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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2936 . számú törvényjavaslathoz a bizottság
a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat a következő 34-36. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további szakaszok
számozása értelemszerűen módosul :

Bizottsági módosító javaslat

„34. §

(1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 . évi CXXX11 . törvény (a
továbbiakban: Eftv .) 2. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép :

„Az ellátási terület a 4 . ~-ban foglaltak szerint, a külön jogszabályban meghatározottak
figyelembevételével kerül meghatározásra ."

(2) Az Efty. 2. ~-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5)Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója nem helyi önkormányzat, az
egészségügyi szolgáltató fenntartója az e tőrvény alapján a szolgáltató rendelkezésére bocsátott
szakellátási kapacitások és a 2006 . december 31-én érvényes finanszírozási szerződésben
meghatározott járóbetelt-szakellátási kapacitások tekintetében más	egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval
feladatátadási szerződést köthet.



35. §

AzEfty.akővetkező5/A.§-salegészül ki :

„5/A. § (1) A 4. § alapján meghatározott ellátási területet az érintett egészségügyi
szolgáltatók fenntartói (tulajdonosai) megállapodásukban módosíthatják a külön jogszabályban
foglaltak figyelembevételével. A megállapodást az azt aláíró fenntartók (tulajdonosok) az
aláírástól számított 5 napon belül kötelesek megküldeni az egészségügvi államigazgatási
szervnek és a miniszternek .

(2) Amennyiben a 4. § alapján meghatározott ellátási terület módosítása ellátási érdekből
szükséges, az egészségügyi államigazgatási szerv felhívja az érintett egészségügyi szolgáltatók
fenntartóit (tulajdonosait) az ellátási terület (1) bekezdésben foglaltak szerinti módosítására . Ha a
fenntartók (tulajdonosok) a felhívástól számított 30 napon belül nem állapodnak meg az ellátási
terület módosításáról, és a módosítás elmaradása az ellátás biztonságát súlyosan veszélyeztetné,
az egészségügyi államigazgatási szerv a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidő
lejártát követő 15 napon belül módosíthatja az ellátási területet .

f3) A települési önkormányzat ellátási érdekből kezdeményezheti az érintett
egészségügyi szolgáltató fenntartójánál (tulajdonosánál) az egészségügyi szolgáltató 4 . § alapján
megállapított ellátási területének (1) bekezdés szerinti módosítását . Amennyiben az egészségügyi
szolgáltató fenntartója (tulajdonosa) a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem állapodik
meg az ellátási terület módosításáról annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartójával
(tulajdonosával), akit a települési önkormányzat a kezdeményezésben megjelölt, az egészségügyi
államigazgatási szerv a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő 15
napon belül módosíthatja az ellátási területet, ha

a) a módosítás az érintett településen élők szakellátáshoz való hozzájutását javítja, és
b) a módosítással egyetért annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartója

(tulajdonosa), amelyik ellátási területe adott szakma tekintetében a módosítás következtében a
módosítást kezdeményező településre ki fog terjedni .

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv (2) és (3) bekezdés szerinti döntésére a 4 . §
(7) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell ."

36. §

Az Efty . 8. §-ának (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki :

fAz egészségbiztosító az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében -a külön
jogszabályban foglaltak szerint - finanszírozási szerződést köti



„g) a 2. $ (3) és (5) bekezdése alapján megvalósuló feladatátadás esetén aza)-b)és d)
pontban meghatározott egészségügyi szolgáltató helyett a feladatot átvállaló egészségügyi
szolgáltatóval,"

famennyiben az megfelel az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.]"

2. A törvényjavaslat eredeti 34 . §-ának (5) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki :

„q) az Eftv. 2. &-ának (4) bekezdésében az „az egészségügyi szakellátási felelősséget
átvállaló" szövegrész helyébe az „a feladatot átvállaló" szövegrész"

Indokolás :

A törvényjavaslatban foglalt módosításokkal összefüggésben indokolt egy további reform-
törvény, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 . évi CXXXIL törvény
kiegészítése annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgáltatók fenntartói megállapodásukkal
módosíthassák az egészségügyi miniszter által határozatban megállapított ellátási területet .
Azokban az esetekben, amikor az ellátási terület módosítása ellátási érdekből indokolt és az
érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartói nem tudnak megállapodni, az egészségügyi
miniszter határozatában megállapított ellátási területet jelen javaslat szerint az országos
tisztiföorvos módosíthatja. A módosítást kezdeményezheti az a település, amelyre az
egészségügyi szolgáltató ellátási területe kiterjed, azonban ebben az esetben a módosítás feltétele,
hogy azt a fogadó egészségügyi szolgáltató fenntartója jóváhagyja .

Budapest, 2007 . június 5 .

Dr . Kökény Mihály
elnök
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