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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények
módosításáról szóló T/15641 . számú törvényjavaslathoz a bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 6 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Ebty. 32. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A támogatással történő rendelésre jogosító szerződés mellékletét képezi az
orvos arra vonatkozó nyilatkozata, hogy áll-e gyógyszer[,] vagy gyógyászati segédeszköz
ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban gyógyszer[,] vagy gyógyászati
segédeszköz gyártóval, forgalmazóval, nagykereskedővel. A gyógyszer[,] vagy
gyógyászati segédeszköz ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló
orvos kizárólag külön jogszabályban foglalt esetben jogosult gyógyszer, illetve
gyógyászati segédeszköz rendelésére .

(4) A MEP a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével
gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére jogosító szerződést köt az orvossal,
amennyiben az orvos megfelel az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglalt feltételeknek és
külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyászati ellátás rendelésére jogosult.

(5) A MEP külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz saját maga[,] vagy a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
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hozzátartozója részére (pro família) támogatással történő rendelésére jogosító szerződést
köt az orvossal, amennyiben az orvos megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek .""

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII . törvény 37 .
§-a (1) bekezdésének a törvényjavaslat 11 . §-ával megállapított ae) alpontja az alábbiak
szerint módosul :

„ae) az egészségügyi szolgáltató[,] vagy beutalásra jogosult orvosa nem a hatályos
jogszabályoknak megfelelően járt el az egészségügyi szolgáltatások rendelésénél,"

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII . törvény 37 .
§-ának a törvényjavaslat 11 . §-ával megállapított (8) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

„(8) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató az általa[,] vagy a támogatással
történő rendelésre jogosult orvosa által a rendelésre vonatkozó jogszabályokban foglalt
előírások megszegésével rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati
ellátás után folyósított társadalombiztosítási támogatás összegét megtéríti ."

4. A törvényjavaslat 9. §-a az alábbiak szerint módosul :

„9. § Az Ebty. 34. §-ának (1) bekezdése a következő ,f) ponttal egészül ki,
egyidejűleg a jelenlegi -g) pontjelölése g)-h) pontra változik :

[(1) Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása)

,J) a szolgáltatások [teljesítmény egységének] teliesítménYeRységének
mennyiségén,"

[alapuló rendszerben történik.]"

5. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII . törvénynek
a törvényjavaslat 13 . §-ával megállapított 388. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint
módosul :

„(5) Az adategyeztetés során az OU, illetve a MEP a 36 . § (2)-(3) és (5)
bekezdésben foglaltak [figyelembe vételével] figyelembevételével jár el."

6. A törvényjavaslat 37. §-a (12) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint
módosul :

„d) az Eüty . 112 . §-ának (7) bekezdésében a „valamint hazai oktatási
intézményben nem magyar nyelvű képzés során szakképesítést szerzett személy"
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szövegrész helyébe a „valamint a nem [EGT állampolgárságú] EGT-állampolgárságú,
hazai oktatási intézményben nem magyar nyelvű képzés során szakképesítést szerzett
személy" szövegrész,"

Indokolás :

Jelen módosító indítvány a törvényjavaslat szövegének a nyelvhelyességi szempontból
szükséges javításait tartalmazza.

Budapest, 2005 . május 18.

C.

Dr. Mézes Eva
alelnök
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