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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes, az
egészségügyet érintő tőrvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló
T/1375 . számú törvényjavaslathoz a bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 1 . §-a (2) bekezdésének k) pontja az alábbiak szerint módosul :

„k) [szakellátás] területi [ellátási] szakellátási 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 (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A helyi önkormányzat egészségügyi szakellátási kőtelezettségét más egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval
történő egészségügyi ellátási szerződés megkötése által is teljesítheti . A [szerződés kötés]
szerződéskötés során a helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV. törvény 80-80/B . §-aiban
foglaltakat kell alkalmazni ."

3 . A törvényjavaslat 3 . §-a (1) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul :

j(1) Az 1. számú melléklet határozza meg]

c) azt a kapacitásmennyiséget, amit járványügyi és [katasztrófa helyzet] katasztrófahelyzet
esetén az 1 . számú mellékletben megjelölt egészségügyi szolgáltatók a kijelölt kapacitásokból 3,
illetve 6 órán belül a külön jogszabályban meghatározottak szerint kötelesek a különleges helyzet
fennállásának időtartamáig rendelkezésre bocsátani."

4 . A törvényjavaslat 4 . §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(3) A RET az (1) bekezdés alapján készített javaslat megérkezésétől számított 20 napon belül
dönt a normatívák és a hozzájuk tartozó ellátási területek egészségügyi szolgáltatók közötti
felosztásáról . A RET a felosztási javaslatban foglaltaktól eltérő döntést is hozhat, amennyiben

a) az megfelel a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott szempontoknak,
b) az előnyben részesíti azt az egészségügyi szolgáltatót,
ba) amelyik fenntartója intézményfenntartói társulás[,] vagy többcélú kistérségi társulás[,] vagy
ennek a RET döntéséig történő létrehozását nyilatkozatban vállalja,
bb) amelynek tulajdonosa vagy működtetője az egészségügyi szolgáltató orvosai és más
alkalmazottai részvételével létrehozott gazdasági társaság,
c) az az irányadó normatívát nem lépi túl ."

5 . A törvényjavaslat 7 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A RET minden év június 30-áig módosíthatja a [normatíva-felosztást] normatívafelosztást a
4. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott eljárás keretében . A RET köteles minden év június 30-
áig a rendelkezésére álló normatívák terhére érdemben elbírálni a régió területén működő
egészségügyi szolgáltatók fenntartóinak a kapacitások finanszírozásba történő befogadása iránti
kérelmét."

6. A törvényjavaslat 15 . §-a (10) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul :

„[(10) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)

a) azon az egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában, ahol az aktív [fekvőbeteg szakellátás]
fekvőbeteg-szakellátás a normatívák 4 . § szerinti elosztásának eredményeként megszűnik, eltérő
finanszírozási szabályokat állapítson meg,"

Indokolás :

A bizottsági módosító javaslat nyelvhelyességi szempontból módosítja a törvényjavaslatot, illetve
a törvényjavaslat 1 . §-a (2) bekezdésének k) pontja tekintetében az érthetőbb, szakmailag is
helytálló megfogalmazás érdekében pontosítani kívánja a törvényjavaslat szövegét .

Budapest, 2006 . december 6.

Dr . Kökény Mihály
elnök
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