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Bizottsági módosítójavaslat .

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
46/1994• (IX . 30 .) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (i) bekezdése alapján az
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szól ó
T/13о99. számú törvényjavaslathoz а körretkező

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő.

1 . А Törvényjavaslat az alábbi 11 . §-sal egészül ki, egyidej űleg а további szakaszok
számozása éi ее еmszerűеn módosul :

„11.§ Az Eёаk. „Az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátásho z
kaрesо16d6joguk érvéпуе íCése céljáliúl lürléiiű dclalkezelés” alcíme а következő ly/B. §-sal
egészül ki :

„19J13 . § А finanszírozási szerződéssel nem rendelkező egészségügyi szolgáltató а határon
átnyúló egészségügyi ellátás keretében eliátatt,а kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló törvény szerinti uniós beteg (а továbbiakban: uniós beteg) részére nyújtott ellátásró l
- havonta,а tárgyhót követő Isi .napig, személyazonosításra alkalmatlan módon -а
következő adatokat szolgáltatja az egészségügyi államigazgatási szerv részére :
а)az elláto tt uniós betegek száma, állampolgárság szerinti bontásban ,
b) az uniós betegek által igénybevett egészségügyi szolgáltatások esetszáma az egészségügy i
szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai
jegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti ellátási forma szerinti bontásban ,
c) az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerinti szakmák, valamint az elvégze tt
egészségügyi beavatkozások szerinti ellátási esetszám .”"

2. А Törvén}javaslat 83 . §-a - az 1 . pont szerinti átszámozásra tekintettel - az alábbia k
szerint módosul :

"83• §

(1) Ez а törvény - а (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - а lг~ihirdetését követő napon lép
hatályba .

Еgészségiigyi bizottság

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
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(2) Az [1-17]1- 1о. §, а 12-18. §, а 1[$]9. § (1) bekezdése, а [19-26]20-г2. §, а
[28-38]29-39 . §, а [39]4Q. § (1 ), (3) és (4) bekezdése, а 1401m. § (1) bekezdés а)-с) és
e)-m) pontja, а [41-47]42-48. §, az [49-5115052. §, аz [53-79154-80 . §, а [84]$5• §
(2) bekezdése és az melléklet 2014. január 17,161 lég hatályba.
(3) А 2[7]8. §, а [39]40. § (2) bekezdése, а 4[o]i . § (1) bekezdés d) pontja 2014 . március
1jén lép hatályba .
(4) А 11 . §.,а 1[8]9. § (2) bekеzdésе 2014. július i jén lép hatályba . "

Indokolás

А határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítésér ől szóló
2011/24/EU irányelv 20 . cikke szerint : „(1) А Bizottság 2015. október 25-ig, ezt követően
pedig háromévente jeleпtést készít ezen irányelv működésérő l, amelyet benyújt az Európa i
Parlamentnek és а Tanácsnak . А jelentésnek külёпё sеп az alábbiakra vonatkozó
információkat kell tartalmaznia : betegáramlás, а betegmobilitás pénzügyi vonatkozásai, а
7. cikk (9) bekezdése és а 8. cikk végrehajtása, valamint az európai referenciahálózatok és а
nemzeti kapcsolattartó pontok hálózatának működése.”
А jelentés elkészítéséhez az adatokat а tagállamoknak 1cе11 szolgáltatniuk. А 20. cikk (2)
bekezdésének utolsó mondata szerint : „A tagállamok а Bizottság számára segítséget
nyújtanak és megadják а rendelkezésre álló valamennyi információt az értékelé s
elvégzéséhez ёs а jelentések еllcészitésёhez. ”
Az irányelv minden szo]gáltatóra kiterjed, függetlenül attól, hogy гепdеllcezik-e
közfinanszírozott kapacitással. Az irányelv 3 . cikkének g) pontja szerint 'g) „egészségügyi
szolgáltató”: olyan természetes vagy jogi személy, vagy bármely más jogalany, aki vag y
amely jogszerűen nyújt egészségügyi ellátást egy tagállam területén' .
Tekíntettеl arra, hogy az adatszolgáltatásnak az irányelv hatálya alá tartozó határo n
átnyúló ellátások teljességére ki ke11 terjednie, minden egészségügyi szolgáltató esetébe n
szükséges az adatszolgáltatási kötelezettség megteremtése . А közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatók adatközlése - а finanszírozási jogszabályok alapján - megoldott .
А nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adatközlésének jogalapját törvénybe n
1cе11 rе il(IAнni .
А megfelelő felkészülési idő érdekében az adatszolgáltatás bevezetése 2014. júliusától
indokcolt.

Budapest, 2013 . december 4 .
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