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A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, TI] 7700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.
1. A törvényjavaslat 81 . §-a az alábbiak szerinti módosul .-

,81 . § [(1) Az irányított betegellátási rendszerben az ellátás szervezésére 2006 . évre az
OEP az e törvény hatálybalépéséig az irányított betegellátási modellkísérletben részt vett
ellátásszervezők közül az erre vállalkozókkal (a továbbiakban : ellátásszervező),
legfeljebb 2,3 millió lakosra köthet szerződést . Az egy ellátásszervező által ellátott
személyek száma 100 ezernél kevesebb és 450 ezernél több nem lehet .
(2) Az (1) bekezdés alapján az irányított betegellátási rendszerben résztvevő
ellátásszervező külön jogszabály szerinti elvi számláján a külön jogszabályban foglaltak
szerint keletkezett bevételi többlet

a) 10%-os mértékéig a bevételi többlet 80%-a,

b) 10%-ot meghaladó mértéke esetén a 10% mértékig a bevételi többlet 80%-a,
továbbá a 10% fölötti rész 50%-a

a külön jogszabályban meghatározottak szerint kerül felosztásra az ellátásszervezők
között, mely a szervezők érdekeltségi rendszerében foglaltak alapján kerül
felhasználásra.

(3) A (2) bekezdés szerint fennmaradó összeg az ellátásszervezők részére nem kerül
kifizetésre.

(4) Az irányított betegellátási modellkísérletben 2005 . évben szerződéssel rendelkezett
ellátásszervezőnek az irányított betegellátási rendszerben való részvétele és az ez alapján
végzett tevékenysége - az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a 2006. évben
folyamatos .]

Módosító javaslat!



(1) Azirányított betegellátási rendszer szervezéséreazerrevállalkozó egészségügyi
szolgáltatókkal (a továbbiakban : szervező) 2006 . évre legfeljebb 2,3 millió lakosra szerződés
köthető. A szervező által ellátott lakosságszám legalább 100 ezer fő, legfeljebb 450 ezer fő .

f2) A 2006. évre vonatkozóan azzal a már működő szervezővel köthető szerződés, aki vállalja
a jogszabályban meghatározott nagy költségigényű és a személyre nem lebontható ellátások
kivételével az érintett lakosság kötelező egészségbiztosítás terhére térítésmentesen, illetve
támogatás ellenében igénybe vehető egészségügyi ellátását, illetve az általa nem nyújtott
szolgáltatások tekintetében az ellátások megszervezését .

(3) A (4) bekezdés szerinti elvi számla tekintetében az adott kistérség a szervező területének
minősül, ha a kistérségben működő háziorvosi praxisok több mint 70%-a csatlakozik a
szervezőhöz . Érintett lakosnak minősül a bevont kistérségek más szervezőhöz nem
csatlakozott háziorvosához bejelentkezett lakosság . Érintett lakosnak kell tekinteni a
kistérségben működő és más szervezőhöz nem csatlakozott területi ellátási kötelezettség
nélküli háziorvosi szolgálathoz bejelentkezetteket is, attól függetlenül, hogy az adott praxis
csatlakozott-e a szervezőkhöz .

(4) Az érintett lakosság által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások fedezetéül a
természetbeni ellátások előirányzatának az érintett lakosság kora és neme szerinti, valamint a
jogszabályban meghatározott egyéb szempontok alapján számított arányos része, a fejkvóta
szolgál. A fejkvóta szerinti összeget mint bevételt, valamint az érintett lakosok által igénybe
vett egészségügyi szolgáltatások finanszírozási díját mint kiadást tartalmazó kimutatást (elvi
számla) az OEP vezeti . Az elvi számla pozitív egyenlege a bevételi többlet .

(5) A bevételi többlet
a) 10%-os mértékéig a bevételi többlet 80%-a,
b) 10%-ot meghaladó mértéke esetén a 10% mértékig a bevételi többlet 80%-a,
továbbá a 10% fölötti rész 50%-a

a szervező által az érdekeltségi rendszerében foglaltak alapján kerül felhasználásra .

(6) Az (5) bekezdés szerint fennmaradó összeget az OU a következő sorrendben használja
fel :

a) kiegyenlítő kassza létrehozásával kezeli a szervezők elvi folyószámláján jelentkező
kasszák szerinti veszteségeket,
b)az a) pontban foglaltak teljesítése után megmaradt összeg 50%-át a bevételi többlet
kifizetésével egy időben a szervezők érintett lakosainak az adott időszakban
göngyölített átlaglétszáma alapján szétosztja az ellátásszervezők között, amely
összeget az ellátásszervező kötelezően egészségügyi célú beruházásra és fejlesztésre
fordít
c) a fennmaradó összegből a bevételi többlet szervezők részére történt kifizetése után
legkésőbb 60 nappal, a működő szervezők részére kiírt pályázat útján kiemelt
prevenciós tevékenységet támogat .

(7) A szervezővel egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződést kötött, finanszírozási
szerződéssel rendelkező szolgáltató havi teljesítményjelentéséből az OU az érintett lakosok
részére nyújtott ellátások teljesítményjelentését ellenjegyzésre megküldi a szervezőnek . A
felek által vitatott teljesítményjelentés esetén az OEP-nél jogszabály alapján kezdeményezett
egyeztetés	meghiúsulásakor	az	OEP	főigazgatója	dönt.



(8)A szervezőaz(5) bekezdésszerintibevételitöbblet terhéreazOU általnem
finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval megállapodást köthet az érintett lakosok részére
szolgáltatások nyújtására, ha a szolgáltató rendelkezik a működéshez szükséges fogszabályi
feltételekkel . A szervezőnek a fogszabályban meghatározott módon jelentenie kell az OU
felé a megkötött szerződéseket, valamint az ezek alapión nyújtott ellátásokat .

(9) Az irányított betegellátási rendszerrel összefüggő egészségmegőrző, egészségfejlesztő és
betegségmegelőző tevékenységek kiadására, valamint a szervezési feladatokkal
összefURQésben a szervezőket az érintett lakosság számának megfelelően

a)évi 600 Ft/fő prevenciós díj,
b)úibelépő praxis esetén az első szerződéskötés napjától számított egy éven át, 500
Ft/főszervezési díj,
c) ab)pontban foglalt időtartamot követően évi 200 Ft/fő szervezési díi illeti meg .

(10) A (9) bekezdés c) pontig szerinti díjat az irányított betegellátási modellkísérlet szervezési
és koordinálási feladatai ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására kell
felhasználni .

(11) A prevenciós és a szervezési díi a LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3 .
alcím, 1 . Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az e célra szolgáló jogcím
előirányzatát terheli .

(12) Az irányított betegellátási rendszerben 2005 . évben szerződéssel rendelkező szervezők
esetében az ellátás szervezése és a modellkísérletben való részvétel a 2006. évben
folyamatos."

2. A törvényjavaslat 104 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„104. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg :

a) az egyedi támogatások, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott
termelési támogatásokat és azok felhasználási szabályait,

b) az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célokhoz nyújtott támogatások részletes
jogcímeit, a támogatások folyósításának, felhasználásának, ellenőrzésének, valamint a
rendeltetéstől eltérő felhasználás szankcionálásának általános szabályait,

c) a fejlesztési célú új pályázati felhívások közzétételének, és a pályázati felhívásokon
kívüli fejlesztési támogatási döntések meghozatalának részletér szabályait,

d) a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter által működtetett irányított területi
kiegyenlítési rendszer részletes szabályait,

e) a vidékpolitika, illetve a vidékfejlesztés céljait szolgáló, egyes fejezetek által kezelt
előirányzatok körét, és azok felhasználásának összehangolásával kapcsolatos
szabályokat
az irányított betegellátási rendszerben a szervező OU felé történő jelentési

kötelezettségére, a fejkvóta számítására, valamint a 81 . § (7) bekezdése szerinti
egyeztetések kezdeményezésére vonatkozó szabályokat ."



Budapest, 2005 . november 4 .

1ndoko1ás

A szabályozása biztosítja az irányított betegellátási rendszerben való folyamatos részvételt
2006-ban azon ellátásszervezők részére, akik 2005 . december 31-ig az irányított betegellátási
modellkísérletben szerződéssel rendelkeztek. Alapvetően szükséges, és ezért meghatározásra
került az elvi folyószámla és a kifizetésekhez kapcsolódó elszámolási degresszió . Ezen kívül
fontos a rendszer bevételeinek és kiadásainak, valamint a bevételi többlet fogalmának
meghatározása.

Az új (3) bekezdés célja, hogy a rendszer ellenzői által felvetett „kukapraxisok" elvi
lehetőségét is kizárja. A rendelkezés biztosítja, hogy ne lehessen olyan praxis a területen,
amely a magas költségigényű betegeket átvállalná, lehetővé téve a rendszer lefölözését . A
bekezdés kezeli a területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező háziorvosok problémáját is .

A (6) bekezdés célja a közvetlen kifizetések után fennmaradó összeg felhasználásának
definiálása. Elsődleges cél az Egészségbiztosítási Alap esetlegesen a rendszerből adódó
kifizetési többletének visszapótlása. A fennmaradó összeg felerészben közvetlenül
visszaosztódik arra a lakosságra és ellátó struktúrára, amely a bevételi többletet a rendszer
eszközeivel „megtakarította", felerészben pedig a kiemelt prevenciós tevékenységre
pályázhatnak a rendszer résztvevői . Ezzel biztosítható, hogy az elért pénzügyi eredményt ne
lehessen az ágazatból kivonni .

A módosítási javaslat meghatározza a rendszer működési költségének és a kiemelt prevenciós
programok továbbműködésének forrását. A prevenciós díj forrásszükséglete 2006-ban 2,3
millió lakosra számolva 1,38 milliárd forint, míg a szervezői díjé 550 millió forint .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr. Mézes Éva
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