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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/1093/105 . számú módosító javaslathoz a
következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 17 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„17. §

Az Ebty. a következő 35/A. §-sal egészül ki :

„35/A . § A 18/A. § alapján beszedett vizitdíj és kórházi napidíj az egészségügyi
szolgáltató [saját bevételét képezi] Egészségbiztosítási Alapból történő támogatásának
minősül.""

2. A törvényjavaslat 18/A . §-ának (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(9) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató köteles
a) a biztosítottakat az ellátás igénybevételét megelőzően a díjfizetési kötelezettségről

tájékoztatni,
b) az (1)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a külön jogszabályban

meghatározott összegű vizitdíjat, illetőleg a kórházi napidíjat beszedni[ .],
c) a vizitdíjjal és kórházi napi díjjal kapcsolatos külön jogszabály szerinti

adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségét a biztosító felé teljesíteni ."

kapcsolódó módosító iavaslat
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Indokolás :

A T/1093/105 . számú módosító javaslat célként tűzi ki a Magyar Köztársaság 2007 . évi
költségvetéséről szóló T/1145 . számú törvényjavaslattal történő harmonizációt, és ennek
érdekében a vizitdíjat, illetve a kórházi napidíjat nem tekinti az egészségügyi szolgáltató saját
bevételének . Tekintve, hogy a TA 145 . számú törvényjavaslat a vizitdíjat és a kórházi
napidíjat az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében jeleníti meg, jelen törvényjavaslat - a
T/1093/105 . számú módosító javaslatban foglalt szöveghez képest - további pontosításra
szorul. A fentiekre tekintettel szükséges továbbá a törvényjavaslat kiegészítése : az
egészségügyi szolgáltatónak köteles a vizitdíjjal és kórházi napi díjjal kapcsolatos külön
jogszabály szerinti adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségét a biztosító felé teljesíteni .
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