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Országgyű lés Egészségügyi Bizottsága

T/10240/	 .

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László úrnak,
az Országgy ű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Egészségügyi Bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994. (IX. 30. )
OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (I) bekezdése alapján az egészségügyet érintő
egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos módosításáról
szóló T/10240. számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 1 . és 2. §-a a következők szerint módosul:

»1 • §

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységr ő l szóló 1991 . évi XI . törvény 13/A . §
(2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

(Egészségügyi bírság kiszabásának van helye abban az esetben is, ha az egészségügyi
államigazgatási szerv egészségügyi és gyógyszerészeti igazgatási hatáskörében eljárva
megállapítja, hogy)

„e) az egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szerv nem teljesíti az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 . évi CXXXII . törvény 2. § (7) és (8) bekezdésében
meghatározott bejelentési kötelezettségét .”

2 .

Az egészségügyr ől szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban : Eütv.) 141 . §-a a
következő (4) bekezdéssel egészül ki :
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„(4) Az állam felel őssége körében az egészségügyi szakellátások tekintetében az álla m
kötelezettségét képezi
a) a fekvőbeteg-szakellátás és a járóbeteg-szakellátás feltételrendszerének meghatározása ,
b) az egészségügyi szakellátási felel őssége alapján a fekvőbeteg-szakellátásról és a járóbeteg-
szakellátásról való – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérő l szóló törvényben foglaltak
szerinti – gondoskodás ,
c) az egészségügyi szakellátási kötelezettsége részeként a 152 . § (3) bekezdése szerint i
egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség alapján és a nem állami, illetve
nem önkormányzati tulajdonban lév ő egészségügyi szolgáltatónak az egészségügy i
ellátórendszer fejlesztésérő l szóló törvényben meghatározott egészségügyi szakellátás i
feladata alapján el nem látott fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásána k
biztosítása . ”

2. A törvényjavaslat 3. § (I) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az Eütv. 152 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetés i
kötelezettségének részeként gondoskodik
a) a tulajdonában[ és],	 illetve fenntartásában lévő , közfinanszírozott egészségügyi szakellátás t
nyújtó egészségügyi szolgáltató m űködtetéséről ,
b) a 2013 . április [15-én]28-án tulajdonában, 	 illetve fenntartásában lévő egészségügyi
szolgáltató számára – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér ő l szóló törvény alapján –
megállapított közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról ,
c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló
vagyonhoz kapcsolódó – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján a
helyi önkormányzat rendelkezési joga alá tartozó szakellátási kapacitással 	 ellátandó
jmegállapított] – közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról . ”

3 . A törvényjavaslat 5-8 . §-a a következők szerint módosul :

»5• §

Az Eütv . VII . Fejezet 2 . címe a következő alcímmel egészül ki :

„Az egészségügyi intézmények feletti tulajdonosi joggyakorlá s

156/A. § (1) A [honvédelemért felel ős miniszter által vezetett minisztériu m
vagyonkezelésében lév ő, egészségügyi feladatellátást szolgáló állami vagyon kivételéve l
a] Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban :
GYEMSZI) gyakorolj a
a) a részben vagy egészben állami tulajdonban lév ő 	 és az egészségügyért felel ős miniszter
irányítása alatt álló egészségügyi [intézmény] szolgáltató ,
b) az a) pont szerinti egészségügyi [intézmény] szolgáltató beszerzései és beruházásai
eredményeként [létrejöv ő]létrejött állami vagyon, és
c) az a) ésb) pontban foglaltakon túl az állami egészségügyi feladatellátást szolgáló állami
tulajdonban lévő – más szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt nem álló ---egyéb vagyon

U0002/001 10002/001 1
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(ideértve azt a vagyont is, amelynek korábbi egészségügyi funkciósa megváltozott és egyéb
közfeladat ellátására nem kerül hasznosításra)
tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét .

(2) [Az (1) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorló] A GYEMSZI intézkedései során az
államháztartásról szóló törvény, a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szól ó
törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint a Nemzeti Földalapról szóló törvény ésa
végrehajtási rendelete [rendelkezései] szerint jár el azzal, hogy önállóan jogosult a
tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyontárgy elidegenítésére, vagyonkezelésbe adására ,
illetve egyéb módon történ ő hasznosítására ."

6. §

Az Eütv. a következő 244/E. §-sal egészül ki:

„244/E. A 2013 . április [14-én] 28-án hatályos 244/D. § (5) bekezdés alapján meghozot t
döntések — a 244/D . § hatályon kívül helyezésére tekintettel — nem kerülnek alkalmazásra és a
döntési kötelezettség teljesítésének elmulasztása jogkövetkezményekkel nem jár .”

7. §

W Hatályát veszti az Eütv.
a) 141 . § (3) bekezdés 1) pontja,
b) 244/D. §-a .

(2) Az Eütv . 3 . § w) pont wa) alpontjában a „felügyeleti szervként” szövegrész helyébe a z
„irányító szervként” szöveg lép."

3. Az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. éviXCV törvény módosítása

8. §

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályoz ó
törvények módosításáról szóló 2005 . évi XCV. törvény 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel
egészül ki :

„(6a) Ha a gyógyszerek vagy azok kiindulási anyagaként felhasznált hatóanyagok é s
segédanyagok gyártóhelyeinek vagy a gyógyszer-nagykereskedők létesítményeinek helyszíni
ellenőrzése során, mintavétel[,] vagy ellenőrzés tárgyával kapcsolatos dokumentumok
megvizsgálása eredményeként megállapítást nyer, hogy az ellen őrzött szerv nem tartja be a
jogszabályi el őírásokat, a helyes gyártási gyakorlat vagy a helyes forgalmazási gyakorla t
uniós jogi aktusokban elő írt elveit és iránymutatásait, a szükséges intézkedések megtétele
mellett a megállapításokat a gyógyszerészeti államigazgatási szerv megküldi az Európai
Gyógyszerügynökségnek . ”

4. A törvényjavaslat 11 . §-ának az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér ő l szóló 2006. évi
CXXXII . törvény 1/A. § (1) bekezdését megállapító része a következ ők szerint módosul :
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„(1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervek közül
a) a helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézménym űködtetési kötelezettségét ,
b) az állam az egészségügyi szakellátási kötelezettségét ,
c) az a) és a b) pont alá nem tartozó szerv az egészségügyi szakellátási feladatá t
a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kapacitás-nyilvántartásban meghatározot t
kapacitások mértékének és szakmai összetételének megfelel ően a nyilvántartásban szereplő
ellátási területen, a 3 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig a 2013 . április 1[—]jén
lekötött kapacitások mértékének és szakmai összetételének megfelel ően teljesíti . ”

5. A törvényjavaslat 11 . §-ának az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérő l szóló 2006. év i
CXXXII . törvény 1/A. § (4) bekezdését megállapító része a következők szerint módosul :

„(4) A (2) bekezdés szerinti esetben az önkormányzat biztosítja azegészségügyi szakellátás i
intézményműködtetési kötelezettsége keretében ellátandó egészségügvi szakellátási felada t
teljesítését szolgálója tulajdonában állá] vagyonának	 az ingyenes használatát a feladat
ellátását a (2) bekezdésben meghatározott id ő tartam alatt végző szolgáltató részére, ha azt az
egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli, A vagyon ingyenes használatba adása abban a z
esetben rendelhető el, ha az egészségügyi szakellátás folyamatos hozzáférésének biztosítás a
másképpen nem oldható meg .

6. A törvényjavaslat 11 . §-ának az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér ől szóló 2006. évi
CXXXII . törvény 1/E . § (1) bekezdését megállapító része a következők szerint módosul :

„(1) A helyi önkormányzat helyébe — az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel — az átvet t
intézménnyel, illetve vagyonnal, és az átvett feladattal kapcsolatos jogviszonyok tekintetébe n
— az átvétel időpontjában — általános és egyetemes jogutódként az állam lép .”

7. A törvényjavaslat 11 . §-ának az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006, év i
CXXXII. törvény 1/1 . § (1) bekezdését megállapító része a következ ők szerint módosul :

„(1) Ha az átvett feladatot ellátó helyi önkormányzati egészségügyi intézmény az átvet t
feladaton túl más egészségügyi vagy egyéb közfeladatot is ellát, a vagyonnak és a felmerül ő
költségeknek az állam által átvett feladat és az egészségügyi intézmény által ellátott egyéb
egészségügyi vagy más közfeladatnak megfelel ő megosztásáról a Konnány által kijelölt szer v
és az érintett vagyontárgyat tulajdonló helyi önkormányzat a szakellátási feladat állam által i
átvételét követőn 30 napon belül megállapodik . A megállapodást a Kormány rendelet e
szerinti átadás-átvétel során figyelembe kell venni . ”

8. A törvényjavaslat 11 . §-ának az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII . törvény 1/I . (6) bekezdését megállapító része a következők szerint módosul :

„(6) A helyi önkormányzat a feladat átvételének id őpontját követően csak a Kormány által
kijelölt szerv jóváhagyásáva l
a) idegenítheti el, terhelheti meg az átvett feladathoz kapcsolódó vagyonelemeket ,
b) csökkentheti az átvett feladat ellátásában [résztvevő] részt vevő gazdasági társaságok
törzs-, illetve alaptőkéjét.”
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9. A törvényjavaslat 13 . §-a a következők szerint módosul :

„13. §

Az Eftv . 2 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„2. § (1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az egészségügyi szakellátási
kötelezettségének, illetve az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési
kötelezettségének vagy az egészségügyi szakellátási feladatának, valamint az állam a (2)
bekezdés szerinti ideiglenes feladatának (a továbbiakban együtt : ellátási kötelezettség)
teljesítése érdekében
a) más egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szervvel vagy más fenntartóval az ellátás i
kötelezettség teljesítésérő l megállapodást, vagy
b) egészségügyi ellátási szerződés t
köthet .

(2) A megállapodás vagy az egészségügyi ellátási szerződés megkötése az egészségügyi
közszolgáltatásért felel ős szerv 1/A. § (1) bekezdés szerinti ellátási kötelezettségét é s
felelősségét – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem érinti . A megállapodás,
illetve az egészségügyi ellátási szerződés megsz űnése esetén az egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szerv a szerződés tárgyát képező feladat – saját fenntartásában lévő
szolgáltatójával vagy az (1} bekezdésben meghatározott módon történ ő – ellátásáról
haladéktalanul köteles gondoskodni .

(3) Az {1) bekezdés szerinti megállapodás, illetve egészségügyi ellátási szerződés fennállása
esetén a megállapodás, illetve az egészségügyi ellátási szerz ődés tárgyát képező feladat
ellátásához ideiglenesen átadott – a 2/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – szakellátás i
kapacitás tekintetében a szakellátási kapacitás feletti rendelkezési jog az egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szervet illeti meg .

(4) Ha az 1/A. (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügyi közszolgáltatatásért felel ős szerv
másik egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szervvel köt megállapodást, a megállapodá s
tárgyát képező feladat tekintetében az 1/A . § (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügy i
közszolgáltatásért felel ős szerv felelőssége megszűnik és a másik egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szerv felelősségének részévé válik .

(5) Az egészségügyi ellátási szerződést az egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szerv köti a
feladat ellátását vállaló, nem a saját fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügy i
szolgáltatóval .

(6) Az egészségügyi ellátási szerződés érvényességéhez szükséges
a) a feladat ellátását vállaló egészségügyi szolgáltató fenntartójának hozzájárulása,
b) az ellátási szerződés tárgyát képező feladatot az egészségügyi ellátási szerződés
megkötéséig ellátó egészségügyi szolgáltató tulajdonosának hozzájárulása, ha a szerződés
nem tartalmazza a 2/A . § (2) bekezdés k) pontja szerinti nyilatkozatot ,
c) az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség körébe tartozó feladat
tekintetében a Kormány által kijelölt szerv jóváhagyása, ha [az (1) bekezdés szerinti
megállapodást, illetve egészségügyi ellátási] a szerződést egészségügyi szakellátási
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intézményműködtetési kötelezettséggel rendelkező egészségügyi közszolgáltatásért felelős
szerv köti .

(7) Az egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szerv az (1) bekezdés a) pontja szerint i
megállapodás, illetve az (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi ellátási szerződés
megkötésétő l számított 15 napon belül bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek a
megállapodás, illetve a szerződés
a) megkötésének tényét és időpontját,
b) tárgyát képező szakellátási feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatót és fenntartóját ,
c) érvényességének idejét, és
d) tárgyát képező szakellátást és az ahhoz kapcsolódóan ideiglenesen átadott kapacitásokat.

(8) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az (1) bekezdés a) pontja szerint i
megállapodás, illetve az (1) bekezdés b) pontfa szerinti egészségügyi ellátási szerz ődés
megszűnésének tényét legkésőbb a megszűnés várható időpontját megelőző 15. napig, a 2/E .
§(2)vagy (5) bekezdése alapján történő felmondás esetében pedig a felmondássa l
egyidejű leg bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek .

((8]9) A (7) illetve a (8)bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség nem teljesítése esetén — az
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrő l szóló törvényben meghatározottak szerinti
— egészségügyi bírság kiszabásának van helye .

([9]10) Az az egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szerv vagy más fenntartó, aki az (1 )
bekezdés a) pontja szerinti megállapodás alapján ellátási kötelezettséget teljesít, ugyanarra a z
ellátási kötelezettségre további megállapodást vagy egészségügyi ellátási szerz ődést nem
köthet .

(1[0]1) Ha egészségügyi szolgáltatónál megállapodással, illetve egészségügyi ellátási
szerződéssel érintett feladathoz kapcsolódva jön létre, illetve kerül befogadásra e törvén y
alapján kapacitás, az — figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra — a szakellátási feladato t
átadó egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv ellátási kötelezettségébe tartozó feladato k
ellátására szolgál .'

10. A törvényjavaslat 16 . §-a a következők szerint módosul :

„16 .

Az Eftv. az e törvény hatálybalépésekor hatályos 4 . és 4/A . §-át magába foglaló módon a
következ ő alcímnek megfelelő címmel egészül ki :

„S. A [kapacitás-felosztás] kapacitásfeloszlás módosítása”

11 . A törvényjavaslat 18 . §-a a következők szerint módosul :

„18 . §

Az Eftv . az e törvény hatálybalépésekor hatályos 5/A . és 5/B . §-át,	 valamint a 6 . §-átmagába
foglaló módon a következő alcímnek megfelelő címmel egészül ki :
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„7. Az ellátási területek megállapítása és módosítása'

12. A törvényjavaslat 21 . §-a a következők szerint módosul :

„21 .

Az Eftv. e törvénnyel megállapított 8 . A kapacitások átcsoportosításának és módosításának
szabályai alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki :

„7/A. § Ha az adott kapacitás a 2 . § ([3]1) bekezdése alapján kötött és érvényes szerződés
vagy megállapodás tárgyát képezi, az egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szerv az 1 . § (2)
bekezdés r) pontjában meghatározott eljárások megindításáról előzetesen tájékoztatja a
szerződés vagy megállapodás alapján a kapacitást használó egészségügyi szolgáltatót és
fenntartóját . Az 1 . § (2) bekezdés r) pontjában meghatározott eljárást az egészségügyi
közszolgáltatásért felel ős szerv – a másként el nem hárítható ellátási érdek esetének
kivételével – csak a tájékoztatást követő negyedik hónap első napján indíthatja meg azzal ,
hogy ebben az esetben a szerződés és a megállapodás felmondási ideje – a 2/E. (1 }
bekezdésében foglaltaktól eltérően – 3 hónap. Ha az 1 . § (2) bekezdés r) pontjában
meghatározott eljárás megindítása másként el nem hárítható ellátási érdek miatt szükséges, a
szerződés, illetve a megállapodás felmondására a 2/E . § (2) és (3) bekezdését kel l
alkalmazni .”

13 . A törvényjavaslat 23 . és 24. §-a a következők szerint módosul :

„23. §

Az Eftv. az e törvény hatálybalépésekor hatályos 10 . §-át magába foglaló módon a következő
alcímnek megfelelő címmel egészül ki :

„10. A váratlan esemény miatt szükséges rendkívüli [kapacitás bevonás] kanacitásbevonás ”

24 .

Az Eftv. az e törvény hatálybalépésekor hatályos 11 . §-át magába foglaló módon a következ ő
alcímnek megfelelő címmel egészül ki :

„II. Előzetes többletkapacitás-befogadás” "

14. A törvényjavaslat 26 . és 27 . §-a a következők szerint módosul :

„26. §

Az Eftv. az e törvény hatálybalépésekor hatályos 14-16, §-át magába foglaló módon a
következő alcímnek megfelelő címmel egészül ki :
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„13. Záró rendelkezések”

27.

(I) Az Eftv . 14 . §-a a következő (14) és (15) bekezdéssel egészül ki :

„(14) Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősségge l
kapcsolatos módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.)
megállapított 5/A. § (8) bekezdés e) pontja szerinti adatokat a 2013 . május l[--],jén érvényes
szerződések, illetve megállapodások tekintetében az azok alapján feladatot átad ó
egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szerv 2013. május I . és 2013 . július 15. között
megküldi a kapacitás-nyilvántartást vezető egészségügyi államigazgatási szerv részére . A
beérkezett és a rendelkezésére álló adatok alapján a kapacitás-nyilvántartást vezető szerv
2013. augusztus 31 [—]zéig módosítja a kapacitás-nyilvántartást az 5/A . § (8) bekezdése
alapján azzal, hogy eltérő adat hiányában egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervként
annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartóját kell megnevezni, amelyik szolgáltatóho z
az adott kapacitás a kapacitás-nyilvántartás szerint 2013 . augusztus 31-én tartozik . A
kapacitás-nyilvántartásnak 2013 . szeptember 1 [—]_ jétől kell megfelelnie a Módtv. álta l
megállapított 5/A. § (8) bekezdésének . 2013,	 szeptember 1-jétől a kapacitás feletti
rendelkezési jog a kapacitás-nyilvántartásban az adott kapacitás tekintetében egészségügy i
közszolgáltatásért felelős szervként megnevezett szervet illeti meg .

(15) A 2013 . április [15-én]28-án hatályos — a 2 . § ([3]1) bekezdése szerinti —
megállapodásoknak és egészségügyi ellátási szerződésnek 2014 . január 1-jétől kell
megfelelnie az e törvényben meghatározott feltételeknek. Ennek érdekében a
megállapodással, illetve a szerződéssel feladatot átadó egészségügyi közszolgáltatásért felelős
szerv 2013 . november 1 [—] jéig felülvizsgálja a megállapodást, illetve a szerz ődést és
kezdeményezi annak a szükség szerinti módosítását, illetve az új szerződés, illetve
megállapodás megkötését . ”

15. A törvényjavaslat 28 . §-a a következők szerint módosul :

„28. §

(1) Az Eftv. 16 . §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki :

„(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) állapítsa meg az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség, illetvea
nem állami és önkormányzati szolgáltató részére megállapított szakellátási feladat ne m
teljesítése esetén az állam általi ideiglenes feladatellátás feltételeit és eljárási szabályait ,
[a]) állapítsa meg az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség részét
képező szakellátási feladat állami szakellátási kötelezettség részévé válásának esetére a
feladat és a hozzá kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő vagyon állam általi átvételének
feltételeit és eljárási szabályait,
[b]c) állapítsa meg az egészségügyi szakellátási intézménym űködtetési kötelezettség részét
képező szakellátási feladat állami szakellátási kötelezettség részévé válásának esetére a
feladat és a hozzá kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő vagyon állam általi átvétel e
során készítendő jegyzőkönyvre vonatkozó tartalmi és formai követelményeket,
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[c]d) jelölje ki az [egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség részé t
képező szakellátási feladat állami szakellátási kötelezettség részévé válásának esetére a
feladat és a hozzá kapcsolódó helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon állam általi
átvétele során, valamint az átvételt követ ően] 1/A-1/I . §-ok szerinti eljárásokban az állam
nevében eljárni jogosult szervet ."

16. A törvényjavaslat 29 . §-a a következők szerint módosul :

„29 . §

Az Eftv .
a) 1 . § (2) bekezdés n) pontjában az „az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban”
szövegrész helyébe az „az s) pont szerinti kapacitás-nyilvántartásban” szöveg,
b) 2/H. § (1) bekezdésében a „2/A. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „2 . § (6 )
bekezdés c) pontjában, a 2/A.	 (1) bekezdésében” szöveg,
[b]) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban ”
szövegrészek helyébe az „a kapacitás-nyilvántartásban” szöveg ,
[c]d) 5/A. § (7) bekezdésében a „nyilvántartást vezet” szövegrész helyébe a „kapacitás-
nyilvántartást vezet” szöveg,
[d]e) 5/A. § (7) bekezdésében a „nyilvántartásba” szövegrészek helyébe a „kapacitás -
nyilvántartásba” szöveg
leli) 5/A . § (7a) bekezdésében az „a (7) bekezdés szerinti nyilvántartáson” szövegrész helyéb e
az „a kapacitás-nyilvántartásban” szöveg ,
[f]g) 5/A. § (8) bekezdésében az „A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás” szövegrész helyéb e
az „A kapacitás-nyilvántartás” szöveg,
[g]J 5/B. (í) és (2) bekezdésében az „Az 5/A . (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban ”
szövegrész helyébe az „A kapacitás-nyilvántartásban” szöveg ,
[k]i) 14 . § (5) bekezdésében az „az 5/A . § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban” szövegrész
helyébe az „a kapacitás-nyilvántartásban” szöveg,
j) 14. § (5) bekezdésében a „2013 . június 30-áig” szövegrész helyébe a „2014. december 31 -
éig” szöveg

lép . "

17 . A törvényjavaslat 34 . §-a a következők szerint módosul :

„34• §

A települési önkonnányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII . törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 5. § (la) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a
következő (lb) bekezdéssel egészül ki :

„(i a) Ha az (1) bekezdés szerinti szerződések megszűnése miatt szükséges, az egészségügyi
államigazgatási szerv az érintett szakellátási kapacitások és ellátási területek mási k
fekvőbeteg[ ]-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz (a továbbiakban : kijelölt szolgáltató) történő
átcsoportosításáról, illetve módosításáról rendelkezik azzal, hogy a szerz ődés megszűnése
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miatt indult bírósági eljárásra tekintettel nem függeszthető fel az átcsoportosítás, illetve a
módosítás tárgyában indult hatósági eljárás .

(lb) Az (la) bekezdésben meghatározott átcsoportosítás esetén a kijelölt szolgáltatót a z
egészségügyért felelős miniszter határozza meg."

18. A törvényjavaslat a következ ő új 38 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a többi százasozása
megfelelően módosul :

„38.zZ

Hatályát veszti a Ttv . 13 . § (1)-(3) bekezdése . "

19. A törvényjavaslat eredeti 38 . §-a a következők szerint módosul :

„38 . §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3)bekezdésben foglalt kivétellel – 2013 . április [15-én]29-én lép
hatályba .

(2) A 41 . 2013. április [16-án]30-án lép hatályba.

(3) Az 1 . § 2013 . szeptember 1-jén lép hatályba.”
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INDOKOLÁS

A módosító javaslat több pontosító rendelkezést tartalmaz az egészségügyet érint ő egyes
törvényeknek a szakellátási felel ősséggel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslathoz .

A módosító javaslat egyik lényeges eleme, hogy az egészségügyi ellátást biztosító
intézmények feletti tulajdonosi joggyakorlás esetében egyértelm űvé teszi, hogy ez a jogkör
csak az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló intézményekre vonatkozik, é s
ezáltal nem terjed ki a hatálya a honvédelmi-, illetve a belügyminiszter irányítása alatt áll ó
egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekre. Ez a szabályozás a fenntartói jogo k
gyakorlásával összefüggő hatásköri szabály analógiájára rendezi a tulajdonosi joggyakorlásra
vonatkozó általános rendelkezést .

Tekintettel a törvényjavaslat várható elfogadásának id őpontjára a módosító javaslat április 28 -
i állapotot veszi figyelembe egyrészt a megtett nyilatkozatok, másrészt a szakellátási
feladatok körére vonatkozó referencia id őpont, harmadrészt pedig az egészségügyi ellátás i
szerződések, illetve megállapodások hatályának időpontja tekintetében .

A módosító javaslat – összhangban az egészségügyrő l szóló törvényben meghatározot t
intézményműködtetési fogalommal -- pontosítja, hogy amennyiben a szakellátási feladat nem
teljesítése bekövetkezik, az átmeneti időszak alatt a feladat ellátásáról gondoskodó államot ,
illetve szolgáltatót a feladatot nem teljesítő önkormányzatnak csak a szakellátási felada t
ellátását szolgáló vagyona tekintetében illetheti meg az ingyenes használat joga .

A módosító javaslat rendezi továbbá az egészségügyi ellátási szerz ődés, illetve a
megállapodás bejelentésének kötelezettsége körében, hogy azok megszűnésének ténye is a
bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozik, annak érdekében, hogy a kapacitás -
nyilvántartásban egyértelműen követhet ő legyen, hogy mely időpontban mely szerv a
közszolgáltatásért felel ős szerv, és ha annak személyében esetleg változás következik be a
szerződés, illetve megállapodás megszűnése miatt, ez a tény a nyilvántartásban is átvezetésre
kerüljön .

A módosító javaslat továbbá egyértelművé teszi, hogy 2013 . szeptember 1-jét ől a kapacitás
feletti rendelkezési jog a kapacitás-nyilvántartásban az adott kapacitás tekintetébe n
egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szervként megnevezett szervet illeti meg.

A módosító javaslat továbbá kodifikációs és nyelvhelyességi jelleg ű pontosításokat tartalmaz .

Budapest, 2013 . március 20 .
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