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Bizottsági módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyű 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 a 102 . § (1) bekezdése alapján „az egyes egészségügyi é s
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról” szóló T/11107. számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 20 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„20. § (1) Az Ebtv . 5/13 . §-a a következő g)s) ponttal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában)

„q) EGT tagállam : [Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel
vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos
jogállást élvez ő állam] az Európai Unió tagállama, az Európai Gazdasági Térségr ő l szóló
megállapodásban részes állam, valamint az az állam, amelynek állampolgára a szabad mozgá s
és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . év i
I . törvény szerint EGT állampolgárnak min ősül ,
r) uniós beteg: az I . § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó személyek kivételével :

ra) [a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez ő személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény szerinti EGT-állampolgár és] magyar állampolgár és az
Európai Unió más tagállamának állampolgára ,

rb) a 8/A. § (I) bekezdése [hatálya alá tartozó személy, és] szerinti uniós rendeletek
értelmében biztosított személy, valamint családtagja és túlélő hozzátartozója ,

re) az [EGT tagállamban] Európai Unió más tagállamában egészségügyi ellátásra
jogosult személy ,
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amennyiben Magyarországon egészségügyi szolgáltatást nem az uniós rendeletek szabálya i
szerint vesz igénybe,
s) határon átnyúló egészségügyi ellátás : a tartós ápolási-gondozási egészségügy i
szolgáltatások, a szervátültetés céljából történő szervelosztás és szervhez jutás, továbbá a
fertőző betegségek elleni közfinanszírozott oltási programok kivételével :

sa) a Magyarországon vagy magyar egészségügyi szolgáltató által uniós betegnek
nyújtott egészségügyi szolgáltatás, vag y

sb) a biztosított által – ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásr a
jogosultakat – [EGT tagállamban] az Európai Unió más tagállamában vagy [EGT
tagállamban] az ott letelepedett szolgáltatónál igénybevett egészségügyi ellátás, amelyet a
biztosított nem az uniós rendeletek alapján vesz igénybe ."

(2) Az Ebtv . 5/B. §-a a következő t) ponttal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában)

„t) jövedelem: az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének kiszámításánál az e
törvényben meghatározott időszakban a biztosított által elért, a Tbj . 19. § (3) bekezdése
szerint fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem . ”

2. A törvényjavaslat 22 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„22. (1) Az Ebtv . 18 . §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) A beutalóhoz kötött szakellátások esetében az egészségügyi szolgáltató kötele s
elfogadni az [EGT tagállamban] Európai Unió más tagállamában az uniós beteg részére az
arra jogosult egészségügyi szakember által kiállított beutalót is, kivéve, ha az a z
egészségügyi szolgáltató számára nem érthető vagy nem nyújt elég információt a bete g
egészségi állapotáról és az ennek alapján orvosilag szükséges beavatkozások körér ől .

(2b) A beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében az uniós beteg ellátását nem lehe t
megtagadni arra . hivatkozva, hogy vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató terület i
ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik .”

(2) Az Ebtv . 18 . §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(3a) Az egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja meg az uniós beteg ellátását, ha a
területi ellátási kötelezettség ű feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg fogadása
veszélyezteti . Az elutasítást ilyen esetben írásban meg kell indokolni .”

3. A törvényjavaslat 24 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„24. (1) Az Ebtv. 27. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A biztosított [EGT tagállamban] egészségügyi szolgáltatást vehet igénybe EGT
tagállamban az uniós rendeletek rendelkezései szerint, valamint az Európai Unió más
tagállamában {és az 5/B. § s) pont sb) alpontja szerinti] határon átnyúló egészségügy i
ellátás keretében [is] . [A biztosított eltérő rendelkezése hiányában, amennyiben a
jogosultsági feltételek mind az uniós rendeletek, mind az 5B . § s) pont sb) alpontj a
alapján teljesülnek, az uniós rendeleteket kell alkalmazni .] Amennyiben a biztosított mind
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az uniós rendeletek alapján, mind a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében jogosul t
egészségügyi ellátásra, a biztosított eltérő rendelkezése hiányában az uniós rendeleteket kel l
alkalmazni ."

(2) Az Ebtv . 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A[z 5B. § s) pont sb) alpontja szerinti] határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében ,
ha a biztosított – ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásr a
jogosultakat – a II . fejezet 1–3 . címében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat ves z
igénybe, ugyanolyan jogállással rendelkezik, mintha hasonló helyzetben Magyarországon vett
volna igénybe egészségügyi ellátást . Az egészségbiztosító az ellátás hitelt érdemlően igazolt
tényleges költségét téríti meg azzal, hogy az egészségbiztosító által fizetendő térítés összeg e
nem haladhatja meg az igénybevétel idején az ellátásra vonatkozó magyarországi
közfinanszírozott ellátás belföldi költségének mértékét. A biztosított – ide nem értve a
megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultakat – ezen egészségügy i
szolgáltatások közül csak előzetes engedély alapján jogosult a külföldi gyógykezelése k
rendjérő l szóló kormányrendeletben meghatározott ellátások igénybevételére. Amennyiben a
biztosított olyan ellátást kíván igénybe venni, amely a magyarországi jogszabályok alapjá n
beutalóhoz kötött, a költség megtérítésének további feltétele, hogy a biztosított az ellátásr a
rendelkezzen az ellátásra vonatkozó és a jogszabályoknak megfelel ő módon kiállított
beutalóval.'

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok
érvényesítéséről szóló 2011 . március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanács i
irányelvben foglaltak átültetése nem az EGT tagállamai, hanem az Európai Unió tagállama i
vonatkozásában szükséges, a módosító javaslat ennek korrigálására irányul .

Budapest, 2013 . május 27.(sOytl(F~
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