
Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

T/1375 .

tirb :,

lra : ányszá :

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló T/1375 . számú törvényjavaslathoz a
bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(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 ;

e) egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv : az egészségügyi közszolgáltatás
biztosítására kötelezett szerv ;
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[d) kiemelt ellátások: .az 1. számú mellékletben megnevezett egészségügyi
szolgáltatások, amelyek a progresszivitás magasabb szintjét képviselik, és ezért
szervezésük:órszágos ,szinten kijelölt szakmai központokban indokolt ;

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

[f)] .

	

normatíva: az e törvényben meghatározott, az egészségbiztosító által a
társadalombiztosítás keretében finanszírozott szakellátási kapacitások mennyisége ;

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

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

[i)] g) 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)]_jll szakellátási kapacitás :
[ja] ha) a járóbetelt-szakellátásban a szakorvosi és nem szakorvosi órák

száma, egy napos ellátások finanszírozott szolgáltatási egységei
Ub] hb) a fekvőbeteg-ellátásban az aktív és krónikus ellátási ágyak száma,
üc] hc) jogszabályban előírt bármely más finanszírozott szolgáltatási

egység ;

[k)] Í 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."

2. A törvényjavaslat 2 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(1) A települési és a megyei önkormányzatok (a továbbiakban együtt : helyi
önkormányzat) a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szakellátási
kötelezettségüket

a) [a kiemelt ellátások tekintetében] az 1 . számú mellékletben meghatározott
kapacitás,



b) fekvőbeteg-szakellátások esetében az a) pontban foglaltakon túl az e - törvény
rendelkezéseinek megfelelően megállapított normatíva,

c) járóbetelt-szakellátások esetében a 2006 . december 3.1-én - lekötött és az e
törvényben foglaltak szerint létrehozott kapacitások

mértékének - és szakmai összetételének megfelelően a meghatározott ellátási
területen teljesítik ."

3. A törvényjavaslat 3 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(1) Az 1 . számú melléklet határozza meg
a) azoknak az orszá.os feladatkörű speciális intézeteknek és súlyponti

kórházaknak [és egészségügyi szolgáltatóknak] a körét, amelyek az általuk nyújtott
[kiemelt, illetve sürgősségi] ellátásokért a 8. § (2) bekezdése alapján és külön
jogszabályban foglaltak figyelembevételével megkötött és érvényes finanszírozási
szerződés alapján külön jogszabály szerinti finanszírozásra jogosultak,

b) az a) pont szerinti szolgáltatók részére az Egészségbiztosítási Alap terhére
finanszírozható [- kiemelt és sürgősségi ellátásokra fordítandó -1 kapacitások
mennyiségét,

c) azt a kapacitásmennyiséget, amit járványügyi és katasztrófa helyzet esetén az l .
számú mellékletben megjelölt egészségügyi szolgáltatók a kijelölt kapacitásokból 3 2
illetve 6 órán belül a külön jogszabályban meghatározottak szerint kötelesek a különleges
helyzet fennállásának időtartamáig rendelkezésre bocsátani .

4. A törvényjavaslat 3 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(3) A 2. számú mellékletben meghatározott aktív fekvőbeteg-szakellátási
normatívákból bármely, az adott régióban működő egészségügyi szolgáltató, a 2 . számú
mellékletben meghatározott krónikus fekvőbeteg-szakellátási normatívákból pedig az l .
számú melléklet szerinti orszájzos feladatkörű speciális intézetek és . súlyponti kórházak
kivételével bármely, az adott régióban működő egészségügyi szolgáltató részesülhet ."

5. A törvényjavaslat 4 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(2) A felosztási javaslat készítése során figyelembe kell venni, hogy
a) a felosztható aktív fekvőbeteg-szakellátási normatívából bármely az adott

régióban működő egészségügyi szolgáltató részesülhet,
b) a krónikus fekvőbeteg-szakellátási normatívából az l . számú mellékletben

megnevezett országos feladatkörű speciális intézetek és súlyponti kórházakon kívül
bármely, a régió területén működő egészségügyi szolgáltató részesülhet,



c) a finanszírozott ~ szakeltátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók .régión belüli
egymástól való távolságának meg kell felelnie az egészségügyérv -felelős miniszter által
külön jogszabályban meghatározott elérési és kapacitáselosztási , scabályoknak, valamint
az intézmények és azok : szervezeti egységei működési feltételéül külön jogszabályban
meghatározott ágyszámoknak."

6. A törvényjavaslat 8 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(1) Az egészségbiztosító felelős
a) az 1 . számú mellékletben meghatározott szolgáltatók által nyújtott [kiemelt és

sürgősségi] aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátások,
b) a 2. számú mellékletben meghatározott normatíva felhasználásával nyújtott aktív

és krónikus fekvőbeteg-szakellátások,
c) a 2006 . december 31-én lekötött kapacitások és a 15 . § (6) bekezdése alapján

létrehozott kapacitás felhasználásával nyújtott járóbetelt-szakellátások

Egészségbiztosítási Alap terhére történő külön jogszabály szermű
finanszírozásáért."

Indokolás:

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslatban módosításra kerül az l . számú melléklet,
amelyet a módosítás A) és B) részre osztja, és annak címe is módosításra kerül, szükséges
ezen a változásokat a törvényjavaslat szövegén átvezetni .

Budapest, 2006 . december
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