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Helyben

m gyűlés Hivatala

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási
kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001 . évi
XXX1V. törvény módosításáról szóló T/18094 . számú törvényjavaslathoz a bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 8 . §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki :

„(1) Az Ebty. 38. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Amennyiben a kiszolgáltató, forgalmazó vagy az ellátást nyújtó a támogatás elszámolására
vonatkozó előírásokat

j megszegi, vagy két éven belül ismételten megszegi és
b) [vagy] az előírások megszegése vagy az a) pont szerinti időtartamon belül az előírások

ismételt megszegése [az ezen előírások megszegése] következtében kifizetett támogatás
összege meghaladja a külön jogszabályban foglalt mértéket,

a támogatással történő kiszolgáltatásra, forgalmazásra, illetve ellátás nyújtására jogosító
szerződést a MEP felmondja. Az érintett kiszolgáltatóval, forgalmazóval és az ellátás
nyújtójával, illetve azok jogutódjával új szerződés a felmondástól számított egy évig nem
köthető.""
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Bizottsáizi módosító iavaslat



Indokolás :

A törvényjavaslat 7 . §-a tartalmazza az OU és a megyei egészségbiztosítási pénztárak
ellenőrzési jogkörére vonatkozó szabályok pontosítását . Ezzel összefüggésben szükségesnek
tartom a kőtelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII . törvény (a
továbbiakban : Ebtv.) 38. §-ának (4) bekezdésében meghatározott, a gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz támogatással történő kiszolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok megszegésével
járó következmények módosítását, mivel azok túl szigorúan és aránytalanul szankcionálják a
patikákat és a gyógyászati segédeszköz forgalmazókat . A javaslat feloldja azt a hatályos
szabályozást, hogy értékhatártól függetlenül, önmagában kis értékű adminisztrációs hiba kétszeri
elkövetése összeghatártól függetlenül szerződésbontáshoz vezet .

Budapest, 2005 . december 7 .

D . Schvarcz Tib r
elnök
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