
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Magyar Orniggyúlés
Egészségügyi Bizottsága

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 törvény] avaslathoz a bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat a következő 33-35 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a szakaszok
számozása értelemszerűen módosul :

„33. §

Az Eüty.149/A.$-ának (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki :

(A RETfeladatai :J

„Q) véleményezi a területi beutalási szabályokkal kapcsolatos Topszabályokat és
kezdeményezheti az ezésmégüiyért felelős miniszternél a területi beutalási szabályok
felülvizsgálatát, amennyiben az az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést veszélyezteti ."

országlt űl

	

ivrauda

Érkezett: 2006 NOV 3 0.

Tisztelt Elnök Asszony!

Bizottsági módosító javaslat

34.§

Az Eüty. 1498. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„1498. ~ (1) A RET tagja
a) az adott régió megyéinek egy-egy képviselője, továbbá a

régióban a főváros egy képviselője,
közép-magyarországi



b) azon minisztériumok egy közös képviselője amelyek fenntartói valamely, a régió
területén működő egészségügyi szolgáltatónak,

c) a régióban található azon megyei jogú városok egy képviselőie, amelyek fenntartói a
régióban működő közfinanszírozott gyógyintézetnek és a fenntartó nincs képviselve az a) pont
alapján,

d a régióban található kistérségek megyénként egy képviselője, továbbá a közép-
magyarországi régióban a fővárosi kerületek egy közös képviselője,

e) a régióban működő egyetemi centrumot és klinikát működtető egyetem képviselőie,
f) azon egyházak egy közös képviselőie, amelyek fenntartói valamely, a régió területén

működő egészségügyi szolgáltatónak,
g) aza)-c)és e) pontban foglaltak alapión nem képviselt fekvőbeteg-szakellátást nyúltó,

közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltatók fenntartóinak megyénként egy
képviselője,

h) aza)-g)pontban foglaltak alapión nem képviselt- a régióban működő -egészségügyi
szolgáltatók fenntartói közül azoknak az egy közös képviselőie, akik gyógyintézetnek
minősülnek és közfinanszírozásban részesülnek,

i) aza)-g)pontban foglaltak alapión nem képviselt - a régióban működő - egészségügyi
szolgáltatók fenntartói közül azoknak az egy közös képviselőie, akik gyógyintézetnek
minősülnek és közfinanszírozásban nem részesülnek,

i) aza)-g)pontban foglaltak alapján nem képviselt-a régióban működő- egészségügyi
szolgáltatók fenntartói közül azoknak a megyénként egy közös képviselőie, akik kizárólag
alapellátást nyújtanak és közfinanszírozásban részesülnek .

(2) A RET ülésein tanácskozási joggal részt vehet :
a) az egészségügyi ágazat képviseletében az egészségügyért felelős miniszter által küelölt

személy,
b) a régió területén működő egészségügyi államigazgatási szervek egy közös képviselője,
c) a régió területén működő egészségbiztosítási szervek egy közös képviselői e z
d) a Regionális Fejlesztési Tanács képviselője .,
e) a Betegjogi, Ellátottiogi és Gyermekjogi Közalapítvány képviselőie ."

35A

Az Eüty.149/E.&-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„149/E.& 2007 . január 1-létől valamennyi egészségügyi régióban a 149/A-149/D .§-ban
foglaltaknak megfelelő regionális egészségügyi tanácsnak kell működnie, ezt követően más
szervezetek a regionális egészségügyi tanács elnevezést nem használhatják . Amennyiben 2007 .
január 1-jéig a RET 149/B. § (1) bekezdése szerinti tagjainak valamelyike nem delegálja
képviselőiét, a RET ezen tag képviselőie nélkül kezdi meg működését , azzal, hogy a szavazatok
számításánál a hiányzó tagot figyelmen kívül kell hagyni .""

2. A törvényjavaslat 42. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) E törvény 33-37. §-a [35. és 36 . §-a] a kihirdetését követő napon lép hatályba a77a1,
hogy a 36. és 37 . § rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."



Budapest, 2006 . november 29.

Indokolás :

Tekintettel arra, hogy a beutalási renddel kapcsolatos úi szabályok olyan kérdéseket érintenek,
amelyek érintik az önkormányzatok ellátási kötelezettségét, indokoltnak tartjuk a Regionális
Egészségügyi Tanácsoknak véleményezési és kezdeményezési jogot biztosítani ezen tárgykör
tekintetében. Ehhez szükséges a RET-ekre 2007 . január 1-jétől alkalmazandó törvényi
rendelkezéseket oly módon módosítani, hogy a RET-ek szavazati joggal rendelkező tagsága az
egészségügyi szolgáltatók fenntartóinak képviselőit foglalja magában .

Dr. Kökény Mihály
elnök
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