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Egészségügyi bizottság

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Egészségügyi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IX. 30 . )
OGY határozat 94 . ( 1) bekezdése és a 102 . (1) bekezdése alapján „ az egyes egészségügyi
tárgyú törvények módosításáról” szóló T/9065. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő új 28. §-sal egészül ki, egyidej ű leg a többi §-ok számozása
megfelelően módosul :

„	28 .

Az Ebtv. a következő 82/B. §-sal egészül ki :

„82/B. § Az irányított betegellátási rendszerben részt vett ellátásszervező (a továbbiakban e&
alkalmazásában :	 ellátásszervező ),	 amely	 az egyes egészségügyi	 tárgyú	 törvények
módosításáról szóló 2008 . évi CVI. törvény 75 . §-a szerinti záróelszámolást még nem
készített, köteles az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012 . évi. . .
törvény hatálybalépését, illetve — ha az későbbi — az irányított betegellátási rendszerre l
összefüggésben lévő per jogerős befejezését, vagy — ha a jogerős ítélet alapján az
egészségbiztosítónak fizetési kötelezettsége keletkezik az ellátásszervez ő részére — a jogerős
ítélet alapján az egészségbiztosító által folyósított pénzeszköz folyósítását követő 90 napon
belül az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008 . évi CVI . törvény 75 .
§-ának és a végrehajtásáról szóló rendeletnek a 2009 . január 1-jén hatályos szabályai szerint—
az ellátásszervező által dokumentált betegút-szervezési és -nyilvántartási adatok alapján—
záróelszámolást	 készítenie és az alapín elszámolási	 kötelezettségét	 teljesíteni	 az
egészségbiztosító részére. A záróelszámolás ellenőrzése tekintetében az egyes egészségügy i
tárgyú törvények módosításáról szóló 2008 . évi CVI. törvény 75. §-ának és a végrehajtásáról
szóló rendeletnek a 2009 . január 1-jén hatályos szabályait kell alkalmazni.”
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A közelmúltban több, az ellátásszervez ők által indított per zárult le jogerősen, melyek egy
részében a bíróság az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban : OEP) fizetési
kötelezettségét állapította meg. Tekintettel arra, hogy a pernyertes ellátásszervez ők egy része
záró elszámolási kötelezettségének önként nem tett eleget, így ezen szolgáltatók esetében az
elszámolási eljárás nem is indulhatott meg .

A záró elszámolási kötelezettség – a 2008 . évi CVI. törvény hatályba lépésével – ezen
ellátásszervezők vonatkozásában is megnyílt, a peres eljárások joger ős befejezéséig azonban
egy függő jogi helyzet keletkezett . E függő jogi helyzet a perek jogerős befejezésével
megszűnt .

Jelenleg is van olyan korábbi ellátásszervező , amely záró elszámolási kötelezettségét ne m
teljesítette, az OEP-pel perben áll (illetve akár új perek indítása sem zárható ki), így szükséges
a volt ellátásszervezők záró elszámolási kötelezettségének és az OEP ellenőrzés i
jogosultságának törvényi szintű rendezése. Erre tekintettel javasoljuk az Ebtv . kiegészítését .

Budapest, 2012 . év november 28 .
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