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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2. melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő „Mindennapi egészségügyeink 5. : Miért nem tudják
olvasni az egészségügyi intézményekben az új, "okos" személyi igazolványt, amelyik
tartalmazza a TAJ azonosítót is?” című , K/595 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat .
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Az ön által feltett „Mindennapi egészségügyeink 5. : Miért nem tudják olvasni az
egészségügyi intézményekben az új, "okos" személyi igazolványt, amelyik tartalmazza a TAJ
azonosítót is?” című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából —
az alábbi választ adom .

A közfinanszírozott intézmények 2017-es kötelez ő Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatás i
Térhez (a továbbiakban: EESZT) való csatlakozására minden közfinanszírozott ellátó számár a
rendelkezésre bocsátásra kerültek az elektronikus személyi igazolvány olvasásához szükséges
kártyaolvasók. A kiosztott összesen közel 90 ezer darab olvasó száma megfelel a z
egészségügyi ellátási pontok számával, így minden ellátónak, minden betegellátási helyén
rendelkezésére áll a szükséges eszköz.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXX1Il . törvény (a továbbiakban :
Tb. törvény) 29. §-a szerint a biztosított az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a
személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványát köteles bemutatni . A régi TAJ
kártya önmagában valóban nem alkalmas személyazonosításra, de az új eszközrendszer má r
lehetővé teszi, hogy az elektronikus személyi igazolvány önmagában is elégséges legyen a
jogosultság igazolásához.
Az EESZT rendszer keretében, az egészségügyi intézmények részére kiadásra került eg y
olyan megoldás, ami az említett kártyaolvasók -használatával lehet ővé teszi a TAJ szám
kiolvasását a személyi igazolványból . Ennek a fejlesztésnek köszönhetően az e-személyi
igazolvánnyal kiváltható saját részre az e-recepten felírt gyógyszer, valamint tovább i
felhasználási lehetőségeket is nyit az intézmények számára, használatára pedig a Tb . törvény
fenti paragrafusa már módot ad .
Az intézményrendszer mind az eszközök, mind pedig a szabályozás tekintetében felkészítésre
került, jelenleg a teljes körű bevezetés zajlik az egyes ellátók saját működési folyamataiba.
Amíg minden intézménybéri be nem fejeződik a bevezetés és minden egészségügyi ellátó
ennek megfelel ően át nem hangolta a saját folyamatait, addig a régi TAJ kártya kivezetés e
betegellátási kockázatot képezne . A hagyományos TAJ kártya kiadásának folyamata é s
díjazása évek óta változatlan . Az első alkalommal kiállított TAJ számot tartalmazó Hatósági
Igazolvány (TAJ kártya) kiadása ingyenes .
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