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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes, az
egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló
T11093 . számú törvényjavaslathoz a bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

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

„(7) Az egészségügyi szolgáltató szabályzatában mentesítheti az általa nyújtott
ellátásokért fizetendő vizitdíj, illetőleg kórházi napidíj fizetésériek kötelezettsége alól az általa
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében - ide nem értve a megbízási jogviszony keretében
- foglalkoztatott dolgozót .

[(7)] f A biztosított külön jogszabályban meghatározott mértékű emelt összegű vizitdíj
ellenében jogosult

a) a háziorvosi ellátásra, amennyiben
aa) a biztosított kezdeményezése alapján az ellátás igénybevételére nem a rendelőben

kerül sor,
ab) a biztosított saját kezdeményezésére nem annál a háziorvosnál veszi igénybe az

ellátást, amelyikhez be van jelentkezve,

b) az ügyeleti ellátásra, amennyiben annak részeként nem az Eüty. 3 . §-ának n) pontja
szerinti életmentő beavatkozásra kerül sor,

c) ajáróbeteg-szakellátásra, amennyiben
ca) azt más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, mint amelynél a

beutaló orvos azt kezdeményezte,

Bizottsági módosító javaslat



eb) a biztosított a beutalóval igénybe vehető ellátást beutaló nélkül veszi igénybe .

[(8)] f A [(7)] (8) bekezdésbér meghatározott esetek kivételével külön jogszabályban
meghatározott mértékű kedvezményes összegű vizitdíj, illetőleg kórházi napidíj ellenében
jogosultaz ellátásra a külön jogszabály szerinti hatósági bizonyítvánnyal rendelkező biztosított .

[(9)] 10 A finanszírozott egészségügyi szolgáltató köteles
a) a biztosítottakat az ellátás igénybevételét megelőzően a díjfizetési kötelezettségről

tájékoztatni,
b) az (1)-[(8)]L9,) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a külön jogszabályban

meghatározott összegű vizitdíjat, illetőleg a kórházi napidíjat beszedni .

[(10)] X11) A vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos panaszt az egészségbiztosítási
felügyeleti hatósághoz lehet benyújtani ."

Indokolás :

Indokoltnak tartjuk annak lehetőségét megteremteni, hogy az egészségügyi szolgáltató a saját
bevételei terhére mentesíthesse az általa nyújtott ellátásokért fizetendő vizitdíj, illetőleg kórházi
napidíj fizetésének kötelezettsége alól az általa munkavégzésre irányuló jogviszony keretében -
ide nem értve a megbízási jogviszony keretében - foglalkoztatott dolgozót .

Budapest, 2006 . november 29.

Dr. Kökény Mihály
elnök
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