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

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 124 . §-ának (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(9) 2010 . október 1-jén veszti hatályát az Ebtv . 31 . §-a (1) bekezdésének g)
pontja, valamint 31 . §-a (3) bekezdésének e) pontja[, valamint a 31. §-ának (8)
bekezdése] . ”

2. A törvényjavaslat 126 . §-ának (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„ . (1) Az Ebtv . 10—17. §-a szerinti egészségügyi szolgáltatásokra 2010 . december
31-ig — 2011 . január 1-jei hatálybalépéssel — az e törvényben foglaltaknak megfelel ő új
finanszírozási szerz ődést kell kötni. Az új finanszírozási szerződések [érvényessé
válásával] hatályának beálltával egyidejűleg a korábbi finanszírozási szerződések a
törvény erejénél fogva megszűnnek .

(2) Az Ebtv. 30 . (2) bekezdése alapján az e törvényben foglaltaknak
megfelelő új szerződéseket 2010. december 31-ig — 2011 . január 1-jei hatálybalépésse l
— kell megkötni a gyógyszer kiszolgáltatójával, gyógyászati segédeszköz
forgalmazójával, gyógyászati ellátás nyújtójával . Az új szerződések [érvényessé
válásával] hatályának beálltával egyidejűleg a korábbi szerződések a törvény erejéné l
fogva megszűnnek.”
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Indokolás

1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
módosításával összhangban, az ellátás biztonsága érdekében az új finanszírozás i
szerződések esetében is szükséges fenntartani azt a hatályos rendelkezést, mely szerint ,
ha az egészségügyi szolgáltató a köztartozásában bekövetkezett változásokat az
egészségbiztosítónak meghatározott időn belül nem jelenti be, illetve a lejárt
köztartozását meghatározott időn belül nem egyenlíti ki, akkor a finanszírozási
szerződését fel kell mondani .

2. Tekintettel arra, hogy az egyes szerz ődések esetében elválhat egymástól az
érvényesség és a hatályosság kezdő időpontja, szükséges a korábbi szerződés
megszűnését az érvényessé válás helyett a hatályosulás id őpontjához kötni annak
érdekében, hogy az adott szolgáltatónak folyamatosan legyen hatályos finanszírozás i
szerződése, illetve támogatás elszámolására jogosító szerződése .

Budapest, 2009 . november 25 .

Dr. Kökény Mihály
elnök
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