
Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága

dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

&wazi : -rj9z451W

" : 1004 APR 0 t

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes szociális és
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/9275 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 39 . §-ával módosuló, az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997 . évi XLVII .
törvény 3 . §-ának i) pont] a a következők szerint módosul :

„i) adatkezelő: a betegellátó, az intézményvezető, az adatvédelmi felelős,
valamint [az irányított betegellátás szervezője és] - az egészségügyi adatok
nélkül a 3 . § b) pontjában meghatározott személyazonosító adat tekintetében - az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991 . évi XI.
törvény 5 . § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladat [tekintetében]
ellátása érdekében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a
továbbiakban: ÁNTSZ) ;"

Indokolás

1) Jelenleg a költségvetési törvény 77 . §-ának (3) bekezdése rendelkezik arról,
hogy az egészségügyi szolgáltatásokra más szolgáltatóval kötött szerződés
alapján, az érintett lakosok részére nyújtott ellátás után járó teljesítmény díjat, az
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egészségügyi szolgáltatónak a szervezőn keresztül kell elszámolnia az OU felé .
Figyelemmel arra, hogy az irányított betegellátás szervezőjére vonatkozó
részletes szabályok nem kidolgozottak, a szervező - személyes adatokat is érintő
- adatkezelési jogosultságának jelen formában történő szabályozása túl tág
keretek között mozog, így adatvédelmi szempontból aggályos .

2) A lakossági célzott szűrővizsgálatok megfelelő ellátása érdekében az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak az érintettek személyazonosító
adataira szüksége van, a szűrővizsgálatok ellátása ugyanakkor nem igényli az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) szerinti
egészségügyi adatok kezelését . A módosító indítvány ezt a pontosítást
tartalmaz7.a.

Budapest, 2004 . április
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