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2008. évi . . . törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII. törvény módosításáról

1 . §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a
továbbiakban: Ebtv.) az alábbi 21/B. §-sal egészül ki :

„21/B. § (1) A biztosított — külön jogszabályban foglaltak szerint — jogosult valamel y
egészségügyi szolgáltatás nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál történő
igénybevétele érdekében fizetett térítési díjhoz nyújtott támogatásra a szolgáltatás díjáró l
kiállított számla ellenében .

(2)Az (1) bekezdés alapján az egészségbiztosító által nyújtott támogatás annak a z
összegnek a 70 százaléka, amely az adott ellátásért finanszírozott egészségügyi szolgáltat ó
által a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható .

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a finanszírozot t
egészségügyi szolgáltatónál igénybevett nem finanszírozott ellátás vonatkozásában . ”

2.

Az Ebtv . 24 . §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) Az e fejezetben foglaltak szerint megállapított részleges térítési díjak az
egészségügyi szolgáltató bevételét képezik azzal, hogy a szolgáltató a finanszírozás i
szerződés alapján — a 23. b) pontja alapján fizetett részleges térítési díj kivételével — nem
számolhatja el a részleges térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatás részleges térítési díjja l
fedezett részét. A 23 . § b) pontja alapján fizetett részleges térítési díj az egészségügy i
szolgáltatót illeti meg, azzal, hogy annak kétharmadát a részleges térítési díj ellenében végzet t
ellátásban közreműködő személyek juttatására kell fordítani .”

3. §

Az Ebtv . 83 . §-a (2) bekezdésének o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :



[Felhatalmazást kap a Kormány]

„o) a részleges térítési díjak megállapítási módszerének, az egyes díjtételek képzéséné l
számításba vehető költségelemeknek, a díjak befizetésére és elszámolására vonatkoz ó
szabályoknak, valamint a térítési díjhoz nyújtott támogatás részletes szabályainak ”

[meghatározására.]

4. §

Ez a törvény 2008 . szeptember 1-jén lép hatályba .



Általános indokolás

Jelen törvényjavaslat a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII .
törvény (a továbbiakban : Ebtv.) módosításáról rendelkezik . A módosítás célja az
egészségügyi szolgáltatók közötti verseny növelése, ezáltal a szolgáltatások min őségének
javítása, valamint a biztosítottak szolgáltatók és orvosok közötti választási lehetőségének
növelése, és a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatók bevonása az egészségbiztosítás i
rendszerbe. A javaslat továbbá a hálapénz visszaszorítására irányul, amely ezálta l
hozzájárulhat a gazdaság kifehérítéséhez, és többletbevételt jelenthet az intézmény számára .

Részletes indokolás

§

A jelenlegi, a gyógyszerek (gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások) áráho z
nyújtott támogatási rendszerhez hasonlóan, amennyiben a biztosított valamely egészségügyi
szolgáltatást nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál vesz igénybe, az adott ellátásért a
külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható finanszírozás i
összegnek a 70%-át – számla ellenében – az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztá r
visszatéríti . Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatások általános díjtételeit jogszabályo k
rögzítik, gyakorlatilag az egészségügyi szolgáltatás árához nyújtott támogatás formájába n
megfogalmazott „finanszírozási” mód lehet őséget teremt a már befogadott, de nem OEP-pe l
nem szerződött egészségügyi szolgáltatóknál igénybevett ellátások piaci árához történ ő
hozzájárulásra . Ezt a rendszert a módosítás a finanszírozott egészségügyi szolgáltató esetében
is javasolja bevezetni, amennyiben nem finanszírozott szolgáltatást is nyújt . A javaslatban
foglalt szabályozás erősíti a versenyt a szolgáltatói körben, bővíti a biztosítottak választási
lehetőségeit, az árhoz nyújtott támogatás okán csökkentheti a nem finanszírozott
szolgáltatások árait . A számlaadási fegyelem erősítésével hozzájárul a gazdaság fehérítéséhez .
A javaslat a részletszabályok kidolgozására felhatalmazást ad a Kormány részére .

2.

Az Ebtv. hatályos 24 . §-ának (2) bekezdése szerint az orvosválasztás során fizetett részlege s
térítési díjból az egészségügyi szolgáltató a térítési díj ellenében végzett ellátásban
közreműködő személyeket a szabályzatában meghatározott módon külön juttatásba n
részesítheti. Az Ebtv. 25. §-ának (6) bekezdése szerint a biztosított által az orvosválasztásér t
fizetendő részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a 30 százaléka, ami az adot t
ellátásért a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható ,
azzal, hogy a biztosított által fizetendő összeg nem haladhatja meg a külön jogszabályba n
meghatározott összeget. Ez jelen állapot szerint – a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997 . (XII. 23 .) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Tr.) alapján 100 000 Ft.

Tekintettel arra, hogy a fent leírt rendszer többlet-bevételt nem juttat a szolgáltatóknak, a
módosító javaslat az alábbiakat célozza. A biztosított továbbra is annak az összegnek a 30



százalékát fizetné részleges térítési díjként, ami az adott ellátásért a külön jogszabályban
foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható, de a szolgáltatónak az adott ellátásér t
nem az ellátás díjának 70%-át, hanem 100%-át fizetné az OEP. A részleges térítési díj a
gyakorlatban azt a többletszolgáltatást fedezné, hogy megválasztható az orvos és a
szakdolgozó, aki a rendes munkaidején kívül is rendelkezésre áll, ezért javasolja a módosítá s
a szolgáltatónak a térítési díjból származó bevételének olyan megosztását, miszerint anna k
egyharmadát a szolgáltató, kétharmadát pedig a választott orvos kapja . Ez a többletbevéte l
érdekeltté teszi a szolgáltatót abban, hogy a ma is létez ő orvosválasztásnak intézményi szinten
érvényt szerezzen .

3 . §

Az 1 . §-ban foglaltakkal összefüggésben ad felhatalmazást a Kormánynak arra, hog y
rendeletben állapítsa meg a nem finanszírozott szolgáltatónál igénybe vett ellátás térítési
díjához történő támogatás nyújtásának részletes szabályait .

4 . §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz .

Budapest, 2008 . április 14 .

usztos Péter Horn Gábor
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Dr. Magyar Bálint

Dr. Sándor Klára
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Az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) Országgyűlési Határozat 85 . §-a

alapján, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslatot kívánom benyújtan i
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