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Bizottsági módosító javaslat

Kövér Lászlö ícrпаk,
az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök fúr !

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága az egyes házszabályi rendelkezéselcr61 szól ó
46/1994. (IХ . 30•) OGY határozat 94 . § (x) bekezdésében és 102 . § (i) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az egyes egészségügyi ёs egészségbiztosítási tárgyú
törvények módosításáról szóló 1/13099. számú törvényjavaslathoz а következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő .

1 . А törvényjavaslat а következő 72. és 73. §-sal egészül ki, egyidejűleg а további §-o k
számozása és а hivatkozások megfelelően módosulnak :

„72.§

Az egészsézüzvi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 . éviСXXXII. törvény (a
továbbiakban: Eftv.) 1 . § (2) belcezdёs	 роntjа helyébeа következő rendeIkezés Iép :

(Е törvéпyalkalrnazásábaп)

q) tartalékkapacitás: azа rendeltеzésre álló országos kapacitásmennyiség részét
képező~az i ) hont iа) alpontja szerinti járóbetelt-sza1е11átási kapacitás és az i) pont ib)
alpontja szerinti fekvőbeteg-sza1е11átási kapacitás, amely nincs egészségügy
szol	 _ áltató rendeIkezёsёте bocsátva;”

7з . §

Az Eftv. 2/E. §-aа következő (12) bekezdéssel egészül ki :

„ (12) Az egészségügyi ellátási szerződés megszüntethető а f&I&h közös megegyezésével
is.А közös megegyezéssel történő megszüntetés eseténа szerződés tárgyát képező
еёszsé ü vi szakellátás folyamatos biztosításáról az egészségügyi közszolgáltatásért
felelős szervnek gondoskodnia kell . Ha errő l az egészségügyi közszolgáltatásért felel ős
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szerv újabb,а 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás vagy а 2. §(i)
bekezdés b) fontja szerinti szerz ődés útján gondoskodik,а közös mеgеgyezéssеl
megszüntetett szerződés megszűnésének időpontja nem lehet korábbi az új szerződést
illetve megállapodás hatálybalépésének időpontjánál . "

2 . А törvényjavaslat 72 . §-a а következők szerint változik :

»72. §

(1) [Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 . évi СХХХЛ .
törvény (a továbbiakban :] Az Eftv.[)] 3. § (1) bekezdése [Ь) pontja] helyébe а
következő rendelkezés léр :

[(Az egészségügyi szakellátásban rendelkezésre álló országos
kapacitásmeппуiség]

„Ь) а kapacitás-nyilvántartás részét nem képező kapacitás fajták esetébe n
а lekötött kapacitások,”

(összessége.]]

„(1) Az egészségügуi szakellátásban rеndеlkеzésre állö országoskapacitásmennyiség
а kapacitás-nyilvántartásban szereplő szakellátási kapacitások (ide értve az

egészségüdvi államigazgatási szervnek bejе lentvе szüneteltetett kapacitásokat is) ,
I))а ka acu	 -nvilvántartás részét neт_képező kaрacitás fajták esetébenа lekötött
kapacitásokL
c) а 1~/A. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásban szerepl ő szakellátási kapacitások,
d) а tartalékkapacitások, és
e) а 11/8 .§alapján visszavont d) pont alá nem tartozó kapacitáso k
összessége.”

(2) Az Efty. 3 . § (5) bekezdése helyébe а következő rendelkezés léр :

„(5) Az (1) bekezdés szerinti országos kapacitásmennyiség kizárólag abban az esetbe n
emelkedhet, ha
a) а többletkapacitásnak а 10. §(2) szerinti bevonását váratlan еsеmény vagy előrе
nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet teszi szükségessé,
U) а töbЫetkapacitás befogadását új egészségügyi technológia bevezetése indokolja ,
vagy
c) а fejlesztési forrásból megvalósuló töbЫetkapacitás befogadása а 11/A. §alapján
еlőzеtеs töbЫetkapacitás bеfogadási eljárás keretében történik x
d) a töbЫetkapacitás а 11 . § {2) bekezdés b) pont bb) alja szerint kerül
bеfogadásra.”"

3. А törvényjavaslat 75. §-a а következők szerint változik:

»75• §
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Аz Efty . 11 . alcíme helyébe а következő rendelkezések lépnek :

,,~Y. Többletkapacitások befogadása és kapacitások visszauoпása

11 . § (1) А 3. § (i) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakon felüli kapacitás –
ide nem értve а 3. § (5) bekezdés a) pontja szerinti kapacitásokat – kizárólag
a) előzetes többletkapacitás-befogadási eljárásban, vagy
b) а többletkapacitás-befogadási eljárásban
fogadható be.

[(2) Többletkapacitás-befogadási eljárásban kapacitás csak а
tartalékkapacitások terhére fogadható be . A többletkapacitás-befogadási
eljárásra vonatkozó szabályokat az е törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet állapítja meg.]

2 Többlettra	 adtás-befoadási eljárásban kapacitás –а 3. §(5)bekezdés b)pontja
szerinti kapacitások kivételével –csak
a) az1.§ (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontja szerinti szakellátási kapacitások
esetében tartalékkapacitások terhére ,
b) az a) pont alá nezn tartozó kapacitások esetében
bа )а IV& § (1)-(3) bekezdése alapján visszavont kapacitás terhére, ennek hiányában
bb)az exre célra eIlcülönített költségvetési keret terhére
fogadható be.

(3)А töbЫetkapacitás-befogadási el^агаsга vonatkozó szabályokat azе törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet állapítja meg .

C[314) А többletkapacitás-befogadási eljárás keretében befogadott kapacitás
tekintetében az 5/А. § (81)) és (8c) bekezdésében meghatároz ott adatоkat rögzíteni
kell а kapacitás-nуih 1tаftаsbаn és а változást egyidejű leg át kell vezetni а kapacitás-
пуilvántal аsпаk а tartalékkapacitásokra vonatkozó részén is .

11/А. § (1) Az [egészségügyi szolgáltatónak az] E. Alap számára többletforrás-
igényt eredményező fejlesztés[e] nyomán létxejövő kapacitás[áпak befogadása]
hа az érintett kezdeményezi vagy azа fejlesztés feltétele – az előzetes
töbЫetkapacitás-befogadási eljárás keretében is befogadható [történik] .

(2) Ha а töbЫetkapacitás előzetes befogadása éven túli kötelezettségvállalást
eтedméпyez, az előzetes befogadást а Kormány határozatban hagyja jóvá az е töl Уёпу
végrehаjtásáröl szóló kormányrendelet szerinti eljárás keretében .

(3) Amennyiben az előzetes többletkapacitás-befogadása (2) bekezdést ől eltérően
nem eredményez éven túli kötelezettségvállalást, а kapacitásbefogadás tárgyában
csak akkor köthet ő finanszírozási szerződés az adott kapacitásra, ha а fejlesztéssel az
egészségügyéri felel ős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter előzetesen –
az е törvény végrehajtásáról szóló kormá пyxeпdeletben foglaltak szerint –egyetértett .

(4) Az (i)-(3) bekezdés szerint előzetesen befogadott több etkapacitásokat a z
egészségügyi á1l=igazgatási szerv tartja nyilván az е törvény végrehajtásáról szól ó
rendeletben foglaltak szerint . А nyilvántartásra az 5/А. § (7) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni .
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IV& § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv — az 5 . § (5) bekezdésébe n
meghatározott eseten túl — hivatalból indult eljárásban határoza ttal elrendelheti а
szakellátási kapacitás visszavonását az annak használatára jogosult szolgáltatótól, h a
а szolgáltató пеш teljesíti а kapacitással végzett egészségügyi tevékenység
jogszabályban meghatározott, valamint szerződésben vállalt személyi, illetve tárgy i
feltételeit .

(2) Ha az egészségügyi államigazgatási szerva kapacitás-nyilvántartás к~észét képező
szakellátási kapacitás valamely — az е törvény végк~ehajtási rendelete szerinti —
többletkapacitásnak minősülő paramétere tekintetében állapítja meg а személyi ,
illetve tárgyi feltételek hiánуаt, az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni ,
hogy а kapacitás-nyilvántartásból пет keli töк~ölni а nyilvántartott kapacitást, kivéve ,
ha а személyi és tárgyi feltételek hiánya а nyilvántartott kapacitást is érinti .

(3) Ha а 11. § (1) bekezdés b) рoдtja szerinti eljárásban történ ő töbЫetkapacitás-
befogadás tartalékkapacitások vagy e гте а célra felhasználható — az1 .§ (2) bekezdés
i) pont iс) alpontja alá tartozó — kapacitás hiánya miatt nem lenne Iehetséges, az
egészségügyi államigazgatási szerv а többletkapacitás-befogadási eljárás során
hivatalbál rendelkezhet már korábban befogadott kapacitás visszavonásáról, feltéve ,
hagy а befogadásra kerülő kapacitás egészségügyi szakmai szempontból és a z
ellátáshoz való hozzáférés szempontjából alkalmasa visszavonásra kerülő kapacitá s
kiváltására .

C(4) Az (i) és а (3) bekezdés alapján visszavont kapacitás
tartalékkapacitásnak min ősül.]

(4) Az (1) és a (3) bekezdés alapján visszavont kapacitá s
a) az1.§ (2) bekezdés i) pont iа) és ib) alpontja szerinti kapacitások esetében
tartalékkapacitásnak,
b) az a) pont alá nem tartozó kapacitások esetébenа többletkapacitás-befogadási
eljárásban felhasználható kapacitásna k
minősül .

(5) А szakellátási kapacitás (1)-(3 ) bekezdés szerinti visszavonásának feltételeit é s
eljárási szabályait az е törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet tartalmazza .""

4 . АTörvényjavaslat 76. §-a а következők szerint változik :

,,76. §

.(1) Az Efty.14. § (15) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(15)А 2013.április 28-án hatályos —а 2. § (1) bekezdése szerinti—
megállароdásoknak és egészségügyi ellátási szerződésnek 2014. július1jétő1 lcеll
megfelelnie azе törvényben meghatározott feltételeknek.Еnnek érdekébenа
megállapodással, illetveа szerződéssel feladatot átadó egészségügyi közszolиáltаtásért
felelős szerv 2014. április 3o-áig felülvizsgáljaа megállapodást, illetveа szerződést és
kezdeményezi annakа szükség szerinti módosítását, vagy az új szerződés, illetve
~1a1зodás megkötését .”
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(2) Az Eftv . 14. §-aа következő (15а)bekezdéssel egészül 1ci :

1a) А (1S) lekezdésben meghatározott kötelezettség а D -ban foglaltak
tekintetében nem terjed kiа 2010. január 1. előtt megkötött egészségügyi ellátás i
szerződésekre és szakellátási feladat ellátásra kötött megállu сdа okra. Haа (15)
bekezdés alapjánа vagyoni biztosíték adási kötelezettség már teljesült, а biztosítékot
adó kérelméreа megállapodás, illetveа szerződés vagyoni biztosítékra vonatkoz ó
része hatályá t vesztiа biztosíték pedig meеszüntetésrе kerül, illetve visszajár ."

(3) Az Eftv. 14 . §-a а következő (18) bekezdéssel egészül Ici :

„(18) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáró l
szóló 2013 . évi . . . törvénnyel megállapított 3 . § (5) bekezdése alkalmazásánál а 3. § (1)
bekezdésében meghatározott országos kapacitásmennyiség 2014 . január 1-jei
állapotát 1cе11 figyelembe venni .”

5 . А tölvényjavaslat 77 . §-a а következők szerint változik :

»77• §

Az Eftv.
a)1. § (2) bekezdés s) pontjában az „az 5/A. § (7)-(8) bekezdése” szövegrész helyébe
az „az 5/A. § (7)-(8d) bekezdése” szöveg,
b) 2/H. § (1) és (2) bekezdésében а „2 . § (g) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe а
„2. § (1) bekezdés a) pontja” szöveg,
[c) 3 . § (i) bekezdés c) pontjában а „1i. § (3) bekezdése” szövegrész
helyébe а „11/A. § (4) bekezdése” szöveg]
[d]) 7. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a z
ellátási forma megváltoztatása nélkül” szövegrész helyébe az „az ellátási form a
megváltoztatása nélkül” szöveg,
[е]£D 16. § (14) bekezdés e) pontjában а „valamint а kapacitások más szolgáltatónak
történő átadásához kapcsolódó pályázati eljárás részletes szabályait” szövegrész
helyébe а „valamint а kapacitások visszavonásának feltételeit és eljárási szabályait ”
szövegrész]
lép.

6.А Töl уёау^аvaslat 83. § (2) bekezdése а következők szerint változik :

„(2) Az 1-17 . §, а 1 8 . § (1) bekezdése, а 19-26. §, а 28-38 . §, а 39. § (1), (3) és (4)
bekezdése, а 40 . § (1) lekezdés a)-c) és e)-m) pontja, а 41-47. §, а 49-51. §, az
53-[79 .175 . §, а 76. § (2)bekezdés,а 77-79. §, а 84. § (2) bekezdése és az 1 . melléklet
2014. január 1 jén lép hatályba .”

INDOKOLÁ S

А módosító javaslat pontosítja а többletkapacitás-befogadási eljárásban befogadot t
kapacitások körét, valamint а tartalékkapacitáshoz való viszonyát . А javaslattal а
többletkapacitás-befogadási eljárásban kell dönteni mindazon kapacitásokról,
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amelyek egyrészt az egyes szolgáltatóknál korábban nem finanszírozott
kapacitáson végzett tevékenységre vonatkoznak,
amelyek ténylegesen, az összkapacitáshoz képest növekedést jelentenek .

Ha valamely speciális beavatkozás, vagy eszköz befogadását kezdeményezi eg y
szolgáltató, először meg 1cе11 vizsgálni, hogy Iehetőség van-e olyan kapacitás
felhasználására, amely egy másik szolgáltatótól visszavonásra került . Amennyiben
nincs lehetőség ilyen kapacitás felhasználására, csak abban az esetben kerülhet so r
ténylegesen az összkаpacitás mértékének emelkedését jelentő befogadásra.
Ennek megfelel ően а javaslat pontosítja továbbá а visszavont kapacitások és а
tartalékkapacitások viszonyát . А fekvő-, illet< е járóbetelt szakellátásban а masszavont
kapacitás tartalék kapacitásnak minősül, míg egyéb, speciális ellátások,
beavatkozások esetében pedig а visszavont kapacitás többletkapacitás -befogadási
eljárásban felhasználható kapacitásnak min ősül . А két típusú kapacitás mennyiség
hasonló je11еmzőkkel rendelkezik, hiszen ezek felhasználásával lehet őség nyílik а
tényleges összkapacitás mennyiség emelkedése nélkül is többletkapacitá s
befogadásra.

А módosító javaslat rendezi továbbá az egészségügyi ellátási szerz ődés
felmondásának speciális esetét, а közös megegyezéssel történő megszünteté s
lehetőségét . А javaslat kettős garanciát ёpít be а felmondás szabályai közé, ha а
szerződést közös megegyezéssel szüntetik meg а felek. Eszerint az ellátás
folyamatosságáról ebben az esetben az egészségügyi közszolgáltatásért felel ős
szervnek kell gondoskodnia, ha pedig új szerz ődés megkötésére kerül sor egy másil(
szolgáltatóval, abban az esetben az új szerződés hatályba lépésének időpontjától nem
Iehet korábbi id őpontban megszüntetni az előző szerződést . Ezzel biztosítottá válik az
egёszségügyi szolgáltatás folyamatossága akkor is, ha több szolgáltató teljesíti а
feladatellátást.

Végül az ellátási szerződések, illetve а megállapodások esetében а módosító javaslat
technikai jellegű poпtоsítást tartalmaz а vagyoni biztosítékra vonatkozóan. А
rendelkezés szerint ugyanis ezen szerződések felülvizsgálatának időpontjában má r
megkötött szerződések esetében, amelyeknél nem került sor vagyoni biztosíték
megállapítására а szerződésben, а felülvizsgálatot követően sem szükséges а vagyoni
biztosítékra vonatkozó feltétel teljesítése .

Budapest, 2013. december 4.
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