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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18093. számon előterjesztett, Egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 14-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli kiegészítését .

Az Előterjesztő képviselője külön kihangsúlyozta az egészségügyről szóló 1997 .
évi CLIV. törvény módosításának elsődleges célját. A törvénymódosítás egy olyan új
jogszabályi környezetet kíván teremteni, amelyben az eddigieknél hangsúlyozottabban
érvényesül az egyén méltóságának, érdekeinek, jólétének védelme, a hozzáférés
esélyegyenlőségének biztosítása, a szakmai érdekek és értékek fokozott érvényre
juttatása .

A bizottság örömmel üdvözli, hogy a törvényjavaslat különleges figyelmet kíván
szentelni a veszélyeztetett, különösen sérülékeny, védelmet igénylő társadalmi
csoportok érdekei érvényesítésének .

Az Előterjesztő képviselője a bizottság feladat- és hatáskörét érintő kérdésekről,
illetve területekről tartott részletesebb ismertetést (pszichiátriai betegek gyógyulása és
gondozása, betegjogi képviselők, irányított betegellátás, emberi eredetű szervek és
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szövetek átültetése, a petesejt adományozás anonimitása, emberi alkalmazásra kerülő
gyógyszerek, transzplantációs várólista, stb .) .

A bizottság részéről kérdésként merült fel, hogy a törvényjavaslat benyújtását
megelőzően történt-e széleskörű egyeztetés az adatvédelmi biztossal, illetve az érintett
szakmai és érdekképviseleti szervekkel, és az intézményfenntartó szervezetekkel .

A bizottság sajnálattal vette tudomásul a tájékoztatást, mely szerint a
törvényjavaslat nem bírja teljes mértékben az adatvédelmi biztos támogatását, valamint
azt is, hogy az irányított betegellátási rendszerre (IBR) vonatkozó rész tekintetében
nagyon megoszlanak a vélemények .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. (11 i, On, 2t)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2005 . november 15 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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