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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes, az
egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról
szóló T/1093 . számú törvényjavaslathoz benyújtott T/1093/29 . és 115 . számú módosító
javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 5 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„Az Ebty. a következő 18/A. §-sal egészül ki :

„18/A. § (1) A biztosított a (2) és (6) bekezdésben foglalt esetek kivételével külön
jogszabály szerinti vizitdíj fizetése mellett jogosult igénybe venni a 11-13 . §-ban
meghatározott ellátásokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell vizitdíjat fizetni

a) a háziorvosi ellátásért és a fogászati alapellátásért, ha a biztosított által az adott
naptári évben igénybe vett háziorvosi ellátásokért és fogászati alapellátásokért teljesített
vizitdíjfizetés elérte a külön jogszabályban meghatározott mértéket,

b) a háziorvosi ellátásért, ha annak keretében csak a gyógyszerrendelés asszisztens
általi - külön jogszabályban foglaltaknak megfelelő - ismétlésére kerül sor,

c) a járóbetelt-szakellátásért, illetőleg a fogászati szakellátásért, ha a biztosított által az
adott naptári évben igénybe vett járóbetelt-szakellátásokért és fogászati szakellátásokért
teljesített vizitdíj fizetés elérte a külön jogszabályban meghatározott mértéket .

d) ha a biztosított -a külön jogszabályban meghatározott -tartós orvosi kezelés alatt
áll."

2. A törvényjavaslat 26 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

kapcsolódó módosító javaslat



(1) Az Ebty . 83 . §-a (2) bekezdésének e) és j) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek , továbbá az alábbi g) ponttal egészül ki, a további számozás
értelemszerűen változik :

[Felhatalmazást kap a Kormány]

„e) a beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások, a beutalásra jogosult orvosok
körének és a beutalási rend,

j) a vizitdíj és a kórházi napidíj mértékének, fizetésére és elszámolására vonatkozó
szabályoknak,

g) a tartós orvosi kezelés alatt állókra vonatkozó részletes szabályok"

[meghatározására]."
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Indokolás

A módosítás célja, hogy a tartós orvosi kezelés alatt állók mentesüljenek a vizitdíj fizetési
kötelezettség teljesítése alól .

Budapest, 2006. november 20 .

Dr . Schvarcz Tibor
MSZP

Dr . Kökény Mihaly
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