
T/18093/66. 
 

 
Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
T/18093. sz. törvényjavaslat 

 
z á r ó 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/18093/61. sz. egységes javaslattal!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi 
bizottság) megvitatta az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/18093/61. 
számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18093/62-65. számú 
zárószavazás előtti módosító javaslatot. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Eütv.: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
 Eüak.: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
 
 

1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 5. § felvezető szövegének és az 5. §-ban az Eütv. 
98/A. §-ának a következő módosítását javasolja:  
 
 "5. § Az Eütv. a 98. §-t követően a következő alcímmel és 98/A. §-sal egészül ki: 
 

„Egyes különleges ellátási igényt kielégítő egészségügyi szolgáltatások 
 
 98/A. § A speciális ellátási igényű csoportok részére [az] egészségügyi szolgáltatás 
nyújtására az egészségügyi miniszter külön jogszabályban foglalt működési engedéllyel 
rendelkező centrumokat jelöl ki, mely egészségügyi szolgáltatások működésének finanszírozására 
[a centrumok az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal 
megállapodást kötnek] külön jogszabály rendelkezései irányadóak.”" 
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Indokolás: Lásd a T/18093/62/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. §-ában az Eütv. 165. § d) pontjának a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /11. § Az Eütv. 165. §-a a következő új c)–d) pontokkal egészül ki: 
 
 [E fejezet alkalmazásában]/ 
 
 "d) egyedülálló nő: az a nagykorú[, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező magyar állampolgár] nő, aki a reprodukciós eljárás megkezdésekor nem áll 
házastársi, élettársi kapcsolatban." 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/62/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 12. §-ában az Eütv. 167. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /12. § Az Eütv. 167. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 
(4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul:/ 
 
 "(4) Egyedülálló nő esetében a [külön jogszabály szerinti] reprodukciós eljárás akkor 
végezhető el, amennyiben a nő életkora vagy egészségi állapota (meddőség) következtében 
gyermeket természetesen úton nagy valószínűséggel nem vállalhat. A reprodukciós eljárás 
megkezdésére, a tájékoztatásra, a beleegyező nyilatkozatra e fejezet rendelkezései megfelelően 
irányadók. A reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrióval 
kapcsolatos, e fejezet szerinti rendelkezési jogot az egyedülálló nő gyakorolja azzal, hogy 
rendelkezési jogáról közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban lemondhat." 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/62/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

4.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő az egységes javaslat 26. § felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja:  
 

 /Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása/  

 
„26. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 2. §-ának a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:” 
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Indokolás: Lásd a T/18093/63/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
Megjegyzés: a módosító indítvány az 5. ajánláspontban foglalt javaslattal szószerint megegyező tartalmú. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 

5.  Kárpáti Zsuzsanna képviselő az egységes javaslat 26. § felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja:  
 

 /Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása/  

 
„26. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 2. §-ának a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/64/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

6.  Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 32. §-sal – az Eüak. 22/A-22/D. §-ait 
érintően – javasolja kiegészíteni:  
 
 "32. § Az Eüak. a 22. §-t követően a következő alcímmel és az azt követő 22/A-
22/D. §-okkal egészül ki:
 

„Az ellátásszervező adatkezelése 
 
 22/A. § (1) Az ellátásszervező a 22/B. § (1) bekezdésben meghatározott célból 
jogosult a 22/B. § (2)–(3) bekezdése szerinti adatok kezelésére.
 
 22/B. § (1) Az ellátásszervező az alábbi célokból jogosult az egészségügyi és 
személyazonosító adatok kezelésére: 

a) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése; 
b) az ellátásszervező tevékenységével érintett lakosság egészségi állapotának nyomon 

követése és javítása; 
c) epidemiológiai vizsgálat elemzése; 
d) az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése és a költségek tervezése; 
e) statisztikai vizsgálat; 
f) az ellátásszervező szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek 

munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el. 
 
 (2) Az ellátásszervező a következő személyazonosító adatokat kezelheti: TAJ 
szám, nem, születési idő, az elhalálozás időpontja. 



 4

 
 (3) Az ellátásszervező az egészségügyi adatok közül az irányított betegellátási 
rendszerbe bevont, alábbi ellátási formákhoz kapcsolódó adatokat kezeli (TAJ tételes 
elszámolású természetbeni ellátás igénybevételi adatok): 

 
a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás (az eseti ellátás kivételével), 
b) fogászati ellátás, 
c) gondozóintézeti gondozás, 
d) betegszállítás orvosi rendelvényre, 
e) járóbeteg-szakellátás, 
f) fekvőbeteg-szakellátás (aktív, krónikus), 
g) CT, MRI, 
h) művesekezelés, 
i) házi szakápolás, 
j) gyógyszertámogatás (kivéve: speciális beszerzésű gyógyszerkiadás), 
k) gyógyászati segédeszköz támogatás, 
l) gyógyászati ellátás. 

 
 (4) Az ellátásszervező részére a (2)–(3) bekezdés szerinti adatokat az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár adja át. Az ellátásszervező részére történő adattovábbítás 
lehetőségéről az érintettet tájékoztatni kell. E tájékoztatásnak ki kell terjednie az 
adattovábbításra vonatkozó tiltakozás lehetőségére is. 
 
 
 (5) Amennyiben az ellátásszervező tevékenységével érintett betegre vonatkozó adat 
kiadását a beteget vagy az egészségügyi szolgáltatót érintő közigazgatási, szabálysértési, 
ügyészségi, bírósági eljárás vagy az érintett nem egészségügyi intézményben történő 
elhelyezése, munkavégzésre való alkalmasságának megállapítása, egyéb alkalmasság 
megállapítása céljából kérik, úgy az ellátásszervező az adatokat közvetlenül nem adhatja 
ki, hanem az adatkiadást kérőt az adatok elsődleges felvételét végző egészségügyi 
szolgáltatóhoz irányítja.  
 
 (6) Az ellátásszervezőnek az érintetteket levélben kell tájékoztatni az 
ellátásszervező adatkezeléséről, az adatkezelésre vonatkozó lényeges szabályokról, és 
formanyomtatványon lehetőséget kell biztosítani, hogy nyilatkozhasson, amennyiben 
nem járul hozzá az adatai kezeléséhez. 
 
 22/C. § (1) A 22/B. § (2)–(3) bekezdés szerinti adatot az ellátásszervező 
adatelemzéssel megbízott alkalmazottja kezeli.
 
 (2) A beteg kérésére az ellátásszervező az érintettről nyilvántartott egészségügyi és 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatokról tájékoztatást ad, illetve a dokumentációba 
betekintést biztosít, továbbá kérelemre – a kérelmező költségére – másolatot köteles 
készíteni. 
 
 (3) Az ellátásszervező az egészségügyi és személyes adatokat az egészségügyi 
dokumentációra irányadó szabályok szerint köteles nyilvántartani és megsemmisíteni. Az 
ellátásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a nála keletkezett és nyilvántartott 
adatokat közjegyzői letétben 5 év időtartamra elhelyezi. 5 év elteltét követően a letétbe 
helyezett adatokat meg kell semmisíteni. 
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 (4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató az ellátásszervezői tevékenységet is 
ellátja, az e tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi és személyazonosító adatot az 
egészségügyi szolgáltató által nyilvántartott egyéb adattól elkülönítetten kezeli. 
 
 22/D.§ (1) Az ellátásszervező köteles külön adatvédelmi felelőst kinevezni, aki 

a) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő 
döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 
b) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági 
követelményeknek a megtartását; 
c) elkészíti az ellátásszervező belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot; 
d) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 
e) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 

 
 
 (2) Az adatvédelmi felelős kijelölésére a 32. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti 
szabályok irányadók.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/62/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

7.  Dr. Mézes Éva képviselő az egységes javaslatot új 33. §-sal – az Eüak. 22/A-22/D. §-
ait érintően – javasolja kiegészíteni:  
 
 /33. § Az Eüak. a 22. §-t követően a következő alcímmel és az azt követő 22/A-22/D. 
§-okkal egészül ki:/ 
 

„Az ellátásszervező adatkezelése 
 
 22/A. § Az ellátásszervező a 22/B. § (1) bekezdésben meghatározott célból 
jogosult a 22/B. § (2)–(3) bekezdése szerinti adatok kezelésére.
 
 22/B. § (1) Az ellátásszervező az alábbi célokból jogosult az egészségügyi és 
személyazonosító adatok kezelésére: 

a) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése; 
b) az ellátásszervező tevékenységével érintett lakosság egészségi állapotának nyomon 

követése és javítása; 
c) epidemiológiai vizsgálat elemzése; 
d) az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése és a költségek tervezése; 
e) statisztikai vizsgálat; 
f) az ellátásszervező szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek 

munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el. 
 
 (2) Az ellátásszervező a következő személyazonosító adatokat kezelheti: TAJ 
szám, nem, születési idő, az elhalálozás időpontja. 
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 (3) Az ellátásszervező az egészségügyi adatok közül az irányított betegellátási 
rendszerbe bevont, alábbi ellátási formákhoz kapcsolódó adatokat kezeli (TAJ tételes 
elszámolású természetbeni ellátás igénybevételi adatok): 

 
a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
b) fogászati ellátás, 
c) gondozóintézeti gondozás, 
d) betegszállítás orvosi rendelvényre, 
e) járóbeteg-szakellátás, 
f) fekvőbeteg-szakellátás (aktív, krónikus), 
g) CT, MRI, 
h) művesekezelés, 
i) házi szakápolás, 
j) gyógyszertámogatás (kivéve: speciális beszerzésű gyógyszerkiadás), 
k) gyógyászati segédeszköz támogatás, 
l) gyógyászati ellátás. 

 
 (4) Az ellátásszervező részére a (2)–(3) bekezdés szerinti adatokat az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár adja át. Az ellátásszervező részére történő adattovábbítás 
lehetőségéről az érintettet tájékoztatni kell. E tájékoztatásnak ki kell terjednie az 
adattovábbításra vonatkozó tiltakozás lehetőségére is. 
 
 
 (5) Amennyiben az ellátásszervező tevékenységével érintett betegre vonatkozó adat 
kiadását a beteget vagy az egészségügyi szolgáltatót érintő közigazgatási, szabálysértési, 
ügyészségi, bírósági eljárás vagy az érintett nem egészségügyi intézményben történő 
elhelyezése, munkavégzésre való alkalmasságának megállapítása, egyéb alkalmasság 
megállapítása céljából kérik, úgy az ellátásszervező az adatokat közvetlenül nem adhatja 
ki, hanem az adatkiadást kérőt az adatok elsődleges felvételét végző egészségügyi 
szolgáltatóhoz irányítja.  
 
 22/C. § (1) A 22/B. § (2)–(3) bekezdés szerinti adatot az ellátásszervező 
adatelemzéssel megbízott alkalmazottja kezeli.
 
 (2) A beteg kérésére az ellátásszervező az érintettről nyilvántartott egészségügyi és 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatokról tájékoztatást ad, illetve a dokumentációba 
betekintést biztosít, továbbá kérelemre – a kérelmező költségére – másolatot köteles 
készíteni. 
 
 (3) Az ellátásszervező az egészségügyi és személyes adatokat az egészségügyi 
dokumentációra irányadó szabályok szerint köteles nyilvántartani és megsemmisíteni. Az 
ellátásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a nála keletkezett és nyilvántartott 
adatokat közjegyzői letétben 5 év időtartamra elhelyezi. 5 év elteltét követően a letétbe 
helyezett adatokat meg kell semmisíteni. 
 
 (4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató az ellátásszervezői tevékenységet is 
ellátja, az e tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi és személyazonosító adatot az 
egészségügyi szolgáltató által nyilvántartott egyéb adattól elkülönítetten kezeli. 
 
 22/D.§ (1) Az ellátásszervező köteles külön adatvédelmi felelőst kinevezni, aki 
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a) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő 
döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 
b) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági 
követelményeknek a megtartását; 
c) elkészíti az ellátásszervező belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot; 
d) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 
e) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 

 
 
 (2) Az adatvédelmi felelős kijelölésére a 32. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti 
szabályok irányadók.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 

8.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő az egységes javaslat 43. § (1) bekezdésének a 
módosítását, valamint a (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:  
 

„(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép 
hatályba, egyidejűleg az Eüak. 18. §-a és 24. §-ának (2) bekezdése a hatályát veszti.  

 
[(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Eüak. 18. §-a és 24. §-ának 

(2) bekezdése a hatályát veszti.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/63/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 

9.  Kárpáti Zsuzsanna az egységes javaslat 43. § (1) és (2) bekezdésének a módosítását, 
valamint a (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:  
 

„(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép 
hatályba, egyidejűleg az Eüak. 18. §-a és 24. §-ának (2) bekezdése a hatályát veszti.  

 
(2) E törvény 11-12. §-a 2006. július 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az Eütv. 167. § 

(2) bekezdésében, a 168. § (1) és (4) bekezdésében és a 178. § (4) bekezdésében az 
„egyedülálló” szövegrész helyébe az „egyedülállóvá vált” szövegrész lép. E törvény [35-
39.] 36-40. §-a, valamint a [(4)](3) bekezdés e)–f) pontja, továbbá a [(7)](6) bekezdés 
2006. szeptember 1-jén lép hatályba azzal, hogy az ezt megelőző időszakban elkövetett 
jogszabálysértések tekintetében – az e törvény [39.] 40. §-ának (1)–(2) bekezdésében 
megállapított bírságmértéktől eltérően – legfeljebb az elkövetéskor hatályos rendelkezések 
szerinti legmagasabb mértékű bírság szabható ki. 
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[(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Eüak. 18. §-a és 24. §-ának 

(2) bekezdése a hatályát veszti.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/18093/64/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 

Budapest, 2005. december 19. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 
 
 
 
 


