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A Házszabály 94.E (1) bekezdése alapján „az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről" szóló T/1375 . számú törvényjavaslathoz benyújtott T/1375/14 . számú
módosító javaslathoz a következő

kapcs olódó módosító javaslatot

terjesztem elő .

A törvényjavaslat 1 . § (2) bekezdése új f) ponttal egészüljön ki :

„(2) E törvény alkalmazásában

a) egészségbiztosító : az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős
egészségbiztosítási szerv és annak igazgatási szervei;

b) egészségügyi közszolgáltatás : a részben vagy egészben a központi költségvetés
és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatás ;

c) egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv : az egészségügyi közszolgáltatás
biztosítására kötelezett szerv ;

d) kiemelt ellátások : az 1 . számú mellékletben megnevezett egészségügyi
szolgáltatások, amelyek a progresszivitás magasabb szintjét képviselik, és ezért
szervezésük országos szinten kijelölt szakmai központokban indokolt ;

e) súlyponti kórház: az 1. számú mellékletben szereplő, a fekvőbeteg-
szakellátást nyújtó intézmények;

f) rendelési óra: az egészségbiztosító által a társadalombiztosítás keretében finanszírozott
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oraszám;



[,fl] g~ normatíva : az e törvényben meghatározott, az egészségbiztosító által a
társadalombiztosítás keretében finanszírozott szakellátási kapacitások mennyisége ;

[g)] h) régió: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996 . évi XXI .
törvény 5. §-ának e) pontjában meghatározott régióval megegyező terület ;

[h)] j Regionális Egészségügyi Tanács : az egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV .
törvény (a továbbiakban: Eütv .) 149/A . §-ában foglaltaknak megfelelően létrehozott
és működő szervezet;

[i)] j~ sürgősségi ellátás : az Eüty. 3. §-ának i) pontja szerinti sürgős szükség
fennállásának megállapítására irányuló vizsgálatokat, valamint a sürgős szükséget
elhárító beavatkozásokat magában foglaló egészségügyi szolgáltatás ;

[j)] k) szakellátási kapacitás :
[ja)]	a járóbetelt-szakellátásban a szakorvosi és nem szakorvosi órák

száma, egy napos ellátások finanszírozott szolgáltatási egységei
[jb)]	 a fekvőbeteg-ellátásban az aktív és krónikus ellátási ágyak

száma,
[jc)]	jogszabályban előírt bármely más finanszírozott szolgáltatási

egység;

[k)] 1) szakellátás területi ellátási kötelezettség: az egészségügyi szolgáltató
fenntartójának, illetve tulajdonosának (a továbbiakban együtt: fenntartó), valamint az
egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy az egészségügyi
szakellátásban az e törvény szerint meghatározott ellátási területen a lekötött
szakellátási kapacitásai felhasználásával a kötelező egészségbiztosítás egészségügyi
szolgáltatásaira jogosultak számára a külön jogszabályban foglaltak szerint
egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson ."

Indokolás:

A törvényjavaslat új fogalmat vezet be (lsd . 5.§) illetve használ anélkül, hogy annak
tartalmát definiálta volna . A módosító javaslat ezt a hiányosságot kívánja pótolni .
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