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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10977 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXI. törvénynek a
törvényjavaslat 112 . §-ával módosított 2/D . §-a az alábbiak szerint módosul :

„2/D . § (1) Az egészségügyi ellátási szerződés alapján ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató köteles vagyoni biztosítékot adni . A vagyoni biztosíték
módjáról és mértékéről az egészségügyi ellátási szerződésben kell megállapodni .

(2) Az egészségügyi szolgáltató a vagyoni biztosíték meglétét igazoló külön
szerződést az egészségügyi ellátási szerz ődés aláírását követő 30 napon belül adja át a
közszolgáltatásért felel ős szervnek. Ha az egészségügyi szolgáltató e kötelezettségét
nem teljesíti, az egészségügyi ellátási szerződés megszűnik.

(3) Vagyoni biztosíték lehet :
a) bankgarancia ,
b) az egészségügyi szolgáltató által hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten

kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét) .
Az egyes biztosítékformák külön-külön vagy együttesen is alkalmazhatók .

(4) A vagyoni biztosíték mértéke nem lehet kevesebb, mint az egészségügyi
szolgáltatónak a tárgyévet megelőző finanszírozási évben az egészségbiztosítási
finanszírozásból származó bevételének egynegyed része.
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(5) A (4) bekezdés szerinti mérték nem lehet kevesebb, mint a (6) bekezdé s
szerint megállapított mérték .

(6) A korábban egészségügyi közszolgáltatást nem nyújtó, új egészségügyi
szolgáltató esetén a vagyoni biztosíték legkisebb mértéke az azonos szakellátás t
nyújtó, hasonló területi ellátási kötelezettséggel rendelkez ő egészségügyi szolgáltatók
egészségbiztosítási finanszírozásából számított három havi átlagos bevétele . Az ennek
megállapításához szükséges adatot a közszolgáltatásért felel ős szerv megkeresésére az
egészségbiztosító közli . A vagyoni biztosíték mértékét – ha nem éri el a (4 )
bekezdésben meghatározott mértéket – az egészségügyi közszolgáltatás megkezdésé t
követő teljes finanszírozási év lezárultával, az azt követ ő hatodik hónap végén a felek
az egészségügyi ellátási szerződés módosításával az egészségbiztosítás i
finanszírozásból származó tényleges bevételnek megfelelően módosítják.

(7) A (4)–(6) bekezdés szerinti vagyoni biztosíték összegének megállapítására
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg .

([7]8) A vagyoni biztosíték meglétét az egészségügyi szolgáltató az
egészségügyi közszolgáltatásról készített éves beszámolója alkalmával igazolja .

([8]9) A vagyoni biztosíték a 2/G. §-ban meghatározott adósságállomány
rendezésére vagy az egészségügyi ellátási szerződés felmondása esetén használható
fel, ha az egészségügyi közszolgáltatás folyamatos fenntartása más módon nem
biztosítható .

([9] 10) Az egészségügyi szolgáltató a vagyoni biztosítékot legkorábban a z
egészségügyi ellátási szerződés megszűnését követő három hónap elteltével szüntetheti
meg, ha a szerződésből eredő kötelezettségeit teljesítette .

2 . A törvényjavaslat 118 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„118 . W Az Eftv. 16 . §-a (14) bekezdéséneki pontja helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg]

azoknak a szakmáknak a körét, amelyekre az e törvény szerinti járóbeteg -
szakellátási és fekv őbeteg-szakellátási kapacitásokra kiterjedően finanszírozás i
szerződést lehet kötni, ”

(2) Az Eftv. 16. e-ának (14) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki :

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meel

„i) a vagyoni biztosíték összegének megállapítására vonatkozó részletes
szabályokat .”
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Indokolás

A törvényjavaslat az újonnan bevezetendő vagyoni biztosíték mértékére ad csak
szabályt . Tekintettel arra, hogy az ellátási kötelezettség körében köthető ellátás i
szerződés és megállapodás keretében a vagyoni biztosíték szerepe kiemelked ő
jelentőségű , szükséges ezen szabályon túl — az egyértelmű jogalkalmazás érdekében —
a vagyoni biztosíték konkrét összege megállapításának részletes szabályait i s
megállapítani . Ez azért is lényeges, mert ezáltal lehet őség van arra, hogy a szolgáltató
egészségbiztosítási bevételének a számítás során figyelembe veendő elemei i s
meghatározhatók legyenek . Tekintettel arra, hogy az egészségbiztosítási finanszírozá s
részletes szabályai kormányrendeleti szinten vannak meghatározva, a változások
könnyebb követhetősége kedvéért a vagyoni biztosíték összegének meghatározása is
kormányrendeleti szinten javasolt .

Budapest, 2009 . november 25 .

Dr. Kökény Mihály
elnök
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