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Kövér László ú r
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960.

számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 3 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„3• §

(1) Az Ebtv. 30 . § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(3a) Az egészségbiztosító a (2) bekezdésben meghatározottakon túl szerz ődést köthet

gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történő javítására egészségügyi
szolgáltatónak nem minősülő gyártóval és gyógyászati segédeszköz javítását végző
szervezettel, amennyiben az megfelel a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározot t

feltételeknek . ”

(2LAz Ebtv. 30 . §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozási szerz ődés olyan egészségügyi szolgáltatóval

köthető , amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül.

(6) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató a
finanszírozott szolgáltatásai vonatkozásában csak olyan közreműködő egészségügyi
szolgáltatót vehet igénybe, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átláthat ó
szervezetnek minősül . ”

2. A törvényjavaslat kiegészül a következő új 5 . §-al, egyidejű leg a többi § számozása

megfelel ően módosul :

Érkezett :

országgyű lési képviselő



Az Ebtv. 32.§Cl)bekezdése a következő g) ponttal egészül ki :

(Anem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával az egészségbiztosító – külön
jogszabályban foglaltak szerint – gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatássa l
történő rendelésére jogosító szerződést köt, amennyiben az orvos)

„g) tekintetében a szerződéskötést jogszabály nem zárja ki . ”

3 . A törvényjavaslat 12. §-a az alábbiak szerint módosul :

„12. §

(1) Az Ebtv. 83 . §-a a következő (2c)[ és ]_(2[d]) bekezdéssel egészül ki :

„(2c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az alapellátási vállalkozás körében betegellátást
szolgáló eszközök beszerzéséhez nyújtható támogatás feltételeit és részletes szabályait ,
valamint a támogatásra jogosult alapellátási vállalkozások körét rendeletben meghatározza .

(2d) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a finanszírozási szerz ődés részét képező , a nemzet i
vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek min ősülésrő l szóló nyilatkozat
kötelező tartalmi elemeit rendeletben meghatározza .

(2e)Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg azoknak az eseteknek a
körét, amikor nem köthető a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával
gyógyszer,	 illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosító
szerződés.'

Indokolás

Annak érdekében, hogy a beteg lakóhelye és a szervizelést igényl ő termék jelleg e
szempontjából leginkább megfelelő szolgáltató végezhessen javítást, lehet ővé kell tenni, hogy
az egészségbiztosító nem egészségügyi szolgáltatónak minősülő gyártóval és egyéb, e
feladatra alkalmas szervezettel is szerz ődést köthessen e tevékenységre .

Az ország területe járóbeteg-szakellátás szempontjából lefedett finanszírozott szolgáltatókkal .
A nem finanszírozott szolgáltatók (például mozgó szakorvosi szolgálatok) mindez t
kiegészítik . E szolgáltatók azonban egyes esetekben indokolatlan keresletet generálnak, ezér t
indokolt lehetővé tenni, hogy rendeleti szinten szabályozásra kerülhessen azoknak a z
eseteknek a köre, amikor a nem finanszírozott szolgáltató orvosával nem köteles a z
egészségbiztosító vényírási szerz ődést kötni . Mindez nem korlátozza a beteg eszközhöz ,
gyógyszerhez jutását, hiszen a valóban rászoruló beteg a finanszírozott szolgáltatónál
hozzájuthat a számára szükséges eszközhöz, gyógyszerhez .

Budapest, 2012. május 15 .
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