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Еgészsí:gügyi bizottság

Eizottsági módosító javaslót

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
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Аг Országgyíílés Egészségügyi bizottsága az egyes 1lázszabályi rendelkezésekről szóló

Tisztelt Elnök úr !

46/1994 . (1X. 30.) ОСУ határozat 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szól ó
1/13099 . számú törvényjavaslathoz а következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti е16 .

1. А Törvényjavaslat а következő 15. §-sal egészül ki, egyidej űleg а többi § számozása
mеgfеIе16en változik:

„15i .§

Az Ebty. 2о/A. §-a következő (lo) bekеzdéssеlеgészül Ici :

„(10) Haа 30. §(1)bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltat ó
nem tе1}еsítiа várólistával,	 ilзtézményi e16jeyzéssel, 	 illetve betegfogadási listával
kapcsolatos — jogszabályon vagyаz egészségbiztosítóval kötött szerződésén alapuló—
nyilvántartási, ielentési_ vagy adatszolgáltatási lcötelezeitségét, az egészségbiztosító a z
egészségügyi szolgáltatások finanszírozásáról szóló kormányrendeletben meghatározot t
méгtёkl rl és ideig visszatartia az egészségügyi szolgáltatót megiIlet ő finanszírozásnakа
kötelezettségszegéssel 	 érintett	 részét,	 illеtvе 	 az	 egészségügyi	 szolgáltatások
fi nanszírozásáró1 kormányrendeletben meghatározott összeggel csökkenti az egészségügy i
szolgáltatót megiIlető finanszírozástа kötеlеzettségszеgés megszüntetéséig . ”

2 . АTörvényjavaslat 18 . és 19. §-a az alábbiak szеrint módosul :

„18. §

(1) Az Ebty. 83. §-a а következő (2g) és (211) bеkezdéssel egészül ki :
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„(2g) Felhatalmazást kap а Kormány, hogy az е törvény szerinti belföldi költségek
mértékét, azok megtérítésének módját és feltételeit rendeletben meghatározza .

(2h) Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben határozza meg а várólistával
intézményi előjegyzéssel, illetve betegfogadási listával kapcsolatos nyilvántartási, jelentés i
vagy adatszolgáltatási köteleze ttség nem teljesítése esetén az egészségügyi szolgáltat ó
finanszírozásábólа 20/A. § (10) bekezdése alapján visszatartásra, illetve levonásra kerül ő
összeg mértékét,а visszatartás időtartamát, továbbáа visszatartással ésа levonással
kapcsolatos eljárási szabályokat . ”

(2) Az Ebty. 83. § (6) bekezdése а következő k) pon ttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben
határozza meg)

„k) а Betegségek Nemzetközi Osztályozásának az elektronikus adatszolgáltatásba n
használatos és nemzeti szinten alábonto tt öt karakteres állományát és а morfológiai kódok
listáját . ”

19. §

Az Ebty.
a) 27. § (3) bekezdésében az „A biztosított egészségügyi szolgáltatást vehet igé пybe EGT
tagállamban az uniós rendeletek rendelkezései szerint,” szövegrész helyébe az „A biztosítot t
-- ide nет értve а megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat —egészségügy i
szolgáltatást vehet igéпybe ЕСТ tagállamban az uniós rendeletek, nemzetközi egyezmén y
hatálya alá tartozó állam területén а nemzetközi egyezmény rendelkezései szerint,” szöveg,
b)	 39/13 . § (1) bekezdésébenа „harminc napon belül ” szövegrész helyébeа „huszonegy
пароп belül” szövegi
с)42/D . § (2) bekezdésében а „48 . § (2)-(5}” szövegrész helyébe а „48. § (2), (3), {5) ”
szöveg,
[c]) 48 . § (5) bekezdésében az „a (4}” szövegrész helyébe az „a (ба)” szöveg ,
[d]) 50 . § (4) hekеzdés h) pontjában а „q.8, § ( .l)” szövegrész helyébe а „^8. § (6b)” szöveg ,

A. • 1 bekezdésében а harminc na оп belül" szövegrész Ье1 ébe а huszone3
пароп ^e^ül" szöveg,
[e]ф 55. § (8) bekezdésében az „a társas vállalkozó” szövegrész helyébe az „a társa s
vállalkozó, valamint а mezőgazdasági őstermelő” szöveg,
I~

	

А. • 1 bekezdésében а harminc nа • оn belül" szöve g rész Ье1 ébe а huszone
napon belül" szövegi,
jfJi) 80 . § (3) bekezdésében а „köteles az egészségbiztosítónak bejelenteni” szövegrés z
helyébe а „köteles 15 napon belül az egészségbiztosítónak bejelenteni” szöveg ,
[g],z) 82/F. § (1) bekezdésében а „48. § (4), (ба ) és (6b)” szövegrész helyébe а ,,48 . § (бa) és
(613))) szöveg,
[hJk) 83. § (2) bekezdés zs) pontjában az „az intézményi el őjegyzésre” szövegrész helyébe
az „az intézményi előjegyzési listára” szöveg,
[i]> 83. § (2а ) bekezdés d) pontjában az „az intézményi el őjegyzés alapján, intézményi
várólista alapján, i lletve а betegfogadási lista alapján végze tt ellátásokkal kapcsolatos
jelentés” szövegrész Ье Iуёьe „intёzméпуi várólista alapján, illetve а betegfogadási lista
alapján végzett ellátásokkal, továbbá az intézményi előjegyzési listával kapcsolatos
jelentés” szöveg ,

83 § (4) bekezdés g) pontjában az „intézményi előjegyzés ” szövegrészek helyébe az
„intézményi előjegyzési lista” szöveg
ep .
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Indokolás

Jelen módosító javaslat egyrészt а közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általáno s
sгаьаlyairól szóló 2004. évi СХЬ . törvény 2014. január i jén hatályba lépő módosítása
miatt szükséges, másrészt а várólistával, intézményi eIőjegyzéssel, illetve Uetegfogadás i
listával kapcsolatos nyilvántartási, jelentési és adatszolgáltatási kötelezettség ne m
teljesítése esetén alkalmazható szankcióra vonatkozó szabályokat állapítja meg .

Budapest, 2013 . decemUer 4 .
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