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Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban:
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az egészségügyet érint ő egyes törvényeknek az
egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos módosításáról szóló, T/10240/12.
számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10240/13. számú
zárószavazás elő tti módosító javaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Eütv .:

	

az egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV. törvény
Eftv. :

	

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér ő l szóló 2006 . évi CXXXII. törvény
NFA tv. : a Nemzeti Földalapról szóló 2012 . évi LXXXVII . törvény

Az egységes javaslat 39. §-a az Alaptörvény 38 . cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül, ezért az elfogadásához a jelen lév ő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges .



	

1 .

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 10. §-ának – az Eüty. 156/A. §-át
érintően – az elhagyását javasolja :

10. § [Az Eüty. VII. Fejezet 2. címe a következő alcímmel egészül ki:

„Az egészségügyi intézmények feletti tulajdonosi joggyakorlá s

156/A. § (1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztés i
Intézet (a továbbiakban : GYEMSZI) gyakorolja

a) a részben vagy egészben állami tulajdonban lévő és az egészségügyért felel ős
miniszter irányítása alatt álló egészségügyi szolgáltató ,

b) az a) pont szerinti egészségügyi szolgáltató beszerzései és beruházásai
eredményeként létrejött állami vagyon, és

c) az a) és b) pontban foglaltakon túl az állami egészségügyi feladatellátás t
szolgáló állami tulajdonban lévő – más szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt nem
álló – egyéb vagyon (ideértve azt a vagyont is, amelynek korábbi egészségügyi funkciój a
megváltozott és egyéb közfeladat ellátására nem kerül hasznosításra )

tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét .

(2) A GYEMSZI intézkedései során az államháztartásról szóló törvény, a nemzeti
vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény és annak végrehajtás i
rendeletei, valamint a Nemzeti Földalapról szóló törvény és a végrehajtási rendelet e
szerint jár el azzal, hogy önállóan jogosult a tulajdonosi joggyakorlásába tartoz ó
vagyontárgy elidegenítésére, vagyonkezelésbe adására, illetve egyéb módon történ ő
hasznosítására.”]

Indokolás : Lásd a T/10240/13/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

	

2.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 19. §-ában az Eftv. 1/A. §-ának a
következő módosítását javasolja :

19. § Az Eftv . a következő alcímmel egészül ki :

„1/A. § (1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szervek közü l

a) a helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézménym űködtetés i
kötelezettségét ,

b) az állam az egészségügyi szakellátási kötelezettségét ,

c) az a) és a b) pont alá nem tartozó szerv az egészségügyi szakellátási feladatát



a 3 . § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kapacitás-nyilvántartásban
meghatározott kapacitások mértékének és szakmai összetételének megfelel ően a
nyilvántartásban szereplő ellátási területen, a 3 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedi g
a 2013. április [1-jén]28-án lekötött kapacitások mértékének és szakmai összetételének
megfelelően teljesíti .

(2) Ha az (1) bekezdés a) vagy c) pontja alá tartozó szerv az egészségügyi szakellátás i
intézményműködtetési kötelezettségét, illetve az egészségügyi szakellátási feladatát ne m
teljesíti, ideiglenesen az állam – a (3)-(10) bekezdésben ésaz e törvény végrehajtásáról szóló
rendeletben foglaltak szerint – gondoskodik az egészségügyi szakellátási felelőssége alapján
az adott szakellátási feladat ellátásáról .

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben

a) az egészségügyi szakellátási intézménym űködtetési kötelezettség nem teljesítését a
kötelezett helyi önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi
CLXXXIX. törvény szerinti döntésén alapuló nyilatkozattal ,

b) az egészségügyi szakellátási feladat nem teljesítését az (1) bekezdés c) pontj a
szerinti egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szerv nevében a nyilatkozattételre jogosul t
személy

jelentheti be az egészségügyi államigazgatási szervnél, azzal, hogy a bejelentésben a z
egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség, illetve a szakellátási feladat
nem teljesítésének okát meg kell nevezni .

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi államigazgatási szerv a folyamato s
ellátás biztosítása érdekében határozatta l

a) felhívja az (1) bekezdésa)vagy c) pontja alá tartozó szervet, hogy gondoskodjona
tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatónál a jogszabályban el ő írt
működési feltételeknek legkés őbb a (11) bekezdésben meghatározott időponttól történő
biztosításáról, ha a (3) bekezdés szerinti bejelentés az egészségügyi szolgáltatás végzéséne k
feltételeként az egészségügyért felelős miniszter rendeletében előírt tárgyi, illetve személyi
feltételek hiányán alapul, vagy

b) kijelöli azt az egészségügyi szolgáltatót, amely ideiglenesen részben vagy egészbe n
ellátja a tárgybeli szakellátási feladatokat, vag y

c) elrendeli, hogy a feladatot részben vagy egészben az átmeneti időszak alatt is az
önkormányzat tulajdonában,illetve fenntartásában lév ő egészségügyi szolgáltató lássa el, ha
az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség részét képező szakellátási
feladatot ez az egészségügyi szolgáltató végezte a (3) bekezdés szerinti bejelentés el őtt is,

azzal, hogy az a)-cLpontban meghatározott egyes intézkedések egvidei űleg együtt is
alkalmazhatóak.

(5) A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi államigazgatási szerv a folyamato s
ellátás biztosítása érdekében a (4) bekezdés szerinti intézkedések mellett határozattal



elrendelheti az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségét nem teljesít ő
önkormányzat tulajdonában lévő , az intézményműködtetési kötelezettség részét képező
szakellátási feladathoz használt vagyonelemeknek a (4) bekezdés b),illetve c) pontja szerinti
szolgáltató számára történő ingyenes használatba adását.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben több egészsé ügyi szolgáltató is
kijelölhető . Az egészségbiztosító az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletbe n
foglaltak szerint a kijelölés időtartamára határozott idej ű finanszírozási szerződést köta
ki'elölt szoláltatókkal illetve módosít'a a kijelölt szoláltatók hatál os finanszírozás i
szerződését az átmeneti időszak alatt általuk ellátandó feladatra tekintettel . A kijelölt
szolgáltatók által az átmeneti id őszak alatt végzett feladat finanszírozására vonatkoz ó
szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg .

(7) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben ideiglenesen

a) az egészségügyi szolgáltató feletti – az Eütv.-ben meghatározott – szakmai
fenntartói jogköröket a Kormány által kijelölt szerv ,

b) az egészségügyi szolgáltató feletti fenntartói jogkörök közül az a) pont alá nem
tartozókat az egészségügyi szolgáltató	 fenntartója a Kormány által kijelölt 	 szerv
egyetértésével

gyakorolja.

(8) Az önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása az (5) bekezdés alapján
akkor rendelhető el, ha az egészségügyi szakellátás folyamatos hozzáférésének biztosítás a
másképpen nem oldható meg. Ha az (5) bekezdés szerinti intézkedésre sor kerül, az
önkormányzat biztosítja az e észségügyi szakellátásí intézményműködtetési kötelezettsége
keretében ellátandó egészségügyi szakellátási feladat teljesítését szolgáló vagyonának a z
ingyenes használatát .

(9 Amennyiben a (4 bekezdés b pontja alapján nem jelölhető ki olyan szol áltató
amely – az (5) bekezdés szerinti határozaton alapuló ingyenes vagyonhasználati lehetőség
figyelembevételével – rendelkezik a szakellátási feladat ideiglenes ellátásához szüksége s
személyi és tárgyi feltételekkel és a (4) bekezdés c) pontja sem alkalmazható, a folyamatos
ellátás biztosítása érdekében az egészségügyi válsághelyzetre vonatkozó szabályok szerin t
kell – az Eütv.-ben meghatározottak szerint – eljárni, ha annak a jogszabályban meghatározot t
egyéb feltételei fennállnak.

(10) A (4) és az (5) bekezdés alapján hozott határozatok ellen fellebbezésnek ésa
határozatokkal szembeni bírósági	 felülvizsgálati	 eljárásban a határozat végrehajtása
felfiiggesztésének nincs helye .

([3]11) Ha a szakellátási feladatnak az állam által – a (2) bekezdés alapján – történő
átvételét követő 3 . hónap utolsó napját követően

a) az (1) bekezdés a) pontja alá tartozó szerv az egészségügyi szakellátási
intézményműködtetési kötelezettségét a c) pont alá nem tartozó egyéb okból továbbra sem
tudja teljesíteni, [vagy]



b)	 a c) pont alá nem tartozó egyéb okból az (1) bekezdés c) pontja alá tartozó szer v
nem látja el, illetve korábbi nyilatkozata alapján nem fogja ellátni az egészségügy i
szakellátási feladatát,vagy

c) az (1, bekezdés a), illetve c) pontja alá tartozó szerv tulajdonában, illetve
fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatónál a jogszabályban előírt működési feltételek
továbbra sem teljesülnek

a feladatról – a[z] ([5] 12) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 4 . hónap első
napjától véglegesen az állam gondoskodik azzal, hogy a szakellátási feladat egyidej űleg az
állam egészségügyi szakellátási kötelezettségének részévé válik és a helyi önkormányza t
egészségügyi szakellátási intézménym űködtetési kötelezettsége, illetve az (1) bekezdés c)
pontja alá tartozó szerv szakellátási feladat ellátására irányuló kötelezettsége megsz űnik.

[(4) A (2) bekezdés szerinti esetben az önkormányzat biztosítja az egészségügy i
szakellátási intézményműködtetési kötelezettsége keretében ellátandó egészségügyi
szakellátási feladat teljesítését szolgáló vagyonának az ingyenes használatát a felada t
ellátását a (2) bekezdésben meghatározott időtartam alatt végző szolgáltató részére, h a
azt az egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli . A vagyon ingyenes használatba
adása abban az esetben rendelhető el, ha az egészségügyi szakellátás folyamato s
hozzáférésének biztosítása másképpen nem oldható meg .]

([5]12) A (2) bekezdés alapján az ideiglenes állami gondoskodás, a ([3]11) bekezdés
alapján pedig az állam szakellátási kötelezettségének részévé válik valamennyi olya n
közfinanszírozott szakellátási feladat, amire az érintett helyi önkormányzat egészségügyi
szakellátási intézményműködtetési kötelezettsége kiterjedt, illetve az (1) bekezdés c) pontj a
alá tartozó egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szerv érintett egészségügyi szolgáltatój a
ellátott ."

Indokolás : Lásd a T/10240/13/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

3.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 19. §-ában az Eftv. 1B. §-ának a
következő módosítását javasolja :

19. § Az Eftv. a következő alcímmel egészül ki :

„1B. § (1) A szakellátási feladatnak az 1/A . (3) bekezdés alapján történő állami
egészségügyi szakellátási kötelezettség részévé válásának időpontjában (a továbbiakban :
átvétel időpontja) e törvény erejénél fogva – a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI .
törvény 14. (1) bekezdése szerint – az államra szál l

a) a helyi önkormányzat tulajdonában illetve [és] fenntartásában lévő , az 1/A. § (3)
bekezdése alapján állami szakellátási kötelezettség részévé váló feladatot (a továbbiakban :
átvett feladat) ellátó egészségügyi intézmény, és



b) a helyi önkormányzatnak az a) pont szerinti intézményhez kapcsolódó valamenny i
ingón és ingatlanon fennálló tulajdonjoga és — a szellemi tulajdonjogok kivételével - a hely i
önkormányzatot megillet ő olyan vagyoni értékű jog, amely az átvett feladat ellátásához
szükséges, illetve közvetlenül azt szolgálja, és nevesítetten a feladathoz, valamint az a) pont
szerinti intézményhez kapcsolódik.

(2) Az átvétel időpontjában e törvény erejénél fogva az államra száll az átvett felada t
ellátását végző vagy az átvett feladat ellátásában megállapodás alapján közrem űködő , a helyi
önkormányzat vagy az átvett intézmény által alapított közalapítvány, alapítvány alapítói joga .
A helyi önkormányzat vagy az átvett feladatot ellátó egészségügyi intézmény által más
alapítóval közösen alapított, az átvett feladat ellátását végz ő vagy az átvett feladat ellátásában
közreműködő alapítvány vagy közalapítvány esetén kizárólag a helyi önkormányzatot vagy a z
átvett intézményt megillető alapítói jog száll az államra .

(3) Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési
értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben az
átvétel időpontjában szereplő nyilvántartási értékkel .

(4) Az átvett feladattal összefüggésben állami tulajdonba kerül ő ingatlan tekintetében
a tulajdonjog bejegyzésére a Kormány által kijelölt szerv kérelmére, az átadás-átvételrő l a
Kormány rendeletében meghatározott módon elkészített jegyz őkönyv alapján díj- é s
illetékmentes eljárás keretében kerül sor.

(5) Az (1) bekezdés alapján állami tulajdonba került vagyon tekintetében az átvétel
idő ont'ától a G ó s szerészeti és E észsé . "

	

Minősé_ és Szervezetfe'lesztési Intézet a
továbbiakban: GYEMSZI) gyakorolja	 az
kötelezettségek összességét .

	államot megillet ő 	 tulajdonosi jogok és

(6) A GYEMSZI az (5) bekezdés szerinti intézkedései során az államháztartásról szól ó
törvény, a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény és annak
végrehajtási rendeletei, valamint a Nemzeti Földalapról szóló törvény és a végrehajtási
rendelete szerint jár el azzal, hogy a (4) bekezdés szerinti ingatlan-nyilvántartási bejegyzés t
követően — a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3 . § (3)-(3a)
bekezdésében meghatározott kivétellel —önállóan jogosult a tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó vagyontárgy elidegenítésére, vagyonkezelésbe adására, illetve egyéb módon történ ő
hasznosítására ."

Indokolás : Lásd a T/10240/13/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : az Alkotmányügyi biz . támogatja

4.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 19. §-ában az Eftv. 1/D. §-ának a
következő módosítását javasolja :

19. Az Eftv. a következő alcímmel egészül ki :



„1/D. § (1) Az állam átvállalja az átvett intézményt az átvétel id őpontját megelőző
napon tulajdonló vagy fenntartó önkormányzatnak az átvállalás id őpontjában fennálló azon
adósságát és annak járulékait, amely Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi
CXCIV. törvény 3 . § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelel ő –
kölcsönjogviszonyon, vagy hitelviszonyt megtestesít ő értékpapíron (kötvényen) alapuló –
tartozásokat foglalja magában, és kifejezetten és nevesítetten az átvett vagyonho z
kapcsolódóan keletkezett . [Az átvállalható adósság tőkeösszege nem haladhatja meg azo n
átvett vagyon értékét, amelyhez kifejezetten és nevesítetten kapcsolódóan keletkezett, é s
nem terjedhet ki folyószámlahitelre .]

(2) Az átvállalható adósság t őkeösszege nem haladhatja meg az átvétel időpontjában
fennálló, (1) bekezdés szerinti adósság t őkeösszegének, valamint azon átvett vagyon értékét ,
amelyhez kifejezetten és nevesítetten kapcsolódóan keletkezett, és nem terjedhet k i
folyószámlahitelre.

([2]3) A (1) bekezdés szerinti adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesít ő
értékpapírok esetében az állam az értékpapír lejárat el őtti visszaváltásából eredő , a lejárt
kölcsön- vagy hiteljogviszony esetén az abból származó fizetési kötelezettséget vállalja át és
teljesíti . E fizetési kötelezettségét az állam – a hitelez ő beleegyezésével – a
kötvénytulajdonostól történő , az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek
tekintetében azonos feltételekkel rendelkező hitel felvételével vagy állampapírok átadásával i s
kiválthatja.

([3]4) Az állam – az egészségügyért felel ős miniszter és az államháztartásért felel ős
miniszter előterjesztése és a Kormány döntése alapján – az egyedi állami kezességr e
vonatkozó szabályok szerint átvállalja az átvett intézményt az átvétel id őpontját megelőző
napon tulajdonló vagy fenntartó önkormányzat azon kezességvállalásait, amelyek az átvet t
vagyonhoz kapcsolódnak .

([4]5) Az állam nevében az (1) és ([2]3) bekezdés szerinti adósságátvállalás, valamint
a ([3]4) bekezdés szerinti kezességvállalás során az államháztartásért felel ős miniszter jár el
az egészségügyért felel ős miniszter megkeresése alapján . Megkeresésében az egészségügyér t
felelős miniszter nyilatkozik az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról, és adatot
szolgáltat az átvállalandó kötelezettségállományról . Az államháztartásért felelős miniszter az
egészségügyért felelős miniszter megkeresését és hiánytalan adatszolgáltatását követ ő 60
napon belül gondoskodik az adósság átvállalásáról akként, hogy az Államadósság Kezel ő
Központ Zrt . útján megállapodást köt az önkormányzattal és hitelező ivel . ”

Indokolás : Lásd a T/10240/13/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja



5.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 21. §-ának a következő módosítását
javasolja :

21 . § (J) Az Eftv . 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„ 2 . § (1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szerv az egészségügyi szakellátás i
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 felelős szervvel vagy más fenntartóval az

ellátási kötelezettség teljesítésérő l megállapodást, vag y

b) egészségügyi ellátási szerződést

köthet .

(2) A megállapodás vagy az egészségügyi ellátási szerződés megkötése az
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv 1/A. (1) bekezdés szerinti ellátás i

kötelezettségét és felelősségét – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem érinti . A
megállapodás, illetve az egészségügyi ellátási szerz ődés megszűnése esetén az egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szerv a szerződés tárgyát képező feladat – saját fenntartásában lévő
szolgáltatójával vagy az (1) bekezdésben meghatározott módon történő – ellátásáról
haladéktalanul köteles gondoskodni .

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás, illetve egészségügyi ellátási szerz ődés
fennállása esetén a megállapodás, illetve az egészségügyi ellátási szerz ődés tárgyát képező
feladat ellátásához ideiglenesen átadott – a 2/A . § (2) bekezdés b) pontja szerinti – szakellátási

kapacitás tekintetében a szakellátási kapacitás feletti rendelkezési jog az egészségügy i
közszolgáltatásért felel ős szervet illeti meg.

(4) Ha az 1/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügyi közszolgáltatatásér t
felelős szerv másik egészségügyi közszolgáltatásért felel ős szervvel köt megállapodást, a

megállapodás tárgyát képező feladat tekintetében az 1/A. (1) bekezdés c) pontja szerinti
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv felelőssége megszűnik és a másik egészségügy i
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 áll ó
egészségügyi 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 szerz ődés
nem tartalmazza a 2/A . (2) bekezdés k) pontja szerinti nyilatkozatot,



c) az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség körébe tartoz ó
feladat tekintetében a Kormány által kijelölt szerv jóváhagyása, ha a szerződést egészségügyi
szakellátási intézményműködtetési kötelezettséggel rendelkező egészségügyi
közszolgáltatásért felel ős szerv köti .

(7) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az (1) bekezdés a) pontja szerint i
megállapodás, illetve az (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi ellátási szerződés
megkötésétől 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, é s

d) tárgyát képez ő szakellátást és az ahhoz kapcsolódóan ideiglenesen átadot t
kapacitásokat.

(8) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az (1) bekezdés a) pontja szerinti
megállapodás, illetve az (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi ellátási szerz ődés
megszűnésének tényét legkésőbb a megszűnés várható id őpontját megelőző 15. napig, a
2/E. § (2) vagy (5) bekezdése alapján történő felmondás esetében pedig a felmondással
egyidejűleg bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek .

[(9) A (7) illetve a (8) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség nem teljesítés e
esetén — az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységr ől szóló törvényben
meghatározottak szerinti — egészségügyi bírság kiszabásának van helye . ]

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

([11] 10) Ha egészségügyi szolgáltatónál megállapodással, illetve egészségügyi ellátás i
szerződéssel érintett feladathoz kapcsolódva jön létre, illetve kerül befogadásra e törvény
alapján kapacitás, az — figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra — a szakellátási feladato t
átadó egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv ellátási kötelezettségébe tartozó feladato k
ellátására szolgál ."

(2) Az Eftv. 2. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki :

„(8a) A (7), illetve a (8) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség nem teljesítés e
esetén — az egészségügyi hatósági 	 és igazgatási tevékenységrő l	 szóló törvényben
meghatározottak szerinti — egészségügyi bírság kiszabásának van helye .”

Indokolás : Lásd a T/10240/13/5. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja



	

6.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 36. § (1) bekezdésében az Eftv . 16. §
(15) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja :

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

„(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) állapítsa meg az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség,
illetve a nem állami és önkormányzati szolgáltató részére megállapított szakellátási felada t
nem teljesítése esetén az állam általi ideiglenes feladatellátás feltételeit és eljárási szabályait ,

b) 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 átvételének
feltételeit és eljárási szabályait, valamint az átvett vagyon részét képez ő , az Európai Unió által
vagy egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projekt végrehajtásához szükséges saját
forrás biztosítására vonatkozó szabályokat ,

c) 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 lév ő vagyon állam általi átvétel e
során készítendő jegyzőkönyvre vonatkozó tartalmi és formai követelményeket ,

d) jelölje ki az 1/A-1/I. §-ok szerinti eljárásokban az állam nevében eljárni jogosul t
szervet.”

Indokolás : Lásd a T/10240/13/6 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatj a

	

7 .

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 36. (1) bekezdésében az Eftv . 16 .
(15) bekezdését új d) és 1) ponttal kiegészíteni javasolja :

36 . (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 ,
illetve a nem állami és önkormányzati szolgáltató részére megállapított szakellátási felada t
nem teljesítése esetén az állam általi ideiglenes feladatellátás feltételeit és eljárási szabályait ,

b) 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 átvételének
feltételeit és eljárási szabályait,



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 lév ő vagyon állam általi átvétel e
során készítend ő jegyzőkönyvre vonatkozó tartalmi és formai követelményeket ,

d) állapítsa meg az 1/A. §_ (4) bekezdésb)pontja alapján kijelölt szolgáltat ó
finanszírozására vonatkozó szabályokat ,

jelölje ki az 1/A-1/I . §-ok szerinti eljárásokban az állam nevében eljárni jogosult
szervet

.f) ielölie ki az 1/A. & (7) bekezdése alapján fenntartói jogkör gyakorlására jogosult
szervet."

Indokolás : Lásd a T/10240/13/7. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatj a

8.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 39. §-ában az NFA tv. 3. § (3a)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

39. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII . törvény (a továbbiakban: NFA tv. )
3 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következ ő (3a) bekezdésse l
egészül ki :

„(3a) A[z] [egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 156/A. §] települési
önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó 	 intézményeinek	 átvételérő l	 és	 az	 átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012 . évi XXXVIII . törvény 13 . §-a, illetve
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 . évi CXXXII . törvény 1/B. §-a
alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet ( a
továbbiakban: GYEMSZI) tulajdonosi joggyakorlásába tartozó egészségügyi intézményekhe z
tartozó ingatlanok esetében a tulajdonosi jogokat a miniszter az egészségügyért felel ős
miniszterrel, az NFA és a GYEMSZI útján a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározot t
módon gyakorolja.”

Indokolás : Lásd a T/10240/13/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

9.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 44. §-ában a Ttv. 5/A. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

44. § A Ttv. 5/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :



„(1) Az S. (1) bekezdés szerinti szerz ődés megszűnése esetén, ha a korábban gazdasági
társaságként működő szolgáltató feladatai a kijelölt [szerv] szolgáltató által kerülnek ellátásra
(e és az 5/B. alkalmazásában a továbbiakban: átadás), a munkáltató átadásra kerülő
feladatai keretében foglalkoztatott, és e törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban történ ő
továbbfoglalkoztatás céljából átvett munkavállalóinak munkaviszonya az átadás időpontjában
megszűnik.”

Indokolás : Lásd a T/10240/13/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

10.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 47. §-ának az elhagyását javasolja :

47. [Hatályát veszti a Ttv. 13. (1)-(3) bekezdése.]

Indokolás : Lásd a T/10240/13/10. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

11.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 48. § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

(4) Az 1 . és a 21 . § (2) bekezdése 2013 . szeptember 1-jén lép hatályba.

Indokolás : Lásd a T/10240/13/11 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatt a

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs főosztálya

Budapest, 2013 . április 8 .

Dr. Cser-Palkovics András s .k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi é s

ügyrendi bizottság elnöke
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