, szervezése, lebonyolítása, értékelése és 
monitorozása. 

(2) A lakosságot felvilágosítás, tájékoztatás, oktatás útján kell megismertetni 
a) az egészséges táplálkozás, ételkészítés és -kezelés módjaival, a táplálkozással összefüggı 

egészségi ártalmakkal és ezek elkerülési módjaival, 
b) az étrend-kiegészítık, a különleges táplálkozási igényt kielégítı élelmiszerek 

alkalmazásának szempontjaival.” 
50. §75 (1) A táplálkozás-egészségügy feladata a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági 

állapotára, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozó egyes 
vizsgálatok végzése, ezek alapján táplálkozási ajánlások kidolgozása. 

(2) A lakosságot felvilágosítás, nevelés, oktatás útján kell megismertetni az egészséges 
táplálkozás, ételkészítés és -kezelés módjaival, a táplálkozással összefüggı egészségi 
ártalmakkal és ezek elkerülési módjaival. 

 



22. § (1) Az Eütv. 58. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról a kezelıorvos az egészségügyi államigazgatási 

szervet írásban értesíti.” 
 
(2) Az Eütv. 58. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokoltságát 

alátámasztó orvosi szakvéleményt.” 
58. § (1)89 A kezelıorvos a kötelezı védıoltás elhalasztásáról dönt, ha 
a) a védıoltásban részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a 

védıoltás a beteg egészségét vagy meglévı betegségét várhatóan károsan befolyásolná és 
b) a védıoltás beadásához főzıdı közegészségügyi érdeket nem veszélyeztetı idın belül 

az a) pont szerinti körülmény olyan változása várható, amely a beteg védıoltásban 
részesítését lehetıvé teheti. 

(2)90 Az elhalasztott kötelezı védıoltást a halasztásra okot adó körülmény megszőnését 
követıen haladéktalanul pótolni kell. 

(3)91 A kezelıorvos, a beteg vagy a beteg törvényes képviselıje a beteg lakóhelye szerint 
illetékes egészségügyi államigazgatási szervnél kérelmezheti a védıoltás alóli mentesítést, ha 

a) a védıoltásban részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a 
védıoltás a beteg egészségét vagy meglévı betegségét várhatóan károsan befolyásolná, és 

b) az a) pont szerinti körülmény változása belátható idın belül nem várható. 
 
23. § Az Eütv. 73. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„73. § (1) A betegségeket terjesztı vagy egészségügyi szempontból káros, miniszteri 

rendeletben meghatározott rovarok, rágcsálók irtásáról, és a madarak távoltartásáról a terület, 
épület tulajdonosa, illetve kezelıje rendszeresen gondoskodik. A terület, illetve épület 
használói az irtást tőrni kötelesek. 

(2) Az emberi test felszínén, felhámjában, és a szırzetben élısködı ízeltlábúak irtása, a 
ruhanemő fertıtlenítése az érintett személy, illetve törvényes képviselıje feladata. Ha ezen 
személyek irtási, fertıtlenítési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor hivatalból az 
egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi államigazgatási szerv képviselıje jár el. Az 
egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi államigazgatási szerv képviselıje által végzendı, 
az emberi test felszínén, felhámjában, és a szırzetben élısködı ízeltlábúak irtásának, illetve a 
ruhanemő fertıtlenítésének tőrésére az érintett személy köteles.” 

73. § (1) A betegségeket terjesztı vagy egészségügyi szempontból káros, külön 
jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtásáról a terület, épület tulajdonosának, 
illetve kezelıjének rendszeresen gondoskodnia kell. A terület, illetve épület használói az irtást 
tőrni kötelesek. 

(2) Az emberi test felszínén, illetve felhámjában élısködı ízeltlábúak irtásának, illetve a 
ruhanemő fertıtlenítésének tőrésére az érintett személy köteles. 

 
24. § Az Eütv. 74. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Járványveszély vagy járvány (a továbbiakban együtt: járvány) fennállását – a 

honvédelemért felelıs miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása 
és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeteknél, továbbá a Magyar Honvédség katonai 
szervezeteinél fellépı járvány, járványveszély kivételével – az egészségügyi államigazgatási 
szerv állapítja meg. A kórokozó azonosítása, a fertızı forrás felderítése, a terjedési mód 
megállapítása és a veszélyeztetett lakosságcsoport meghatározása céljából járványügyi 
vizsgálatot kell végezni, élelmiszer közvetítésével terjedı járvány esetében az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervvel együttmőködve.” 



74. § (1)133 Járványveszély vagy járvány (a továbbiakban együtt: járvány) fennállását az 
egészségügyi államigazgatási szerv állapítja meg. 

 
25. § (1) Az Eütv. 112. § (3) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Nem vehetı fel a mőködési nyilvántartásba az,) 
„d) aki olyan bőncselekménnyel kapcsolatosan áll a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos 

jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélték, vagy aki az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve aki az ezen tények fenn nem állása 
tekintetében a 112/A. § (1) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, 

e) akit egészségi állapota következtében az egészségügyi államigazgatási szerv az 
egészségügyi tevékenység folytatására véglegesen alkalmatlanná nyilvánított, 

f) akit belátási képessége csökkenése következtében az egészségügyi államigazgatási szerv 
az egészségügyi tevékenység gyakorlásától eltiltott,” 

d) akit nyilvántartásba vétele esetén a 113/A. § (1) bekezdés b)–d) pontjai alapján a 
nyilvántartásból törölni kellene, 

e) akit a mőködési nyilvántartásból a 113/A. § (1) bekezdés e)–f) pontjai alapján töröltek, a 
törléstıl számított egy évig, 

f) akit a mőködési nyilvántartásból a 113/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján töröltek, a 
továbbképzés elvégzésének igazolásáig, 

 
(2) Az Eütv. 112. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Nem vehetı fel a mőködési nyilvántartásba az,) 
„ i) akit korábban azért töröltek a mőködési nyilvántartásból, mert 
ia) felróható magatartásával a mőködési nyilvántartást vezetı szervvel a nyilvántartás 

körébe tartozó valótlan adatot közöl, 
ib) szakirányú szakképesítéshez kötött tevékenységet – ha jogszabály eltérıen nem 

rendelkezik – a megfelelı szakképesítés, illetve szakirányú szakképesítés mőködési 
nyilvántartásba történı bejelentése nélkül vagy azt megelızıen kezd meg 
a törléstıl számított egy évig,” 
i) aki a 112/A. § (1) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti. 
 

(3) Az Eütv. 112. § (3) bekezdése a következı j) és k) ponttal egészül ki: 
(Nem vehetı fel a mőködési nyilvántartásba az,) 
„ j) akit a mőködési nyilvántartásból korábban azért törtöltek, mert a mőködési 

nyilvántartását e törvényben és jogszabályban foglalt módon és határidıben nem újította meg, 
vagy a mőködési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét jogerısen elutasították, e 
törvény szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolásáig, 

k) aki – feltéve, hogy a törvény kötelezı kamarai tagságot ír elı – nem tagja a 
szakképesítése szerint illetékes szakmai kamarának.” 

 
(4) Az Eütv. 112. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(A mőködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:) 
„a) az egészségügyi dolgozó neme, természetes személyazonosító adatai, az egészségügyi 

tevékenység gyakorlása során használt neve, lakóhelye és tartózkodási helye, 
állampolgársága,” 

(4) A mőködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 



a) az egészségügyi dolgozó neme, természetes személyazonosító adatai, lakóhelye és 
tartózkodási helye, állampolgársága, 

 
(5) Az Eütv. 112. §-a a következı (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) Az egészségügyi dolgozó hivatásának gyakorlásakor 
a) a saját családi nevét és utónevét vagy a születési nevét, 
b) amennyiben erre jogszabály alapján jogosultságot szerzett a doktori címét, és 
c) az egészségügyi szakképesítésére utaló megnevezést 
használja. Ennek keretében az egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység 

gyakorlása során használt nevét köteles megjeleníteni a névtábláján, valamint az orvosok, 
fogorvosok az orvosi bélyegzıjükön és az orvosi vényen is használják. 

(4b) Amennyiben az egészségügyi dolgozó a (4a) bekezdés alapján az egészségügyi 
tevékenység gyakorlása során a születési nevét kívánja használni, azt annak a mőködési 
nyilvántartásba történt bejegyzését követıen és kizárólag a (4a) bekezdésben meghatározott 
esetekben használhatja.” 

 
(6) Az Eütv. 112. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(5) A (4) bekezdés b)–c), e)–f) és k) pontja, továbbá a) pontjából az egészségügyi dolgozó 

neve, illetve az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve bárki számára 
megismerhetı adat.” 

(5) A (4) bekezdés b)–c), e)–f) és k) pontja, továbbá a) pontjából az egészségügyi dolgozó 
neve bárki számára megismerhetı adat. 

 
(7) Az Eütv. 112. §-a a következı (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) A mőködési nyilvántartást vezetı szerv az egészségügyi dolgozó mőködési 

nyilvántartásból való törlésének tényérıl, valamint az egészségügyi dolgozók (4) bekezdés a), 
b) és e)–g) pontja szerinti adatairól a mőködési nyilvántartásból való törlést vagy az abba 
történı felvételt követı naptári hónap során, továbbá az ezen adatokban bekövetkezett 
változásokról havi rendszerességgel – törvény szerinti hatósági ellenırzés elvégzése céljából 
– elektronikus úton tájékoztatást nyújt az egészségbiztosítási szerv részére.” 

 
(8) Az Eütv. 112. §-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) A mőködési nyilvántartást vezetı szerv az egészségügyi dolgozó mőködési 

nyilvántartásból való törlésének tényérıl, valamint az egészségügyi dolgozók (4) 
bekezdés b) és e)–g) pontja szerinti adatairól a mőködési nyilvántartásból való törlést követı 
naptári hónap során, továbbá az ezen adatokban bekövetkezett változásokról – az 
egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges feltételek fennálltával kapcsolatos 
adategyeztetés céljából –, annak a mőködési nyilvántartásba történt bejegyzését követı 15 
napon belül elektronikus úton tájékoztatja az illetékes szakmai kamarát. A mőködési 
nyilvántartást vezetı szerv a szakmai kamara megkeresésére, a kamarai tagság létesítéséhez 
jogszabály alapján szükséges, a (4) bekezdés b) és k) pontja szerinti adatairól 15 napon belül 
elektronikus úton tájékoztatja a szakmai kamarát.” 

 
26. § Az Eütv. 112/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A mőködési nyilvántartásba történı bejegyzés iránti kérelem benyújtásával egyidejőleg 

az egészségügyi dolgozó hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy nem áll olyan 
bőncselekménnyel kapcsolatosan a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények 
hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, 
illetve nem áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya 



alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bőnügyi nyilvántartó szerv a 
mőködési nyilvántartást vezetı szerv részére – annak a mőködési nyilvántartásba történı 
bejegyzés iránti kérelme elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az 
adatigénylés során a mőködési nyilvántartást vezetı szerv a (2) bekezdésben meghatározott 
adatokat igényelhet a bőnügyi nyilvántartó szervtıl. 

(2) A mőködési nyilvántartást vezetı szerv az érvényes mőködési nyilvántartással 
rendelkezı egészségügyi dolgozó tekintetében a mőködési nyilvántartás érvényességi ideje 
alatt lefolytatott hatósági ellenırzés keretében ellenırzi azt is, hogy az egészségügyi dolgozó 
megfelel-e az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek. A hatósági ellenırzés céljából a 
mőködési nyilvántartást vezetı szerv adatot igényelhet a bőnügyi nyilvántartási rendszerbıl. 
Az adatigénylés kizárólag az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállásának megállapítására 
irányulhat.” 

112/A. §201 (1) A mőködési nyilvántartásba történı bejegyzés iránti kérelem benyújtásával 
egyidejőleg az egészségügyi dolgozó hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy nem 
áll jogerısen kiszabott, 1 évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés és az egészségügyi 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények 
fennállására vonatkozó adatokat a bőnügyi nyilvántartó szerv a mőködési nyilvántartást 
vezetı szerv részére – annak a mőködési nyilvántartásba történı bejegyzés iránti kérelme 
elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során a 
mőködési nyilvántartást vezetı szerv a (2) bekezdésben meghatározott adatokat igényelhet a 
bőnügyi nyilvántartó szervtıl. 

(2) A mőködési nyilvántartást vezetı szerv az érvényes mőködési nyilvántartással 
rendelkezı egészségügyi dolgozó tekintetében a mőködési nyilvántartás érvényességi ideje 
alatt lefolytatott hatósági ellenırzés keretében ellenırzi azt is, hogy a mőködési 
nyilvántartásba vett személy nem áll jogerısen kiszabott, 1 évet meghaladó végrehajtandó 
szabadságvesztés és az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. A hatósági ellenırzés céljából a mőködési nyilvántartást vezetı szerv adatot 
igényelhet a bőnügyi nyilvántartási rendszerbıl. Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, 
hogy a mőködési nyilvántartásba vett személy 1 évet meghaladó végrehajtandó 
szabadságvesztés és az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt áll-e. 

 
27. § Az Eütv. 113. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az egészségügyi dolgozó mőködési nyilvántartásának érvényességi ideje öt év, amely a 

nyilvántartott személy kérelmére megújítható vagy meghosszabbítható. A mőködési 
nyilvántartás adatainak kötelezı megırzési ideje a mőködési nyilvántartásból történı törléstıl 
számított 10 év.” 

113. §203 (1) Az egészségügyi dolgozó mőködési nyilvántartásának idıtartama öt év, amely 
a nyilvántartott személy kérelmére megújítható vagy meghosszabbítható. 

 
28. § (1) Az Eütv. 113/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(A mőködési nyilvántartásból a nyilvántartást vezetı szerv – a (2) bekezdésben foglalt 

eltéréssel – törli azt a személyt) 
„b) aki olyan bőncselekménnyel kapcsolatosan áll a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos 

jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélték, vagy aki az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll,” 

b) aki 1 évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztést kimondó, illetve foglalkozása 
gyakorlásától eltiltó jogerıs bírósági határozat hatálya alatt áll, 



(2) Az Eütv. 113/A. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A mőködési nyilvántartást vezetı szerv minden év április 1-jéig a megelızı évben 

bekövetkezett adatváltozások egyeztetése céljából a 112. § (4) bekezdés a) pontjában, 
valamint a 113/A. § (1) bekezdés g) pontjában szereplı adatok tekintetében a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartást vezetı hatóságot megkeresi. A megkeresett hatóság az adategyeztetés 
során köteles együttmőködni és a szükséges adatokat a mőködési nyilvántartást vezetı szerv 
rendelkezésére bocsátani.” 

 
29. § (1) Az Eütv. 114. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Az egységes egészségügyi ágazati humánerıforrás-monitoringrendszert mőködtetı 

egészségügyi államigazgatási szerv) 
„e) az adott évben egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzésre felvettekre, a 

szakvizsgát tett személyekre vonatkozó adatokat, valamint a 116/A. § (5) bekezdés d) pontja 
szerinti adatokat,” 

[a (3) bekezdésben meghatározott 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.] 

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, 

 
(2) Az Eütv. 114. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép, 
[A (2) bekezdés szerinti szervnek 
a) személyazonosításra alkalmas módon továbbítja] 
„ab) a (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv,” 
ab) a (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat közül a szakvizsgát tett személyek számára 

vonatkozó adatokat az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács, 
 
(3) Az Eütv. 114. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[A (2) bekezdés szerinti szervnek 
b) személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja]  
„ba) a (2) bekezdés d) és f) pontja szerinti adatokat az orvos- és egészségtudományi képzést 

folytató felsıoktatási intézmény,” 
ba) a (2) bekezdés d) és f) pontja szerinti adatokat, valamint a (2) bekezdés e) pontja szerinti 

adatok közül egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzésre felvettek számára vonatkozó 
adatokat az orvos- és egészségtudomány képzést folytató felsıoktatási intézmények, 

 
30. § Az Eütv. 116/A. §-a a következı (4)–(8) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakmai képzés költségvetési forrásának 

kezelése érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet, az államilag 
támogatott egészségügyi felsıfokú szakirányú szakmai képzésben részt vevı személyekrıl. 

(5) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza: 
a) a szakképzésben részt vevı természetes személyazonosító adatait, és mőködési 

nyilvántartási számát, 



b) a szakképzésben részt vevı szakirányát, 
c) az elméleti képzésért felelıs egészségügyi felsıoktatási intézmény megnevezését, 
d) a szakképzés gyakorlati részének teljesítésére vonatkozó adatokat, 
e) a munkáltató nevét, címét, adószámát és bankszámla számát. 
(6) Az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzésrıl szóló kormányrendeletben foglalt 

támogatás folyósításának a feltétele a munkáltató egészségügyi szolgáltatók és az 
egészségügyi felsıoktatási intézmények által havonta az egészségügyi államigazgatási szerv 
részére elektronikus úton történı tájékoztatás a szakorvosjelöltnek az (5) bekezdés d) pontja 
szerinti adatairól. 

(7) Az 
a) (5) bekezdés a) pontjában foglalt adatok közül a természetes személyazonosító adatokban 

bekövetkezett változást a jelölt, 
b) (5) bekezdés b) és c) pontjai szerinti adatokban bekövetkezett változást a felsıoktatási 

intézmény és 
c) (5) bekezdés e) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást a munkáltató 
a változás bekövetkezésétıl számított 15 napon belül köteles bejelenteni az egészségügyi 

államigazgatási szerv részére. 
(8) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás adatainak kötelezı megırzési ideje a támogatott 

szakképesítés megszerzésétıl számított 10 év.” 
 
31. § Az Eütv. 141. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az állam – az e törvényben meghatározott keretek között – felelıs a lakosság egészségi 

állapotáért, különösen azért, hogy az egészséghez szükséges feltételrendszer kialakításával 
lehetıvé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk védelme és 
fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékő helyreállítása.” 

141. § (1) Az állam – az e törvényben meghatározott keretek között – felelıs a lakosság 
egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával 
lehetıvé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk megırzése, védelme 
és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékő helyreállítása. 

 
32. § Az Eütv. 145. § b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(A Magyar Köztársaság Országgyőlése az egészségüggyel kapcsolatosan) 
„b) értékeli a lakosság egészségi állapotának általános helyzetét.” 
b) elfogadja a Nemzeti Egészségfejlesztési Programot, értékeli az abban foglaltak 

végrehajtását és a lakosság egészségi állapotának általános helyzetét. 
 
33. § Az Eütv. 153. § (1) bekezdése a következı d) ponttal egészül ki: 
(A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében) 
„d) együttmőködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre 

irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi 
ezeket.” 

 
34. § (1) Az Eütv. 244/A. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A Módtv.-nyel megállapított 116/B. § (4) bekezdésében foglaltakat az egészségügyi 

szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó 
egészségügyi dolgozók esetében a Módtv. hatálybalépését követıen megkezdett 
továbbképzési ciklusok esetében kell alkalmazni.” 



(2) A Módtv.-nyel megállapított 116/B. § (4) bekezdésében foglaltakat a Módtv. 
hatálybalépését követıen benyújtott mőködési nyilvántartás meghosszabbítása iránti 
kérelmekre kell alkalmazni. 

 
(2) Az Eütv. 244/A. §-a a következı (3)–(7) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Az a személy, aki a mőködési nyilvántartásban az egyes egészségügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatálybalépését 
megelızı napon szereplı nevétıl eltérı, e törvény szerinti nevet kíván használni az 
egészségügyi tevékenység gyakorlása során, a Tv. hatálybalépésétıl számított 60 napon belül 
értesítenie kell a használni kívánt névrıl a mőködési nyilvántartást vezetı szervet. 

(4) A Tv.-nyel megállapított 35. § (5) bekezdésében foglaltakat 2012. január 1-jétıl kell 
alkalmazni. 

(5) A felsıoktatási intézmények az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzést az 
egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzésben részt vevık számára szervezett központi 
gyakornoki rendszerrıl szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján 
megkezdıkre vonatkozó 116/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat 2011. szeptember 30-ig 
elektronikus úton megküldik az egészségügyi államigazgatási szerv részére. 

(6) Az R. szerinti, a szakképzéssel összefüggı támogatások folyósításának feltétele, hogy a 
felsıoktatási intézmények – a (4) bekezdés szerinti idıpontot követıen – havonta elektronikus 
úton tájékoztatást adjanak az egészségügyi államigazgatási szervnek a szakorvosjelöltnek a 
116/A. § (5) bekezdés d) pontja szerinti adatairól. 

(7) Az R. rendelkezései szerint a szakképzésben szakgyakorlati idejüket töltı személyek 
esetében a felsıoktatási intézmény – a (4) bekezdés szerinti idıpontot követıen – az 
egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzés képzési követelményeit meghatározó 
jogszabály szerinti részelemeinek teljesítésérıl legkésıbb 15 napon belül elektronikus úton 
tájékoztatja az egészségügyi államigazgatási szervet.” 

 
35. § (1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdése a következı s) ponttal egészül ki: 
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) 
„s) a holttest szállításának legmagasabb árát,” 
(rendeletben megállapítsa.) 
 
(2) Az Eütv. 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy) 
(az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban) 
„ga) az egészségügyi szolgáltatás megkezdésére és gyakorlására, a gyakorlás képesítési 

feltételeire, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásához szükséges képzés tartalmának 
meghatározására, az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletére vonatkozó részletes 
szakmai szabályokat, továbbá az egészségügyi szolgáltatás folytatásához szükséges tárgyi 
feltételeket,” 

(rendeletben állapítsa meg.) 
ga) az egészségügyi szolgáltatás megkezdésére és gyakorlására, a gyakorlás képesítési 

feltételeire, az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletére vonatkozó részletes szakmai 
szabályokat, továbbá az egészségügyi szolgáltatás folytatásához szükséges tárgyi 
feltételeket,505 

 
(3) Az Eütv. 247. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy) 



„c) a közfürdık létesítésére, üzemeltetésére, valamint a közfürdık és kútjaik védıterületére 
vonatkozó részletes szakmai elıírásokat, továbbá az üzemeltetéshez szükséges képesítési 
elıírásokat,” 

(rendeletben állapítsa meg.) 
c) a közfürdık létesítésére, üzemeltetésére, valamint a közfürdık és kútjaik védıterületére 

vonatkozó részletes szakmai elıírásokat, 
 
(4) Az Eütv. 247. § (5) bekezdése a következı d) ponttal egészül ki: 
(Felhatalmazást kap) 
„d) a miniszter, hogy az oktatásért felelıs miniszterrel és a sportpolitikáért felelıs 

miniszterrel egyetértésben a közoktatási intézményekben történı teljeskörő 
egészségfejlesztésre vonatkozó részletes szabályokat” 

(rendeletben állapítsa meg.) 
 
36. § Az Eütv. 
a) 2. § (3) bekezdésében az „egészség megırzése” szövegrész helyébe az „egészség 

fejlesztése, védelme” szöveg, 
(3) Az egészségi állapot javításának elsıdleges eszköze az egészség megırzése és a 

betegségek megelızése. 
b) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyi és 

egészségfejlesztési” szöveg, 
c) folytatott egészségügyi tevékenységekre. 
c) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „megırzésével” szövegrész helyébe a „védelmével” 

szöveg, a „lehetıségei” szövegrész helyébe a „lehetıségek” szöveg, 
a) joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetıvé teszik számára az egészsége 

megırzésével és fejlesztésével kapcsolatos lehetıségei megismerését, valamint megfelelı 
tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel kapcsolatos kérdésekben, 

d) 31/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi 
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány)” szövegrész helyébe az „a jogszabály szerint 
a betegjogi képviselı foglalkoztatását ellátó szerv (a továbbiakban: a betegjogi képviselıt 
foglalkoztató szerv)” szöveg, 

b) a betegjogi képviselı – tevékenysége gyakorlásának idıtartama alatt – a Betegjogi, 
Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) írásbeli 
felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidın belül a betegjogi 
képviselın kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszőnését követıen haladéktalanul 

hatósági bizonyítvánnyal igazolja. 
 
e) 31/A. § (2) bekezdésében, (3) bekezdése nyitó szövegrészében és b) pontjában, valamint 

(4) bekezdésében a „Közalapítvány” szövegrész helyébe a „betegjogi képviselıt foglalkoztató 
szerv” szöveg, 

(2) A Közalapítvány a betegjogi képviselı tevékenysége gyakorlásának idıtartama alatt 
írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a betegjogi képviselıt 
annak igazolására, hogy büntetlen elıélető és nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Ha a betegjogi képviselı igazolja, hogy büntetlen 
elıélető és nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, a Közalapítvány az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása 
iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a betegjogi képviselı részére 
megtéríti. 

(3) A betegjogi képviselı megbízatását a Közalapítvány megszünteti, ha 



a) a betegjogi képviselı az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének az ismételt 
szabályszerő felhívástól számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget és nem 
bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok következménye, az ismételt 
felhívástól számított tizenötödik munkanapon, 

b) a Közalapítvány az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján 
megállapítja, hogy a betegjogi képviselı büntetett elıélető, vagy az egészségügyi tevékenység 
gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, e megállapításnak a betegjogi 
képviselı részére történı kézbesítése napján. 

 
f) 36. § (1) bekezdés d) pontjában az „és intézkedni kell” szövegrész helyébe az „és – a 

szükséges mértékben – intézkedni kell” szöveg, 
d) el kell végezni az egészségkárosító kockázatok becslését, és intézkedni kell csökkentésük 

érdekében; 
g) 36. § (3) bekezdésében a „tájékoztatási és felvilágosító” szövegrész helyébe a 

„tájékoztatási, felvilágosító és fejlesztı” szöveg, 
(3) Az egészségkárosító hatások megelızése rendszeres ellenırzési, tájékoztatási és 

felvilágosító tevékenységen alapul. 
h) 40. § (2) bekezdésében a „gyermekek és ifjak közösségeinek egészségügyi gondozása” 

szövegrész helyébe a „gyermekek és ifjak közösségeinek egészségügyi gondozása, 
fejlesztése” szöveg, 

(2) A lakosság egészségi állapotát hosszú távon is jelentısen befolyásoló területek – a 
háziorvos ilyen irányú tevékenysége mellett – a család- és nıvédelmi gondozás, a gyermekek 
és ifjak közösségeinek egészségügyi gondozása (a továbbiakban: ifjúság-egészségügyi 
gondozás), a foglalkozás-egészségügy, az idıskorúak gondozása és a sportegészségügyi 
gondozás. 

i) 74. § (4) bekezdésében az „f)–h)” szövegrész helyébe a „b) és f)–h)” szöveg, 
(4)136 A (2) bekezdés f)–h) pontjai alapján hozott határozatot az élelmiszerlánc-felügyeleti 

szervvel is közölni kell. 
j) 75. § (2) bekezdésében az „egyének egészségének megırzéséhez” szövegrész helyébe az 

„egészség fejlesztéséhez” szöveg, 
(2) Az egészségügyi szolgáltatások célja, hogy hozzájáruljon az egyének egészségének 

megırzéséhez, lehetséges mértékő helyreállításához, az egészségromlás mérsékléséhez, 
segítse a megváltozott egészségi állapotú egyének munkába és közösségbe való 
beilleszkedését. 

k) 98. § (1) bekezdésében az „egészség megırzése és helyreállítása” szövegrész helyébe az 
„egészség megırzése, fejlesztése és helyreállítása” szöveg, 

98. § (1) Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek 
feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megırzése és helyreállítása, a beteg 
állapotának stabilizálása, a betegségek megelızése, a szenvedések enyhítése a beteg emberi 
méltóságának a megırzésével, környezetének az ápolási feladatokban történı részvételre való 
felkészítésével és bevonásával. 

l) 103. § (2) bekezdés a) pontjában az „egészség megırzésére és helyreállítására” 
szövegrész helyébe az „egészség megırzésére, fejlesztésére és helyreállítására” szöveg, 

a) a lelki egészség megırzésére és helyreállítására, 
m) 110/A. § (2) bekezdésében az „igazolja” szövegrész helyébe a „tartalmazza” szöveg, 
(2) A jó hírnév igazolás az alábbiakat igazolja: 
a) az egészségügyi dolgozó a bőnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi 

bizonyítvány vagy a (4) bekezdés szerinti adatközlés alapján a jó hírnév igazolás kiállítása 



napján büntetlen elıélető-e és áll-e az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

b) az egészségügyi dolgozó áll-e etikai vétség miatt jogerısen kiszabott büntetés hatálya 
alatt, 

c) az egészségügyi dolgozó Magyarországon önállóan vagy felügyelet mellett végezheti-e 
az adott egészségügyi tevékenységet. 

 
n) 145. § a) pontjában a „lakosság egészségének megırzéséhez” szövegrész helyébe a 

„lakosság egészségének védelméhez, a betegségek megelızéséhez és az egészség 
fejlesztéséhez” szöveg, 

a) tevékenysége során figyelembe veszi és érvényesti a lakosság egészségének 
megırzéséhez főzıdı érdekeket és az ehhez rendelt egészségpolitikai célokat, 

 
o) 145. §-át követıen az „A Nemzeti Egészségfejlesztési Program” alcím helyébe az „Az 

egészségfejlesztési program” alcím, 
A Nemzeti Egészségfejlesztési Program 
p) 149/B. § (2) bekezdés e) pontjában a „Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi 

Közalapítvány” szövegrész helyébe a „betegjogi képviselıt foglalkoztató szerv” szöveg, 
e) a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány képviselıje. 
q) 206. § (4) bekezdésében a „szervdonor” szövegrész helyébe a „szerv-, illetve 

szövetdonor” szöveg 
(4)391 A fogvatartott csak a (2) bekezdés szerinti esetben lehet szervdonor. 

lép. 
 
 

37. § (1) Hatályát veszti az Eütv. 
a) 3. § k) pontjában az „egészségének megırzése,” szövegrész, 
k) vizsgálat: az a tevékenység, amelynek célja a beteg egészségi állapotának felmérése, 

egészségének megırzése, a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegség(ek) 
meghatározása, prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének, 
valamint a halál bekövetkeztének és a halál okának megállapítása; 

ka)13 szőrıvizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató 
(tünetmentes) személy esetleges betegségének vagy kórmegelızı állapotának – ideértve a 
betegségre hajlamosító kockázati tényezıket is – korai felismerése, 

kb)14 diagnosztikai vizsgálat: az egészségügyi szolgáltatóhoz forduló beteg panasza okának 
feltárására irányuló vizsgálat, 

 
b) 49. § (1) és (2) bekezdése, 
49. § (1)72 Élelmiszert csak olyan anyagokból, illetve anyagok alkalmazásával és oly módon 

szabad elıállítani, kezelni, forgalomba hozni, illetve külföldrıl behozni, amely megfelel a 
közegészségügyi elıírásoknak. 

(2)73 Élelmiszert elıállító, feldolgozó-, csomagoló-, illetve forgalomba hozó tevékenység 
folytatásához a külön jogszabályban elıírtak szerinti esetekben az egészségügyi 
államigazgatási szerv hozzájárulása szükséges. 

 
c) 141. § (3) bekezdés a) pontjában az „egészségmegırzés és” szövegrész, 
a) az egészségmegırzés és egészségfejlesztés alapvetı feltételeinek biztosítása, 
d) 146. §-a, 



146. §258 (1) Az ország középtávú fejlesztési, stratégiai tervezésének részét képezı Nemzeti 
Egészségfejlesztési Program (a továbbiakban: NEP) az egészségügyi tervezés alapja. A NEP-
ben foglaltakat a gazdaságpolitikai, a terület-, illetıleg településfejlesztési, továbbá 
valamennyi állami tervezés körébe tartozó döntés meghozatala, illetıleg végrehajtása során 
érvényre kell juttatni. 

(2) A NEP tartalmazza 
a) a lakosság egészségi állapotának bemutatását különös figyelemmel a kiemelkedıen 

kritikus területekre, 
b) a megvalósítani kívánt egészségfejlesztési, egészségvédelmi célok meghatározását, 
c) a kitőzött célok megvalósításához szükséges feladatokat, azok végrehajtási sorrendjét, 
d) a kitőzött célok megvalósításához szükséges eszközöket, különös tekintettel a pénzügyi 

forrásokra, 
e) a lakosság egészségi állapota és az azt meghatározó tényezık alapján várható 

egészségügyi ellátási szükségletet és annak változásait, 
f) az egészségügyi rendszer – ideértve a finanszírozást és a szakmai irányítást is – fejlesztési 

irányait, 
g) az egészségügyi ellátórendszer szerkezetében indokolt változásokat, 
h) a fejlesztési prioritásokat, 
i) a humán erıforrással kapcsolatos fejlesztési irányokat és az ehhez szükséges eszközöket, 
j) a stratégiai jelentıségő gép-, mőszerfejlesztést, 
k) az ágazat kutatás-fejlesztési irányait, 
l) a szakmai szabályozás és a minıségbiztosítás fejlesztési tervét. 
(3) A NEP-et a – az országos középtávú fejlesztési, stratégiai tervekkel összhangban – az ott 

meghatározott középtávú tervezési idıszakokhoz igazodva kell kidolgozni, illetve 
felülvizsgálni. 

(4)259 A NEP elıkészítése során a miniszter javaslatot kér 
a) a RET-ektıl, 
b) a fıvárosi és a megyei önkormányzatoktól, továbbá a helyi önkormányzati 

szövetségektıl, 
c) az egészségügyben mőködı szakmai kamaráktól és más szakmai és érdekképviseleti 

szervektıl. 
(5) A NEP tervezetét véleményezi a Nemzeti Egészségügyi Tanács. A NEP-et az 

Országgyőlés fogadja el. 
 
e) 146/A. § (1) bekezdésében a „NEP-hez igazodva a” szövegrész, 
146/A. §260 (1) A NEP-hez igazodva a RET elkészíti az adott egészségügyi régió 

egészségfejlesztési programját. 
f) 147. § (1) bekezdés a) pontja, 
a)264 gondoskodik – a miniszter útján – a NEP elıkészítésérıl, illetıleg annak az 

Országgyőlés elé terjesztésérıl, 
g) 148–149. §-a és az azt megelızı alcím, 

Nemzeti Egészségügyi Tanács 

148. § (1) A Kormány egészségügyi szervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatainak 
ellátását a Nemzeti Egészségügyi Tanács (a továbbiakban: Tanács) segíti. 

(2) A Tanács 
a)265 a kormányzati egészségpolitika kialakításában és az ezzel összefüggı döntések 

meghozatalában kezdeményezı, javaslattevı, véleményezı és tanácsadó, 



b)266 a kormányzati egészségpolitikai döntések végrehajtásának folyamatában, elemzı és 
értékelı 
tevékenységet végez. 

(3) A Tanács közremőködik: 
a) a NEP kialakításában és végrehajtásában, 
b) a lakosság egészségét támogató és fejlesztı kormányzati szintő társadalompolitika 

kialakításában és a döntések elıkészítésében, 
c) az egészségpolitika cél- és eszközrendszerének kidolgozásában és érvényre juttatásában, 
d) a népegészségügyi feladatok és azok végrehajtási sorrendjének meghatározásában. 
149. § (1) A Tanács tagjai: 
a) az egészségügy területén mőködı országos szakmai kamarák egy-egy képviselıje, 
b) az egészségügyben dolgozók országos érdekképviseleti szervezetei által delegált három 

fı, 
c) a betegek országos érdekképviseleti szervezetei által delegált tíz fı, 
d) a helyi önkormányzatok országos érdekszövetségei által delegált három fı, 
e) az egészségügyi szolgáltatók országos szövetségei által delegált három fı, 
f) az egészségügyi oktatási intézmények által delegált három fı, 
g)267 az egészségügyi szolgáltatót fenntartó minisztériumok által delegált egy-egy fı, 
h)268 a munkavédelmi hatóság által kijelölt egy fı, 
i) a Magyar Tudományos Akadémia által kijelölt egy fı, valamint 
j) az egészségügy területén mőködı tudományos társaságok által delegált két fı. 
(2) A Tanácsnak e törvény erejénél fogva tagja, továbbá 
a)269 a miniszter, 
b)270 az egészségügyi államigazgatási szerv képviselıje, valamint 
c)271 az egészségbiztosítási szerv vezetıje. 
(3)272 A Tanács a tagjai sorából elnököt választ. A Kormány képviseletében a miniszter e 

törvény erejénél fogva társelnöki tisztséget tölt be. 
(4)273 A Tanács mőködésének költségeit a központi költségvetésben kell biztosítani. 
(5) A Tanács feladataira, szervezetére, illetıleg mőködésére vonatkozó további részletes 

szabályokat a Kormány állapítja meg. 
 
h) 150. § (1) bekezdés a) pontja, 
a) ellátja a NEP által meghatározott ágazati feladatokat, 
i) 156/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében  
(3) A központi rész felhasználása kizárólag a NEP-pel összhangban 
a) kormányzati projektek támogatására, 
b) a regionális egészségpolitikai programban szereplı fejlesztések, átalakítások, 

rekonstrukciók finanszírozására, 
c) az Európai Unió strukturális alapjaiból megszerezhetı forrásokhoz szükséges önrész 

kiegészítésére, továbbá 
d) a RET által támogatott prevenciós programra 

történhet. 
és 156/C. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „a NEP-pel összhangban” szövegrész, 
(3) A regionális rész a NEP-pel összhangban kizárólag 
a) a regionális egészségpolitikai programban szereplı fejlesztések, átalakítások, 

rekonstrukciók finanszírozására, 
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti célra használható fel. 



 
 
j) 247. § (1) bekezdés c) pontja. 
c) a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatára, szervezetére és mőködésére vonatkozó 

részletes szabályokat,463 
(2) Hatályát veszti a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatkörérıl, szervezetérıl és 

mőködésérıl szóló 229/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. 



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

38. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 12. § (6) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

„(6) Egészségügyi ügyelet a rendes munkaidı terhére is elrendelhetı, ha ebben a felek 
elızetesen írásban megállapodtak. Ebben az esetben az alkalmazott egészségügyi dolgozó 
rendes munkaidı teljesítésére vonatkozó kötelezettségét egészségügyi ügyelet ellátásával is 
teljesítheti. Ha az egészségügyi ügyelet része a rendes munkaidınek, az alkalmazott 
egészségügyi dolgozó alapbérére, illetményére a megállapodásban ki kell térni. Eltérı 
megállapodás hiányában az alkalmazott egészségügyi dolgozót a rendes munkaidınek 
minısített egészségügyi ügyelet minden órájára – ha a 13/A. § alapján megállapított ügyeleti 
díj mértéke annál kevesebb – illetményének vagy személyi alapbérének egy órára esı összege 
illeti meg.” 

(6)15 Rendes munkaidı terhére egészségügyi ügyelet akkor rendelhetı el, ha ebben a felek 
elızetesen írásban megállapodtak. Ha az ügyelet rendes munkaidıben történı ellátása az 
alkalmazott egészségügyi dolgozó alapbérét, illetményét érinti, erre a megállapodásban ki kell 
térni. 

 
(2) Az Eütev. 12. §-a a következı (11) bekezdéssel egészül ki: 
„(11) A heti pihenınap vagy munkaszüneti nap, amelyen az egészségügyi dolgozó 

egészségügyi ügyeletet látott el – a 13/A. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján irányadó 
ügyeleti díjon túl – elsısorban azonos tartamú pihenıidıvel kompenzálandó. Ha a munkáltató 
objektív munkaszervezési okokból kiesett heti pihenınap helyett másik pihenınapot kiadni 
nem tud, az e napot is érintı egészségügyi ügyelet díjazására a 13/A. § (1) bekezdés d) pontja 
irányadó.” 

 
39. § Az Eütev. 13. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(6) Az egészségügyi tevékenység befejezése és a következı, munkarend szerint 

megkezdett egészségügyi tevékenység között legalább 11 óra idıtartamú megszakítás nélküli 
pihenıidıt kell biztosítani, amely a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók esetében a felek megállapodása alapján legalább 8 óra idıtartamú 
megszakítás nélküli pihenıidıre csökkenthetı. Egészségügyi ügyelet esetén ezt a pihenıidıt 
közvetlenül az egészségügyi ügyelet befejezését követıen ki kell adni (a továbbiakban: 
kompenzáló pihenıidı). Ha az egészségügyi ügyeletet a munkáltató az (1) bekezdés b) pontja 
alapján a napi munkarend szerinti munkaidın túl rendelte el, az alkalmazott egészségügyi 
dolgozó az egészségügyi ügyeletet megelızı, napi munkarend szerint teljesített munkaidı 
után további pihenıidıre nem jogosult.” 

(6)27 Az egészségügyi tevékenység befejezése és a következı, munkarend szerint 
megkezdett egészségügyi tevékenység között legalább 11 óra idıtartamú megszakítás nélküli 
pihenıidıt kell biztosítani, amely a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók esetében a felek megállapodása alapján legalább 8 óra idıtartamú 
megszakítás nélküli pihenıidıre csökkenthetı. Egészségügyi ügyelet esetén ezt a pihenıidıt 
közvetlenül az egészségügyi ügyelet befejezését követıen kell kiadni. 

 
40. § Az Eütev. 13. §-a a következı (10) és (11) bekezdéssel egészül ki: 



„(10) A munkáltató a munkaidıt köteles úgy beosztani, hogy az egészségügyi ügyeletet is 
ellátó egészségügyi dolgozó a heti rendes munkaidejét – munkaidıkeret alkalmazása esetén 
annak átlagában – teljesítse. 

(11) Ha a munkáltató munkaszervezési okokból nem tudja az alkalmazott egészségügyi 
dolgozó munkaidejét a (10) bekezdésben foglaltak szerint beosztani, a munkáltató a rendes 
munkaidıbıl hiányzó órákra az Mt. 150. § (2) bekezdésének alkalmazásával az egészségügyi 
dolgozó részére a személyi alapbére, illetve az illetménye egy-egy órára esı összegét fizeti 
meg.” 

 
41. § Az Eütev. 13/A. § (1) bekezdése a következı d) ponttal egészül ki: 
(Az egészségügyi ügyelet, valamint a készenlét ellátásáért az alkalmazottat ügyeleti díj, 

illetve készenléti díj illeti meg, amelynek mértékét – figyelemmel a 12. § (6) bekezdésében 
foglaltakra – kollektív szerzıdés vagy a felek megállapodása határozza meg. Kollektív 
szerzıdés rendelkezése, illetve a felek megállapodása hiányában az ügyeleti díj mértéke nem 
lehet kevesebb) 

„d) a 12. § (11) bekezdése szerinti esetben az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után 
a személyi alapbér, illetve az illetmény egy órára esı összegénél.” 

 
42. § Az Eütev. 28. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy meghatározza a folyamatos egészségügyi ellátás 

szervezésének szakmai követelményeit, a munkaidı-beosztás elkészítésének, a munkaidı és 
az önként vállalat többletmunka minısítésének részletes szabályait, továbbá az egészségügyi 
tevékenységre való alkalmasság részletes szabályait.” 

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy meghatározza a folyamatos egészségügyi ellátás 
szervezésének szakmai követelményeit, továbbá az egészségügyi tevékenységre való 
alkalmasság részletes szabályait.55 



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

43. § Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot 
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 
32. § (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(9) A 2011. március 31. napján már forgalomban lévı olyan gyógyszernek nem minısülı 
gyógyhatású anyagok és készítmények, amelyek valamennyi sajátosságukat figyelembe véve 
a hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájába sorolhatók, gyógyhatásra való 
hivatkozással lejárati idejükig, de legkésıbb 2013. április 1. napjáig forgalmazhatóak.” 

(9)148 A 2011. március 31-én már forgalomban lévı, növényi összetevıt is tartalmazó 
gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyagok és készítmények gyógyhatásra való 
hivatkozással lejárati idejükig, de legkésıbb 2013. április 1. napjáig forgalmazhatóak. 

44. § A Gytv. 33. § (1) bekezdése a következı g) ponttal egészül ki: 
[Ez a törvény a törvény végrehajtására a 32. § (5) bekezdésében adott felhatalmazás 

alapján megalkotott miniszteri rendeletekkel együtt a következı uniós jogi aktusoknak való 
megfelelést szolgálja:] 

„g) a gyógyszerek forgalombahozatali engedélye feltételeinek módosítása tekintetében a 
2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelvek módosításáról szóló 2009. június 18-i 2009/53/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv.” 

 
45. § A Gytv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 



Az egészségügyben mőködı szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 
módosítása 

46. § Az egészségügyben mőködı szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a 
továbbiakban: Ekt.) az V. Fejezetet követıen következı V/A. Fejezettel egészül ki: 

„V/A. FEJEZET 
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSE 
19/B. § (1) A szakmai kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 

törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el a következı ügyekben (a továbbiakban: 
kamarai hatósági ügy): 

a) felvétel a szakmai kamarába, 
b) a kamarai tagság megszüntetése, kivéve, ha a kamarai tagság kizárás vagy az 

egészségügyi dolgozó halála miatt szőnik meg, 
c) a kamarai tagság szüneteltetése. 
(2) Ha a szakmai kamara a kamarai tagság megszőnési okáról tudomást szerez, az (1) 

bekezdés b) pontja alapján a kamarai tagság megszüntetése iránti eljárást hivatalból 
megindítja. 

(3) A szakmai kamara a (2) bekezdés szerinti eljárás során nyilatkozattételre és 
adatszolgáltatásra kötelezheti az ügyfelet. 

(4) A kamarai hatósági ügyben elsı fokon a területi szervezet elnöksége, másodfokon az 
országos elnökség jár el.” 

 
47. § Az Ekt. 14/A. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) A nem orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett alap szakképesítéssel 

rendelkezı, de egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzés keretében egészségügyi 
szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók esetében az (1) bekezdés szerint illetékes 
szakmai kamara a Magyar Orvosi Kamara.” 

 
48. § Az Ekt. 32. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) Az (1) bekezdéstıl eltérıen a 14/A. § (1a) bekezdésében szereplı személyek, 

amennyiben egészségügyi tevékenységet kívánnak végezni, 2011. augusztus 31-éig kérhetik a 
kamarába történı felvételt.” 

 
49. § Az Ekt. a következı 33/C. §-sal egészül ki: 
„33/C. § Illetékmentes az egészségügyben mőködı szakmai kamarai tagsági viszony 

létesítésére irányuló, 2011. április 1. és 2011. június 30. között kezdeményezett eljárás azzal, 
hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításról szóló 2011. évi LXXXI. törvény 
hatálybalépése elıtt, de 2011. március 31-ét követıen kezdeményezett eljárásokban 
megfizetett eljárási illeték visszatérítése – a megfizetés tényének igazolása mellett – az állami 
adóhatóságnál kérhetı. A visszatérítés során az állami adóhatóság az adózás rendjérıl szóló 
törvény szerinti adó-visszatérítés szabályai szerint jár el.” 

 
50. § Hatályát veszti az Ekt. 6. § (5) bekezdés a) pontja. 
a) a 16. § (4) bekezdésében meghatározott fellebbezések elbírálása, 



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

51. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a 
továbbiakban: Gyftv.) 3. §-a a következı 35–37. ponttal egészül ki: 

(E törvény alkalmazásában) 
„35. Preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer: az egészségbiztosításért felelıs 

miniszter rendelete alapján történı fixesítés során meghatározott gyógyszerek közül, a 
hatóanyag alapú fix támogatás esetén a referenciagyógyszer napi terápiás költségét legfeljebb 
5%-kal meghaladó és az annál alacsonyabb napi terápiás költségő gyógyszer, valamint a 
terápiás fix elven mőködı támogatás esetén normatív támogatási kategóriába tartozó 
csoportban a napi terápiás költség átlagát legfeljebb 10%-kal meghaladó és az annál 
alacsonyabb napi terápiás költségő gyógyszer; 

36. lakos: a települési önkormányzat közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. §-a szerint nyilvántartott 
lakcímmel rendelkezı személy; 

37. árkedvezmény: bárki számára hozzáférhetı, nyilvánosan közzétett módon, a 
kedvezmény idıszakát is megjelölı, azonos feltételekkel adott árengedmény.” 

 
52. § A Gyftv. 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) Gyógyászati segédeszközt forgalmazni, javítani és kölcsönözni – a (3)–(4) bekezdés 

szerinti kivételekkel – az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével, kizárólag 
jogszabályban foglalt feltételek szerint lehet.” 

(2) Gyógyászati segédeszközt forgalmazni, javítani és kölcsönözni – a (3)–(4) bekezdés 
szerinti kivételekkel – az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével, kizárólag külön 
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelı üzletben lehet. 

 
53. § (1) A Gyftv. 12. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[A (3) bekezdés szerinti bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – 
tartalmaznia kell:] 

„a) az ismertetési tevékenységet folytató nevét, címét, illetve székhelyét és 
cégjegyzékszámát, valamint az ismertetési tevékenység idıtartamát, amennyiben az 
ismertetési tevékenységet határozott ideig kívánja folytatni,” 

a) az ismertetési tevékenységet folytató nevét, címét, illetve székhelyét és 
cégjegyzékszámát, 

 
(2) A Gyftv. 12. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[A (3) bekezdés szerinti bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – 
tartalmaznia kell:] 

„c) az ismertetési tevékenységet folytató nevében eljáró, a 13. § szerinti ismertetı személy 
vagy személyek természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint ismertetési 
tevékenységének idıtartamát, amennyiben az ismertetési tevékenységet határozott ideig 
kívánja folytatni,” 

c) az ismertetési tevékenységet folytató nevében eljáró, a 13. § szerinti ismertetı személy 
vagy személyek természetes személyazonosító adatait, 

 



(3) A Gyftv. 12. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[A (3) bekezdés szerinti bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – 
tartalmaznia kell:] 

„e) a 13. § szerinti ismertetı személy képzettségét igazoló oklevél másolatát és – ha van – 
alap-nyilvántartási számát.” 

e) a 13. § szerinti ismertetı személy képzettségét igazoló oklevél számát és alap-
nyilvántartási számát, ha az ismertetés külön jogszabály szerint meghatározott képzettséghez 
kötött. 

 
(4) A Gyftv. 12. §-a a következı (4a) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) A (3) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell az ismertetı személy egy darab egy 

évnél nem régebbi fényképét (igazolványképét).” 
 
54. § (1) A Gyftv. 13. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(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 13/A. § (2) bekezdés szerint ismertetıi igazolvánnyal rendelkezı természetes 
személy (a továbbiakban: ismertetı személy) útján folytathatja.” 

13. § (1)45 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. 

(2) A Gyftv. 13. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló törvény szerint a nyilvántartásból törölt személy az ismertetıi igazolványt a törlésrıl 
való tudomásszerzéstıl számított 8 napon belül átadja a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
részére.” 

 
55. § (1) A Gyftv. 13/A. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az ismertetési tevékenységet folytatókról és az ismertetı személyekrıl a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv a 12. § szerinti bejelentés alapján nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartás a 12. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazza. A nyilvántartásba vétel a 
bejelentésben meghatározott idıtartamra, ennek hiányában határozatlan idıre szól. A 
nyilvántartásból a 12. § (4) bekezdése szerint megjelölt idıtartam elteltével, ennek hiányában 
az adatokban beállt változás bejelentését követıen az adatok törlésre kerülnek.” 

13/A. §48 (1)49 Az ismertetési tevékenységet folytatókról és az ismertetı személyekrıl a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv a 12. § szerinti bejelentés alapján nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartás a 12. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazza. 

(2) A Gyftv. 13/A. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv az ismertetı személy részére a nyilvántartásba 

vétellel egyidejőleg a bejelentésben megjelölt idıtartamra, ennek hiányában határozatlan 
idıre érvényes ismertetıi igazolványt állít ki, amely tartalmazza az ismertetı személy családi 
és utónevét, fényképét, a nyilvántartásba vételi számát, az érvényesség idejét, és az 
ismertetési tevékenységet folytató nevét, akivel az ismertetı személy munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.” 



(2)50 A gyógyszerészeti államigazgatási szerv 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. 

 
56. § (1) A Gyftv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Ismertetés keretében a gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére és 

forgalmazására jogosultnak ajándék, anyagi elıny vagy más természetbeni juttatás nem 
adható, nem ajánlható fel és nem ígérhetı, kivéve, ha a felsoroltak csekély értékőek és 
összefüggenek a gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosult által folytatott 
egészségügyi tevékenységgel. Ismertetés keretében pénzbeli juttatás vagy elıny semmilyen 
módon nem adható, nem ajánlható fel és nem ígérhetı.” 

14. § (1)51 Az ismertetési tevékenységet folytató és az ismertetı személy a gyógyszerek, 
illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosultnak ajándékot, 
anyagi elınyt vagy más természetbeni juttatást nem adhat, nem ajánlhat fel és nem ígérhet, 
kivéve, ha a felsoroltak csekély értékőek és összefüggenek a gyógyszerek rendelésére vagy 
forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel. Az ismertetı pénzbeli 
juttatást vagy elınyt semmilyen módon nem adhat, nem ajánlhat fel és nem ígérhet. 

(2) A Gyftv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ismertetését segítı rendezvények 

kizárólag szakmai, tudományos vagy oktatási céllal szervezhetıek. A rendezvényen az 
ismertetési tevékenységet folytató és az ismertetı személy által biztosított egy napra esı 
vendéglátás összege nem haladhatja meg a 3. § 8. pontjában meghatározott összeget és a 
rendezvény fı céljához képest másodlagosnak kell lennie. A rendezvényre az 
egészségügyben, illetve a gyógyszerellátásban vagy a gyógyászatisegédeszköz-ellátásban 
közremőködı szakembereken kívül más személy nem hívható meg.” 

(2)52 A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök bemutatását, ismertetését segítı 
rendezvényeken az ismertetési tevékenységet folytató és az ismertetı személy által biztosított 
vendéglátásnak ésszerő mértékőnek és a rendezvény fı céljához képest másodlagosnak kell 
lennie. A rendezvényre, illetve a bemutatóra az egészségügyben, illetve a gyógyszerellátásban 
vagy a gyógyászatisegédeszköz-ellátásban közremőködı szakembereken kívül más személy 
nem hívható meg. 

(3) A Gyftv. 14. §-a a következı (5)–(6) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Egy adott helyszínen rendezvényt támogatni, illetve egy adott helyszínhez kötött 

rendezvényen való részvételt támogatni csak akkor lehet, ha a rendezvény tárgyát képezı 
vagy céljához szükséges erıforrások vagy szakértelem kizárólag e helyszínen állnak 
rendelkezésre, vagy azok más, a résztvevık munkahelyéhez közelebbi helyszínen való 
biztosítása aránytalan többletköltséggel járna. 

(6) Társadalombiztosítási támogatással gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök 
rendelésére és forgalmazására jogosult résztvevık számára megrendezett szakmai-
tudományos rendezvény helyszínén a rendezvényhez kapcsolódó, kiegészítı szakmai vagy 
tudományos program, vagy az azon való részvétel csak akkor támogatható, ha arra a szakmai-
tudományos rendezvény idején kerül sor.” 

 
(4) A Gyftv. 14. §-a a következı (10)–(14) bekezdéssel egészül ki: 
„(10) Az ismertetési tevékenységet folytató köteles a szakmai rendezvénnyel, tanfolyammal 

összefüggésben a (4)–(6) bekezdés szerint általa nyújtott támogatással kapcsolatban a szakmai 
rendezvény, tanfolyam kezdı idıpontját megelızıen 30 nappal korábban a (11) bekezdésben 
foglaltakat a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelenteni. 



(11) A bejelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a tervezett rendezvény nevét, helyszínét, idıpontját és programját, 
b) a kedvezményezett nevét, 
c) a támogatás összegét, 
d) a helyszín szükségességét alátámasztó indokokat, 
e) a (6) bekezdésben említett kapcsolódó, kiegészítı program megnevezését, helyszínét, 

idıpontját és rövid leírását. 
(12) A bejelentéshez csatolni kell: 
a) a részvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolatát vagy az elızetes regisztrációt 

igazoló dokumentum másolatát, 
b) rendezvény végrehajtásához szükséges tanácsadói szerzıdés másolatát. 
(13) Az ismertetési tevékenységet folytató a (11) bekezdésen túl köteles a gyógyszerészeti 

államigazgatási szervnek bejelenteni az általa vagy az általa jutatott forrásból támogatott 
szakmai rendezvény, tanfolyam megnevezését, helyszínét, idıpontját, programját, valamint a 
szervezı nevét, székhelyét, a rendezvény vagy tanfolyam kezdı idıpontját megelızıen 30 
nappal. 

(14) A gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására 
jogosult az ismertetési tevékenységet megelızıen a 16. § (2) bekezdés szerint közzétett 
adatok alapján megbizonyosodik arról, hogy az ismertetést végzı személy a tevékenység 
végzésére jogosult.” 

 
57. § A Gyftv. a következı 16. §-sal egészül ki: 
„16. § (1) A 13/A. § szerinti nyilvántartás az ismertetési tevékenység folytatásának hatósági 

ellenırzését és az ismertetésben részesülı személyek tájékoztatását szolgálja. 
(2) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv az általa vezetett 13/A. § szerinti nyilvántartás 

és a 14. § (11) bekezdés szerint bejelentett adatok alapján honlapján, díjmentesen bárki 
számára hozzáférhetı módon, az ismertetésben részesülı személyek tájékoztatása, továbbá az 
adóhatóság felé teljesítendı, a 36. § (4) bekezdése szerinti díj befizetési kötelezettségének 
ellenırizhetısége érdekében naprakészen közzéteszi az alábbi adatokat: 

a) az ismertetési tevékenységet folytatók nevét, 
b) 
ba) gyógyszer ismertetıje esetén az ismertetni kívánt gyógyszer forgalombahozatali 

engedélye jogosultjának vagy a gyógyszer forgalmazására engedéllyel rendelkezınek, illetve 
meghatalmazottjának a nevét, 

bb) gyógyászati segédeszköz esetén az ismertetni kívánt gyógyászati segédeszköz vagy 
gyógyászati segédeszközök gyártójának, forgalmazójának vagy annak meghatalmazott 
képviselıjének a nevét, 

c) az ismertetı személyek nevét és nyilvántartási számát, 
d) azon ismertetési tevékenységet folytatók, illetve ismertetı személyek nevét, akik 

vonatkozásában az ismertetési tevékenység folytatását jogerısen megtiltotta, 
e) a bejelentést követı egy évig a 14. § (10) bekezdése szerinti bejelentés 14. § (11) 

bekezdés a) pontja szerinti adatokat. 
(3) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a 19. § (2) bekezdés d) pontja és a (2a) 

bekezdése szerinti jogerıs határozatát – ide nem értve az egymillió forintot meg nem haladó 
összegő pénzbírságot megállapító határozatát – az (5) bekezdésben meghatározott 
terjedelemben közzéteszi. 

(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a 19. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti, 
valamint a d) pontja szerinti egymillió forintot meg nem haladó összegő pénzbírságot 



megállapító jogerıs határozatát ismételt jogszabálysértés esetén az (5) bekezdésben 
meghatározott terjedelemben közzéteszi. 

(5) A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell: 
a) a közzététel napját, 
b) az eljáró hatóság megnevezését, 
c) az ügy számát és tárgyát, 
d) a jogsértı nevét és nyilvántartási számát, 
e) a megállapított tényállást, 
f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését, 
g) a döntés rendelkezı részét, valamint 
h) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényét. 
(6) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a jogorvoslat során hozott és a közzétett döntés 

érdemében változást eredményezı hatósági döntés vagy bírósági határozat tudomására 
jutásakor – a döntés közzétételével megegyezı módon – közzéteszi: 

a) a jogorvoslattal érintett döntésre vonatkozó (5) bekezdés szerinti információkat, 
b) a jogorvoslat során hozott hatósági döntést vagy bírósági határozatot, annak rövid 

indokolását, valamint 
c) a közzététel napját.” 
 
58. § A Gyftv. 17. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(8) Az egészségügyért felelıs miniszter rendelete szerinti minta kivételével tilos a 

betegnek, fogyasztónak olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár 
közvetlenül, akár az orvos, illetve a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató által 
történı adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalombahozatali engedély 
jogosult termékei vagy a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz 
fogyasztására, használatára ösztönöz, vagy azt feltételül szabja. Tilos továbbá a 
társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati 
segédeszközök beteg által fizetendı térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen 
vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyőjtés 
alapú kedvezmény útján vagy más hasonló módon) történı csökkentése, átvállalása, 
elengedése, vagy ahhoz bármilyen elınyök kötése. A társadalombiztosítási támogatással nem 
rendelhetı gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény – az 
árkedvezmény kivételével – kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás 
igénybevételére használható fel. A gyógyszertárban gyógyszer, tápszer, gyógyászati 
segédeszköz, gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiszolgálása, továbbá a 
gyógyszerészi gondozás igénybevétele nem adhat alapot más gazdálkodó szervezettıl igénybe 
vehetı kedvezményre, ajándékozásra.” 

(8)66 Az egészségügyért felelıs miniszter rendelete szerinti minta kivételével tilos a 
betegnek, fogyasztónak olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár 
közvetlenül, akár az orvos, illetve a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató által 
történı adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalomba hozatali engedély 
jogosult termékei vagy a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz 
fogyasztására, használatára ösztönöz, vagy azt feltételül szabja. Tilos továbbá a 
társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 
beteg által fizetendı térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett 
formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyőjtés alapú 
kedvezmény útján vagy más hasonló módon) történı csökkentése, átvállalása, elengedése, 
vagy ahhoz bármilyen elınyök kötése. A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhetı 
gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény – az árkedvezmény 



kivételével – kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére 
használható fel. 

 
59. § (1) A Gyftv. 18/A. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat e törvényben és a rendeletben 

meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenırzésére 
a) gyógyszer és gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények tekintetében a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv, 
b) gyógyászati segédeszköz esetén az egészségügyi államigazgatási szerv, 
c) tápszer esetén az egészségügyi államigazgatási szerv 
is jogosult.” 
(4) A gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni 

kereskedelmi gyakorlat e törvényben és a rendeletben meghatározott szabályai betartásának 
hatósági ellenırzésére gyógyszer esetén a gyógyszerészeti államigazgatási szerv, gyógyászati 
segédeszköz esetén az egészségügyi államigazgatási szerv is jogosult. 

(2) A Gyftv. 18/A. §-a következı (4a) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) A gyógyszertárban folytatott fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat e 

törvényben és a rendeletben meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenırzésére az 
egészségügyi államigazgatási szerv is jogosult.” 

 
60. § A Gyftv. 19. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Ha az ismertetési tevékenységet folytató, az ismertetı személy, a gyógyszer 

forgalombahozatali 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, a gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv 

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

b) a jogsértést elkövetıt 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) pénzbírságot szabhat ki, melynek mértéke 
da) a forgalmazásra jogosult esetén ötszázezer forinttól huszonötmillió forint, 
db) az ismertetési tevékenységet folytató, a forgalombahozatali engedélyének jogosultja és a 

gyártó esetén ötszázezer forinttól ötszázmillió forint, 
dc) az ismertetı személy esetén ötszázezer forinttól ötmillió forint. 
(2a) Ha az ismertetési tevékenységet folytató, az ismertetı személy, a gyógyszer 

forgalombahozatali 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 ismételten vagy súlyosan 
megsértette, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

a) 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, 

b) megkeresi az egészségbiztosítási szervet és kezdeményezi 



ba) a jogsértést elkövetı, társadalombiztosítási támogatással történı kiszolgálásra jogosító 
szerzıdéssel rendelkezı szolgáltató szerzıdésének az Ebtv. szerinti felfüggesztését, 

bb) a társadalombiztosítási támogatással történı rendelésre jogosult jogsértése esetén a 
rendelési jogosultságának legfeljebb egy hónapra történı felfüggesztését. 

(3) A pénzbírság összegét, illetve az alkalmazott jogkövetkezményt az eset összes 
körülményeire – így különösen a betegek és a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök 
rendelésére és forgalmazására jogosultak érdeksérelmének körére, súlyára, a jogsértı állapot 
idıtartamára, a jogsértı magatartás ismételt tanúsítására, a betegellátási érdekre – tekintettel 
kell meghatározni. Ismételt jogszabálysértés esetén a bírság halmozottan is kiszabható. A 
jogerısen kiszabott, de be nem fizetett bírságot adók módjára kell behajtani.” 

(2)84 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, a gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv 

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

b)85 a jogsértést elkövetı személyt határidıvel felhívhatja a hiányosságok megszüntetésére 
és ennek megszüntetéséig a tevékenység folytatását felfüggesztheti, 

c)86 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)87 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)88 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. 

(3) A pénzbírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen a betegek és a 
gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosultak 
érdeksérelmének körére, súlyára, a jogsértı állapot idıtartamára, a jogsértı magatartás 
ismételt tanúsítására – tekintettel kell meghatározni. Ismételt jogszabálysértés esetén a bírság 
halmozottan is kiszabható. A jogerısen kiszabott, de be nem fizetett bírságot adók módjára 
kell behajtani. 

 
61. § A Gyftv. 20. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a tényállás tisztázása érdekében jogosult az 

ismertetési tevékenységet folytató és a vele szerzıdéses jogviszonyban álló, gyógyszer 
rendelésére és forgalmazására jogosult személy közötti jogviszonyt és a ténylegesen 
megvalósuló tevékenységet vizsgálni. Ehhez a jogviszony, illetve a tevékenység alanyainak 
rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, 
hogy a ténylegesen végzett tevékenység a létrejött jogviszonyok tartalmának megfelel, illetve 
nem minısül jogellenes kereskedelmi gyakorlatnak.” 

 
62. § A Gyftv. 23. § (7) bekezdése a következı f) ponttal egészül ki: 
[Az egészségbiztosítási szerv a (6) bekezdés szerinti felülvizsgálat keretében hivatalból 

eljárást indít, ha] 



„ f) a kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási kategóriában meghatározott 
feltételeknek a készítmény nem felel meg.” 

 
63. § (1) A Gyftv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A még nem támogatott hatóanyagot tartalmazó 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 államaiban ténylegesen forgalomban lévı legalacsonyabb 
termelıi árú ugyanazon, vagy azonos hatóanyagú gyógyszer áránál, és az adott készítmény 
ezen államok közül legalább háromban támogatott.” 

30. § (1)145 A még nem támogatott hatóanyagot tartalmazó készítmény társadalombiztosítási 
támogatásban csak akkor részesülhet, ha a kérelemben a gyógyszer forgalomba hozatali 
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 államaiban ténylegesen forgalomban lévı legalacsonyabb 
termelıi árú ugyanazon, vagy azonos hatóanyagú gyógyszer áránál. 

(2) A Gyftv. 30. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Az egészségbiztosító a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során azoknak a 

Magyarországon forgalmazott gyógyszerekkel megegyezı hatóanyagú, gyógyszerformájú és 
hatáserısségő gyógyszereknek a termelıi árát veszi figyelembe, amelyeket a Magyarországon 
forgalmazott gyógyszerekkel azonos gyártó gyárt.” 

 
64. § (1) A Gyftv. 31. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Az egészségbiztosítási szerv kizárja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyszert, 

ha:) 
„ j) az általa végzett nemzetközi ár-összehasonlítás során megállapítja, hogy a gyógyszer 

termelıi ára legalább 20%-kal magasabb a vizsgálatba vont, az Európai Unió tagállamaiban és 
az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más államokban alkalmazott 
három legalacsonyabb termelıi ár számtani átlagánál.” 

j)150 az általa végzett nemzetközi ár-összehasonlítás alapján a gyógyszer termelıi ára 
legalább 40%-kal magasabb a külön jogszabályban megjelölt, az Európai Unió tagállamaiban 
és az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más államokban külön 
jogszabályban meghatározott feltételek szerint ténylegesen forgalomban lévı öt 
legalacsonyabb termelıi árú ugyanazon, vagy azonos hatóanyagú gyógyszer árának számtani 
átlagánál. 

 
(2) A Gyftv. 31. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) Ha támogatott gyógyszer tekintetében a forgalombahozatali engedély jogosultját vagy 

meghatalmazottját egy éven belül két esetben – e törvény és a rendelet gyógyszer- vagy 
gyógyászatisegédeszköz-ismertetésre vonatkozó elıírásai megsértése miatt – 
reklámfelügyeleti eljárásban, illetve a 19. § szerinti eljárásban az arra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezı hatóság jogerısen elmarasztalta, és vele szemben e jogsértések 
miatt összesen legalább ötmillió forint mértékő bírságot szabott ki, az egészségbiztosítási 
szerv kizárja a társadalombiztosítási támogatásból az eljárással érintett gyógyszert, ha az adott 
indikációban rendelkezésre áll más olyan gyógyszer, amelyhez a beteg a támogatásból kizárt 
gyógyszer térítési díjánál legfeljebb 50%-kal magasabb térítési díj ellenében juthat hozzá.” 

 
(3) A Gyftv. 31. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: 



„(4) Az (1)–(1a) és a (3) bekezdés alapján a társadalombiztosítási támogatásból kizárt 
gyógyszerre a forgalombahozatali engedély jogosultja a kizárásról szóló döntés jogerıre 
emelkedésétıl számított fél éven belül befogadásra irányuló kérelmet nem adhat be.” 

 
65. § A Gyftv. 35. §-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) Közgyógyellátás jogcímen 
a) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportból a preferált referencia ársávba tartozó, és 
b) a hatóanyagalapú fix támogatású csoportba nem tartozó 
gyógyszer rendelhetı.” 
 
66. § (1) A Gyftv. 36. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultját, abban az esetben pedig, ha 

az belföldön forgalmazási tevékenységet nem végez a forgalmazóval kötött és az állami 
adóhatóság által jóváhagyott megállapodás alapján a forgalmazót, valamint a tápszer 
társadalombiztosítási támogatása iránt kérelmet benyújtót, amennyiben az nem azonos a 
tápszer forgalmazójával, úgy a forgalmazót (a továbbiakban együtt e fejezet alkalmazásában: 
a gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja) valamennyi közfinanszírozásban 
részesülı, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszere, tápszere (a továbbiakban együtt e fejezet 
alkalmazásában: gyógyszer) után – a 38. § (1) bekezdése szerinti gyógyszerek kivételével – a 
tárgyhavi vényforgalmi adatok alapján adódó társadalombiztosítási támogatásnak a termelıi 
árral vagy importbeszerzési árral (a továbbiakban együtt: termelıi ár) arányos (termelıi 
ár/fogyasztói ár) részére 20%-os befizetési kötelezettség terheli. A befizetési kötelezettség 
számítását termékenként és támogatási jogcímenként kell végezni. Társadalombiztosítási 
támogatáson általános forgalmi adót tartalmazó (bruttó) támogatást, fogyasztói áron bruttó 
fogyasztói árat, termelıi áron áfát nem tartalmazó (nettó) termelıi árat kell érteni.” 

36. §188 (1)189 A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját, abban az esetben 
pedig, ha az belföldön forgalmazási tevékenységet nem végez a forgalmazóval kötött és az 
állami adóhatóság által jóváhagyott megállapodás alapján a forgalmazót, valamint a tápszer 
társadalombiztosítási támogatása iránt kérelmet benyújtót, amennyiben az nem azonos a 
tápszer forgalmazójával, úgy a forgalmazót (a továbbiakban együtt e fejezet alkalmazásában: 
a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja) valamennyi közfinanszírozásban 
részesülı, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszere, tápszere (a továbbiakban együtt e fejezet 
alkalmazásában: gyógyszer) után – a 38. § (1) bekezdése szerinti gyógyszerek kivételével – a 
tárgyhavi vényforgalmi adatok alapján adódó társadalombiztosítási támogatásnak a termelıi 
árral vagy importbeszerzési árral (a továbbiakban együtt: termelıi ár) arányos (termelıi 
ár/fogyasztói ár) részére 12%-os befizetési kötelezettség terheli. A befizetési kötelezettség 
számítását termékenként és támogatási jogcímenként kell végezni. Társadalombiztosítási 
támogatáson általános forgalmi adót tartalmazó (bruttó) támogatást, fogyasztói áron bruttó 
fogyasztói árat, termelıi áron áfát nem tartalmazó (nettó) termelıi árat kell érteni. 

 
(2) A Gyftv. 36. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) A 12. § (3) bekezdése szerinti, ismertetési tevékenységet folytatót minden általa 

munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott, a 13/A. § (1) bekezdése szerint 
nyilvántartásba vett ismertetı személy tevékenysége után – a (4a) bekezdésben foglalt 
kivétellel – havonta gyógyszerismertetés esetén nyolszázharminckétezer, gyógyászati 
segédeszköz ismertetése esetén nyolcvanháromezer forint összegő befizetési kötelezettség 
terheli. Ha a bejelentés alapján az ismertetı személy hóközben kerül bejegyzésre vagy 
törlésre, a fizetési kötelezettséget a fenti összegnek a jogviszony napokban meghatározott 
fennállásának a hónap naptári napjaival arányos része figyelembevételével kell teljesíteni.” 



(4)192 A 12. § (3) bekezdése szerinti, ismertetési tevékenységet folytatót minden általa 
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott ismertetı személy tevékenysége 
után havonta gyógyszerismertetés esetén négyszáztizenhatezer, gyógyászati segédeszköz 
ismertetése esetén nyolcvanháromezer forint összegő befizetési kötelezettség terheli. Ha a 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony hóközben keletkezik vagy szőnik meg, a fizetési 
kötelezettséget a fenti összegnek a jogviszony napokban meghatározott fennállásának a hónap 
naptári napjaival arányos része figyelembevételével kell teljesíteni. 

 
(3) A Gyftv. 36. §-a a következı (4a) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) Azt a 12. § (3) bekezdése szerinti ismertetési tevékenységet folytató, a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti 
önálló kis- és közepes vállalkozást, amely maximum 12 fı ismertetı személyt foglalkoztat 
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében és magyarországi gyógyszergyártási 
engedéllyel rendelkezik, és az ismertetı személy kizárólag azokat a termékeket ismerteti, 
melyek esetében az ismertetési tevékenységet folytató kis- és közepes vállalkozás a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja, továbbá a gyógyszergyártásra jogosító engedély nem 
kizárólag csomagolásra, illetve gyártási tétel felszabadításra vonatkozik, úgy az ismertetési 
tevékenységet folytató által munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott, a 
13/A. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett ismertetı személy tevékenysége után 
havonta nyolcvanháromezer forint összegő befizetési kötelezettség terheli.” 

 
(4) A Gyftv. 36. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(7) A gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja a 36. § (1) és (4), illetve (4a) 

bekezdései szerinti kötelezettségébıl engedményt kaphat a számvitelrıl szóló 2000. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti, 2010-ben kezdıdı üzleti évre vonatkozó saját éves 
beszámolójában, valamint a konszolidációba bevont érintett vállalkozása Szt. szerinti, 2010-
ben kezdıdı üzleti évre vonatkozó éves beszámolósában kimutatott, egészségügyi ágazatot 
érintı kutatási és fejlesztési ráfordítások – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 31. §-a (2) bekezdésének c) pontjában 
foglaltakkal összhangban lévı – összege után, a (9) bekezdésben elıírtak 
figyelembevételével, amennyiben e ráfordítások (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: 
ráfordítások) meghaladják a forgalombahozatali engedély jogosultja által forgalmazott 
támogatott gyógyszerek után kifizetett társadalombiztosítási támogatás termelıi (import 
beszerzési) árral arányos része (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: termelıiár-
arányos támogatás) 20%-át, és e törvény szerinti valamennyi fizetési kötelezettségének eleget 
tett. A forgalombahozatali engedély jogosultja és az Szt. szerinti, konszolidációba bevont 
érintett vállalkozások jogszabályban meghatározott kutatási és fejlesztési ráfordításait 
együttesen kell figyelembe venni oly módon, hogy ugyanazon ráfordítás összege csak egyszer 
kerüljön figyelembevételre az engedmény igénybevételekor. A konszolidációba bevont 
érintett vállalkozások kutatási és fejlesztési tevékenységhez egymásnak nyújtott 
szolgáltatásaival összefüggésben felmerült kutatási és fejlesztési ráfordítások engedményként 
csak az egyik félnél érvényesíthetık. Az engedmény legfeljebb a jogosult 2010. naptári évre 
vonatkozóan teljesített, 36. § (1) és (4) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségének 

a) 100%-áig terjedhet, ha a ráfordítások meghaladják a termelıiár-arányos támogatás 70%-
át, 

b) 50%-áig terjedhet, ha a ráfordítások nem haladják meg a termelıiár-arányos támogatás 
70%-át, de meghaladják a 30%-át, 

c) 20%-áig terjedhet, ha a ráfordítások nem haladják meg a termelıiár-arányos támogatás 
30%-át, de meghaladják a 20%-át.” 



(7)194 A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja legfeljebb a 36. § (1) és (4) 
bekezdései szerinti befizetési kötelezettségének 100%-a mértékéig kaphat juttatást a 
számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti saját éves 
beszámolójában, valamint a konszolidációba bevont érintett vállalkozása Szt. szerinti éves 
beszámolójában kimutatott, egészségügyi ágazatot érintı kutatási és fejlesztési ráfordítások – 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. 
tv.) 31. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakkal összhangban lévı – összege után, a (9) 
bekezdésben elıírtak figyelembevételével, amennyiben e ráfordítások meghaladják a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja által forgalmazott támogatott gyógyszerek után 
kifizetett társadalombiztosítási támogatás termelıi (import beszerzési) árral arányos része 
20%-át, és e törvény szerinti valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett. A forgalomba 
hozatali engedély jogosultja és az Szt. szerinti, konszolidációba bevont érintett vállalkozások 
jogszabályban meghatározott kutatási és fejlesztési ráfordításait együttesen kell figyelembe 
venni oly módon, hogy ugyanazon ráfordítás összege csak egyszer kerüljön figyelembevételre 
a juttatás igénybevételekor. A konszolidációba bevont érintett vállalkozások kutatási és 
fejlesztési tevékenységhez egymásnak nyújtott szolgáltatásaival összefüggésben felmerült 
kutatási és fejlesztési ráfordítások juttatásként csak az egyik félnél érvényesíthetık. 

 
(5) A Gyftv. 36. § (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(9) Az engedmény nem érinti az államnak a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. 
törvény 3. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségét.” 

(9)196 A juttatás nem érinti az államnak a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. 
törvény 3. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségét. A 36. § (7)–(8) bekezdés szerinti juttatás 
az E. Alap terhére nem vehetı igénybe. 

 
67. § A Gyftv. 42. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A kiadási többlet meghatározása során a tárgyévi forgalom után kifizetett 

társadalombiztosítási támogatásból le kell vonni a 36. § (1)–(2) és (4) bekezdésében 
meghatározott fizetési kötelezettség alapján a tárgyév január–december hónapjaira adódó 
összeget, a támogatásvolumen-szerzıdések alapján a tárgyévben teljesített összeget.” 

(2)218 A kiadási többlet meghatározása során a tárgyévi forgalom után kifizetett 
társadalombiztosítási támogatásból le kell vonni a 36. § (1)–(2) és (4) bekezdésében 
meghatározott fizetési kötelezettség alapján a tárgyév január-december hónapjaira adódó 
összeget, a támogatásvolumen-szerzıdések alapján a tárgyévben teljesített összeget, valamint 
az E. Alap költségvetése Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímnek a tárgyévet megelızı év 
elsı napján és a tárgyév elsı napján hatályos elıirányzata pozitív különbségét. 

 
68. § A Gyftv. 48. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Az írásban benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:) 
„b) az új gyógyszertár pontos címét,” 
b) az új gyógyszertár mőködtetési helyének pontos címét, 
 
69. § A Gyftv. 49. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv gyógyszertár létesítésére irányuló pályázatot ír 

ki 
a) kérelemre, ha a gyógyszertár létesítési helye szerint illetékes települési önkormányzat 

képviselı-testülete azt kéri, és 



aa) az adott településen közforgalmú gyógyszertár nem mőködik, vagy 
ab) a 49/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, vagy 
b) hivatalból, amennyiben a 49/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak felülvizsgálatának 

eredményeként az szükséges, mely felülvizsgálat naptári félévente lefolytatásra kerül.” 
(2) A gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat 
a) kiírását kezdeményezheti gyógyszertár székhely szerint illetékes települési önkormányzat 

képviselı-testülete, vagy 
b) hivatalból kerül kiírásra az egészségügyi államigazgatási szerv által, amennyiben az a 

49/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak felülvizsgálatának eredményeként szükséges, mely 
felülvizsgálat naptári félévente lefolytatásra kerül. 

 
70. § A Gyftv. 49/A. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Azon a településen, ahol közforgalmú gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár nem 

mőködik, az egészségügyi államigazgatási szerv új közforgalmú gyógyszertár létesítésére 
akkor ír ki hivatalból pályázatot, ha a település lakosainak száma legalább 4500 fı.” 

49/A. §241 (1) Azon a településen, ahol közforgalmú gyógyszertár nem mőködik az 
egészségügyi államigazgatási szerv – az e törvényben, valamint az egészségügyért felelıs 
miniszter rendeletében meghatározott feltételek teljesítése esetén – az új közforgalmú 
gyógyszertár létesítésére a 49. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiírt pályázat 
eredményeként a közforgalmú gyógyszertár létesítését engedélyezi. 

 
71. § A Gyftv. 53/B. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A közforgalmú gyógyszertár mőködtetıjének kérelmére vagy a települési 

önkormányzat és a közforgalmú gyógyszertár mőködtetıjének együttes kérelmére az 
egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
engedélyezi a közforgalmú gyógyszertár áthelyezését, amennyiben az a települési alapellátási 
és/vagy szakellátási szolgáltatások fejlesztési forrásból megvalósuló, 2011. január 1-je elıtt 
meghirdetett pályázatokkal összefüggı integrációjához, fejlesztéséhez kapcsolódik.” 

 
72. § A Gyftv. a következı 60/D. §-sal egészül ki: 
„60/D. § (1) Amennyiben a személyi jog e törvény 59. § (1) 

bekezdés a) pontjának ab) alpontja miatt szőnik meg, a halál napját követı 6 hónapon belül 
elıterjesztett, a korábbi személyi jog jogosultjának házastársa, gyermeke – ideértve örökbe 
fogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekét is – vagy felmenıje és a gyógyszertárat mőködtetı 
gazdasági társaság legfıbb szervének egybehangzó kérelmére, a kérelemben megjelölt 
gyógyszertár vezetésére alkalmas, közforgalmú gyógyszertárat nem vezetı személy részére az 
egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi a gyógyszertár ideiglenes vezetését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti vezetı a gyógyszertárat – melynek tekintetében a szakmai 
feladatok teljesítéséért teljes felelısséggel tartozik – a hagyaték átadó végzés jogerıre 
emelkedését követı 90 napig vezetheti. 

(3) A hagyatékátadó végzésben meghatározott örökös és a gyógyszertárat mőködtetı 
társaság legfıbb szerve által egybehangzóan a személyi jog engedélyezésére megjelölt 
gyógyszerész személy a hagyatékátadó végzés jogerıre emelkedését követı 45 napon belül 
személyi jog engedélyezését kérelmezheti az egészségügyi államigazgatási szervnél. Ebben az 
esetben az egészségügyi államigazgatási szerv soron kívül dönt a személyi jog engedélyezése 
tárgyában. 

(4) Több örökös esetén az örökösök – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – egyszerő 
többséggel döntenek a személyi jogos gyógyszerész kijelölésében.” 

 



73. § A Gyftv. 64. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A gyógyszertárak felügyelete állami feladat. A gyógyszertáraknak a gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszközök, tápszerek és gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek 
forgalmazásával összefüggı szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv 
gyakorolja. A gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek gyógyszertár általi 
forgalmazására a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések betartását a 
fogyasztóvédelmi hatóság is ellenırzi, és a fogyasztóvédelemrıl szóló törvényben 
meghatározottak szerint eljár e rendelkezések megsértése esetén.” 

64. § (1)269 A gyógyszertárak felügyelete állami feladat. A gyógyszertáraknak a 
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök forgalmazásával összefüggı szakmai felügyeletét 
– ide nem értve a gyógyszerrel, illetve gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó szabályokat, továbbá a 76. §-ban foglaltakat – az egészségügyi 
államigazgatási szerv gyakorolja. A gyógyszernek nem minısülı egyéb termékek 
gyógyszertár általi forgalmazására a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések 
betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenırzi, és a fogyasztóvédelemrıl szóló 
törvényben270 meghatározottak szerint eljár e rendelkezések megsértése esetén. 

 
74. § A Gyftv. 65. § a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Az egészségügyi államigazgatási szerv a közforgalmú gyógyszertár vezetésére hatósági 

vezetıt rendelhet ki, ha a település gyógyszerellátását kizárólag egy közforgalmú 
gyógyszertár biztosítja és) 

„a) a személyi jog megszőnt és a 60/D. § (1) bekezdés szerinti engedélyezés iránt 6 hónapon 
belül kérelmet nem nyújtottak be, vagy” 

a) a személyi jog megszőnt, vagy 
 
75. § A Gyftv. 69. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az üzletben gyógyszer – a tea formájú növényi gyógyszerek vagy tea formájú 

hagyományos növényi gyógyszerek kivételével – fogyasztók számára közvetlenül 
hozzáférhetı helyen nem helyezhetı el, kizárólag zárható szekrényben tárolható.” 

69. § (1) Az üzletben a gyógyszer a fogyasztók számára közvetlenül hozzáférhetı helyen 
nem helyezhetı el, kizárólag zárható szekrényben tárolható. 

 
76. § A Gyftv. 76. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A közforgalmú gyógyszertárat személyi jog alapján mőködtetı gyógyszerész – ide nem 

értve azt az esetet, amikor a személyi jog jogosultja gazdasági társaság tagja a 
társadalombiztosítási és a pénzügyi jogszabályok alkalmazása során az egyéni vállalkozóval 
esik egy tekintet alá, továbbá közforgalmú gyógyszertár egyéni cég formájában is 
mőködtethetı.” 

76. § (1) A közforgalmú gyógyszertárat személyi jog alapján mőködtetı gyógyszerész – ide 
nem értve azt az esetet, amikor a személyi jog jogosultja gazdasági társaság tagja – a 
társadalombiztosítási és a pénzügyi jogszabályok alkalmazása során az egyéni vállalkozóval 
esik egy tekintet alá. 

 
77. § A Gyftv. 77. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) 
„e) a kutatás-fejlesztési ráfordítások után igénybe vehetı engedményekre vonatkozó eljárási 

szabályokat,” 
(rendeletben állapítsa meg.) 



e)291 a Gyftv. 36. § (1) és (4) bekezdései, valamint a 42. § (1)–(6) bekezdései szerinti 
fizetési kötelezettségek 20%-ának erejéig a kutatás-fejlesztési ráfordítások után igénybe 
vehetı engedményekre vonatkozó részletes szabályokat,292 

78. § A Gyftv. 77. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelıs miniszter, hogy rendeletben szabályozza) 
„ j) a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésének és az ismertetési 

tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az ismertetési tevékenység bejelentésére és az 
ismertetési tevékenységet folytatók, valamint az ismertetı személyek nyilvántartásának 
vezetésére, az ismertetıi igazolvány kiállítására és módosítására, az igazolvány személyes 
adatot nem tartalmazó adattartalmára vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a 
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésére jogszabályban vagy hatósági 
határozatban elıírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményeket, továbbá a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel, valamint a 
gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítménnyel kapcsolatos, fogyasztókkal 
szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokat,” 

j)302 a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésének és az ismertetési 
tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az ismertetési tevékenység bejelentésére és az 
ismertetési tevékenységet folytatók, valamint az ismertetı személyek nyilvántartásának 
vezetésére, az ismertetıi igazolvány kiállítására és módosítására, az igazolvány személyes 
adatot nem tartalmazó adattartalmára vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a 
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésére jogszabályban vagy hatósági 
határozatban elıírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményeket, továbbá a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokat,303 

 
79. § A Gyftv. a következı 83/C. §-sal egészül ki: 
„83/C. § A gyógyszertár vezetıje 2013. július 1-jéig a fiókgyógyszertárból átalakult 

közforgalmú gyógyszertárban fennálló vezetıi vagy munkaviszonyát, munkavégzésre 
irányuló jogviszonyát a Gyftv. 66. § (2) bekezdésének módosítását követıen is fenntarthatja.” 

 
80. § A Gyftv. a következı 86/A. §-sal egészül ki: 
„86/A. § (1) A 2011. július 1-jét megelızıen kiállított ismertetıi igazolványok helyett a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv 2011. október 1-jéig az egyes egészségügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. törvénnyel megállapított 13/A. § (2) 
bekezdésének megfelelı új igazolványt állít ki az ismertetı kérelmére. A 2011. július 1-jét 
megelızıen kiállított ismertetıi igazolványok az új igazolvány kiállításáig, de legkésıbb 
2011. december 31-éig érvényesek. 

(2) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. 
törvénnyel megállapított 35. § (8) bekezdésében foglaltakat 2011. október 1-jétıl kell 
alkalmazni. 

(3) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. 
törvénnyel megállapított 36. § (7)–(9) bekezdéseit a naptári évtıl eltérı üzleti évvel 
rendelkezı forgalombahozatali engedély jogosultjai 2012. december 31-éig alkalmazhatják az 
egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. törvény 
hatálybalépése napján hatályos szabályok szerint.” 

 
81. § A Gyftv. 87. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(6) A gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítménnyel kapcsolatos, fogyasztókkal 

szembeni kereskedelmi gyakorlat során a II. fejezet, valamint a 77. § (2) 



bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendelet rendelkezéseit 
megfelelıen alkalmazni kell. Gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmény mőködési 
engedéllyel rendelkezı, gyógyszerek forgalmazására jogosult üzletben is forgalmazható a 
külön jogszabályban foglaltaknak megfelelıen.” 

(6)334 A törvény hatálybalépésekor már forgalomban lévı, gyógyszernek nem minısülı 
gyógyhatású készítménnyel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat 
során – 2011. április 1-jéig – a II. fejezet, valamint a 77. § (2) bekezdésének j) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendelet rendelkezéseit megfelelıen alkalmazni kell. 
Gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmény mőködési engedéllyel rendelkezı, 
gyógyszerek forgalmazására jogosult üzletben is forgalmazható a külön 
jogszabályban335 foglaltaknak megfelelıen. 

 
82. § A Gyftv. 
a) 3. § 9. pontjában a „h) pontban” szövegrész helyébe a „8. pontban” szövegrész, 
9. ésszerő mértékő támogatás: olyan támogatás, amely a meghirdetett rendezvény egy fıre 

esı összegét tekintve nem haladja meg a h) pontban meghatározott összeget; 
b) 36. § (8) bekezdésében a „juttatás” szövegrész helyébe az „engedmény” szövegrész, 
(8)195 A juttatás összegének meghatározásakor figyelembe vett kutatási és fejlesztési 

ráfordításokat csökkenteni kell 
 
c) 53/B. § (2) bekezdésében a „településen/településrészen” szövegrész helyébe a 

„településen/településrészen/ kerületben” szövegrész, 
(2) Az (1) bekezdés szerinti áthelyezésre kizárólag az adott településen/településrészen 

kerülhet sor akkor, ha a meglévı közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az áthelyezendı 
közforgalmú gyógyszertár bejárata között 50 000 lélekszámot meghaladó városokban 250 
méter, egyéb településeken legalább 300 méter távolság van. 

d) 60/C. § (1) bekezdésében az „a) pontjában” szövegrész helyébe az 
„a) pontjának ab) alpontjában” szövegrész 

60/C. §264 (1) Ha a személyi jog az 59. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okból szőnik 
meg, akkor a korábbi személyi jog jogosultjának házastársa, gyermeke – ideértve örökbe 
fogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekét is – vagy felmenıje erre irányuló kérelem esetén 
személyi jog jogosultjává válik, amennyiben megfelel az 56. §-ban foglalt feltételeknek. 
lép. 
 

83. § (1) Hatályát veszti a Gyftv. 
a) 31. § (1) bekezdés d) pontja, 
d)147 a forgalomba hozatali engedélyének jogosultját ugyanazon támogatott gyógyszer 

tekintetében egy éven belül két esetben – a gyógyszerek reklámozására és ismertetésére 
vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak megsértése miatt – reklámfelügyeleti 
eljárásban az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı hatóság jogerısen elmarasztalta, 

b) 49. § (3) bekezdésében az „ , amennyiben a 49/A. §-ban foglaltak szerint van lehetıség új 
gyógyszertár létesítésére” szövegrész, 

(3) Az országos pályázati felhívást, valamint a pályázat tartalmi követelményeit az 
egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a pályázati kiírás 
kezdeményezésétıl, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig a felülvizsgálat lezárásától 
számított hatvan napon belül az egészségügyért felelıs miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában és saját honlapján közzéteszi, amennyiben a 49/A. §-ban foglaltak szerint 
van lehetıség új gyógyszertár létesítésére. A pályázatot az egészségügyi államigazgatási szerv 
elızetesen megküldi jóváhagyásra az egészségügyért felelıs miniszter számára. 



c) 62. § (2) bekezdésében az „és a 86. § (2) bekezdés szerinti fiókgyógyszertárból átalakult 
közforgalmú gyógyszertár” szövegrész. 

(2)265 A gyógyszertár vezetıje – az általa vezetett közforgalmú gyógyszertárhoz tartozó 
fiókgyógyszertár és a 86. § (2) bekezdés szerinti fiókgyógyszertárból átalakult közforgalmú 
gyógyszertár kivételével – csak egy gyógyszertárat vezethet, más gyógyszertárban vagy 
gyógyszertárat mőködtetı gazdasági társaságban munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyt nem létesíthet. 

(2) Hatályát veszti a Gyftv. 36. § (7)–(9) bekezdése. 
(7)194 A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja legfeljebb a 36. § (1) és (4) 

bekezdései szerinti befizetési kötelezettségének 100%-a mértékéig kaphat juttatást a 
számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti saját éves 
beszámolójában, valamint a konszolidációba bevont érintett vállalkozása Szt. szerinti éves 
beszámolójában kimutatott, egészségügyi ágazatot érintı kutatási és fejlesztési ráfordítások – 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. 
tv.) 31. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakkal összhangban lévı – összege után, a (9) 
bekezdésben elıírtak figyelembevételével, amennyiben e ráfordítások meghaladják a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja által forgalmazott támogatott gyógyszerek után 
kifizetett társadalombiztosítási támogatás termelıi (import beszerzési) árral arányos része 
20%-át, és e törvény szerinti valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett. A forgalomba 
hozatali engedély jogosultja és az Szt. szerinti, konszolidációba bevont érintett vállalkozások 
jogszabályban meghatározott kutatási és fejlesztési ráfordításait együttesen kell figyelembe 
venni oly módon, hogy ugyanazon ráfordítás összege csak egyszer kerüljön figyelembevételre 
a juttatás igénybevételekor. A konszolidációba bevont érintett vállalkozások kutatási és 
fejlesztési tevékenységhez egymásnak nyújtott szolgáltatásaival összefüggésben felmerült 
kutatási és fejlesztési ráfordítások juttatásként csak az egyik félnél érvényesíthetık. 

(8)195 A juttatás összegének meghatározásakor figyelembe vett kutatási és fejlesztési 
ráfordításokat csökkenteni kell 

a) a IV. fázisú klinikai vizsgálatok költségével, valamint az emberi felhasználásra kerülı 
gyógyszerekrıl és egyéb gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. 
évi XCV. törvény 1. § 8. pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat költségével, 

b) a kutatás és fejlesztés céljára a mérlegkészítés napjáig az adóhatóságtól, illetve az 
államháztartás alrendszereinek más szervétıl, vagy az Európai Unió különbözı pénzügyi 
alapjaiból igényelt, vagy az adóévben – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatás, 
juttatás bevételként elszámolt összegével, 

c) a Tao. tv. 22. §-ának (9) bekezdése szerint az adóévben az alapkutatás, az alkalmazott 
kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között elszámolt bérköltség alapján 
igénybevett adókedvezmény összegével, 

d) a Tao. tv. szerinti külföldi telephelynél felmerült (elszámolt) kutatási és fejlesztési 
költségekkel, amennyiben 

da) a telephely olyan államban van, amely nem tagja az Európai Uniónak, Gazdasági 
Együttmőködési és Fejlesztési Szervezetnek (a továbbiakban: OECD), nem részese az Európa 
Gazdasági Térségrıl szóló Megállapodásnak, vagy amellyel Magyarország nem kötött a 
kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezményt, vagy 

db) a telephely olyan államban van, amely tagja az Európai Uniónak, az OECD-nek, részese 
az Európa Gazdasági Térségrıl szóló Megállapodásnak, vagy amellyel Magyarországnak van 
a kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezménye és a forgalomba hozatali engedély 
jogosultját a telephely szerinti állam szabályai szerint is terheli a közfinanszírozásban 
részesülı gyógyszerek és tápszerek után kifizetett társadalombiztosítási támogatás alapján 
arányosan meghatározott, illetve az ismertetési tevékenységet végzı magánszemélyek száma 
alapján meghatározott fizetési kötelezettség, és e kutatási és fejlesztési ráfordításokat a 



telephely szerinti államban már figyelembe vették kötelezettségcsökkentı tételként vagy e 
kutatási és fejlesztési ráfordításokat az adott államban engedményként bármilyen adó 
alapjánál már figyelembe vették, vagy egyéb adókedvezményként már érvényesítették. 

(9)196 A juttatás nem érinti az államnak a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. 
törvény 3. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségét. A 36. § (7)–(8) bekezdés szerinti juttatás 
az E. Alap terhére nem vehetı igénybe. 

 



Egyéb, az egészségüggyel összefüggı törvények módosítása 

84. § (1) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. 
törvény (a továbbiakban: Ehi.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés 
lép: 

[Az egészségügyi államigazgatási szerv felügyeletet gyakorol az ország közegészségügyi-
járványügyi (a továbbiakban együtt: közegészségügyi) viszonyai felett. Ennek keretében] 

„a) az ország egész területén – a honvédelemért felelıs miniszter alárendeltségébe, 
közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek, a 
Magyar Honvédség katonai szervezetei és a rendvédelmi szervek (ide nem értve a büntetés-
végrehajtási szervezetnek a fogvatartottak elhelyezésére és foglalkoztatására létrehozott 
büntetés-végrehajtási szerveit) tevékenységének kivételével – közegészségügyi ellenırzést 
végez;” 

a)6 az ország egész területén – a Magyar Honvédség, az országban tartózkodó külföldi 
fegyveres erık, és a rendvédelmi szervek (ide nem értve a büntetés-végrehajtási szervezetet) 
tevékenységének kivételével – közegészségügyi ellenırzést végez; 

b) biztosítja a vasúti, a vízi és a közúti határforgalom, valamint a nemzetközi légiforgalom 
közegészségügyi ellenırzését; 

c) ellenırzi a közegészségügyi szabályok érvényesülését; 
d) végrehajtja a külön jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat. 
 
(2) Az Ehi. 2. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) A honvédelemért felelıs miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói 

irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség 
katonai szervezetei közegészségügyi-járványügyi feladatainak ellátását – az egészségügyi 
államigazgatási szerv szakmai irányelveinek betartásával és vele együttmőködve – a Magyar 
Honvédség kijelölt szerve végzi.” 

(3)8 A Magyar Honvédség és a honvédelemért felelıs miniszter felügyelete alatt álló 
szervezetek közegészségügyi feladatainak ellátását – az egészségügyi államigazgatási szerv 
szakmai irányelveinek betartásával és vele együttmőködve – a Magyar Honvédség kijelölt 
szerve végzi. 

(3) Az Ehi. 2. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) A rendészetért felelıs miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói 

irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek az (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltak figyelembevételével, továbbá a rendvédelmi szervek személyi állományára 
vonatkozó közegészségügyi-járványügyi feladatainak ellátását – az egészségügyi 
államigazgatási szerv szakmai irányelveinek betartásával és vele együttmőködve – a 
rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatai végzik.” 

 
 
85. § A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 117/A. § (2) 

bekezdés c) pontjában az „azzal, hogy” szövegrész helyébe az „ , azonban” szöveg lép. 
c)263 külön törvény vagy kollektív szerzıdés a 119. § (3) és (6) bekezdésétıl eltérhet azzal, 

hogy a nem készenléti jellegő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaideje nem 
haladhatja meg a munkaidıkeret átlagában a heti 60 órát, egészségügyi ügyelet esetén a heti 
72 órát, 

 
86. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 49. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 



„(2) A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) rendelkezı személy – 
külön jogszabályban meghatározottak szerint – térítésmentesen jogosult a 
társadalombiztosítási támogatásba befogadott 

a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhetı egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
szóló jogszabályban meghatározott gyógyszerekre – ideértve a különleges táplálkozási igényt 
kielégítı tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig, 

b) egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott 
gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint 
azok javítására és kölcsönzésére, továbbá 

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehetı gyógyászati ellátásokra [az a)–c) pont 
szerintiek a továbbiakban együtt: gyógyító ellátás].” 

(2) A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) rendelkezı személy – 
külön jogszabályban meghatározottak szerint – térítésmentesen jogosult a 
társadalombiztosítási támogatásba befogadott 

a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhetı gyógyszerekre – ideértve a különleges táplálkozási 
igényt kielégítı tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig, 

b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre, ideértve a 
protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá 

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehetı gyógyászati ellátásokra [az a)–c) pont 
szerintiek a továbbiakban együtt: gyógyító ellátás]. 

(3) A (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti esetben a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 
erejéig vehetı igénybe térítésmentesen az ellátás. 

(4) A gyógyszerkeret 
a) a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretbıl, és 
b) az akut megbetegedésbıl eredı gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretbıl 

tevıdik össze. 
 
(2) Az Szt. a következı 140/F. §-sal egészül ki: 
„140/F. § Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. 

törvénnyel megállapított 49. § (2) bekezdésében foglaltakat 2011. október 1-jétıl kell 
alkalmazni. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. 
törvény hatálybalépését megelızı napon hatályos 49. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket 2011. szeptember 30-áig kell alkalmazni.” 

 
 
87. § (1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. 

§ (4) bekezdés f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(Felhatalmazást kap) 
„ f) az egészségügyért felelıs miniszter, hogy a környezetvédelemért felelıs miniszterrel 

egyetértésben a lakosság egészségének, illetve a környezet védelme érdekében korlátozni 
indokolt veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek, valamint tevékenységek körét, 
valamint a korlátozás módját,” 

(rendeletben meghatározza.) 
f)181 az egészségügyért felelıs miniszter, valamint a környezetvédelemért felelıs miniszter, 

hogy a lakosság egészségének, illetve a környezet védelme érdekében korlátozni indokolt 
veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek, valamint tevékenységek körét, valamint a 
korlátozás módját,182 



(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 anyagok – 
ideértve a faanyag-védıszereket, az irtószereket, valamint a fertıtlenítı szereket – 
elıállításának, gyártásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának részletes szabályait,” 

(rendeletben meghatározza.) 
h)184 az egészségügyért felelıs miniszter, az agrárpolitikáért felelıs miniszter, valamint a 

környezetvédelemért felelıs miniszter, hogy a biocid anyagok – ideértve a faanyag-
védıszereket, az irtószereket, valamint a fertıtlenítı szereket – elıállításának, gyártásának, 
forgalomba hozatalának, felhasználásának e törvénytıl eltérı rendelkezéseit,185 

 
 
88. § Az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következı 37. 

ponttal egészül ki: 
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetıleg kötelezettségek teljesítése, valamint a 

társadalmi igazságosság elımozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban 
meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:) 

„37. az egészségügyben mőködı szakmai kamarai tagsági viszony elsı létesítésére irányuló 
eljárás.” 

 

Illetékmentesség 

33. § (1) Nem kötelezhetı illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön 
jogszabály alapján költségmentességben részesített. 

(2) Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetıleg kötelezettségek teljesítése, valamint a 
társadalmi igazságosság elımozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban 
meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások: 

1. a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekbıl folyó jogok 
érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás; 

2.171 az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással 
összefüggésben kezdeményezett eljárása; 

3. a közérdekő bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására irányuló eljárás; 
4.172 a születéssel, a házasságkötéssel, az örökbefogadással, tartással, gondozással és a 

halálesettel kapcsolatos, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek anyakönyvi adatainak elsı 
ízben történı kijavításával kapcsolatos eljárás, kivéve 

a) a magyar állampolgár, illetıleg Magyarországon lakó hontalan külföldön történı 
házasságkötéséhez szükséges irat; 

b) a nem magyar állampolgár Magyarországon történı házasságkötéséhez szükséges irat, 
továbbá 

c) az anyakönyvi kivonat kiállítása; 
d)173 
5. az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi esetekben illetékmentes, ha 
a) a születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését követıen az érdekelt részére 

elsı ízben; 
b) az intézeti vagy állami nevelt gyermek anyakönyvezéséhez; 
c) az 1953. január 1-je elıtti bejegyzésrıl a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még 

nem adtak ki, és 



ca) a születési anyakönyvbıl a bejegyzett személy, örökbefogadás esetén az örökbefogadó 
részére, 

cb) a házassági anyakönyvbıl a házastárs részére, 
cc) a halotti anyakönyvbıl a házastárs vagy a meghalt személy egyenesági rokona részére, 
d) a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1957. június 20-án kelt 

nemzetközi egyezmény kihirdetésérıl szóló 1957. évi 53. törvényerejő rendelet alapján folyó 
eljárás céljára; 

e)174 a szülık házassági anyakönyvi kivonatának a gyermek születésének 
anyakönyvezéséhez; 

f)175 az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatának a haláleset 
anyakönyvezéséhez; 

g)176 a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény177 alapján kijavított 
anyakönyvi adatokról az érdekelt részére elsı ízben; 

történik a kiállítása; 
5/A.178 a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás; 
6. a gyámhatóság elıtt kezdeményezett minden eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat; 
7. az állami gondoskodás körén kívüli nevelıotthoni térítési díj megállapításához szükséges 

bizonyítvány; 
8. a holtnak nyilvánításra, illetıleg halál tényének megállapítására irányuló bírósági eljárás 

céljára szükséges irat; 
9. a házasságon kívül született gyermek családi jogállásának bírósági rendezéséhez 

szükséges irat; 
10. a bölcsıdei, óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges 

irat; 
11. a tankötelezettséggel, valamint a középfokú és felsıoktatási intézménybe való 

felvétellel, a tanulmányokat folytatónak a tanulmányokkal, a tandíjjal, vizsgadíjjal és a 
tanulóotthoni, kollégiumi, diákotthoni, napközi otthoni elhelyezésükkel kapcsolatos eljárás, 
továbbá az iskolai és tanfolyami bizonyítvány, kivéve a bizonyítvány másolatát, másodlatát; 

12. az ösztöndíj adományozásával, a külföldön folytatott iskolai tanulmányok 
beszámításával, a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél, illetıleg 
tudományos fokozat honosításával, továbbá a külföldi oktatási intézményben szerzett 
bizonyítvány, valamint oklevél elismerésével kapcsolatos eljárás; 

13.179 A ,,Magyar igazolvány'' és a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány'' kiadásával, 
cseréjével, pótlásával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás, továbbá az 
igazolvány-nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás; 

14.180 a munkaviszony, szövetkezeti tagsági viszony létesítéséhez, igazolásához szükséges 
irat ; 

15. foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési 
támogatás stb.) igénybevételével, nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz 
szükséges iratok; 

16. a kitüntetés adományozásával, viselésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás; 
17. az állampolgárok számára kötelezıen elrendelt általános és egyéni betegség megelızést 

szolgáló, továbbá hatósági eljárásokhoz kapcsolódó orvosi vizsgálatokról kiállított igazolások, 
orvosi bizonyítványok; 

18. a szociálpolitikai feladatot ellátó szervnél vagy ilyen intézetnél, intézménynél szociális 
ügyben kezdeményezett minden eljárás; 

19.181 az áldozatsegítı támogatások engedélyezésére irányuló eljárás; 
20. széles körben fenyegetı veszély elhárítása céljából a tulajdonos vagy kezelı, használó 

helyett viselt költség megtérítésére irányuló eljárás; 



21. az ellenırzés, hitelesítés vagy hozzájárulás céljából — jogszabály rendelkezése alapján 
— iratra vezetett hivatalos záradék; 

22.182 a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás, valamint a költségmentesség 
feltételei fennállásának igazolásához kiállított irat; 

23.183 az adó és járulék ügyben az adóhatóságnál, vámigazgatási ügyben a vámhatóságnál, 
kezdeményezett elsı fokú eljárás – ideértve más hatóság adó, adó jellegő kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is –, kivéve a méltányossági eljárást, a fizetési 
könnyítésre (halasztás, részletfizetés) irányuló eljárást, továbbá az adó-, a vám-, az illeték- és 
a társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésérıl szóló igazolás kiadása, valamint az adó- és 
értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást; 

24.184 a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt az ingatlanügyi 
hatóságnál kezdeményezett eljárás, valamint a kárpótlási eljárás, a részaránytulajdonnal 
kapcsolatos eljárás és az ilyen eljárásokhoz szükséges irat, továbbá a kisajátítási eljárás; 

25.185 a járványügyi intézkedésként kezdeményezett állategészségügyi eljárás; 
26.186 közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások 

jogszabályi elıíráson alapuló, kötelezı bejelentése; 
27.187 a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének, átvitelének engedélyezésére 

irányuló eljárás; 
28.188 a jogi segítségnyújtás engedélyezésére irányuló eljárás; 
29.189 a rendırhatósági kényszerintézkedés alá helyezési eljárásban az eljárás alá vont 

személy által elıterjesztett panasz és fellebbezés, 
30.190 az adóhatóság által az adózó adószámlájának egyenlegérıl készített értesítés 

tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslati eljárás, 
31.191 az egyenlı bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban indított eljárás, 
32.192 ıstermelıi igazolvány cseréje, ha arra az ıstermelıi igazolványban szereplı 

helységnév, utcanév, illetve házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történı 
változása, illetve az ıstermelı lakóhelyének más megye illetékességi területéhez való 
csatolása miatt kerül sor, 

33.193 a külön törvényben194 meghatározott hozzátartozók közötti erıszak miatt az 
ideiglenes megelızı távoltartó határozat elrendelésére irányuló eljárás, 

34.195 a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fogyasztóvédelmi eljárása; 
35.196 a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi eljárása; 
36.197 az európai területi együttmőködési csoportosulásban történı részvétel jóváhagyására 

irányuló eljárás; 
36.198 a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

közoktatási, felsıoktatási, kulturális közfeladatot ellátó intézmény fenntartója által a központi 
költségvetésbıl igénybevett normatív állami hozzájárulások és támogatások megállapítására 
irányuló eljárás. 

 



Záró rendelkezések 

89. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. július 1-jén lép 
hatályba. 

(2) A 38–41. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 
(3) A 83. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba. 
(4) Ez a törvény 2012. január 2-án hatályát veszti. 



1. melléklet a 2011. évi LXXXI. törvényhez 

A Gytv. 1. számú mellékletében a III.G.1 és III.G.2. számú sorok helyébe az alábbi sorok 
lépnek: 

[III.G.  Vizsgálati készítménnyel végzendı klinikai vizsgálat az emberi felhasználásra kerülı 
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat 
alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének q) 
pontja szerinti nem kereskedelmi vizsgálat kivételével] 

  

„III.G.1.   Engedélyezése         580 
000 

III.G.2.   Klinikai vizsgálat engedélyének módosítása   110 
000” 

 
 
1 A törvényt az Országgyőlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 
2011. június 30. A törvény a 89. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. január 2. 
napjával. 

1. számú melléklet a 2005. évi XCV. törvényhez155 

                Összeg 

I. Nem hasonszenvi (allopátiás) 
készítmények 

        

I.A.   Minden allopátiás készítmény kivéve az allergéneket   

I.A.1.     Új forgalomba hozatali engedély       

I.A.1.1.       Nemzeti eljárásban       

I.A.1.1.a.         Originális vagy originális családbıvítés 1 
350 
000 

I.A.1.1.b.         Generikus vagy generikus családbıvítése 675 
000 

I.A.1.1.c.         Egyéb vagy egyéb családbıvítés 675 
000 

I.A.1.2.       Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban   

I.A.1.2.a.         Originális vagy originális családbıvítés   

I.A.1.2.a.1.           RMS   3 
150 
000 

I.A.1.2.a.2.           CMS   2 
250 
000 

I.A.1.2.b.         Generikus vagy generikus családbıvítése   

I.A.1.2.b.1.           RMS   1 



575 
000 

I.A.1.2.b.2.           CMS   1 
175 
000 

I.A.1.2.c.         Egyéb vagy egyéb családbıvítés   

I.A.1.2.c.1.           RMS   1 
575 
000 

I.A.1.2.c.2.           CMS   1 
175 
000 

I.A.2.     Forgalomba hozatali engedély módosítása     

I.A.2.1.       Nemzeti         

I.A.2.1.a.         Type IA–
IB 

    180 
000 

I.A.2.1.b.         Type II     270 
000 

I.A.2.2.       Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban   

I.A.2.2.a.         Type IA–
IB 

      

I.A.2.2.a.1.           RMS   250 
000 

I.A.2.2.a.2.           CMS   180 
000 

I.A.2.2.b.         Type II       

I.A.2.2.b.1.           RMS   350 
000 

I.A.2.2.b.2.           CMS   270 
000 

I.A.2.3.       Az alkalmazási elıírást nem érintı, kizárólag a címke és 
betegtájékoztató szövegére vonatkozó módosítások [2005. 
évi XCV. törvény, 10. § (2) bek.] 

20 
000 

I.A.2.4.       A forgalomba hozatali engedély jogosultság átruházása 
(jogutódlás) 

100 
000 

I.A.2.5.       A magyar forgalomba hozatali engedélyben olyan kiszerelési 
egységek hozzáadása/törlése, melyek kölcsönös elismerésen 
alapuló eljárásban engedélyezésre kerültek 

100 
000 

I.A.2.6.       Globál számozásra történı változtatás 100 
000 

I.A.2.7.       A készítmény osztályozási besorolásának változása 270 



000 

I.A.3.     Forgalomba hozatali engedély megújítása     

I.A.3.1.       Nemzeti         

I.A.3.1.a.         Originális     675 
000 

I.A.3.1.b.         Generikus     325 
000 

I.A.3.1.c.         Egyéb     325 
000 

I.A.3.2.       Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban   

I.A.3.2.a.         Originális       

I.A.3.2.a.1.           RMS   1 
575 
000 

I.A.3.2.a.2.           CMS   1 
125 
000 

I.A.3.2.b.         Generikus       

I.A.3.2.b.1.           RMS   775 
000 

I.A.3.2.b.2.           CMS   550 
000 

I.A.3.2.c.         Egyéb       

I.A.3.2.c.1.           RMS   775 
000 

I.A.3.2.c.2.           CMS   550 
000 

I.A.4.     Forgalomba hozatali engedély visszavonása 67 
500 

I.A.5.     Forgalomba hozatali engedély éves fenntartása 180 
000 

I.B   Allergének           

I.B.1.     Új forgalomba hozatali engedély       

I.B.1.1.       Nemzeti         

I.B.1.1.a.         Kiindulási csoportonként (egy komponens) 45 
000 

I.B.1.1.b.         Kevert allergének (több komponens) 315 
000 

I.B.1.1.c.         Egyéb     315 
000 



I.B.1.2.       Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban   

I.B.1.2.a.         Kiindulási csoportonként (egy komponens)   

I.B.1.2.a.1.           RMS   245 
000 

I.B.1.2.a.2.           CMS   90 
000 

I.B.1.2.b.         Kevert allergének (több komponens)   

I.B.1.2.b.1.           RMS   1 
215 
000 

I.B.1.2.b.2.           CMS   565 
000 

I.B.1.2.c.         Egyéb       

I.B.1.2.c.1.           RMS   1 
215 
000 

I.B.1.2.c.2.           CMS   565 
000 

I.B.2.     Forgalomba hozatali engedély módosítása     

I.B.2.1.       Nemzeti         

I.B.2.1.a.         Type IA–
IB 

      

I.B.2.1.a.1.           Kiindulási csoportonként (egy 
komponens) 

9 
000 

I.B.2.1.a.2.           Kevert allergének (több 
komponens) 

45 
000 

I.B.2.1.a.3.           Egyéb   45 
000 

I.B.2.1.b.         Type II       

I.B.2.1.b.1.           Kiindulási csoportonként (egy 
komponens) 

20 
000 

I.B.2.1.b.2.           Kevert allergének (több 
komponens) 

100 
000 

I.B.2.1.b.3.           Egyéb   100 
000 

I.B.2.2.       Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban   

I.B.2.2.a.         Type IA–
IB 

      

I.B.2.2.a.1.           RMS     



I.B.2.2.a.1.1.             Kiindulási csoportonként 
(egy kompo- 
nens) 

9 
000 

I.B.2.2.a.1.2.             Kevert allergének (több 
kompo- 
nens) 

45 
000 

I.B.2.2.a.1.3.             Egyéb 45 
000 

I.B.2.2.a.2.           CMS     

I.B.2.2.a.2.1.             Kiindulási csoportonként 
(egy kompo- 
nens) 

9 
000 

I.B.2.2.a.2.2.             Kevert allergének (több 
komponens) 

45 
000 

I.B.2.2.a.2.3.             Egyéb 45 
000 

I.B.2.2.b.         Type II       

I.B.2.2.b.1.           RMS     

I.B.2.2.b.1.1.             Kiindulási csoportonként 
(egy kompo- 
nens) 

30 
000 

I.B.2.2.b.1.2.             Kevert allergének (több 
komponens) 

200 
000 

I.B.2.2.b.1.3.             Egyéb 200 
000 

I.B.2.2.b.2.           CMS     

I.B.2.2.b.2.1.             Kiindulási csoportonként 
(egy kompo- 
nens) 

20 
000 

I.B.2.2.b.2.2.             Kevert allergének (több 
komponens) 

100 
000 

I.B.2.2.b.2.3.             Egyéb 100 
000 

I.B.2.3.       Az alkalmazási elıírást nem érintı, kizárólag a címke és 
betegtájékoztató szövegére vonatkozó módosítások [2005. 
évi XCV. törvény, 10. § (2) bek.] 

20 
000 

I.B.2.4.       A forgalomba hozatali engedély jogosultság átruházása 
(jogutódlás) 

100 
000 

I.B.2.5.       A magyar forgalomba hozatali engedélyben olyan kiszerelési 
egységek hozzáadása/törlése, melyek kölcsönös elismerésen 
alapuló eljárásban engedélyezésre kerültek 

100 
000 



I.B.2.6.       Globál számozásra történı változtatás 100 
000 

I.B.2.7.       A készítmény osztályozási besorolásának változása 270 
000 

I.B.3.     Forgalomba hozatali engedély megújítása     

I.B.3.1.       Nemzeti         

I.B.3.1.a.         Kiindulási csoportonként (egy komponens) 45 
000 

I.B.3.1.b.         Kevert allergének (több komponens) 180 
000 

I.B.3.1.c.         Egyéb     180 
000 

I.B.3.2.       Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban   

I.B.3.2.a.           RMS     

I.B.3.2.a.1.             Kiindulási csoportonként 
(egy kompo- 
nens) 

145 
000 

I.B.3.2.a.2.             Kevert allergének (több 
komponens) 

765 
000 

I.B.3.2.a.3.             Egyéb 765 
000 

I.B.3.2.b.           CMS     

I.B.3.2.b.1.             Kiindulási csoportonként 
(egy kompo- 
nens) 

90 
000 

I.B.3.2.b.2.             Kevert allergének (több 
komponens) 

615 
000 

I.B.3.2.b.3.             Egyéb 615 
000 

I.B.4.     Forgalomba hozatali engedély visszavonása 9 
000 

I.B.5.     Forgalomba hozatali engedély éves fenntartása   

I.B.5.1.       Kiindulási csoportonként (egy komponens) 9 
000 

I.B.5.2.       Kevert allergének (több komponens) 45 
000 

I.B.5.3.       Egyéb       45 
000 

II. Hasonszenvi (homeopátiás) készítmények       

II.A.     Új engedélyezések       



II.A.1.         Egykomponenső gyógyszer   

II.A.1.1.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében szerepel 

67 
500 

II.A.1.2.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében sem szerepel 

270 
000 

II.A.2.         Többkomponenső gyógyszer   

II.A.2.1.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében szereplı hatóanyagok 
kombinációja 

135 
000 

II.A.2.2.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében sem szereplı 
hatóanyagot (is) tartalmaz 

540 
000 

II.A.3.         Egyéb     540 
000 

II.B.     Forgalomba hozatali engedély módosítása     

II.B.1.       Type IA–IB         

II.B.1.1.         Egykomponenső gyógyszer   

II.B.1.1.a.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében szerepel 

9 
000 

II.B.1.1.b.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében sem szerepel 

9 
000 



II.B.1.2.         Többkomponenső gyógyszer   

II.B.1.2.a.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében szereplı hatóanyagok 
kombinációja 

90 
000 

II.B.1.2.b.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében sem szereplı 
hatóanyagot (is) tartalmaz 

90 
000 

II.B.1.3.         Egyéb     90 
000 

II.B.2.       Type II         

II.B.2.1.         Egykomponenső gyógyszer   

II.B.2.1.a.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében szerepel 

18 
000 

II.B.2.1.b.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében sem szerepel 

18 
000 

II.B.2.2.         Többkomponenső gyógyszer   

II.B.2.2.a.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében szereplı hatóanyagok 
kombinációja 

180 
000 

II.B.2.2.b.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében sem szereplı 

180 
000 



hatóanyagot (is) tartalmaz 

II.B.2.3.         Egyéb     180 
000 

II.B.3.       Az alkalmazási elıírást nem érintı, kizárólag a címke és 
betegtájékoztató szövegére vonatkozó módosítások [2005. 
évi XCV. törvény, 10. § (2) bek.] 

20 
000 

II.B.4.       A forgalomba hozatali engedély jogosultság átruházása 
(jogutódlás) 

100 
000 

II.B.5.       A magyar forgalomba hozatali engedélyben olyan kiszerelési 
egységek hozzáadása/törlése, melyek kölcsönös elismerésen 
alapuló eljárásban engedélyezésre kerültek 

100 
000 

II.B.6.       Globál számozásra történı változtatás 100 
000 

II.B.7.       A készítmény osztályozási besorolásának változása 270 
000 

II.C.     Forgalomba hozatali engedély megújítása   

II.C.1.         Egykomponenső gyógyszer   

II.C.1.1.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében szerepel 

45 
000 

II.C.1.2.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében sem szerepel 

180 
000 

II.C.2.         Többkomponenső gyógyszer   

II.C.2.1.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében szereplı hatóanyagok 
kombinációja 

90 
000 

II.C.2.2.           Ha a megnevezett hatékony 
alkotórész az Európai 
Gyógyszerkönyvben vagy az 
Európai Unió tagállamai által 
használt gyógyszerkönyvek 
egyikében sem szereplı 
hatóanyagot (is) tartalmaz 

350 
000 



II.C.3.         Egyéb     350 
000 

II.D.     Forgalomba hozatali engedély éves fenntartása   

II.D.1.       Egykomponenső gyógyszer 9 
000 

II.D.2.       Többkomponenső gyógyszer 45 
000 

II.E.     Forgalomba hozatali engedély visszavonása 27 
000 

III. Egyéb eljárások           

III.A. Párhuzamos Import engedély kiadása     500 
000 

III.B. Párhuzamos Import engedély 
módosítása 

      180 
000 

III.B.1.   Type IA–IB         180 
000 

III.B.2.   Type II           

III.C. Párhuzamos Import engedély megújítása 
újabb öt évre 

    250 
000 

III.D. Párhuzamos Import engedély 
fenntartása 

      180 
000 

III.E. Egyes gyártási tételek felhasználhatóságának 
meghosszabbítása 

  27 
000 

III.F. A forgalomba hozatali engedélytıl való eltérés engedélyezése egyes gyártási 
tételek esetén 

27 
000 

III.G. Vizsgálati készítménnyel végzendı klinikai vizsgálat az emberi felhasználásra 
kerülı vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai 
gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 2. §-a (1) 
bekezdésének q) pontja szerinti nem kereskedelmi vizsgálat kivételével 

  

III.G.1.   Engedélyezése         450 
000 

III.G.2.   Klinikai vizsgálat engedélyének módosítása   90 
000 

III.H. Gyógyszergyártási engedély   

III.H.1.   Helyszíni ellenırzése (telephelyenként)     450 
000 

III.H.2.   Gyógyszergyártási engedély kiadása     225 
000 

III.H.3.   Gyógyszergyártási engedély módosítása     90 
000 



III.I. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély   

III.I.1.   Helyszíni ellenırzése (telephelyenként)     360 
000 

III.I.2.   Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása   90 
000 

III.I.3.   Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély módosítása 90 
000 

III.J. Vizsgálati készítmények biztonsági vizsgálatait ellátó laboratóriumok helyszíni 
ellenırzése a Helyes Laboratóriumi Gyakorlat szempontjából és az erre 
vonatkozó bizonylat kiadás 

382 
500 

III.K. Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı 
gyógyszerkészítmény forgalmazásának, gyártásának rendszeres helyszíni 
ellenırzését és annak megfelelıségét igazoló bizonylat kiadása, 
készítményenként és alkalmanként 

22 
500 

III.L. Szakértıi tevékenység végzése, szaktanácsadás, konzultáció óradíja 8 
000 

III.M. Gyógyszerkészítménnyé történı átminısítés 405 
000 

III.N. Géntechnológiai engedély   

III.N.1. Természetes szervezetek géntechnológiával való módosításának 
engedélyezése: géntechnológiai módosításonként 

70 
000 

III.N.2. Géntechnológiai módosításokat végzı létesítmény létesítése: 
létesítményenként 

260 
000 

III.N.3. A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból elıállított termékek 
zárt rendszerben történı felhasználása: géntechnológiai módosításonként 

135 
000 

III.N.4. A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból elıállított 
termékeknek a környezetbe való kibocsátása: géntechnológiai 
módosításonként és kibocsátási helyenként 

300 
000 

III.N.5. A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból elıállított termékek 
forgalomba hozatala: géntechnológiai módosításonként 

250 
000 

III.N.6. A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból elıállított termékek 
kivitele és behozatala: kérelmenként 

180 
000 

III.N.7. A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból elıállított termékek 
szállítása: kérelmenként 

70 
000 

III.O. Vizsgálóhely I. fázisú klinikai farmakológiai vizsgálóhellyé történı minısítése 450 
000 

III.P. Gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmény   

III.P.1. A forgalomba hozatali engedély módosítása 90 
000 

III.P.2. A forgalomba hozatali engedély meghosszabbítása 90 
000 



 


