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a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  
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benyújtott T/18094. számú törvényjavaslat 

 
z á r ó    v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/18094/37. sz. egységes javaslattal) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes 
egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 
módosításáról T/18094/37. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/18094/38-40. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Ebtv.: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
 
 

1.  Domokos László képviselő az egységes javaslatot új 6. §-sal javasolja kiegészíteni:  
 

"Az Ebtv. a következő 22/A. §-sal egészül ki: 
 
A gyógyszerek árához – külön jogszabály alapján – nyújtott támogatást úgy kell 

megállapítani, illetve a támogatás módját és mértékét úgy kell meghatározni, hogy a termelői 
ár növekedése nem haladhatja meg az adott évre vonatkozó hatályos költségvetési törvényben 
tervezett éves átlagos fogyasztói árváltozás mértékét. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18094/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
Az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) 
bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 
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2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. §-ában az Ebtv. 38/C. § (3) bekezdése g) 
pontjának, valamint (7)-(9) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja:  
 
 /11. § Az Ebtv. a következő 38/C-38/D. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 
 

„Irányított betegellátási rendszer/ 
 
 /(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az ellátásszervező 
feladata:/ 
 
 "g) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) [32/A. §-a (1)-(2)] 22/B. 
§-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adatok kezelése," 
 
 "(7) Az irányított betegellátási rendszerben érintett biztosítottnak az ellátásszervezővel 
a 38/D. § (1) bekezdése alapján szerződött háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak közül azok minősülnek, akik a (8) bekezdés szerinti 
értesítést követően egy hónapon belül a külön jogszabályban meghatározottak szerint az 
egészségügyi és személyes adataik ellátásszervező általi [kezeléséhez írásban 
hozzájárulnak] kezelését nem tiltották meg. 
 
 (8) A hozzá bejelentkezett biztosítottakat a háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató írásban tájékoztatja az ellátásszervezőhöz történő csatlakozása szándékáról, 
illetőleg az irányított betegellátási rendszerben már részt vevő háziorvos ennek tényéről és – a 
biztosítottakat érintő – következményeiről, így különösen: az irányított betegellátási rendszer 
céljairól, működéséről, tartalmi elemeiről (az elérhető prevenciós programokról, az emelt 
szintű gondozás lehetőségeiről), valamint az ellátásszervező és kapcsolattartója nevéről, 
címéről és elérhetőségéről. Tájékoztatni kell továbbá a biztosítottakat arról is, hogy az 
irányított betegellátási rendszerben érintett biztosítottként való részvétel feltétele az, hogy az 
egészségügyi és személyazonosító adataiknak az ellátásszervező általi – az Eüak.-ban 
foglaltak szerinti – [kezeléséhez való hozzájárulás] kezelését ne tiltsák meg. 
 
 (9) A (4) bekezdés szerinti elvi számla tekintetében az irányított betegellátási 
rendszerben részt vevő háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz bejelentkezett 
biztosítottak közül azokat is érintett biztosítottnak kell tekinteni, akik [nem járultak hozzá] 
megtiltották adataik ellátásszervező általi [kezeléséhez] kezelését." 
 
 

Indokolás: Lásd a T/18094/38/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

3.  Dr. Mézes Éva képviselő az egységes javaslat 11. §-ában az Ebtv. 38/C. § (7)-(9) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja:  
 
 "38/C. § (7) Az irányított betegellátási rendszerben érintett biztosítottnak az 
ellátásszervezővel a 38/D. § (1) bekezdése alapján szerződött háziorvosi ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak [közül azok] minősülnek[, akik a (8) 
bekezdés szerinti értesítést követően a külön jogszabályban meghatározottak szerint az 
egészségügyi és személyes adataik ellátásszervező általi kezeléséhez írásban 
hozzájárulnak]. 
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 (8) A hozzá bejelentkezett biztosítottakat a háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató írásban tájékoztatja az ellátásszervezőhöz történő csatlakozása szándékáról, 
illetőleg az irányított betegellátási rendszerben már részt vevő háziorvos ennek tényéről és – a 
biztosítottakat érintő – következményeiről, így különösen: az irányított betegellátási rendszer 
céljairól, működéséről, tartalmi elemeiről (az elérhető prevenciós programokról, az emelt 
szintű gondozás lehetőségeiről), valamint az ellátásszervező és kapcsolattartója nevéről, 
címéről és elérhetőségéről, valamint[. Tájékoztatni kell továbbá a biztosítottakat] arról is, 
hogy az OEP az Eüak. 22/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott adataikat az 
ellátásszervező részére átadja [az irányított betegellátási rendszerben érintett 
biztosítottként való részvétel feltétele az egészségügyi és személyazonosító adataiknak az 
ellátásszervező általi – az Eüak.-ban foglaltak szerinti – kezeléséhez való hozzájárulás. 
 
 (9) A (4) bekezdés szerinti elvi számla tekintetében az irányított betegellátási 
rendszerben részt vevő háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz 
bejelentkezett biztosítottak közül azokat is érintett biztosítottnak kell tekinteni, akik 
nem járultak hozzá adataik ellátásszervező általi kezeléséhez]." 
 
 

Indokolás: Lásd a T/18094/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő nem ért egyet
 

4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 19. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(3) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. 
törvény 78. §-a alapján működő irányított betegellátási modellkísérlet e törvény 
hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik. Az irányított betegellátási modellkísérletben részt 
vett ellátásszervező kezelésében álló, az érintett biztosítottal kapcsolatos, az ellátásszervező 
feladatának ellátásához szükséges – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény [32/A.] 22/B. §-ának 
[(1)-](2)-(3) bekezdése szerinti – adatokat az e törvény hatálybalépését követően létrejövő 
irányított betegellátási rendszerben résztvevő ellátásszervező csak akkor használhatja fel, ha 
a[z érintett] biztosított az irányított betegellátási rendszerben való részvételről kapott 
tájékoztatását és a szolgáltatónak a rendelkezésre álló adatok ellátásszervezés keretében 
történő további felhasználására vonatkozó szándéknyilatkozatát követő[en] egy hónapon belül 
[ehhez] ezt írásban [hozzájárul] nem tiltotta meg. Az adatainak kezelését [meg nem engedő 
érintett] megtiltó biztosítottra az Ebtv. 38/C. §-ának a 11. §-sal megállapított (9) 
bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/18094/38/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2005. december 19. 
 
 

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


