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Az Egészségügyi Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján egyes, az egészségügyet

érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló T/1093.

számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 39 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„39. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény (a

továbbiakban: Szt.) 54 . $-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : [a

kővetkező 54/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :]

„(1) A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben az egészségügyi

szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 150%-át,

b) aki e12yeMélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-

át

nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal ."

[„Egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási rendszer keretében történő

igénybevétele során fizetendő vizitdíj és kórházi napidíj kedvezménye

54/A. § (1) A jegyző - kérelemre - az egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási

rendszer keretében tőrtévő igénybevétele során fizetendő vizitdíj és kórházi napidíj

Bizottsági módosító javaslat



külön jogszabályban meghatározott kedvezményes összegben történő megfizetésére (a

továbbiakban: vizitdíjkedvezmény) való jogosultságot állapít meg annak az Ebty .

alapján biztosítottnak minősülő személynek, akinek családjában az egy fogyasztási

egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 200 százalékát . A kérelmet benyújtó személy jogosultságának

megállapítása esetén egyidejűleg a család valamennyi, a 4. § (1) bekezdésének d) pontja

szerinti - az Ebty. alapján biztosítottnak minősülő - tagjának meg kell állapítani a

vizitdíjkedvezményre való jogosultságát .

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizitdíjkedvezményre való jogosultság fennállását a jegyző -

1 év időtartamra - hatósági bizonyítvány kiállításával igazolja .

(3) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány tartalmazza

a) a vizitdíjkedvezményre jogosult személy személyazonosító adatait és TAJ-számát,

b) a vizitdíjkedvezményre való jogosultság tényét,

c) a bizonyítvány érvényességi idejét.

(4) Ha a kérelmet

a) rendszeres szociális segélyben vagy időskorúak járadékában részesülő,

b) a családjában a Gyvt. 19. §-a alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

jogosult gyermeket gondozó,

c) a Gyvt . 20. §-ának (3) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

jogosult

személy nyújtja be, a jegyző a vizitdíjkedvezményre való jogosultságot - a (2) bekezdés

szerinti hatósági bizonyítvány kiállításával - külön jövedelemvizsgálat lefolytatása

nélkül állapítja meg.]"

2. A törvényjavaslat 40 . §-a elmarad, egyidejűleg a törvényjavaslat jelenlegi 41-42 . §-

ának jelölése 40-41 . §-ra változik :

[40. §

Az Szt . 123. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A központi költségvetés terhére kell biztosítani az 50 . § (1) és (2) bekezdése

alapján kiállított közgyógyellátási igazolvány után fizetendő térítés, valamint az M/A . §

alapján kiállított hatósági bizonyítvánnyal igénybevett egészségügyi szolgáltatások után

járó vizitdíj- és napidíjkedvezmény fedezetét ."]



Budapest, 2006 . november 29 .

INDOKOLÁS

Emelni szükséges a szociálisan rászorultak egészségügyi ellátási jogosultságának jövedelmi

korlátját .

dr. Kökény Mihály
elnök
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