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Az Országgyű lés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Egészségügyi bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . (1) bekezdése és a 102 . (1) bekezdése alapján az
„egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról” szóló
T/11107 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő új 23 . §-sal egészül ki, ezzel egyidej űleg a további
rendelkezések számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások megfelel ően
módosulnak :

„23.§,

( 1) Az Ebtv. 19/A. §-a a következő (l a) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a kérelmet – az egészségügyi technológiák
egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és
részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról é s
módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány vag y
elektronikusűrlap kitöltésével – papír alapon és elektronikus adathordozón is be kell
nyújtani . ”

(2) Az Ebtv . 19/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az egészségbiztosítási szerv a technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánossá g
biztosítása érdekében – a formai szempontból megfelel ő kérelemhez kapcsolódóan–
honlapján közzéteszi :
a) az eljárás megindításától számított 15 napon belül az eljárás megindításáról szól ó
hirdetményt, amely tartalmazza
aa) az ügy tárgyát és iktatási számát,
ab) a kérelem típusát és rövid leírását,
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ac) a kérelmező ügyfél nevét, valamint eszköz esetén annak gyártóját ,
ad) az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határid őt ,
b) a kérelem elbírálását követő hónap 5. napjáig a kérelmezővel való közlésen túl—
tájékoztató jelleggel — az ügyben hozott joger ős határozat kivonatát, amely tartalmazza az a)
pontban foglaltakon túla
ba) a kérelem érdemi elbírálására vonatkozó döntést ,
bb) a döntéshozatal helyét és idejét,
c) az eljárás során az ügyben kiadott vgzések kivonatát, amely tartalmazza az a) pontba n
foglaltakon túl a végzés tárgyát és kiadásának rövid indoklását, illetve a végzés keltét .""

Indokolás

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL .
törvény rendelkezéseivel összhangban törvényben el ő lehet írni, hogy a hatóság a jogerős
határozatát tegye közzé . A transzparencia érdekében — a kötelező egészségbiztosítá s
ellátásairól szóló törvény kiegészítésével — erre tesz javaslatot jelen módosító javaslat az
egészségügyi technológiák befogadása tekintetében . A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény lehetővé teszi továbbá azt is ,
hogy törvény kötelezően elő írja az elektronikus ügyintézést, illetve kapcsolattartást, ezért a z
eljárás hatékonyságának növelése céljából javaslatot teszünk a kérelem elektroniku s
formájának elő írására .

Budapest, 2013 . május 29.
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